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UVOD
Vodnik je napisan tako da so opisi do posameznih vrhov ali koč predstavljeni po
odsekih označenimi s številkami (Š-ji). Klik na te številke vas avtomatsko
prestavi na odsek označen s to števliko. S tem principom sem se izognil
nesmislenemu ponavljanju. V vodniku namenoma ni slik, zato da si ga lahko
brez težav ogledate na vašem mobilnem telefonu.
V vodniku so opisane le tiste poti, ki jih je avtor prehodil v letih 2011–2013. V
tem času so se naktere poti zaradi naravnih podorov rahlo spremenile.
Aktualno stanje o prehodnosti in stanju posameznih poti dobite na tej povezavi:
http://stanje-poti.pzs.si/
Aktualne inforamcije o odprtosti planinskih postojank dobite na tej povezavi:
http://www.pzs.si/koce.php
Opise posameznih poti lahko kombinirate tudi s informacijami na mojem blogu:
https://bojanambrozic.wordpress.com/
GPS sledi posameznih poti si lahko prenesete s teh povezav:
 https://bojanambrozic.wordpress.com/seznam-tur/gps-sledi/
 http://www.gpsies.com/#10_46_15_mapQuest

Avtor se je trudil da bi bili opisi poti čim bolj natančni. Vedar na noben način ne
odgovarja za kakršnekoli gorniške ali druge nesreče, ki bi nastale kot posledica
uporabe tega vodnika.
Pripombe in komentarje mi pošljite na naslov: ambrozicbojan@hotmail.com
Še preden pa se z menoj odpravite v hribe, pa vam zaželim en lep gorniški
pozdrav!
Bojan Ambrožič
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TRIGLAVSKA SKUPINA
PREDSTAVITEV TRIGLAVSKE SKUPINE
Triglavska skupina oz. Triglavsko pogorje zajema osrednji del Julijskih Alp. Sem sodijo vse
gore in vsi vrhovi med Bohinjskim jezerom na jugu in dolino Vrat na severu. Triglavsko
skupino na zahodu omejuje dolina Trente, na vzhodu pa najbolj severozahodni del
Ljubljanske kotline - Blejski kot. V Triglavsko skupino prištevamo Fužinske planine, Pokljuko s
Pokljuškim grebenom, vrhove v okolici treh klasičnih alpskih dolin: Vrat, Kota in Krme ter
Dolino sedmerih Triglavskih jezer. Med vsemi vrhovi pa močno izstopa Triglav, kot daleč
najvišji vrh v skupini. Toliko je višji od vseh ostalih vrhov, da ga lahko vidimo s praktično vseh
vrhov v Triglavski skupini. Poti na vse pomembnejše vrhove v Triglavskem pogorju so dobro
označene in vzdrževane. Izjema so Fužinske planine, kjer je stanje iz leta v leto slabše. Zato je
tu raj za ljubitelje samote in brezpotij, saj tu najdemo kar nekaj vrhov na katere ne vodi
označena pot.

KOČE in BIVAKI
Aljažev dom v Vratih (1015 m)
101 Aljažev dom se ponaša s čudovito lokacijo na gozdni jasi v dolini Vrat, kjer
ozadje tvori kar sam Triglav s svojo mogočno severno steno. Ta podoba v
planincih zbuja strahospoštovanje in občutek majhnosti, alpinistom pa
predstavlja poseben izziv. Pravzaprav je Triglav še precej bolj oddaljen, kot si
mogoče predstavljamo. Do vrha Triglava je namreč še kar okoli 4 km zračne
razdalje.
Trenutno z domom upravlja PD Dovje-Mojstrana. V njem lahko prenoči v sobah
23 planincev in še 115 na skupnih ležiščih. Dom je odprt od začetka maja pa do
konca oktobra. V preostalih mesecih pa lahko v zimski sobi v bližini doma
prespijo štirje planinci. Tel.: +386 (0)4 589 10 30, e-pošta: pd.dovjemojstrana@siol.net
Ture na Triglav (Š-179, 6-7 h), na Cmir (Š-196, 4 h), na Pihavec (Š-340, 4-5 h), na
Bovški Gamsovec (Š-336, 4 h), na Stenar (Š-360, 4.30 h), na Križ (Š-347, 4.30 h),
na Škrlatico (Š-430, 6 h), na Dolkovo špico (Š-420, 4-5 h), na Oltar (Š-435, 6 h),
na Dovški križ (Š-436, 5-6 h), na Kredarico po Tominškovi poti (Š-110, 5 h) ali po
poti čez Prag (Š-111, 5.15 h), k Staničevemu domu (Š-120, 4.30 - 4.45 h), na
Dolič (Š-137, 5 h), k Pogačnikovemu domu (Š-327, 4 h), k Bivaku II (Š-407, 4 h).
2
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V neposredni bližini Aljaževega doma stoji tudi Šlajmerjev dom, ki ga je leta
1998 PD Dovje-Mojstrana preuredila iz nekdanje Šlajmerjeve vile. V njem je v
devetih sobah 91 ležišč ter predavalnica s 45 sedeži. Služi predvsem kot
planinski učni center. V njem organizirajo tudi različne alpinistične in planinske
tabore ter šole v naravi.
102 Iz Mojstrane. V Mojstrani lahko pustimo avto pri Slovenskem planinskem
muzeju. Seveda ga nazaj grede ne pozabimo obiskati. Potem pa nadaljujemo
peš po cesti, ki je sprva še asfaltna, potem pa makadamska. Če smo se
naveličali dolgočasne hoje po cesti, lahko že kmalu za vasjo zavijemo čez most
na pot, ki vodi ob desnem bregu Triglavske Bistrice. Ta pot vas ne bo razočarala.
Brez pretiranih vzponov in spustov nas vodi v bližini hladnega potoka. Nekaj
100 m pred Kočo pri Peričniku prek brvi prečkamo Bistrico in nadaljujemo
naprej po cesti. Za Kočo pri Peričniku nadaljujemo po strmem asfaltnem klancu.
Sredi klanca spet zavijemo levo na pot Triglavske Bistrice. Le ta se sprva rahlo
spusti. Potem pa se drži visoko nad dolino Triglavsko Bistrico. Najbolj zanimiv
del so zagotovo Galerije. Gre za previse, ki so nastali z izpodjedanjem
konglomeratnih sten. Konglomerat je sprejet grušč, ostanek materiala, ki so ga
reke in ledeniki nanesli v času ledenih dob. Plast konglomerata je debela tudi
več kot 100 metrov in se razteza v dolžini več kilometrov na levi strani potoka
Triglavske Bistrice. Ves ta material je nekoč gradil Triglavsko pogorje in za ves ta
material so današnji hribi nižji. Pot je sedaj prijetno položna in nas pripelje
nazaj na makadamsko cesto v bližini Poldovega rovta. Zadnja dva kilometra in
pol do Aljaževega doma nadaljujemo po cesti. Lahka označena pot. Z Mojstrane
2.45 h. Del SPP.
Cesta v Vrata je dovolj dobra tudi za avtobuse. Večinoma je dobro vzdrževana.
Le po neurjih cesto nad Kredo pogosto zasuje grušč, ki ga prinese iz grape Veliki
Črlovec. Zato velja po močnih nalivih ali neurjih na spletu preveriti ali je cesta
prevozna ali ne. Pozimi ceste večinoma ne plužijo do Aljaževega doma, ampak
le do Koče pri Peričniku.
103 Iz Zadnjice čez Luknjo. Na 50. Vršiški serpentini zavijemo v dolino Zadnjico.
Takoj za tem parkiramo na desni strani na obcestnem parkirišču. Potem pa po
solidni makadamski cesti nadaljujemo še 1,2 km do križišča zaprtega s
zapornicami.
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Na križišču krenemo naravnost in po makadamski cesti nadaljujemo še 2,5 km.
Ta zelo dolgočasen in dolg začetek poti si lahko skrajšamo tako, da si ga
vzamemo za počasno ogrevanje. Nad nami pa lahko občudujemo ostenja
Zadnjiškega Ozebnika in Kanjavca. Ceste tudi nikjer ne morem sekati po
bližnjicah, ker poteka v položnem vzponu bolj ali manj naravnost proti
jugovzhodu – z izjemo na eni serpentini, ki se pojavi po 1,7 km hoje.
Nato prispemo do razpotja, kjer nadaljujemo naravnost po mulatjeri. Pot, ki se
tu odcepi desno pelje čez Zadnjiški dol na Prehodavce (Š-146). Po nekaj metrih
mulatjera preči potok čez star železobetonski most. Za kratek časa mulatjera
vijuga skozi gozd, potem pa pripelje na travnik. Tu se pojavi slabo viden odcep
za pot čez Komar (Š-138). Nadaljujemo levo nazaj v bukov gozd. Mulatjera se
skozi gozd zelo položno vzpenja. Zato jo sekajo številne bližnjice, ki pa so
zagruščene in so bolj priporočljive za sestop. Vendar za »ta trmaste« ni ovir da
jih ne bi uporabili tudi gor grede. Bukov gozd kmalu zamenja macesnov gorski
gozd. Mulatjera pa se začne prebijati, čez strmo skalnato pobočje, ki bi bilo
sicer zelo težko prehodno. Ves čas se v položnih ključih pomikamo nekoliko
proti levi, visoko nad sotesko Korita. Tu in tam se spet pojavi kaka dobra
bližnjica. Vendar odsvetujem njihovo pretirano uporabo, ker nekatere hitro
zaidejo v zelo strm teren. Poleg tega pa kmalu pridemo do razpotja kjer se
mulatjera razcepi na dva kraka. Mi nadaljujemo naravnost po mulatjeri proti
Luknji, desno pa zavije mulatjera proti Doliču (Š-136). Ena izmed bližnjic pa
mulatjero poseka tako da se izogne omenjenemu razpotju in če smo neprevidni
lahko zaidemo. Za tem še naprej hodimo po poti v ključih skozi gozd, ki počasi
preide v ruševje. Pot pa se začne prek melišče vse bolj pomikati proti levi v
zatrep doline na sedla Luknja (1758 m). Sedaj je praktično ves napor za nami.
Pot gre odslej le še navzdol.
Z Luknje se po krajšem žlebu spustimo na drugo stran, v dolino Vrat. Pod
žlebom se začnejo za sestopanje zelo dobra melišča. Po njih gre nekaj časa
navzdol kar samo od sebe. Postopno pa grušč postaja vse bolj debelo zrnat in
bolj zoprn za sestopanje. Vzrok temu je seveda povsem fizikalen. Večja frakcija
grušča ima večjo maso in posledično večji vztrajnosti moment. Zato se skotali
dlje navzdol po pobočju, kot fino zrnata frakcija, katero imamo tako radi na
sestopih. Sestop nadaljujemo skozi bukov gozd in mimo izvira Triglavske
Bistrice, kjer navzgor proti Triglavu krene pot čez Prag (Š-111). Kmalu se pot
razširi v dober kolovoz po katerem smo v 20 min pri Aljaževem domu. Lahka
označena pot. S Zadnjice 4.30 – 5 h.
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Kovinarska koča v Krmi (870 m)
104 Koča leži v Krmi na začetku Zasipske planine - čudovite in prostrane
planine, ki jo krasijo značilni grbinasti travniki. Koča je odprta ob prvomajskih
praznikih, med vikendi v maju ter od 1. junija do konca septembra. S kočo
upravlja PD Javornik - Koroška Bela. Tel.: 051 631-989, E-pošta:
pd.jav.kor.bela@telesat.si.
Ture na Triglav (Š-187, 7 h), na Kredarico (Š-108, 6 h), na Planiko (Š-117, 5.45
h), na Debelo peč (Š-234, 4 h), k Vodnikovem domu (Š-132, 4 h), k Staničevemu
domu (Š-124, 6 h).
105 Z Mojstrane nadaljujemo po cesti proti Radovni (pojavi se tudi napis Kot Krma). Že kmalu ko pridemo iz vasi naletimo na strm klanec. Po 2,5 km
vzpenjanja dosežemo Kosmačev preval. Tik za prevalom se odcepi cesta v Kot.
250 m naprej pa pridemo do križišča, kjer zavijem desno na ozko asfaltno cesto
v Krmo. Po njej se spustimo v dolino in prečkamo (običajno suho) strugo potoka
Krmarica. Za tem nas cesta pelje skozi strnjen zaselek Kurja vas, kjer si lahko
privoščimo krajši oddih in si ogledamo Pocarjevo domačijo, ki je preurejena v
etnografski muzej na prostem. Tik za zaselkom se priključimo makadamski
cesti, ki pripelje skozi Radovno (Š-106), in po njej nadaljujemo še nadaljnje tri
kilometre do Kovinarske koče.
Resnici na ljubo se v zadnjem času le redki gorniki v Krmo odpravijo povsem
peš. Večina se dolgi in duhomorni poti izogne tako da se pripelje vsaj do
Kovinarske koče, če ne do Lese. Cesta v Krmo je poleti dokaj dobro vzdrževana.
Do Kovinarske koče lahko pripelje tudi avtobus, saj veliko in ravno parkirišče
pred kočo omogoča da avtobus brez težav tu tudi obrne. Z Mojstrane je v Krmo
7,5 km. Lahka označena pot. Z Mojstrane 2.45 h
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106 Skozi Radovno. Začnemo na Bledu in zavijemo na cesto proti Gorjam. Iz
Zgornjih Gorij pridemo v vas Krnica. Tu pa zavijemo desno navzdol proti
Radovni. Še nekaj časa nas spremlja asfalt. Nato pa cesta postane makadamska.
Po približno osmih kilometrih (od Krnice) pridemo do ostankov v 2. svetovni
vojni požganih hiš. Zraven njih je tudi nekaj velikih balvanov, kjer lahko
balvansko plezamo. Na tem mestu lahko pred mostom zavijemo desno in si
privoščimo zaslužen osvežilni skok v jezero Kreda. Za tem pa nadaljujemo skozi
Radovno še nadaljnjih 5 km do Pocarjeve domačije na začetku Krme. S
Pocarjeve domačije so do Kovinarske koče še dobri trije kilometri makadama.
To je lahko zelo lep kolesarski ali tekaški izlet. Peš pa se bodo odpravili samo
najbolj vztrajni in zagrizeni planinci, saj je z Bleda do Kovinarske koče kar dobrih
20 km. Lahka označena pot. Z Bleda 4.30 h.

Triglavski dom na Kredarici (2515 m)
107 Dom stoji na uravnavi, tik pod vrhom razgledne vzpetine imenovane
Kredarica (2539 m). Kredarico od vršne zgradbe Triglava loči le manjše sedlce.
Zato je s tega mesta čudovit razgled na vrh Triglava. Brez težav se vidi tudi
Aljažev stolp. Razgled pa ne seže samo na Triglav, ampak tudi na številne
vrhove, ki se dvigajo onstran doline Vrat. Naj omenimo samo tri najbolj
mogočne – Mangart, Razor in pa Škrlatico. Jalovec pa se le rahlo skriva za
Triglavom in ga lahko vidimo že če se vzpnemo na vrh Kredarice. V drugo smer
pa seže pogled v Krmo in pa na strme, odsekane stene Tosca in Draških vrhov,
ki se dvigajo nad njo.
Neposredno pod Kredarico leži Ivačičeva jama, ki je najvišje ležeča slovenska
jama (s koto vhoda 2435 m). Jama je dolga 130 m in globoka 18 m. Najlepša je
pozimi, ko so v njej ledeni kapniki in pa celo manjše jezerce. Vstop v jamo
najdemo tako da gremo od Triglavskega doma navzdol proti Triglavu. Potem pa
zavijemo levo pod skalovje na katerem stoji dom. Po nekaj minutah prečenja
bomo naleteli na precej tesen vhod, ki se razširi v prostorno jamsko dvorano.
Ture na Triglav (Š-182, 1.15 h), na Kredarico (Š-190, 5 min), na Rž (Š-191, 20
min), k Planiki (Š-120, 45 min).
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108 S Krme. Bolj vztrajni bodo začeli pri Kovinarski koči na Zasipski planini (Š104). Večina pa se bo pa makadamski cesti peljala vsaj še do konca Zasipske
planine, do mesta kjer cesta zavije desno, da preči kanal. Najbolje je avto pustiti
na tem mestu, saj je cesta naprej lahko slaba. Žal pa je prostora samo za nekaj
vozil. Cesta se sicer za tem strmeje vzpne skozi gozd. Potem pa se uravna in
preči gruščnate nasipe. Sploh po hudih neurjih je lahko cesta na tem mestu
začasno neprevozna. Parkiramo pa na velikih parkiriščih pred zapornico (ki so
na srečo večinoma prijetno v senci pod drevesi). Naprej pa res peš!
Najprej hodimo 10 minut po poti čez gruščne zasipe. Potem pa zavijemo desno
v bukov gozd. Še vedno se zelo položno vzpenjamo. Na kar pot končno postane
bolj strma in se začne vzpenjati v ključih. Sekajo pa jo številne bližnjice, ki jih
raje uporabimo nazaj grede. Po dobri uri hoje nas pot pripelje ven iz gozda in na
tem mestu se nikakor ne pozabimo ozreti nazaj. S tega mesta je najlepši pogled
na ledeniški U profil Krme. Pot je na tem odseku nekoliko položnejša, kot prej.
Hoja po njej pa je vseeno napornejša, ker je prst zamenjal grušč po katerem se
samo meljemo. Za tem se pot za kratko uravna na travnati ravnici imenovani
Vrtača. Nadaljujemo skozi macesnov gozd in se vzpenjamo v kratkih ključih, ki
nas pripeljejo na večjo ravan imenovano Malo polje. Sredi te ravnine se v levo
odcepi pot proti Vodnikovemu domu čez Bohinjska vratca (Š-132). Mi pa
nadaljujemo prek polja in mimo vodnjaka nekoliko proti desni. Pri vodnjaku se v
levo odcepi tudi strma nemarkirana bližnjica direktno proti pastirskemu stanu
na planini Zgornja Krma. Markirana pot pa do pastirskega stanu dostopi malce
bolj naokoli po desni. Vendar je hoja po označeni poti prijetnejša, ker se
vzpenjamo po položnejši poti udobno tlakovani z velikimi kamni.
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Od pastirskega stanu (imenovanega tudi Prgarca, 1752 m) nadaljujemo navzgor
prek planine mimo vodnjaka. Ta vodnjak si je vredno zapomniti, saj je tudi
poleti zanesljiv vodni vir. Takoj za njim pa pridemo do razpotja, kjer zavijemo
desno v smeri Kredarice. Naravnost navzgor pa pelje pot pod Kurico na Konjsko
sedlo (Š-109). Nekaj časa hodimo med macesni skorajda brez vzpona ob
severnem robu manjše depresije imenovane Murava. S tod imamo ves čas
veličasten pogled nazaj na mogočno severno ostenje Tosca. Nad nami, v smeri
hoji pa se pneta Rž in Rjavina. Za tem iz gozda stopimo na čudovito jaso. Takoj
za tem na razpotju zavijemo levo navkreber. Sledi precej strm vzpon v ključih.
Na vrhu tega klanca se teren za trenutek poravna. Na tem mestu se v levo smer
odcepi nemarkirana steza proti Konjskemu sedlu. Mi pa nadaljujemo naravnost.
Vzpenjamo se po ne preveč strmem svetu poraslim s travo in ruševjem. Za tem
sekamo še pot, ki gre s Konjskega sedla proti Domu Valentina Staniča. Nato nas
pot upeha na pobočju imenovanem Kalvarija. Marsikomu je ta del poti res
prava kalvarija, saj pot naporno cikcaka čez drobljivo, gruščnato pobočje v
katerega se poleti (pa tudi pozimi ob inverziji) neusmiljeno upira sonce. Na vrhu
Kalvarije se nam z leve pridruži pot s Konjskega sedla (Š-109). Za tem pa
nadaljujemo po neizrazitem slemenu, ki se vleče od Kalvarije proti severu. Na
koncu pa nas čaka le še krajši vzpon čez melišče na vrh uravnave na kateri stoji
Triglavski dom na Kredarici. S Kovinarske koče 5.45 h. S parkirišča pred
zapornico 5 h.
Ta pristop na Kredarico je najlažji, najvarnejši in edini, kjer na poti ne boste
našli niti ene same jeklenice ali zabitega klina. A hkrati, je to tudi najdaljši
pristop, z dolžino poti okrog devetih kilometrov. Uporablja se ga predvsem za
sestop.
109 S Krme čez Konjsko sedlo. Parkiramo na velikem parkirišču pred zapornico.
Na začetku hodimo ca. 10 minut po poti čez gruščne zasipe. Potem pa zavijemo
desno v bukov gozd. Še vedno se zelo položno vzpenjamo. Na kar pot končno
postane bolj strma in se začne vzpenjati v ključih. Sekajo pa jo številne bližnjice,
ki jih raje uporabimo nazaj grede. Po dobri uri hoje nas pot pripelje ven iz
gozda. Na tem mestu se nikakor ne pozabimo ozreti nazaj, saj je s tod najlepši
pogled na ledeniški »U profil« Krme. V obratni smeri, visoko nad nami, pa se
pnejo strme stene Draških vrhov. V tem trenutku se to zdi skorajda
nepredstavljivo. A čez čas nas bo pot povsem brez težav povedla še precej višje
od najvišjih vrhov teh mogočnih sten.
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Pot je na tem odseku nekoliko položnejša, kot prej. Hoja po njej pa je vseeno
napornejša, ker je prst zamenjal grušč po katerem se samo meljemo. Za tem se
pot za kratko uravna na travnati jasi imenovani Vrtača. Nadaljujemo skozi
macesnov gozd in se vzpenjamo v kratkih ključih. Potem pa prispemo na večjo
ravan imenovano Malo polje. Sredi te ravnine se v levo odcepi pot proti
Bohinjskim vratcem (Š-132). Mi pa nadaljujemo prek polja in mimo vodnjaka
nekoliko proti desni. Pri vodnjaku se v levo odcepi tudi strma nemarkirana
bližnjica direktno proti pastirskemu stanu na planini Zgornja Krma. Markirana
pot pa do pastirskega stanu dostopi malce bolj naokoli po desni. Vendar je hoja
po označeni poti prijetnejša, ker se vzpenjamo po položnejši poti, udobno
tlakovani z velikimi kamni. Od pastirskega stana (imenovanega tudi Prgarca,
1752 m) nadaljujemo navzgor prek planine do razpotja pri vodnjaku. Omenjen
vodnjak je tudi zanesljiv vodni vir.
Od vodnjaka nadaljujemo naravnost navzgor po širokem strmem žlebu pod
Kurico (2028 m). To je najbolj naporen del naše poti. Kasneje se teren spet
poravna in steza nas mimo velikih kamnov pod Cesarjem (2098 m) v kratkem
pripelje na Konjsko sedlo (2020 m). Na sedlu zavijemo desno. Že po parih
metrih pa pridemo do novega razpotja, kjer krenemo levo navkreber. Desno
pelje pot (Š-124) proti Staničevemu domu. Naša pot nas v srednje strmem
vzponu nese desno. Kmalu pa naletimo na skalnato pregrado čez katere nas
povedejo klini in jeklenice ter v skalo vklesane stopnice. Sledi kratek vzpon v
ključih, ki nas pripelje na krajši skalnat greben (jeklenica) pod vrhom Kalvarije. S
tod nadaljujemo na kopast vrh Kalvarije, kjer se nam z desne pridruži še druga
pot (Š-108) s Krme. Za tem nadaljujemo po neizrazitem slemenu, ki se vleče od
Kalvarije proti severu. Na koncu pa nas čaka še le krajši vzpon po melišču na vrh
uravnave na kateri stoji Triglavski dom na Kredarici. Zahtevna označena pot. S
Kovinarske koče 5.45 h. S parkirišča pred zapornico 5 h.
Pot čez Konjsko sedlo je za spoznanje zahtevnejša od poti, ki pri koritu za vodo
nad pastirskim stanom zavije desno. Tudi ta pot je največkrat rabljena za
sestop.
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110 Z Vrat po Tominškovi poti. Začnemo pri Aljaževemu domu v Vratih (Š101). Po 5 minutah hoje, po makadamski poti, prispemo do klina – spomenika
padlim partizanskim gornikom. Na tem mestu zavijemo levo, prek struge
Triglavske Bistrice, v bukov gozd. Pot se sprva dokaj položna vzpenja. Potem pa
prečimo širšo grapo v smeri proti desni. Za tem mestom se pot dalj časa strmo
vzpenja v ključih, s pomočjo številnih lesenih stopnic. Pot je naporna, a se vsaj
višinski metri zelo hitro nabirajo. Ta del poti prekine vzpon prek strmega
skalovja (klini). Sledi še nekaj minut vzpenjanja v ključih, potem pa pot močno
preči proti desni in pripelje nad gozdno mejo. S tega mesta je odličen razgled na
okoliške gore, sploh pa na Martuljkovo skupino. Ne, sploh ne. Ne kradem vam
ga! Vendar bodite na tem mestu za trenutek pozorni na pot samo. Namreč v
apnencu ob in na sami poti boste videli na tisoče in tisoče izluženih lupinic
školjk halobij. Bolj pozorni boste med školjkami lahko našli tudi kakšnega polža.
Halobije so značilne za Julijce in so zelo pogoste. Vendar jih prav na poti sami
nikjer ne boste videli toliko. Z njimi se boste srečevali kar nadaljnje pol ure
hoda. Pot se v tem delu vzpenja v ključih skozi ruševje do vznožja severne stene
Cmira.
Na mestu, kjer pot zavije na majhno sedlce med severno steno Cmira in
neimenovanim vršičem, se začne plezalni del poti. Najprej nas skobe varno
okrog »vogala« pripeljejo na ravno skalno polico, ki pripelje v strmo grapo. Iz
grape se povzpnemo po poševni skalni zajedi (jeklenice in v skalo vklesane
stopnice), s katere imamo ves čas odličen razgled na začetek plezalnega dela
poti. Za zajedo se vzpenjamo še vedno v isti smeri po skalovju posutem z
gruščem. Pot se pomika vse bolj proti desni in Severna Triglavska stena nam je
vse bližje. Razgled in pa praznina pod nogami se ves čas sorazmerno
povečujeta. Za tem prečimo Hudičev žleb v katerem je lahko v zgodnjem
poletju še sneg. Iz žleba se povzpnemo na ozko izpostavljeno skalno polico s
katere je veličasten razgled v dolino Vrat. Najhujše je za nami. Pot še naprej
nadaljuje s prečenjem proti desni nad dolino Vrat. Vendar prav nikjer ni več
tako zelo izpostavljena.
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Po 4 h hoje nas pot pripelje do Begunjskega studenca, kjer se nam pridruži pot
Čez Prag (Š-111). Kmalu za tem sledi še en odcep, kjer krenemo desno v smeri
Kredarice. Leva pot pelje proti Domu Valentina Staniča (Š-125). Pot od tu dalje
vodi preko Kotla – zakraselega dna nekdanjega Triglavskega ledenika. Kar je še
ostalo od slavnega Zelenega snega, pa lahko ves čas vidite naravnost pred
seboj, pod Triglavom. Kakšen ostanek snega ali ledu pa lahko celo leto opazite
tik ob poti v globokih kotličih. Zaradi povsem golega visokogorskega kraškega
terena prave uhojene poti tu ni. Zato previdno sledimo talnim označbam. Po 45
min hoje pot zapusti ledeniško uravnavo in se začne vzpenjati po zahodnem
pobočju manjše vzpetine (z imenom Kredarica) do Triglavskega doma na
Kredarici. Zelo zahtevna označena pot. Z Vrat 5 h.
Tominškova pot ni toliko tehnično zahtevna, kot je na mnogih mestih izredno
izpostavljena. Svetujemo jo vsem ljubiteljem izjemnih razgledov, odsvetujem pa
ljudem z vrtoglavico. Poleg čelade je v zgodnjem poletju zaradi snežišč obvezen
še cepin. Del SPP. Pot je poimenovana po Stanku Tominšku (1895-1961) –
slovenskemu alpinistu, fotografu in pravniku.

111 Z Vrat po poti čez Prag. Začnemo pri Aljaževemu domu v Vratih (Š-101). Po
slabih petih minutah hoje prispemo do klina (spomenika padlim partizanskim)
gornikom, kjer je odcep za Tominškovo pot (Š-110). Mi nadaljujemo naravnost
po dolini navzgor, po široki kolovozni poti, ki se neznatno vzpenja. Po slabe pol
ure hoje se kolovoz končno začne rahlo vzpenjati. Na vrhu tega klanca naletimo
na odcep proti Kriškim podom. Približno 150 m naprej zavijemo levo navzdol.
Za tem se vzpenjamo skozi ruševje ob pogledih na mogočno Triglavsko severno
steno. Pot gre še nekaj časa navkreber, potem pa zavije levo in preči potok
Triglavsko Bistrico. Pot, ki gre naravnost pelje na Luknjo.
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Občasno se lahko dlje v poletje v strugi Triglavske Bistrice zadržuje snežišče. Po
prečkanju potoka se v ključih vzpnemo čez travnato pobočje, na vrhu katerega
se pojavijo prvi klini na poti, ki nas udobno pripeljejo čez spodnji prag. Na vrhu
tega odseka naj nas ne zmede neoznačen, a zelo dobro uhojen odcep, za
Slovensko smer v Triglavski severni steni. Pot se sedaj za nekaj časa nekoliko
položi in preči Steno v smeri proti severovzhodu. Potem pa se zopet začne
naporno vzpenjati v ključih in nas privede do najtežjega dela poti - Medvedove
skale. To je zelo izpostavljen, približno 10 m visok, skorajda navpičen skalni
prag, ki je odlično varovan s v skalo vklesanimi stopnicami, skobami, klini in
jeklenico. Za tem spet hodimo po strmi gruščnati poti, ki nas pripelje na desno
stran bolj položnega zgornjega pragu, ki ga prav tako premagamo po skobah.
Sledi še sprehod po melišču do Begunjskega studenca, kjer se naša pot združi s
Tominškovo potjo. Vendar ne se preveč zanašati na ta studenec, saj pogosto
(sploh v poletnih mesecih) presahne.
Nadaljujemo navzgor do še enega razcepa, kjer krenemo desno v smeri
Kredarice. Leva pot pelje proti Domu Valentina Staniča (Š-125). Pot od tu dalje
vodi preko Kotla – zakraselega dna nekdanjega Triglavskega ledenika. Kar je še
ostalo od slavnega Zelenega snega, pa lahko ves čas vidite naravnost pred
seboj, pod Triglavom. Kakšen ostanek snega ali ledu pa lahko celo leto opazite
tik ob poti v globokih kotličih. Zaradi povsem golega visokogorskega kraškega
terena prave uhojene poti tu ni. Zato previdno sledimo talnim označbam. Po tri
četrt ure hoje pot zapusti ledeniško uravnavo in se začne vzpenjati po
zahodnem pobočju manjše vzpetine (imenovane Kredarica) do Triglavskega
doma na Kredarici. Zelo zahtevna označena pot. Z Vrat 5.15 h. Del SPP.
To pot se običajno uporablja predvsem za sestop, ker je najlažja med vsemi
označenimi potmi, ki peljejo z Vrat na Triglav. Vendar pa je zelo obljudena in
najbolj izpostavljena padajočemu kamenju. Zato je na tej poti še posebej
obvezna uporaba gorniške čelade.
112 Od Vodnikovega doma (Š-127) nadaljujemo naravnost proti Triglavu. Pot
nekaj časa v rahlem vzponu preči melišča pod Vernarjem. Potem pa nam
nadaljevanje preseka skalni skok. Vendar se nam ni treba ničesar bati, saj se
čezenj povzpnemo povsem brez težav - po strmih v skalo vklesanih stopnicah, ki
mogoče malce spominjajo na tiste, kot jih vidimo v kakšnih starodavnih
templjih. Kasneje se pot spet poravna in nas pripelje na Konjsko sedlo (2020 m).
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Na sedlu zavijemo desno. Že po parih metrih pa pridemo do novega razpotja,
kjer krenemo levo navkreber. Desno pelje pot (Š-124) proti Staničevemu domu.
Naša pot nas v srednje strmem vzponu nese desno. Kmalu pa naletimo na
skalnato pregrado čez katere nas povedejo klini in jeklenice in v skalo vklesane
stopnice. Sledi kratek vzpon v ključih, ki nas pripelje na krajši skalnat greben
(jeklenica) pod vrhom Kalvarije. S tod nadaljujemo na kopast vrh Kalvarije, kjer
se nam z desne pridruži pot (Š-108) s Krme. Za tem nadaljujemo po neizrazitem
slemenu, ki se vleče od Vrha Snežne konte (2342 m), na melišče po katerem se
ključih vzpnemo na uravnavo na kateri stoji Triglavski dom na Kredarici. Delno
zahtevna označena pot. Od Vodnikovega doma 2 h.
To je ena najbolj obljudenih poti pri nas, saj predstavlja del običajnega pristopa
na Triglav. Pot je na vseh delih, kjer se le dotaknemo skale tako dobro
zavarovana, da jo zmore s primerno opremo in kondicijo praktično vsak
planinec.
113 Z Doma Valentina Staniča (Š-121) večino poti, ki nas čaka že lahko dobro
vidimo. Najprej se po meliščih pod Ržjo se vzpnemo na zahodni greben Rži.
Potem pa se ob jeklenici in po parih stopnicah spustimo na drugo (južno) stran
grebena. Nadaljujemo po zavarovani skalni polici, ki nas kmalu spet pripelje na
greben. Pot se za tem pomakne nekoliko na severno (desno) stran grebena in v
kratkem vzponu doseže vrh Kredarice (2541 m). Za tem nas do Triglavskega
doma čaka le še kratek spust po položnem pobočju mimo pristajališča za
helikopterje. S Staničevega doma 1 h. Zahtevna označena pot.
114 S Planike (Š-116) nadaljujemo po meliščih na skalno polico po kateri
prečkamo jugozahodni greben Malega Triglava. Pot ni pretirano zahtevna in je
zavarovana z jeklenicami. Za tem še kratek čas hodimo po meliščih. Potem pa
pridemo do razpotja, kjer lahko proti Kredarici nadaljujemo po dveh poteh.
Leva pot je lepša in bolj običajna. Ta pot nas najprej pelje po meliščih ob robu
krnice Snežna konta pod strmimi stenami Malega Triglava. Na koncu melišča
nas čaka krajši še skalnat del, ki ga prečkamo ob množici klinov. Potem pa se po
žlebu vzpnemo na sedlce na vznožju Malega Triglava. S tod je do Kredarice le še
5 minut. Kot že ime pove, se v Snežni konti dolgo časa v poletje zadržujejo
obsežna snežišča. Zato je v zgodnjem poletju obvezna uporaba cepina.

13

Bojan Ambrožič, https://bojanambrozic.wordpress.com/

Lahko pa na že omenjenem razpotju zavijemo desno in se najprej nekoliko
spustimo na pot, ki pripelje s Konjskega sedla (Š-109). Po njej nadaljujemo na
Kredarico. Na tej poti se izognemo strmimo snežiščem v Snežni konti. Po obeh
poteh je do Kredarice 45 min. Zahtevni označeni poti.

115 Čez Kugyjevo polico. Začetek poti najdemo na Zahodni Triglavski planoti,
natančneje na uravnanem sedlu med Triglavom in Glavo v Zaplanji. Do sem
najhitreje pripelje pot čez Plemenice (Š-188). Tu bomo na skali opazili napis
»K.P.T.L.«, kar dešifrirano pomeni Kugyjeva polica - Triglavski ledenik. Naša pot
krene najprej levo čez melišča pod Triglavom. Zatem pa se spusti na Kugyjevo
polico. To je 250 m dolg naravni prehod med Zahodno Triglavsko planoto in
Triglavskim ledenikom, neposredno nad 1000 metrskim prepadom Triglavske
severne stene. Pot čez njo je precej široka in je na najbolj izpostavljenih mestih
dobro zavarovana z jeklenicami.
Tudi po težavnosti ni pretirano zahtevna. Edina slabost te poti je ta da je na njej
naloženega zelo veliko grušča. Tudi če smo še tako zelo pozorni lahko hitro prek
Stene sprožimo kamenje. Padajoče kamenje pa predstavlja smrtno nevarnost
za alpiniste, ki plezajo pod nami. Zato vas na tem mestu prosimo da polico
prečkate skrajno previdno. Ne le za voljo lastne varnosti, ampak tudi zaradi
varnosti tistih, ki plezajo v Steni pod vami.
Kugyeva polica se sicer v smeri proti ledeniku nekoliko spušča. Polica nas
kmalu pripelje na zahodni rob nekdanjega Triglavskega ledenika. S tod
Kredarico že lahko dobro vidimo. Vendar kljub temu (vsaj pozno poleti, ko je
kopno) nismo prepuščeni iskanju lastnih prehodov čez dno nekdanjega
ledenika, ampak nas čezenj peljejo talne označbe.
Poleg omenjenih označb bomo ob poti videli tudi številne druge črte z letnicami,
ki označujejo kako se je le ledenik krčil v preteklih letih. To je zanimiv, a kar
malce žalosten potep skozi zgodovino.
Najprej se spustimo čez melišče do vznožja okrogle vzpetine imenovane Glava
(2426 m). Potem pa nadaljujemo po razgibani pokrajini proti vzpetini Kredarici.
Do koče se vzpnemo po prehodih med skrotjem. V zgodnjem poletju ali celo še
kasneje je zaradi snežišč obvezna zimska oprema. Zahtevna označena pot. S
Zahodne Triglavske planote 1.15 h.
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Dom Planika pod Triglavom (2401 m)
116 Dom stoji na visokogorski planoti Ledine na južni stran Triglava. Planike se
ne drži taka slava kot sosednje Kredarica. Mogoče tudi zato, ker Triglavov obraz
s te smeri ni tako lep in mogočen kot s Kredarice. Vendar je dom poleti, v času
glavne sezone, kljub vsemu zelo dobro obiskan, saj s tod vodita tako najlažji kot
tudi najtežji pristop na vrh Triglava. V teh mesecih (julij, avgust in začetek
septembra) je vnaprejšnja rezervacija postelje skorajda obvezna. Tel.: +386
(0)51 614 773, e-pošta: plani130@mail.amis.net
V domu lahko prespi 41 planincev v sobah in še 82 na skupnih ležiščih. Dom je
odprt od konca junija do konca septembra. Ture na Triglav - čez Mali Triglav (Š183, 1.30 h), na Triglav čez Triglavsko škrbino (Š-184, 1.45 h) na Dolič (Š-143,
1.30 h). Točka SPP.
117 S Krme. Bolj vztrajni bodo začeli pri Kovinarski koči na Zasipski planini (Š104). Večina pa se bo pa makadamski peljala vsaj še do konca Zasipske planine,
kjer cesta zavije desno, da preči kanal. Najbolje je avto pustiti na tem mestu, saj
je cesta naprej lahko slaba. Žal pa je prostora samo za nekaj vozil. Cesta se za
tem strmeje vzpenja skozi gozd. Potem pa se uravna in preči gruščnate nasipe.
Sploh po hudih neurjih je lahko cesta tu začasno neprevozna. Za tem parkiramo
na velikem parkiriščih pred zapornico (»pri Lesi«). Naprej pa res peš!
Najprej hodimo 10 minut po poti čez gruščne zasipe. Potem pa zavijemo desno
v bukov gozd. Še vedno se zelo položno vzpenjamo. Na kar pot končno postane
bolj strma in se začne vzpenjati v ključih. Sekajo pa jo številne bližnjice, ki jih
raje uporabimo nazaj grede. Po dobri uri hoje nas pot pripelje ven iz gozda. Na
tem mestu se nikakor ne pozabimo ozreti nazaj, saj je s tod najlepši pogled na
ledeniški »U profil« Krme. V obratni smeri, visoko nad nami, pa se pnejo strme
stene Draških vrhov. V tem trenutku se to zdi skorajda nepredstavljivo. A čez
čas nas bo pot povsem brez težav povedla še precej višje od najvišjih vrhov teh
mogočnih sten.
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Pot je na tem odseku nekoliko položnejša, kot prej. Hoja po njej pa je vseeno
napornejša, ker je prst zamenjal grušč po katerem se samo meljemo. Za tem se
pot za kratko uravna na travnati jasi imenovani Vrtača. Nadaljujemo skozi
macesnov gozd in se vzpenjamo v kratkih ključih. Potem pa prispemo na večjo
ravan imenovano Malo polje. Sredi te ravnine se v levo odcepi pot proti
Bohinjskim vratcem (Š-132). Mi pa nadaljujemo prek polja in mimo vodnjaka
nekoliko proti desni. Pri vodnjaku se v levo odcepi tudi strma nemarkirana
bližnjica direktno proti pastirskemu stanu na planini Zgornja Krma. Markirana
pot pa do pastirskega stanu dostopi malce bolj naokoli po desni. Vendar je hoja
po označeni poti prijetnejša, ker se vzpenjamo po položnejši poti udobno
tlakovani z velikimi kamni. Od pastirskega stana nadaljujemo navzgor prek
planine do razpotja pri vodnjaku. Omenjen vodnjak je tudi zanesljiv vodni vir.
Od vodnjaka nadaljujemo naravnost navzgor po širokem strmem žlebu pod
Kurico. To je najbolj naporen del naše poti. Kasneje pa se teren spet poravna in
steza nas v kratkem pripelje na Konjsko sedlo (2020 m). Na sedlu zavijemo levo
navkreber. Med tem ko desno navzgor zavijeta poti na Kredarico (Š-109) in
proti Staničevemu domu (Š-124). Mi pa nadaljujemo po široki zagruščeni poti,
ki se v ključih vije čez vse bolj golo pobočje. Pot se po začetnem vzponu precej
prijazno vzpenja. Nič ni čudno saj so tod vse do leta 1995 s konji oskrbovali
dom. Po uri hoje s Konjskega sedla, nas pot privede do Planike. Lahka označena
pot. S Kovinarske koče 4.30 h - 5 h.
118 Od Vodnikovega doma (Š-127) nadaljujemo naravnost proti Triglavu. Pot
nekaj časa v rahlem vzponu preči melišča pod Vernarjem. Potem pa nam
nadaljevanje preseka skalni skok. Vendar se nam ni treba ničesar bati, saj se
čezenj povzpnemo povsem brez težav - po strmih v skalo vklesanih stopnicah, ki
mogoče malce spominjajo na tiste, kot jih vidimo v kakšnih starodavnih
templjih. Kasneje se pot spet poravna in nas pripelje na pomembno razpotje
na Konjskem sedlu (2020 m). Na sedlu zavijemo levo navkreber. Med tem ko
desno navzgor zavijeta poti na Kredarico (Š-109) in proti Staničevemu domu (Š124). Mi pa nadaljujemo po široki zagruščeni poti, ki se v ključih vije čez vse
bolj golo pobočje. Napor nam lajšajo razgledi na mogočne stene Draških vrhov
in Tosca, kasneje pa tudi Triglava. Pot se po začetnem vzponu precej prijazno
vzpenja. Po uri hoje s Konjskega sedla, nas pot privede do Planike. Delno
zahtevna označena pot. Od Vodnikovega doma 1.45 h, s Konjskega sedla 1 h.
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119 S Tržaške koče na Doliču (Š-135) se usmerimo na jugovzhod in se v
kratkem vzponu vzpnemo na sedlo Dolič, kjer zavijemo levo. Naravnost pelje
pot na Vodnikov dom, desno pa pot čez Hribarice v Dolino Triglavskih jezer. Za
tem obidemo južna pobočja Šmarjetne glave in se spustimo na travnato
uravnavo, ki daje zavetje številnim svizcem. Sledi prečenje rahlo izpostavljenih
skalnih polic pod Rjavcem (2568 m). Na koncu nas do Planike čaka le še vzpon
po melišču. Delno zahtevna označena pot. Z Doliča 2 h. Del SPP.
120 S Kredarice (Š-107). Z vzpetine na kateri stoji koča se spustimo nekoliko
navzdol po poti, ki gre proti Triglavu (Š-182). Potem pa še preden pridemo do
sedlca pod Malim Triglavom, kjer zavijemo levo navzdol. Nekaj časa se
spuščamo po poti, ki je zaradi naloženega drobnega grušča zelo nevarna za
zdrs. Potem pa zavijemo v desno in kmalu pridemo v kratek skalnat del, kjer je
pot zavarovana s številnimi klini. Za tem nadaljujemo po obsežnih meliščih ob
robu krnice Snežna konta pod stenami Malega Triglava. Sledi še prečkanje
jugozahodnega grebena Malega Triglava. Na tem odseku pot spretno najde
razmeroma enostavne prehode čez steno in nas hitro pripelje na planoto
Ledine, kjer stoji Dom Planika. Zahtevna označena pot. S Kredarice 45 min.
Dom Valentina Staniča (2332 m)
121 Dom stoji na manjši visokogorski planoti ukleščeni med grebeni Vrbanovih
špica na severu ter Rjavine in Rži na jugu. Proti severovzhodu in zahodu pa je
teren odprt in se na eni strani spušča v dolino Kota, na drugi pa v Kotel razgibano dno nekdanjega Triglavskega ledenika. Zaradi prehodne lege na
skorajšnjem stiku treh dolin – Kota, Vrat in pa Krme je Staničev dom zelo dobro
obiskan, čeprav je od Triglava že kar precej oddaljen.
Danes lahko v domu naenkrat prespi 101 planinec, od tega kar 46 v desetih
ločenih sobah ter 55 na skupnih ležiščih. Dom je odprt od začetka julija do
konca septembra. Izven sezone pa sta v zimski sobi vedno na voljo dve ležišči.
Tel: +386 (0)51 614 772, 051 345 806, e-pošta: pd.jav.kor.bela@telesat.si
Točka SPP. Ture na Kredarico (Š-113, 1 h), na Rjavino (Š-202, 2 h), na Cmir (Š197, 2 h), na Vrbanove špice (Š-199), na Begunjski vrh (Š-195, 30 min).
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122 Od Vodnikovega doma (Š-127) nadaljujemo naravnost proti Triglavu. Pot
nekaj časa v rahlem vzponu preči melišča pod Vernarjem. Potem pa nam
nadaljevanje preseka skalni skok. Vendar se nam ni treba ničesar bati, saj se
čezenj povzpnemo povsem brez težav - po strmih v skalo vklesanih stopnicah, ki
mogoče malce spominjajo na tiste, kot jih vidimo v kakšnih starodavnih
templjih. Kasneje se pot spet poravna in nas pripelje na Konjsko sedlo (2020 m).
Na Konjskem sedlu zavijemo desno in že po parih korakih naletimo na novo
razpotje, kjer v levo krene pot (Š-109) proti Kredarici. Mi pa nadaljujemo desno
proti Staničevemu domu. Naša pot postane zelo položna. Tu in tam se celo
rahlo spusti. Ves čas pa preči pobočja Kalvarije in Rži v smeri proti desni. Vmes
se nekaj časa prebijamo po presenetljivo ozki potki skozi gosto ruševje. Za tem
pa spet naletimo na travnata pobočja. Kmalu naša pot seka pot s Krme na
Kredarico (Š-108) in za tem nadaljuje v isti smeri čez Ržke pode. Pot je ves čas
udobna. Le na koncu Ržkih podov prečimo melišča. S tega mesta se nam odpre
zanimiv pogled prek Krme na vrhove Pokljuškega grebena, ki se nam zdijo
komaj neverjetno nizko. Z melišč se nekaj časa vzpenjamo po skrotju. Potem pa
se pot uravna na Ravnici pod Ržjo in nas pripelje do sedlca z razpotjem. Na tem
delu poti lahko pod grebenom Rži opazimo precej veliko naravno okno. Na
sedlcu zavije desno pot (Š-202) na Rjavino. Nas pa čaka le še 20 min spusta čez
razgiban kraški teren do Staničevega doma. Delno zahtevna označena pot. Od
Vodnikovega doma 3 h.

123 S Kota. Pot se začne na parkirišču v Langarjevem rovtu v Kotu. Do sem z
odcepa z glavne ceste Mojstrana – Radovna pripeljemo po 3.5 km dolgi
makadamski cesti. Še bolje pa, če avto pustimo že na začetku Kota, saj je cesta
v to dolino slabo vzdrževana in na nekaterih mestih včasih komajda prevozna.
S parkirišča se pot nekaj časa komajda vidno vzpenja po dnu doline skozi bukov
gozd. Potem pa pot nenadoma z udobnega dna doline zavije levo navzgor v
pobočje, da se izogne skalnim pragovom čez katere tečeta Slapova v Kotu.
Samih slapov se s poti ne vidi, ker sta skrita v soteski. Se jih pa dobro sliši!
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Do slapov ni označene poti. Vseeno pa se da do njih priti povsem brez težav.
Označeno pot zapustimo že po petih minutah na mestu, kjer jo prečka ozek
prodni zasip potoka Kotarica. Po tej suhi strugi nadaljujemo navzgor. Prodni
zasipi se kmalu zelo razširijo v široko prodnato ravan. Za tem pa se zasipi spet
zožijo in nas pripeljejo v grapo, kjer v dveh skokih teče Spodnji slap v skupni
višini 20 m. Neposredno do slapov dostopimo po potki na desni strani grape. Če
smo namenjeni še dalje skozi Kot, in da nam ne bi bilo treba hoditi daleč nazaj
skorajda do izhodišča obstaja še lovska pot, ki nas udobno pripelje nazaj na
markirano pot. Poti sami ni prav nič težko slediti. Žal pa je precej težje najti njen
začetek, ker ga vsakič sproti odnesejo neurja in hudourniki. Najdete ga na
severni strani prodnih zasipov, pred začetkom grape, v katerih tečeta oba
slapova.
Pot za tem nekaj časa postane nekoliko bolj zahtevna. V pomoč čez gladke
žlebove v apnencu je pribitih nekaj klinov in skob (nezahtevno). Kmalu za tem
sledi nagrada na začetni napor, saj dosežemo gozdno mejo. Pogled nazaj nam
razkrije čud ovit ledeniški U-profil doline Kota. Tu je tudi izvir studenčnice, kjer
si lahko dopolnimo zaloge vode. Za tem pa naravnost prečimo grapo, levo
navzgor pa se tu odcepi neoznačena pot na Macesnovec (Š-206). Nadaljujemo
navzgor po meliščih pod mogočno severno steno Rjavine. Pozornemu
opazovalcu kljub naporom na melišču ne bo dolgčas, saj je to mogoče najti
ogromno fosilov zgornjetriasnih srčastih školjk iz rodu Megalodontidae. Sredi
melišča prispemo do ogromnega balvana imenovanega Debeli kamen. Pot se z
tem še naprej vzpenja v ključih navzgor po meliščih. Na mestu kjer se pot
nekoliko položi prispemo do odcepa za Vrbanove špice (Š-200), kjer
nadaljujemo naravnost. Najbolj naporen del poti je za nami. Za tem prispemo v
ledeniško krnico imenovana Pekel. Ne vem od kod tako ime glede na to da gre
za tako lepo krnico obrobljeno s samimi čudovitimi vrhovi Rjavina, Vrbanove
špice). Na njenem dnu pa se svetlikajo kovinski deli letala, ki je tu treščil med
drugo svetovno vojno. Na začetku Pekla je tudi označen odcep za plezalno pot
na Rjavino (Š-203). Pekel obhodimo po položni poti na levi strani krnice. Za tem
je do Staničeve doma le še nekaj minut hoje. Delno zahtevna označena pot. Z
Langarjevega rovta 4 h, s začetka Kota 5 h.
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124 S Krme. Do vodnjaka nad Pastirskim stanom v Zgornji Krmi sledimo poti Š108. Na razpotju, takoj za vodnjakom, zavijemo desno v smeri Kredarice. Nekaj
časa hodimo med macesni skorajda brez vzpona ob severnem robu manjše
dolinice - imenovane Murava. S tod imamo ves čas veličasten pogled nazaj na
mogočno severno ostenje Tosca. Nad nami, v smeri hoji pa se pneta Rž in
Rjavina. Za tem iz gozda stopimo na čudovito jaso, ki jo prečimo po dolžini in
nadaljujemo po poti v smeri Staničevega doma. Levo navzgor pa tu pelje pot na
Kredarico (Š-108).
Za jaso se pot za kratek čas kar znatno vzpenja skozi macesje. Potem pa se
teren in z njim vred tudi pot precej položita. Pot za tem preči še eno manjšo
jaso te za kratek čas znova malce strmeje vzpenja. Pokrajina se med tem hitro
spreminja, saj ruševje počasi jemlje primat vse bolj redkim macesnom. Zato se
nam začnejo odpirati razgledi; predvsem proti severozahodu, kjer se pneta Rž
in pa Triglav, ki se deloma skriva za njo. Še višje se zakraseli gorski »puščavi«
umakne tudi ruševje. Svet po katerem poteka pot je še vedno zelo položen in
planotast. Zato hoja ni pretirano naporna. Pred seboj v smeri hoje pa
zagledamo Rjavino. Pot za tem stopi v podolgovato Konto pod Rjavino. Hoja za
kratek čas postane manj prijetna, saj nas pot vodi prek melišč pod Rjavino. Zdaj
se za trenutek zazdi da se bo naša pot kmalu končala na Dovških vratcih. Pa tik
pod njimi zavije v levo. Nemarkirana bližnjica pa se res vzpne na Dovška vratca.
Sedaj hodimo po golem visokogorskem krasu, mimo številnih velikih kotličev.
Kmalu se nam pridruži pot s Konjskega sedla (Š-122). S tod se pot v kratkem
vzpne na Ravnico pod Ržjo, kjer prvič zagledamo Staničev dom, do katerega
nas sedaj loči le še krajši spust. Lahka označena pot. S Krme 5.30 h.
125 Z Vrat je mogoče do Staničevega doma dospeti bodisi po poti čez Prag (Š111) bodisi po Tominškovi poti (Š-110), ki se združita pri Begunjskem studencu.
Od tod sledimo poti, ki gre proti Kredarici. Vendar že kmalu za tem sledi novo
razpotje, kjer gremo levo. Najprej v rahlem, potem pa v malce bolj strmem
vzponu prečimo kotanjo pod Begunjskim vrhom (dno nekdanjega Triglavskega
ledenika) do Staničevega doma. Zelo zahtevni označeni pot. Iz Vrat 4.30 h – 5 h.
126 Po dolini Za Cmirom. Začnemo na planini Turkov rovt v Vratih. Natančneje, bodimo
pozorni na makadamsko cesto, ki se z glavne ceste v Vrata, odcepi levo preko potoka
Triglavska Bistrica. To je približno 50 m pred tablo (stacionažo cestnega odseka), ki označuje
da je točno do tu (z Mostu čez Savo pred Mojstrano) 10,5 km.
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Po makadamski cesti prečkamo (običajno suho) strugo Triglavske Bistrice in se za tablo
(kolom) Triglavskega narodnega parka usmerimo levo na dobro vidno pot. Po njej se
vzpenjamo navkreber v smeri proti levi. Dokaj nizko se iz gozda povzpnemo na obsežna
melišča. Ta so sicer zelo prijetna pri sestopu, a mukotrpna pri vzponu. Pot se ves čas pomika
proti desni pod steno Cmira. Za tem prečimo globoko grapo in za njo še naprej nadaljujemo
navzgor po meliščih. Dolino za tem zapre skalni skok, ki ga lahko obidemo po skrotju tako da
se pomaknemo proti ruševju na levi strani. Lahko pa ga tudi prečimo z nekaj lažjega plezanja.
Kmalu za skokom se dolina poravna in že lahko vidimo Begunjski vrh, ki zapira dolino na
jugovzhodu. Pot nadalje preči dolino Za Cmirom po položnih meliščih pod grebenom Cmira
in Rjavčevih glav prav do njenega zatrepa. Iz zatrepa doline se spet strmeje vzpnemo skozi
ozko grapo na melišča pod Begunjskim vrhom. Pot se združi z markirano potjo s Cmira proti
Staničevem domu točno na mestu, kjer markirana pot zapusti senco severovzhodne stene
Begunjskega vrha. Po njej nadaljujemo do Staničevega doma.
Pot je primerna predvsem za hiter sestop, ker poteka večinoma čez dobra melišča. Iz istega
razloga pa jo močno odsvetujemo za vzpon (z izjemo pozimi). V spodnjem delu je več
različnih možnih različic poti. V zgornjem delu se prek melišč vije večinoma dobro vidna
steza. Na mestih kjer pa je slabše vidna so postavljeni možici. Delno zahtevna neoznačena
steza. Z Vrat 4-5 h.

Vodnikov dom na Velem polju (1805 m)
127 Koča leži na široki razgledni ploščadi nad Velim poljem, na mestu kjer se
staknejo pobočja Tosca in Vernarja. V njej je v sobah prostora za 22 ležišč. Poleg
tega pa je na voljo še 31 skupnih ležišč in zimska soba z 10 ležišči. Dom je odprt
od 15. junija do konca septembra. Z njim upravlja PD Srednja vas v Bohinju.
Tel.: +386 (0)4 572 32 13, e-pošta: planinsko-drustvo-srednja-vas@siol.net
Pri koči imamo občutek, da se Triglav že lahko skorajda dotaknemo, tako nam
je prišel blizu. Nič manj impozanten, kot Triglav pa je Mišelj vrh, ki se kot velika
glava dviga nad Velim poljem. Še malce lepše razgledišče, kot pri koči, boste
našli kakšnih 5 minut hoje s koče v smeri proti Rudnemu polju.
Ture na Kredarico (Š-112, 2 h), na Planiko (Š-118, 1.45 h), k Staničevemu domu
(Š-122, 3 h), na Triglav (Š-188, 3 h – 3.30 h), na Mišeljski vrh (Š-273, 3 h), na
Tosc (Š-211, 1.30 h – 2 h), na Debeli vrh (Š-258, 4 h), na Jezerski Stog (Š-268, 2
h).
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128 Z Rudnega polja. Z velikega parkirišča na Rudnem polju se usmerimo na
makadamsko cesto za vojašnico. Na tem mestu stoji tudi velika informacijska
table Triglavskega narodnega parka. Po makadamski cesti gremo naravnost do
Smučišča Viševnik, kjer zavijemo levo. Po makadamski cesti nadaljujemo še
približno 500 m do manjšega obcestnega parkirišča. Lahko pa si ta dolgočasni
začetek poti tudi nekoliko skrajšamo po neoznačeni bližnjici, ki se začne na levi
strani, približno 100 m naprej od smučišča. Vendar tako ali tako večina začne
svojo pot na omenjenem parkirišču, ki pa je na žalost precej majhno. V primeru
da je le to prezasedeno je možno nekaj parkirnih mest najti tudi ob smučišču.
Z najvišjega parkirišča nas kažipot usmeri desno na široko pot proti
Vodnikovemu domu in Triglavu.
Vendar pozor! Že takoj, na samem začetku poti, pozorno glejte na svojo levo in
pod smreko boste opazili vhod v opuščen rudnik železove rude. Mogoče se vam
zdi navodilo da »iščite smreko« v obsežnih Pokljuških (skorajda izključno
smrekovih) gozdovih malce čez les. Vendar res je tako da velika smreka ždi nad
vhodom v omenjen rov. Ko jo boste videli, vam bo vse jasno. Zato je rudnik
precej težje najti, če prihajamo po poti z nasprotne strani. Vsekakor lastno ime
planine Rudno polje še zdaleč ni zastonj! Podobnih železovih rudnikov je na
Pokljuki še precej in za obstoj rude na tem območju so vedeli že vsaj pred 3000
leti.
Nadaljujemo v ključih po poti poraščeni s koreninam, ves čas v meri nekoliko
proti levi. Čez čas se po poravna in nekaj časa vodi rahlo navzgor in navzdol. Za
tem pa se gozd razredči in odpre se nam lep razgled na spodaj ležečo planino
Konjščico. Omenjeno planino si imamo priložnost dodobra ogledati, saj pot za
tem vodi kar nekaj časa nad njo. Večinoma se vzpenjamo prav počasi in zložno.
Le na parih mestih se strmeje vzpnemo po lesenih stopnicah. Potem pa nas
čaka krajši, bolj strm vzpon, ki nas pripelje do križišča, kjer se nam pridruži pot
(Š-129) s Konjščice. S tod nadaljujemo po precej zagruščeni in razriti poti do
ravnice Jezerca. Na Jezercih zavijemo levo proti Studorskemu prevalu. Pot nas
kratek čas pelje čez ravnico. Potem pa se začne vzpenjati proti omenjenemu
prevalu. Na začetku vzpona, na desni strani poti, teče potoček, ki skorajda
nikoli ne presahne in je še kako primeren za gašenje poletne žeje. Poleg tega pa
je pred nami ravno najbolj naporen in strm del poti.
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Na Studorski preval seveda pelje markirana pot. Vendar se jo skorajda ne opazi,
ker so jo po dolgem in počez povozile številne bližnjice. Za razliko od bližnjic,
označena pot nekoliko bolj zavija v ključih in nas položneje pripelje na Studorski
preval (1892 m). Z naravovarstvenega vidika pa je pobočje, po katerem hodimo,
videti prav grozljivo, saj je zaradi erozije močno degradirano.
Pot se s Studorskega prevala sprva rahlo spusti. Nato pa se položi ter začne
prečiti južna pobočja Tosca v smeri proti zahodu. Večinoma hodimo rahlo
navzdol prek manjših melišč ter po široki skalnati poti skozi ruševje. Na planini
Zgornji Tosc pot začne zavijati desno okrog Toscovega južnega zelo širokega
slemena. Na tem mestu se pojavi tudi odcep za neoznačeno pot proti vrhu
Tosca (Š-210). Približno 50 m naprej pa se nam z leve pridruži še pot z
Uskovnice (Š-130). Pot se še vedno večinoma zložno spušča.
Sledi prečkanja odseka poti, ki ga je leta 2008 prizadel skalni podor. Pozor, čim
prej tu mimo, kajti podor je še vedno aktiven!
Seveda podor ni nastal brez razloga. Pod plastmi masivnega triasnega apnenca
se pojavljajo tanjše laporaste in glinaste plasti. Za gline pa je med drugim
značilno da so naravna hidrogeološka prepreka. Voda, ki je skozi razpoke v
apnencu pritekla do plasti glin, se je na tem mestu zadržala. Zaradi nasičenja
kamnine z vodo se je pojavila sila vzgona, ki je dobesedno dvignila sicer zelo
trdne plasti apnenca. Da pa je situacija še slabša, plasti apnenca vpadajo
direktno po pobočju navzdol. Gline same pa so delovale še kot dodatno gladko
mazivo po katerem se je v dolino speljalo več kot 1000 kubičnih metrov
skalovja. Žal pa se ob tem dogodku ni sprožil ves ogrožajoč material. Zato
nevarnost pred novimi, morebitnimi še obsežnejšimi podori, ostaja. Še več, tik
ob poti je mogoče videti široke natezne razpoke v plasteh apnenca, kar kaže na
to da je hribina v zelo labilnem stanju.
Za tem se spet za nekaj metrov vzpnemo. Na vrhi tega vzpona pa se pojavi
odcep za pot, ki pelje na planino Velo polje ali pa v Voje (Š-131 v obratni smeri).
Sledi le še prečkanje melišč pod Toscem in že smo pri Vodnikovem domu na
Velem polju. Lahka označena pot. Z Rudnega polja 3 h.
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To je najbolj priljubljena in hkrati tudi najbolj obiskana pot v smeri proti
Triglavu. Zato je poleti na tej poti prisotna precejšnja gneča. Vendar težav
zaradi gneče večinoma ni, saj je pot večinoma zelo široka. Zaradi širine in
obiskanosti ji pravimo tudi »Triglavska magistrala« ali pa »Triglavska
avtocesta«. Vendar kljub vsemu pot ni tako udobna kot bi si mogoče človek
mislil, saj del poti od Studorskega prevala dalje poteka po nekoliko nerodnih
skalah in grušču. Absolutno nič zahtevnega, ampak neprijetno za hojo. Zato je
pot v Krmo precej bolj primerna za sestop.
129 S Konjščice. Začnemo na parkirišču na koncu ceste pod planino Konjščico.
Do sem se lahko pripeljemo bodisi z Rudnega polja na Pokljuki bodisi s Srednje
vasi prek planine Uskovnice. Vsa križišča so dobro označena. Zato se ni moč
izgubiti. Cesta pa je tudi še kar solidna. S parkirišča nadaljujemo naprej po
kolovozu, ki sčasoma preide v širšo pot. Za tem po dolgem prečimo planino
Konjščico in za njo načnemo vzpon proti ravnici Jezerca. Kmalu se nam z desne
priključi pot z Rudnega polja (Š-128), po kateri nadaljujemo do Vodnikovega
doma. Lahka označena pot. S Konjščice 3.15 h.
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130 Z Uskovnice. S Koče na Uskovnici (Š-165) gremo po cesti v smeri Rudnega
polja do pomembnega križišča pri kapelici (pravzaprav kar manjše cerkvici)
Marije kraljice miru. Na tem mestu zavijemo na kolovoz skrajno levo. Kolovoz,
ki gre s tega mesta približno naravnost oz. nekoliko levo navzgor, pelje na
planino Konjščico. Medtem, ko cesta, ki na tem mestu zavij desno, pelje proti
Rudnemu polju. Po kolovozu nadaljujemo čez planino in skozi gozdiček še 700
m do zadnjega vikenda na Uskovnici. Za vikendom zavijemo desno na kolovoz,
ki se začne strmo vzpenjati. Po 20 min hoje nas kažipot usmeri levo na drug
manj strm kolovoz. Po dobrih 5 min s kolovoza zavijemo desno na širšo pot. Po
njej prav zložno nadaljujemo skozi smrekov gozd v smeri proti severozahodu.
Pot nas pripelje na izravnavo, kjer ob stezi izvira manjši studenec. Za tem pa
pripelje na pobočja nad dolino potoka Mostnice. Umeten smrekov gozd pa
zamenja naraven bukov gozd, ki kaj kmalu preide v gorski macesnov gozd. Za
tem pa se kar naenkrat pojavi razpotje. Izkaže pa se da gre dejansko le za dve
različici iste poti. Obe različici sta markirani. Verjetno pa sta nastali zato, ker se
na spodnji poti pojavi zelo kratek rahlo izpostavljen prehod odsek čez mostiček.
Zgornja pot pa se temu odseku izogne tako da se najprej dvigne za nekaj 10
višinskih metrov, čez par 100 m pa se za isto višino spet spusti, da se pridruži
spodnji poti. Izbira je vaša. S tod še lep čas nadaljujemo v isti smeri, v zložnem
vzponu, po zahodnih pobočjih Slemena, vse do grape med Studorskim
prevalom in Ablanco, v zatrepu doline Mostnice. Tudi na tem mestu je mogoče
dobiti vodo. Sledi še prečenje melišča, sedaj že na južnih pobočjih Tosca. Potem
pa pot ostro zavije desno. Kmalu za tem pa se začne strmeje vzpenjati v ključih.
Nenadoma ruševje izgine, saj smo stopili na planino Zgornji Tosc. Od tod v
nekaj minutah dosežemo pot, ki pripelje z Rudnega polja (Š-128). Po njej
nadaljujemo do Vodnikovega doma. Lahka označena pot. Z Uskovnice 3 h.
Ta pot je lahka z izjemo omenjenega mesta, kjer bi bila lahko kvečjemu
zahtevna. Pomembneje pa se mi zdi poudariti nekaj drugega. V primeru da
boste po opisani poti sestopili (za kar je pot zelo primerna) vas obveščamo da je
odcep za začetek poti zelo slabo označen. Najlažje ga boste našli tako da ste na
poti, z Vodnikovega doma proti Studorskem prevalu, pozorni na mestu ko pot
zavije okrog južnega pobočja Tosca, na to da kar naenkrat ruševje zamenjajo
obširni travniki. Na tem mestu je možic, ki vas usmeri desno navzdol na pot
proti Uskovnici. Če ste prišli do odcepa za pot na Tosc (Š-209), ste že predaleč.
V tem primeru se vrnite približni za 50 m in odcep boste zagotovo našli.
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131 S Stare Fužine skozi Voje. Začnemo lahko na parkirišču v Stari Fužini in od
tod prehodimo še slabe tri kilometre po makadamski cesti do Planinske koče na
Vojah (Š-164). Po solidno vzdrževani cesti se je možno do koče zapeljati tudi z
avtomobilom. Najbolj luštna možnost pa je da s parkirišča v Stari Fužini
krenemo desno proti Hudičevemu mostu. Mostu na prečimo, ampak
nadaljujemo levo navzgor še kakšnih 100 m. Potem pa zavijemo desno navzdol
do mostu čez korita Mostnice. S tod lahko nadaljujemo po urejenih poteh ob
levi ali desni strani soteske ter hkrati občudujemo čudovita korita globoko v
soteski. Pri Češnjiškem mostu zavijemo na levo stran soteske in nadaljujemo po
poti, ki nas pripelje na cesto nekaj 10 metrov pred Kočo na Vojah.
Od koče nadaljujemo še en kilometer po položni makadamski skozi Voje. Potem
pa nas pri eni izmed staj kažipot usmeri s ceste levo na kolovoz. Če nadaljujemo
po cesti naravnost, pridemo do Mostniškega slapu. Po kolovozu nadaljujemo še
naprej naravnost. Vmes se pojavita še dva označena odcepa desno za pot proti
slapu. Za tem pa se kolovoz začne kar strmo vzpenjati v ključih. Po dobri uri
hoje nas kolovoz pripelje na planino Spodnjo Grintovco. S tod že lahko vidimo
mogočno kupolo Tosca. Na planini kolovoz zamenja prijetna pot, ki nas prek
celotne planine spet pripelje v gozd. Na začetku se strmeje vzpenjamo, potem
pa se steza pot spet položi. Čez čas se začnemo celo rahlo spuščati v dolino
imenovano Jurčičeva Vrtača. Na tem mestu bukov gozd zamenja gorski
macesnov gozd. Pot nas najprej pelje po levi strani omenjene doline. Potem pa
jo preči in nadaljuje po njeni desni strani. Vseskozi se zmerno vzpenjamo. Pred
seboj pa lahko vidimo Jezerski Stog. Za tem pot zavije iz doline proti severu.
Sledi hoja po razgibanem in nepreglednem kraškem svetu v rahlih vzponih ali
spustih. Le na enem mestu se pot za nekaj minut bolj strmo vzpne. Za tem se
priključimo bolj obiskani poti, ki pelje k Vodnikovemu doma z Rudnega polja (Š128). Na istem mestu (natančneje 3 m naprej) je tudi odcep za pot na Dolič
skozi Velsko dolino (Š-142). Sledi le še prečkanje melišč pod Toscem in že smo
pri Vodnikovem domu na Velem polju. Lahek, a dolg in ne preveč privlačen
pristop. S Stare Fužine 5 h. Z Voj 4.15 h.
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132 S Krme čez Bohinjska vratca. Začnemo na velikem parkirišču pred
zapornico na koncu ceste v Krmi. Najprej hodimo 10 minut po poti čez gruščne
zasipe. Potem pa zavijemo desno v bukov gozd. Še vedno se zelo položno
vzpenjamo. Na kar pot končno postane bolj strma in se začne vzpenjati v
ključih. Sekajo pa jo številne bližnjice, ki jih raje uporabimo nazaj grede. Po
dobri uri hoje nas pot pripelje ven iz gozdu in na tem mestu se nikakor ne
pozabimo ozreti nazaj. S tega mesta je najlepši pogled na ledeniški U profil
Krme. Pot je na tem odseku nekoliko položnejša, kot prej. Hoja po njej pa je
vseeno napornejša, ker je prst zamenjal grušč po katerem se samo meljemo. Za
tem se pot za kratko uravna na travnati jasi imenovani Vrtača. Nadaljujemo
skozi macesnov gozd in se vzpenjamo v kratkih ključih. Potem pa prispemo na
večjo ravan imenovano Malo polje. Sredi te ravnine bomo opazili lesen kažipot,
ki nas usmeri levo na pot proti Vodnikovemu domu.
Tej poti sledimo najprej skozi macesnov gozd. Višje se pot vzpenja med
zaplatami trave do pod vznožja stene Vernarja. Tako nam je prihranjen
»kolenogriz« po sosednjih meliščih. Pot se za tem pomika proti levi in nas
pripelje na preval Bohinjska vratca (1979 m). Nadaljujmo prek prevala na drugo
stran, kjer je svet videti veliko bolj travnat in manj pust. Vseeno se sprva
spuščamo po melišču sestavljenem iz velikih sklanih blokov. Kasneje pa
nadaljujemo po malce bolj proti desni, po travnatih južnih pobočjih Vernarja.
Vodnikove koče s poti nikjer ne vidimo, ker je skrita za skalnatim gričem. Zato
da jo pozimi zaščiti pred snežnimi plazovi. Lahka označena pot. S Kovinarske
koče 4 h. S parkirišča pred zapornico 3.15 h.
133 Z Lipance. Že takoj za kočo je razpotje, ki nam ponudi v začetnem delu
vzpon po dveh različnih poteh. Prva, desna se vzpne po dnu travnate grape.
Druga pot pa se grapi ogne skozi gozd po levi strani. Poti se združita po desetih
minutah hoje. Za tem na razpotju zavijemo levo v smeri Viševnika. Pot se prav
položno vzpenja skozi gozd proti levi. Za tem pa se v zelo položnih ključih začne
vzpenjati preko širokega rušnatega slemena Mrežc. Potem pa spet nekaj časa
položno preči nekaj 100 m v smeri proti levi do razpotja. Tu nadaljujemo
naravnost do razpotja na sedlu pod Debelim Vrhom. Tu lahko pa nadaljujemo
naravnost in Debeli vrh popolnoma obidemo prek njegovih južnih pobočij.
Lahko pa krenemo desno in se spotoma povzpnemo še na Debeli vrh (1952 m) in
se na drugi strani hriba spet pridružimo prej opisani poti. Vendar je steza čez
Debeli vrh slabše označena. Z Debelega vrha lahko tudi nadaljujemo po ozki
lovski stezi, ki se prebija skozi ruševje tik pod grebenom in se na markirano pot
zopet priključimo šele na jasi v Blejski konti.
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Pot se za tem spusti na travnato jaso sredi Blejske konte. Za tem pa se pod
Velikim Selišnikom spet začnem vzpenjati proti Srenjskemu prevalu. Kmalu
pridemo do razpotja, kjer sledimo kažipotu v smeri Viševnika in Srenjskega
prevala. Na bližnjem balvanu pa se pojavi napis Triglav in Vodnikova koča. Če bi
na tem križišču zavili levo, bi preko Kačjega robu prispeli na Rudno polje. Sledi
še nekaj strmega vzpenjanja na Srenjski preval. Na prevalu zavijemo desno
(levo Viševnik po poti Š-222, naravnost navzdol neoznačena pot proti
Jezercam). Nadaljujemo po vzhodnem delu grebena, ki nas kmalu privede do še
enega razpotja, kjer krenemo levo proti Studorskemu prevalu (naravnost Mali
Draški vrh (Š-216). V začetnem delu je pot rahlo izpostavljena in zato varovana z
jeklenicami. Pot na tem delu prečka južno pobočje Malega Draškega vrha in se
vzpne na višino približno 2000 m, potem pa se zopet začne spuščati v krnico Na
kontah, ki ločuje Mali in Veliki Draški vrh. Za tem pot preči še z rušjem porasla
južna pobočja Velikega Draškega vrha in pripelje do pomembnega razpotja na
Studorskem prevalu. Na prevalu krenemo naravnost, v smeri Vodnikovega
doma in Triglava. Poleg tega pa če ste bili do sedaj na poti sami, ne skrbite, od
tu naprej najverjetneje ne boste več, saj se nam tu priključi znana pot z
Rudnega polja (Š-186).
Pot se s Studorskega prevala sprva rahlo spusti. Nato pa se položi ter začne
prečiti južna pobočja Tosca v smeri proti zahodu. Večinoma hodimo rahlo
navzdol prek manjših melišč ter po široki skalnati poti skozi ruševje. Na planini
Zgornji Tosc pot začne zavijati desno okrog Toscovega južnega zelo širokega
slemena. Na tem mestu se pojavi tudi odcep za neoznačeno pot proti vrhu
Tosca (Š-210). Približno 50 m naprej pa se nam z leve pridruži še pot z
Uskovnice (Š-130). Pot se še vedno večinoma zložno spušča.
Sledi prečkanja odseka poti, ki ga je leta 2008 prizadel podor. Pozor, čim prej tu
mimo, kajti podor je še vedno aktiven! Za tem se spet za nekaj metrov
vzpnemo. Na vrhi tega vzpona pa se pojavi odcep za pot, ki pelje na planino
Velo polje ali pa v Voje (Š-131 v obratni smeri). Sledi le še prečkanje melišč pod
Toscem in že smo pri Vodnikovem domu na Velem polju. Zahtevna označena
pot. Z Blejske koče 4 h.
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134 S planine Krstenice nadaljujemo proti severozahodu. Pot se rahlo vzpenja prek pobočij
Krsteniškega Stoga. Potem pa pripelje v dolino med Stogi in Ogradi, kjer leži zamočvirjena
uravnava planine Jezerce. Tu zavijemo desno navkreber pot proti Jezerskemu prevalu. Čez
kratek čas pot pripelje mimo izvira. Potem pa se prijetna stezica v ključih nadaljuje navkreber
na Jezerski preval. Vseskozi nas spremlja lep razgled na Ograde. Na Jezerskem prevalu (1945
m) Vodnikovo kočo že zagledamo v daljavi. Naj nam ta pogled ne vzame preveč motivacije,
saj gre odslej večinoma le še navzdol. In res se pot s prevala hitro spusti v macesnov gozd.
Nato se pot položi in se pomakne proti levi. Kmalu ob poti naletimo na še en izvir. Tik za njim
pa se priključimo poti, ki pripelje z Mišeljskega prevala (Š-154 v obratni smeri). Pot nas zatem
prek planine Pod Mišelj vrhom pripelje na Malo polje. Spremlja nas precej zamočvirjena
pokrajina. Z Malega polja nas čaka le še dobrih sto višinskih metrov vzpona do Vodnikovega
doma. Nezahtevna, deloma neoznačena pot. S pl. Krstenice 2.45 h. Pot do planine Pod Mišelj
vrhom ni označena.

Tržaška koča na Doliču (2151 m)
135 Koča stoji pod sedlom Dolič med Kanjavcem in Šmarjetno glavo. Zaradi take
lege jo zelo ogrožajo snežni plazovi. Prvotno kočo, ki je ležala nekoliko nižje je v
zimi 1950/51 podrl sneg. S skupnimi močmi so Tržaški planinci in člani PD Gorje
leta 1953 odprli novo kočo, ki stoji še danes. Leta 1973 je bila koča temeljito
obnovljena in je dobila prizidek. Spomladi leta 2009 pa je pršni snežni plaz
obstoječo kočo skorajda povsem podrl. Še istega leta so jo uspeli toliko obnoviti
da je bilo v njej spet mogoče prenočiti. Vendar obstajajo resni načrti da bi kočo
prestavili na pred plazovi varno lokacijo; najverjetneje nekam pod Šmarjetno
glavo. Trenutno je v koči le 30 ležišč v sobah. Skupna ležišča in zimska soba pa
zaenkrat še niso urejena. Koča je navadno odprta in oskrbovana od konca junija
do konca septembra. Tel.: +386(0)51 614 780, e-pošta: plani130@mail.amis.net
Ture: na Triglav (Š-185, 2.30 h), na Kanjavec (Š-237, 1.30 h), na Kanjavec čez
sedlo Čez Hribarice (Š-238, 1.45 h), na Šmarjetno glavo (Š-242, 45 min), na
Planiko (Š-119, 2 h).
136 Iz Zadnjice. V Zadnjico se pripeljemo tako, da Vršiško cesto zapustimo prav
na njeni zadnji - 50. serpentini. Že takoj za tem lahko na desni strani pustimo
avto na obcestnem parkirišču. Nato pa po solidni makadamski cesti
nadaljujemo še 1,2 km navzgor po dolini do križišča zaprtega s zapornicami.
Pred zapornicami je še eno precej veliko parkirišče.

29

Bojan Ambrožič, https://bojanambrozic.wordpress.com/

Na križišču krenemo naravnost in po makadamski cesti nadaljujemo še 2,5 km.
Ta zelo dolgočasen in dolg začetek poti si lahko skrajšamo tako, da si ga
vzamemo za počasno ogrevanje. Nad nami pa lahko občudujemo ostenja
Zadnjiškega Ozebnika in Kanjavca. Ceste tudi nikjer ne morem sekati po
bližnjicah, ker poteka v položnem vzponu bolj ali manj naravnost proti
jugovzhodu – z izjemo na eni serpentini, ki se pojavi po 1,7 km hoje.
Nato prispemo do razpotja, kjer nadaljujemo naravnost po mulatjeri. Pot, ki se
tu odcepi desno pelje čez Zadnjiški dol na Prehodavce (Š-146). Po nekaj metrih
mulatjera preči potok čez star (na pogled ne več siguren) železobetonski most.
Za kratek časa mulatjera vijuga skozi gozd, potem pa pripelje na travnik. Tu se
pojavi slabo viden odcep za pot čez Komar (Š-138). Nadaljujemo levo nazaj v
bukov gozd. Mulatjera se skozi gozd zelo položno vzpenja. Zato jo sekajo
številne bližnjice, ki pa so zagruščene in so bolj priporočljive za sestop. Vendar
za »ta trmaste« ni ovir da jih ne bi uporabili tudi gor grede. Bukov gozd kmalu
zamenja gorski macesnov gozd. Mulatjera pa se začne prebijati, čez strmo
skalnato pobočje, ki bi bilo sicer zelo težko prehodno. Ves čas se v položnih
ključih pomikamo nekoliko proti levi, visoko nad sotesko Korita. Tu in tam se
spet pojavi kaka dobra bližnjica. Vendar odsvetujemo njihovo pretirano
uporabo, ker nekatere hitro zaidejo v zelo strm teren. Kmalu pridemo do
razpotja kjer se mulatjera razcepi na dva kraka. Mi nadaljujemo desno po
mulatjeri proti Doliču, naravnost pa mulatjera pelje proti Luknji (Š-178). Kmalu
sledi najbolj atraktiven del pot, kjer je mulatjera drzno speljana (razstreljena) v
zelo zavitih ključih prek strme stene Vrha Zelenic. S tega odseka je čudovit
razgled na Pihavec. Žal se nad zadnjim ključem za nekaj časa poslovimo od
razgledov, ker nas mulatjera zopet pripelje v macesnov gozd. Višje se pot
dokončno dvigne nad gozdno mejo in lepi razgledi se vrnejo. In to za zelo
majhno ceno, saj je mulatjera razstreljena čez taka pobočja, ki bi bila sicer
dostopna le alpinistom. Potem pa mulatjera nekaj časa skorajda brez
vzpenjanja preči v desno Pod steno. Z desne strani pa se nam pridruži pot čez
Komar (Š-138). Sledi še nekaj serpentin in že se desno odcepi pot čez
Kanjavčeve police (Š-141). S tod se že vidi kočo na Doliču. Prav do nje mulatjeri
sledimo le še čez zatrep krnice. Mulatjera do razcepa, kjer gre en krak proti
Luknji in drug proti Doliču ni markirana. Vseeno so vsa razpotja dobro
označena. Lahka označena pot. Iz Zadnjice 4.30 h. Del SPP.
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137 Iz Vrat čez Luknjo. Začnemo pri Aljaževemu domu v Vratih (Š-101). Po
slabih petih minutah hoje prispemo do klina - spomenika padlim partizanskim
gornikom, kjer je odcep za Tominškovo pot (Š-110). Mi nadaljujemo naravnost
po dolini navzgor, po široki kolovozni poti, ki se neznatno vzpenja. Po slabe pol
ure hoje se kolovoz končno začne rahlo vzpenjati. Na vrhu tega klanca naletimo
na odcep za pot (Š-328) proti Kriškim podom. Približno 150 m naprej zavijemo
rahlo levo navzdol. Za tem pa se vzpenjamo skozi ruševje ob levem bregu
potoka Triglavska Bistrica. Pot čez Prag (Š-111) zavije levo da preči potok.
Medtem ko mi pa še naprej nadaljujemo navzgor po dolini skozi ruševje,
nekoliko kasneje pa spet skozi bukov gozd. Ko se izbezamo iz gozda, sledimo
poti, ki se prebija mimo velikih balvanov. Mnogi izmed njih so sveži, kar priča o
krušljivosti naših sten. Sledi naporen vzpon po meliščih proti Luknji. Melišča so
zgrajena večinoma iz drobnozrnatega grušča in zato zelo dobra za sestop. Med
tem ko vzpenjanje čez tak material terja svojo mero napora. Tik pod sedlom se
usmerimo v žleb po katerem se vzpnemo na sedlo Luknja (1758 m). Z Luknje
nadaljujemo naravnost na drugo stran. Po mulatjeri se prek melišč in skozi pas
ruševja spustimo nazaj pod gozdno mejo do označenega razpotja, kjer zavijemo
levo na mulatjero proti Doliču. Naprej navzdol pelje mulatjera v Zadnjico (Š-177
v obratni smeri). Kmalu sledi najbolj atraktiven del pot, kjer je mulatjera drzno
speljana (razstreljena) v zelo zavitih ključih prek strme stene. S tega odseka je
čudovit razgled na Pihavec. Žal se nad zadnjim ključem za nekaj časa poslovimo
od razgledov, ker nas mulatjera zopet pripelje v macesnov gozd. Višje se pot
dokončno dvigne nad gozdno mejo in lepi razgledi so nam vrnjeni. In to za zelo
majhno ceno, saj je mulatjera razstreljena čez taka pobočja, ki bi bila sicer
dostopna le alpinistom. Potem pa mulatjera nekaj časa skorajda brez
vzpenjanja preči proti desno Pod steno. Z desne strani pa se nam pridruži pot
čez Komar (Š-138). Nekaj serpentin višje se odcepi pot proti Prehodavcem čez
Kanjavčeve police (Š-148). S tod se že vidi kočo na Doliču. Prav do nje mulatjeri
sledimo le še čez zatrep krnice. Lahka označena pot. Iz Vrat 5 h.
138 Čez Komar. Pot so na pobudo dr. Frana Tominška odprli avgusta leta 1908,
še pred pojavom udobnejših italijanskih mulatjer v naših gorah. Poteka po trasi
starejše lovske poti. Izhodišče za pot čez Komar je stranska Trentarska dolina
Zadnjica. V Zadnjico se pripeljemo tako, da Vršiško cesto zapustimo prav na
njeni zadnji - 50. serpentini. Že takoj za tem na desni strani pustimo avto na
obcestnem parkirišču. Nato pa po solidni makadamski cesti nadaljujemo še 1,2
km navzgor po dolini do križišča zaprtega s zapornicami. Pred zapornicami je še
eno srednje veliko parkirišče.
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Od parkirišča nadaljujemo naravnost in po makadamski cesti nadaljujemo še
2,5 km. Ta zelo dolgočasen in dolg začetek poti si lahko skrajšamo tako, da si ga
vzamemo za počasno ogrevanje. Nad nami pa lahko občudujemo ostenja
Zadnjiškega Ozebnika in Kanjavca. Ceste tudi nikjer ne morem sekati po
bližnjicah, ker poteka v položnem vzponu bolj ali manj naravnost proti
jugovzhodu – z izjemo na eni serpentini, ki se pojavi po 1,7 km hoje.
Nato prispemo do razpotja, kjer nadaljujemo naravnost po mulatjeri. Pot, ki se
tu odcepi desno pelje čez Zadnjiški dol na Prehodavce (Š-146). Po nekaj metrih
mulatjera preči potok čez star (na pogled ne preveč siguren) železobetonski
most. Za kratek časa mulatjera vijuga skozi gozd, potem pa pripelje na travnik.
Tu se pojavi obledel napis na skali, ki nas usmeri desno na pot čez Komar. Če bi
nadaljevali po mulatjeri bi prišli na Luknjo (Š-178) ali pa prav tako na Dolič, le da
bi v tem primeru ves čas hodili po mulatjerah (Š-136).
Za tem nadaljujemo po stezici čez travnik, prečkamo potok (ki priteče izpod
slapu nad nami) in se strmo vzpnemo mimo Italijanske kapelice. Potem pa pot
preči v desno in nas pripelje v globoko grapo. Po grapi nadaljujemo nekaj deset
metrov navzgor do velikega zagozdenega balvana, ki grapo na tem mestu
previsno zapre. Balvan obidemo po klinih na levi strani. Za tem pa se še nekaj
časa vzpenjamo po dnu grape. V nadaljevanju grapa za običajnega planinca
spet postane neprehodna. Zato se ji pot izogne po njeni desni strani. Tako se
kar nekaj časa strmo vzpenjamo (deloma ob jeklenicah) navzgor ob grapi. Na
nekaterih mestih je pot tudi izpostavljena. Nad grapo prečimo nekoliko v levo.
Potem pa nas pot skozi ruševje prinese v novo grapo. Skozi to grapo se
vzpnemo po njeni desni strani (klini). Za tem nekoliko višje, iz grape izstopimo
po skalni polici v smeri proti levi. Pot pa za tem nekaj časa vije skozi ruševje do
melišča, ki je mogoče vabljivo na pogled. Vendar pot ne pelje čezenj, ampak se
mu izgone po desni strani. Za morebiten sestop pa je vendarle primerno. Iznad
melišča se držimo poti, ki poteka čez visokogorske travnike in skozi vse redkejše
ruševje. Na koncu pa se priključimo mulatjeri na Dolič (Š-136). Po mulatjeri
imamo še dobre pol ure hoda čez zatrep krnice do Tržaške koče. Zelo zahtevna
označena pot. S Zadnjice 4.15 h.

32

Bojan Ambrožič, https://bojanambrozic.wordpress.com/

139 Z Doline Triglavskih jezer. Od Koče pri sedmerih Triglavskih jezerih (Š-151)
nadaljujemo navzgor po dolini (proti severu) mimo izvira Močivec. Po 20
minutah hoje prispemo do razpotja, kjer zavijemo desno. Leva pot pelje na
Veliko Špičje. Dolina se počasi, a vztrajno vzpenja skozi vse redkejši gozd.
Končno se dvignemo nad gozdno mejo in lahko užijemo popoln razgled na
lepote doline. Za tem pot pripelje na vrh manjše vzpetine s katere je čudovit
pogled na Jezero v Ledvici. Če so razmere prave, veter pa za hip potihne, je na
bistri gladini vode mogoče videti zrcalen odsev Velikega Špičja. Pot se jezeru
izogne po vzhodni strani, po melišču pod Zelnaricama. Za tem se pot začne
vzpenjati malce strmeje. Na razpotja za Zelenim jezerom krenemo desno
navkreber. Druga pot gre na Prehodavce (Š-149). Steza se sedaj za nekaj časa
aktivneje vzpenja. Kmalu naleti na melišča, ki nas pripeljejo pod severno steno
Kanjavca. Tu se na razpotju usmerimo levo v smeri Hribaric. Desna pot pelje na
sedlo Vrata in naprej bodisi na greben Zelnaric, bodisi v dolino Za Kopico. Sledi
naporno vzpenjanje navzgor po melišču na visokogorsko planoto Hribarice.
Kasneje se teren zravna in na tem mestu se pojavi odcep za pot na Kanjavec (Š238). Od tu do sedla Čez Hribarice je pot precej bolj položna. Žal pa v primeru
pripeke sence tu ne boste našli. Velja pa tu biti pozoren na markacije, saj jih
lahko tudi še v poznem poletju zakrivajo snežišča. V pomoč so nam lahko tudi
turno-smučarske označbe. Cepin vseeno po navadi ni potreben, saj gre za
precej uravnan teren. S sedla Čez Hribarice se po meliščih pod Zobom Kanjavca
(2416 m) spustimo na preval Dolič. Ko se melišča malce poravnajo, dobimo lep
pogled na vršno piramido Triglava. Na prevalu Dolič (2164 m) se nam pridružita
poti z Velega polja skozi Velsko dolino (Š-142) in z Doma Planika pod Triglavom
(Š-143). Od tod imamo še 10 minut hoje do Tržaške koče na Doliču. Pot je na
vseh odsekih lahka. Le v poletni pripeki priporočamo veliko vode v nahrbtniku.
S Koče pri Triglavskih jezerih 3 h. Del SPP.

140 S Prehodavcev čez Hribarice. Pri Zasavski koči (Š-145) zavijemo levo na pot,
ki nas po krajšem spustu pripelje k Rjavemu jezeru (imenovanem tudi Rjava
mlaka). Na koncu jezera na razpotju zavijemo levo. Nič hudega pa ne bo, če
bomo zgrešili ta razcep in nadaljevali kar naravnost. V tem primeru si bomo pot
zgolj nekoliko podaljšali do Zelenega jezera. V prvem primeru pa nas že takoj za
jezerom čaka dokaj naporen in strm vzpon čez melišča, ki nas pripeljejo na pot s
Koče pri Triglavskih jezerih.
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Po meliščih nadaljujemo navzgor v smeri Hribaric. Vmes se pojavi še razpotje,
kjer zavije desna pot na sedlo Vrata in naprej bodisi na greben Zelnaric, bodisi v
dolino Za Kopico. Mi kot rečeno nadaljujemo naravnost na Hribarice. Kasneje se
teren zravna in na tem mestu se pojavi odcep za pot na Kanjavec (Š-239). Od tu
do sedla Čez Hribarice je pot precej bolj položna. Žal pa v primeru pripeke
sence tu ne boste našli. Velja pa tu biti pozoren na markacije, saj jih lahko tudi
še v poznem poletju zakrivajo snežišča. V pomoč so nam lahko tudi turnosmučarske označbe. Cepin vseeno po navadi ni potreben, saj gre za precej
uravnan teren. S sedla Čez Hribarice se po meliščih pod Zobom Kanjavca (2416
m) spustimo na preval Dolič. Ko se melišča malce poravnajo, dobimo lep pogled
na vršno piramido Triglava. Na prevalu Dolič (2164 m) se nam pridružita poti z
Velega polja skozi Velsko dolino (Š-142) in z Doma Planika pod Triglavom (Š143). Od tod imamo še 10 minut hoje do Tržaške koče na Doliču. Lahka
označena pot. S Prehodavcev 2.30 h.

141 S Prehodavcev čez Kanjavčeve police (Pot Mire Marko Debelakove). Pot je
poimenovana po slovenski alpinistki in publicistki Miri Marko Debelak - Deržaj
(1904-1948). Pot so nadelali leta 1961 in verjetno poteka po trasi stare
trentarske poti. Pot je poznana še po tretjem imenu – Skozi Rižo. Ime se naša
na riže – žlebove oz. drče za spravilo lesa s strmih pobočij – na kar pot spominja
na nekaterih delih.
Na pot se odpravimo tako da od Zasaske koče na Prehodavcih (Š-145)
nadaljujemo proti severovzhodu. Potem pa se po travnatih pobočjih nad
Jezerom pod Vršacem vzpnemo na sedlo med Vodnikovim Vršacem in
Kanjavcem. S sedla se nekaj časa spuščamo navzdol. Za tem pa pot zavije
desno in preči melišče. Z melišča nadaljujemo po prepadnih (hudo
izpostavljenih) Kanjavčevih policah. Pot je na začetku še zavarovana z
jeklenicami. Kasneje pa varoval ni. Zato je ta pot primerna samo za planince s
zanesljivim korakom. Poleg izpostavljenosti pa veliko nevarnost za zdrs
predstavlja še naložen grušč. S polic nadaljujemo na melišče katerega večinoma
celo leto (vsaj deloma) prekriva snežišče. Zato je na tej poti poleg čelade
obvezen tudi cepin. Melišče nas pripelje na mulatjero, ki pripelje iz Zadnjice (Š136). Po njej v 20 min dospemo do Tržaške koče. Zelo zahtevna označena pot. S
Prehodavcev 2.45 h.
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142 Od Vodnikovega doma (Š-127) gremo par metrov naprej, kjer zavijemo
levo navzdol proti Doliču. Pot se prek melišč ter deloma skozi gozd in ruševje
spusti v Velsko dolino ter na ta način povsem obide Velo polje, ki leži spodaj. Za
tem prečimo gruščnate zasipe čez katere nas povedejo možici. Sledi hoja po
udobni, položni ter zelo slikoviti poti po dnu Velske doline. Levo nad nami pa
lahko vidimo greben Mišeljskih vrhov, ki zapirajo Velsko dolino na južni strani.
Potem pa nadaljujemo desno navzgor čez krajše melišče pod južno ostenje
Triglava. Vendar se nam ni treba bati napora, saj se za temi melišči pot spet
skorajda poravna. Nadaljujemo pod strmimi stenami čez vse redkejše trave in
vse bolj golo skalovje. Na koncu nas pot pelje po dnu, zdaj že popolnoma gole
in močno zakrasele, Velske doline do sedla Dolič (2164 m). Tu se nam z leve
priključi pot z Doline Triglavskih jezer (Š-139), z desne pa pot s Planike (Š-143). S
sedla nas do koče čaka le še kratek spust. Lahka označena pot. Z Vodnikovega
doma 2.30 h.
143 S Planike (Š-116) se usmerimo proti zahodu in se spustimo navzdol po
dobrem melišču. Potem pa po rahlo izpostavljenih skalnih policah prečimo
južna pobočja Rjavca (2568 m) in se spustimo na travnato uravnavo pod
Šmarjetno glavo. Na tem mestu pot zavije v levo in v rahlem vzponu obide
Šmarjetno glavo. Za tem pa se na sedlu Dolič priključi potema, ki pripeljeta z
doline Triglavskih jezer (Š-139) in z Vodnikovega doma (Š-142). Z Doliča nas do
Tržaške koče čaka le še kratek spust. Delno zahtevna označena pot. S Planike
1.30 h.
144 S pl. Blato (Za Kopico). S parkirišča na pl. Blato (Š-283) nadaljujemo po
kolovozu prek Pl. pri Jezeru (Š-159) na pl. Dedno polje (Š-297). Na Dednem
polju pa se usmerimo v dolino Za Kopico. Pot sprva strmo vijuga skozi
macesnov gozd. Kmalu pa se nekoliko položi in odpre se nam razgled navzgor
po dolini. Kmalu se na desni strani poti pojavi nemarkiran odcep za pot na
Vogle ter Slatno in Kredo. Pot po dolini Za Kopico se še naprej zelo postopno
vzpenja. Kljub temu da je teren odprt pretiranega razgleda nimamo, razen
navzgor in navzdol po dolini. Travnat svet kmalu zamenja grušč in golo skalovje.
Nadaljujemo proti sedlu Vrata (2192 m). Tik pod njim gre pot mimo širšega
brezna. S sedla nadaljujemo proti Hribaricam, kjer se nam pridruži pot z Doline
Triglavskih jezer (Š-139). Po njej prek sedla Čez Hribarice nadaljujemo do
Doliča. Lahka označena pot. S pl. Blato 6 h.
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Zasavska koča na Prehodavcih (2071 m)
145 Zasavska koča stoji nad sedlom Prehodavci (2021 m) med Dolino
Triglavskih jezer in Zadnjiškim dolom. Zato, ker so kočo združeno zgradili
Zasavska planinska društva, so ji ob slovesnem odprtju nadeli ime Zasavska
koča. V koči je v dveh sobah 39 postelj. V bivaku, (ki je v rabi tudi kot zimska
soba) pa še 16 skupnih ležišč. Koča je odprta začetka julija pa do konca
septembra. Točka SPP. Tel.: (0)51 614 781, e-pošta: pdradece@pzs.si
Ture na: Dolič čez Hribarice (Š-140, 2.30 h), na Dolič čez Kanjavčeve police (Š141, 2.45 h), na Veliko Špičje (Š-247, 2.30 h), na Vodnikov Vršac (Š-241, 45
min), prečenje grebena Tičaric in Zelnaric (Š-246, 4 h), na Zadnjiški Ozebnik (Š244, 2.30 h).
146 Iz Zadnjice. V Zadnjico se pripeljemo tako, da Vršiško cesto zapustimo prav
na njeni zadnji - 50. serpentini. Že takoj za tem pustimo avto na obcestnem
parkirišču. Nato pa po solidni makadamski cesti nadaljujemo še 1,2 km navzgor
po dolini do križišča zaprtega s zapornicami. Pred zapornicami je še eno precej
veliko parkirišče.
Na križišču krenemo naravnost in po makadamski cesti nadaljujemo še 2,5 km.
Ta zelo dolgočasen in dolg začetek poti si lahko skrajšamo tako, da si ga
vzamemo za počasno ogrevanje. Nad nami pa lahko občudujemo ostenja
Zadnjiškega Ozebnika in Kanjavca. Ceste tudi nikjer ne morem sekati po
bližnjicah, ker poteka v položnem vzponu bolj ali manj naravnost proti
jugovzhodu – z izjemo na eni serpentini, ki se pojavi po 1,7 km hoje.
Nato končno prispemo do razpotja, kjer zavijemo desno navzdol. Če bi po cesti
nadaljevali naravnost bi prišli na sedlo Luknja (Š-178). Takoj za tem po kamnih
prečkamo potok in se usmerimo proti dolini Zadnjiški dol. V kolikor je potok
preveč deroč gremo lahko nekaj deset metrov ob bregu potoka navzgor, kjer
naletimo na star železobetonski most. Pot nas za tem nekaj časa vodi rahlo
navzdol skozi gozd. Potem pa se počasi začne vzpenjati navzgor po dolini. Sprva
pot vodi skozi ruševje, vmes pa nekajkrat preči grapo, ki poteka po dnu doline.
Na posameznih mestih je mogoče še opaziti ostanke mulatjere iz prve svetovne
vojne. Na nekaterih mestih ji pot tudi sledi. Potem pa se mulatjera pomakne na
desno stran doline, med tem ko markirana pot zavije levo in nadaljuje po
sredini doline. Za tem pridemo do precej vodnatega izvira, kjer je praktično
vedno mogoče dobiti vodo. Pot za tem iz ruševja pripelje na melišča.

36

Bojan Ambrožič, https://bojanambrozic.wordpress.com/

Nekega posebnega razgleda nimamo razen v nasprotni meri hoje na Pihavec in
pod njim globoko vdrtino - sedlo Luknja. Vendar kot boste videli ni nobeno
naključje da vidimo tako sliko. Namreč točno prek Luknje poteka močan zmični
prelom. Ta prelom je dolg več kot 10 km in se začne pri Mojstrani. Potem pa
poteka v popolnoma ravni črti skozi dolino Vrat, prek Luknje k nam v Zadnjiški
dol in še naprej proti jugozahodu. Dejstvo je da noben prelom ob nastanku ni
popolnoma raven. Vendar tekom tisočev let ali milijonov let, ko oba nasprotna
bloka kamnin drsita vzdolž preloma, se nepravilnosti na prelomni ploskvi
zgladijo in (zmični) prelom postane raven. Pomembno pa je to da se kamnine, ki
se pojavljajo neposredno ob takem aktivnem zmičnem prelomu, zaradi izjemno
visokih tlakov popolnoma zdrobijo. Erozija (predvsem v oblike vode in pa seveda
ledu) tako tektonsko poškodovano kamnino lažje odnaša, kot nepoškodovano
kamnino v okolici. Zato se sčasoma na mestih neposredno nad prelomnimi
conami pojavijo značilne ravne depresije, ki jih mi imenujemo, doline. Pravkar
hodimo po eni takih dolin. Tudi ostale doline v bližini, kot so znana »ledeniška
trojica« – Vrata, Kot, Krma - so enakega nastanka. Torej, hočem reči da te
znane »ledeniške« doline sploh niso ledeniškega nastanka. Poenostavljeno
povedano bi lahko rekli da voda ni »neumna« in da ne teče kjer koli, ampak tam
kjer je za njo najlažje oz. porabi najmanj energije. To pa je v conah kjer so
kamnine najbolj poškodovane in zato najmehkejše. Za poškodovanost kamnin
pa je najpogosteje kriva prav tektonika. Seveda, šele kasneje (v zadnjem
milijonu let), že zdavnaj za tem ko je voda že izdolbla nad prelomnimi conami
(tedaj rečne) doline, so se pojavili obsežni ledeniki, ki so dolinam po katerih so
polzeli dali značilen današnji ledeniški pečat.
Sredi melišč boste opazili da se pot razcepi na dva markirana kraka. Svetujem
da se držite desnega, ki poteka še naprej po dnu doline. Namreč levi krak poti
(čeprav markiran) se kasneje izgubi v meliščih, ker ga je zasul svež podor. Iz
melišč spet stopimo v gozd in se v ključih vzpnemo na uravnano sedlo Čez dol
(1632 m). Na sedlu se pojavi razpotje na katerem zavijemo levo. Če bi zavili
desno, bi se spustili v Trento prek Trebiškega dola (Š-147 v obratni smeri). Čez 5
minut pridemo do še enega razpotja, kjer prav tako zavijemo levo na mulatjero,
desno pa se pot spusti v Trebiški dol. Za tem v ključih sledimo mulatjeri. Na
začetku se še najdejo dobre bližnjice.
Za tem mestom pa se pot poravna in se nekaj časa pomika proti levi. S poti je
odličen razgled proti Kriškim podom in Razorju. Potem pa spet začne vzpenjati
v ključih in nas v 20 minutah pripelje na vrh planote. Tu je razpotje, kjer
zavijemo levo in v 5 min dosežemo Zasavsko kočo na Prehodavcih. Lahka
označena pot. Iz Zadnjice 3.45 h. Del SPP.
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147 S Trente čez Trebiški dol. V kolikor se pripeljemo z Gorenjske smeri
začnemo na makadamski cesti, ki se odcepi z glavne ceste skozi vas Trento 400
m za Informacijskim središčem TNP oz. obratno, če se pripeljemo s Primorske
strani. Že takoj na začetku cesto zapira zapornica. Zato parkiramo na manjšem
parkirišču pred zapornico in nadaljujemo naprej peš. Dokaj dobra cesta se
vzpenja v serpentinah še 1,5 km in nas v pol ure pripelje do parkirišča na koncu
katerega je razpotje. Zavijemo desno in prek mostička prečkamo potok
Beladovec. Že kmalu za tem pa pot zavije levo na mulatjero. Ta nas najprej pelje
mimo planine Krotice. Potem pa zavije v gozd. Na srečo na začetku mulatjero
sekata markirani bližnjici, ki nam prihranita precej časa. Kasneje pa se teren
uravna v Trebiškem dolu. Manjša brv nam tu omogoča prečkanje potoka.
Zatem pa spet sledimo mulatjeri, ki se zelo zložno vzpenja ob južnih pobočjih
Zadnjiškega Ozebnika. Ko se čez čas gozd nekoliko razredči, bomo lahko pod
seboj občudovali sotesko Korita. Nad njo, na drugi strani soteske pa se vije
mulatjera na sedlo Čez Drt. Gozd se nam sedaj dokončno razklene in odprejo se
nam razgledi na stene Malega Špičja. Pot nas nadalje pelje prek planine ter
mimo pastirske staje proti sedlu Čez dol. Vendar 5 min hoje pod sedlom na
naletimo na razpotje, kjer zavijemo desno proti Zasavski koči. Za tem v ključih
sledimo mulatjeri. Sprva se še najdejo uporabne bližnjice. Kasneje pa se pot
poravna in se nekaj časa pomika proti levi. S poti je odličen razgled proti
Kriškim podom in Razorju. Potem pa spet začne znova vzpenjati v ključih in nas
v 20 minutah pripelje na vrh planote. Tu je razpotje, kjer zavijemo levo in v 5
min dosežemo Zasavsko kočo na Prehodavcih. Lahka označena pot. S Trente 4
h.
148 Čez Kanjavčeve police (Pot Mire Marko Debelakove). Pot je poimenovana
po slovenski alpinistki in publicistki Miri Marko Debelak - Deržaj (1904-1948).
Pot so nadelali leta 1961 in verjetno poteka po trasi stare trentarske poti. Pot je
poznana še po tretjem imenu – Skozi Rižo. Ime se naša na riže – žlebove oz.
drče za spravilo lesa s strmih pobočij – na kar pot spominja na nekaterih delih.
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Poti na Dolič s Zadnjice (Š-136) sledimo do začetka krnice pod kočo na Doliču.
Potem pa zavijemo desno v smeri Prehodavcev. S tega mesta mimogrede lahko
vidimo čudovito gubo v severni steni Kanjavca. Do pravega začetka poti čez
police nas čaka še prečenje melišča, ki ga po navadi celo leto vsaj deloma
prekriva snežišče. Sledi prečenje Kanjavčevih polic. Pot se v začetnem delu ves
čas rahlo spušča vred s plastmi kamnin, ki gradijo severno steno Kanjavca. Pot
je že na začetku zelo izpostavljena. Še posebej pa moramo biti previdni zaradi
naloženega grušča. Na najbolj izpostavljenem in (zaradi gline) po navadi še
nekoliko blatnem delu poti lepo piše: »Pazi!« Razgled s polic pa je ves čas
fantastičen – lahko rečemo kar »balkonski«. Kar naenkrat pa police po kateri
hodimo, zmanjka. Vendar nič hudega. Pot nas po grebenčku popelje rahlo
navzgor na spet nove police - po katerih še kar nekaj časa naprej nadaljujemo
čez steno proti jugozahodu. Potem pa s polic teh stopimo na melišče, ki nas
pripelje v dolinico med Kanjavcem in Vodnikovim Vršacem. Po tej dolinici se
vzpnemo na sedlo. S tod do Zasavske koče sledi le še spust po travnatem
pobočju nad Jezerom pod Vršacem.
Zelo lepa pot, ki tudi planincem omogoča razglede z velike stene, kot jih
običajno uživajo le alpinisti. Pot ni primerna za vrtoglave. Zaradi snežišča na
začetku poti je poleg čelade obvezen tudi cepin. Pot, razen na parih mestih
proti koncu polic, ni zavarovana. Zelo zahtevna označena pot. Z Doliča 2.30 h. Iz
Zadnjice 6-7 h.

39

Bojan Ambrožič, https://bojanambrozic.wordpress.com/

149 S Koče pri Triglavskih jezerih (Š-151)nadaljujemo navzgor po dolini mimo
izvira Močivec. Po 20 minutah hoje prispemo do geološke točke 50 (kjer v
rdečem jurskem apnencu lahko vidimo manganove gomolje). Petdeset metrov
naprej je razpotje, kjer zavijemo desno v smeri Hribaric. Druga pot pelje na
Veliko Špičje (Š-248). Dolina se počasi, a vztrajno vzpenja skozi vse redkejši
gozd. Končno se dvignemo nad gozdno mejo in lahko užijemo popoln razgled
na lepote doline. Za tem pot pripelje na vrh manjše vzpetine s katere je čudovit
pogled na Jezero v Ledvici. Če so razmere prave, veter pa za hip potihne, je na
bistri gladini vode mogoče videti zrcalen odsev Velikega Špičja. Pot se jezeru
izogne po vzhodni strani, po melišču pod Zelnaricama. Za tem se pot začne
vzpenjati malce strmeje. Na razpotja za Zelenim jezerom krenemo levo
navkreber. Druga pot gre na Dolič čez Hribarice (Š-139). Na vrhu vzpona se pot
spet cepi. Obe poti pa pripeljeta do Zasavske koče. S tem da gre desna pot
mimo Rjavega jezera in pripelje direktno do koče. Med tem ko leva pot pelje po
planotastem svetu s katerega prav tako lahko vidimo zadnji dve Triglavski jezeri
- Rjavo jezero in Jezero pod Vršacem. Tik pred kočo pa sta še dve razpotji pri
katerih krenemo obakrat naravnost oz. desno. S Koče pri Triglavskih jezerih
2.15 h. Del SPP.
150 S planine Blato (Za Kopico) S parkirišča na pl. Blato (Š-283) nadaljujemo po
kolovozu prek Pl. pri Jezeru (Š-159) na pl. Dedno polje (Š-297). Na Dednem
polju pa se usmerimo v dolino Za Kopico. Pot sprva strmo vijuga skozi
macesnov gozd. Kmalu pa se nekoliko položi in odpre se nam razgled navzgor
po dolini. Kmalu se na desni strani poti pojavi nemarkiran odcep za pot na
Vogle ter Slatno in Kredo. Pot po dolini Za Kopico se še naprej zelo postopno
vzpenja. Kljub temu da je teren odprt pretiranega razgleda nimamo, razen
navzgor in navzdol po dolini. Travnat svet kmalu zamenja grušč in golo skalovje.
Nadaljujemo proti sedlu Vrata (2192 m). Tik pod njim gre pot mimo širšega
brezna. S sedla Vrata (2192 m) se spustimo v Dolino Triglavskih jezer do
Zelenega jezera. Za tem pa nas čaka še krajši vzpon na vzpetino na kateri stoji
Zasavska koča. Lahka označena pot. S pl. Blato 5.30 h.
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Koča pri Triglavskih jezerih (1685 m)
151 Koča stoji na začetku Doline Triglavskih jezer pri Dvojnem jezeru. Njena
lokacija je prav idilična. Poleg jezer kočo obdajajo čudoviti macesnovi gozdovi,
še višje nad njimi pa se z obeh strani pnejo grebeni Lepega Špičja ter Tičaric. In
zdi se da se prav nobena druga planinska koča pri nas tako dobro ne zna zliti z
okolico.V koči je v sobah 30 postelj ter še 170 na skupnih ležiščih. Precej veliko!
Kljub vsemu pa je koča med glavno poletno sezono (sploh pa ob vikendih)
praviloma polno zasedena. Zato se priporoča predhodno rezervacijo. Poleg
koče stoji brunarica s zimsko sobo, ki ima 18 ležišč. Koča je običajno odprta od
sredine junija do sredine oktobra. Točka SPP. Tel.: +386 (0)1 231 26 45, +386
(0)40 620 783, e-pošta : sedmera@pd-ljmatica.si
Ture na Prehodavce (Š-149, 2.15 h), na Dolič (Š-139, 3.45 h), Malo Tičarico (Š246, 1 h), na Veliko Tičarico (Š-246, 1.20 h), na Kopico (Š-246, 2 h), na Malo
Zelnarico (Š-246, 2.45 h) na Veliko Zelnarico (Š-246, 3.15 h), na Veliko Špičje (Š248, 2.30 h), na Plaski Vogel (Š-252, 4 h), na Pršivec čez planino Ovčarijo in
Viševnik (Š-279, 3 h), na Kanjavec (Š-239, 3 h).
Dolina Triglavskih jezer je približno 6 km dolga razpotegnjena gorska dolina, ki leži med
grebenom Velikega in Malega Špičja na zahodu in grebenom Tičaric, Kopice in Zelnaric na
vzhodu. Njena posebnost so slikovita ledeniška Triglavska jezera.
Prvo, a ne najvišje ležeče jezero, je Jezero pod Vršacem. Zaradi zelo senčne lege v zatrepu
krnice pod Vodnikovim Vršacom, je pogosto še dolgo v poletje zaledenelo. Za njim, nekoliko
višje (2006 m) leži Rjavo jezero, ki se tudi pogosto skriva pod ledenim pokrovom. Sledi
Zeleno jezero, ki leži pod vzhodno steno obeh Zelnaric. Ime pa je dobilo zaradi svoje zelene
barve, ki je posledica prisotnosti alg. Četrto Triglavsko jezero je Veliko Jezero ali tudi Jezero v
Ledvici. S prostornino okrog tristo tisoč kubičnih metrov ter globino 15 m je to največje in
tudi najgloblje Triglavsko jezero. Zraven Koče pri Triglavskih jezerih leži Dvojno jezero, ki se
šteje kot peto in šesto Triglavsko jezero. Je zelo plitvo in razdeljeno na dve jezerski kotanji.
Zato ob poletnih sušah gladina vode toliko upade, da iz enega res nastaneta dve manjši
jezeri. Sedmo in najnižje ležeče jezero – Črno jezero – pa sploh ne leži v Dolini Triglavskih
jezer, ampak v sosednji Lopučniški dolini. Ime je dobilo po svoji temni barvi, ki je posledica
lege v gozdu.
Vsa jezera z izjemo Črnega jezera so hidrološko povezana s podzemnimi tokom vode.
Denimo v Velikem jezeru je podzemni pretok tako velik da se dnevno lahko zamenja tudi do
polovica celotnega volumna vode. S sledilnimi poskusi so dokazali da vode z jezer odtekajo v
slap Savico. Izjema je Jezero pod Vršacem, s katerega vode tečejo v Sočo.
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Vzrok za nastanek jezer tiči v geološki zgradbi Doline Triglavskih jezer. Kamnine, ki jih vidimo
v Julijcih so večinoma zgornje triasne starosti. Pripadajo formaciji dachteinskega apnenca.
Gre predvsem za razpokane, za vodo zelo prepustne apnence, ki hitro zakrasevajo. Zato
imamo v Julijskih Alpah vse polno visokogorskih kraških oblik in (tudi kilometer in več)
globokih brezen. Površinske vode pa, razen izjemoma, ni. Prepustne apnenčaste kamnine
obdajajo celotno Dolino Triglavskih jezer in gradijo okoliške grebene Velikega Špičja, Tičaric
in Zelnaric. Na teh gorskih grebenih se vode zbirajo in ponikajo v notranjost. Vzrok za obstoj
jezer na kraškem območju so ledeniške murene, ki so za vodo slabše prepustne. Zato na njih
zastaja voda, ki jo poznamo kot Triglavska jezera.
Triglavska jezera so Slovenski naravni biser. Zato jih poskušajmo ohraniti čim bolj
nedotaknjene. Kako zelo ranljiv in občutljiv ekosistem pove podatek da so znanstveniki v 50
let starih usedlinah na dnu jezer našli povišane koncentracije radioaktivnih snovi, ki so
posledica intenzivnih poskusov z atomskim orožjem v obdobju hladne vojne.
V Dolini Triglavskih jezer pa se pojavi še veliko drugih geoloških zanimivosti. Skozi dolino
poteka tudi slovenska geološka pot. Po dvajsetih minut hoje od Koče pri Triglavskih jezerih,
malce pred razcepom za pot na Veliko Špičje, stoji geološka opazovalna točka št. 50. Tu je
mogoče videti rjave manganove gomolje v rdečem globokomorskem apnencu. Na dnu Doline
Triglavskih jezer pa se pojavijo drugačne kamnine. Pri nas so manganovo rudo kopali na
Begunjščici, v identičnih kamninah, kot se pojavljajo v Dolini Triglavskih jezer.
Na globokovoden nastanek kamnin z Doline Triglavskih jezer nakazujejo tudi številne najdbe
amonitov. To so bile globokomorske živali, ki so živele v spiralno zavitih hišicah sestavljenih iz
številnih kamric. Žival je živela v zadnji, največji kamrici. Amoniti so izumrli konec krede,
skupaj z dinozavri. Danes pa so njihovi najbližji še živeči predstavniki sipe, lignji in hobotnice.
V Dolini Triglavskih jezer najdemo predvsem do 20 cm velike amonite iz rodu Perisphinctes.
Ti fosili so zelo pomembni, saj prav zaradi njih vemo da so kamnine v Dolini Triglavskih jezer
stare med 180 in 190 milijoni let. Lep primerek amonita lahko vidite vzidanega v vzhodno
steno Koče pri Triglavskih jezerih. Amonite je prepovedano izbijati iz kamnine!
Še eno geološko zanimivost pa si je mogoče ogledati s poti pri Zelenem jezeru. Tu boste
desno od na melišča, čez katerega gre pot na Hribarice, videli ogromne, dramatično povite,
žagaste gube. To nakazuje, da je bila kamnina izpostavljena velikim pritiskom zaradi krčenja
ozemlja ob gorotvornih procesih. Hkrati pa je bila takrat hitrost deformiranja kamnine dovolj
počasna, da je prišlo zgolj do gubanja in ne tudi do prelamljanja.
Sam nastanek doline pa je trenutno še odprto znanstvo vprašanje. Do prave ugotovitve je na
tem mestu zelo težko priti, ker je apnenec močno topen. Zato so se vsi značilni sledovi v
kamnini, ki bi kazali npr. na določene tektonske ali druge mehanske procese, že zdavnaj
uničili. Vendar je po najnovejših ugotovitvah geologov (dr. A. Šmuca in dr. B. Rožiča)
nastanek doline povezan s tektonskim ugrezanjem ob t.i. normalnih prelomih. Namreč
Dolina Triglavskih jezer nima tipičnega ledeniškega U-profila, ampak je asimetrična. Poleg
tega pa tudi dolinsko dno ni ravno, ampak je sestavljeno iz nekakšnih »stopnic«, ki jih
ločujejo strme stene. »Stopnice« so najverjetneje bloki kamnin, ki so se spustili ob prelomnih
ploskvah, ki so danes ohranjene v obliki strmih sten. Seveda je kasneje po dolini drsel tudi
mogočen ledenik, ki je vse skupaj zgladil in dolini dodal današnjo ledeniško podobo. V
zadnjih 10000 letih, od kar se je umaknil še zadnji ledenik, pa je površje še močno zakraselo
in s tem izbrisalo praktično vse kazalce na daljno burno geološko preteklost tega območja.
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152 Z Doma na Komni gremo 5 min navzdol po poti v smeri Koče pri Savici. Na
križišču zavijemo levo v smeri proti Bogatinu in Triglavskim jezerom. Čez zgolj
par korakov pa se pojavi še eno razpotje, kjer krenemo desno v smeri
Triglavskih jezer. Naravnost pa pelje pot proti Domu pod Bogatinom. Za tem
hodimo čez razgiban kraški teren brez pretiranega razgleda. Teren se le rahlo
odpre, ko stopimo v veliko mrazišče, kjer lahko občudujemo značilno inverzno
rastje.
To pomeni da je rastje dobesedno »obrnjeno« na glavo. Na dnu kotanje, na nižji
nadmorski višini rastejo bolj rastline, značilne sicer za visokogorje. Med tem ko
robove kotanje obdajajo rastline, ki so značilne za ta višinski pas. Do tega pride,
ker se (sploh pozimi) mrzel zrak, ki je težji od toplega ujame v takšne kotanje in
se zato še bolj ohladi. Posledično na dnu take vrtače nastanejo izredni klimatski
pogoji, ki so značilni za precej višje ležeče predele. V eni takšnih vrtač – mrazišču
Mrzla Komna, ki leži sicer na precej skromni nadmorski višini 1592 m ob poti čez
Lepo Komno (Š-255), so 9. 1. 2009 izmerili neuradno najnižjo temperaturo v
Sloveniji in sicer kar 49,1° C pod ničlo.
Z mrazišča nadaljujemo v rahlem vzponu do Križišča, kjer se nam z leve priključi
pot z Bogatina (Š-153). Nadaljujemo naravnost čez planino Razor. Steza poteka
čez nepregleden kraški teren in se izmenjaje rahlo spušča in vzpenja. Ob pot
naletimo tudi turno-smučarske markacije na drogovih. Za tem se pot spušča
skozi gozd v Lopučniško dolino. Na dnu doline se nam z leve pridruži pot s
prevela Velika vrata. Mi pa nadaljujemo naravnost preko planine Lopučnice.
Pot se kmalu za tem spet začne vzpenjati skozi gozd in nas v pol ure pripelje do
Koče pri Triglavskih jezerih. Lahka označena pot. S Komne 2.30 h. Del SPP.
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153 Z Doma pod Bogatinom. S Koče pod Bogatinom krenemo navzgor na pot s
Komne na Bogatinska vratca. Odcep za pot proti Koči na pri Triglavskih jezerih
naletimo pri kamniti piramidi - spomeniku padlim v prvi svetovni vojni. Pot se
na začetku strmeje vzpenja med ruševjem. Potem pa se v splošnem začne
spuščati. Kmalu pridemo do križišča, kjer se nam z desne pridruži pot z Doma na
Komi (Š-152). Nadaljujemo naravnost čez planino Razor. Steza poteka čez
nepregleden kraški teren in se izmenjaje rahlo spušča in vzpenja. Ob pot
naletimo tudi turno-smučarske markacije na drogovih. Za tem se pot spušča
skozi gozd v Lopučniško dolino. Na dnu doline se nam z leve pridruži pot s
prevela Velika vrata. Mi pa nadaljujemo naravnost preko planine Lopučnice.
Pot se kmalu za tem spet začne vzpenjati skozi gozd in nas v pol ure pripelje do
Koči pri Triglavskih jezerih. Z Bogatina 2.30 h. Del SPP.
154 Z Vodnikovega doma (Š-127) se spustimo na planino Malo polje in mimo
Presihajočega jezera nadaljujemo do planine Pod Mišelj vrhom. Planina je
precej ravna in zamočvirjena, ker na mnogih mestih zastaja voda. S planine pod
Mišelj vrhom nadaljujemo v smeri Mišeljskega prevala. Kmalu za planino se
pojavi razpotje, kjer zavijemo desno. Levo pelje pot na planino Krstenico (Š-134
v obratni smeri) prek Jezerskega prevala. Naša pot pa za tem po desni strani
obide eno večjo in še eno manjšo konto. Za tem pa se začne strmeje vzpenjati
proti Mišeljskemu prevalu. Pot ni pretirano naporna, le pod prevalom nas
malce upeša krajše melišče. Z Mišeljskega prevala se najprej rahlo spustimo.
Potem pa hodimo v rahlih vzponih in spustih čez razgiban visokogorski svet.
Pred seboj pa ves čas gledamo Debeli vrh. Sledi spust na Lazovški preval, ki ga
podaljšamo vse do planine V Lazu. Prostrano planino V Lazu prečkamo v smeri
proti zahodu. Nato se pot rahlo spušča čez čudovite grbinaste travnike. Že
kmalu za tem pa zavijemo desno. Naravnost pa pelje pot proti Planini pri
Jezeru. Sprva hodimo v rahlih vzponih in spustih. Za tem pa pot nekaj časa preči
proti desni nad dolino Roba pod Kredo. Nazadnje prečkamo Rob pod Kredo in
se spustimo na planino Dedno polje. S Planine Dedno polje nadaljujemo proti
planini Ovčariji. Pot se bolj ali manj ves čas vzpenja. Gozd pa se vse bolj redči, a
premalo da bi uspeli dobiti razgled. Planina Ovčarija je zelo prostrana, a na
videz kar nekoliko pusta.
S pl. Ovčarije lahko v Dolino sedmerih Triglavskih jezer nadaljujemo po dveh
poteh: po poti čez Prode ali čez preval Štapce. Pot čez Prode se s planine
Ovčarije najprej nekoliko vzpne. Potem pa zavije desno in se prek melišč spušča
v Lopučniško dolino. Nato se pridruži poti, ki pripelje s Črnega jezera (Š-155).
Sledi le še spust z grička navzdol do Dvojnega jezera. Jezero obidemo po desni
(vzhodni) strani in prispemo do Koče pri Triglavskih jezer.
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Pot čez Štapce je po razdalji nekoliko krajša od poti čez Prode. Vendar tu
premagamo nekaj več višinske razlike, saj se pot do Štapc ves čas kar znatno
vzpenja. Na drugi strani prevala se pot začne zelo strmo spuščati v Dolino
sedmerih jezer skozi prehode med ostrimi razčlembami v skalovju. Pot je na
tem mestu odlično zavarovana. Vseeno je potrebno nekaj previdnosti. Za tem
sledi le še spust po melišču do Dvojnega jezera, od koder je do Koče pri
Triglavskih jezer le še 5 min hoje. Lahka označena pot. Od Vodnikovega doma
5.30 h.
155 Čez Komarčo. Začnemo na parkirišča pri Koči pri Savici, kjer zavijem na
most čez potok Velika Savica. Po sto metrih hoje pridemo do križišča, kjer
zavijemo levo v smeri Komarče. Druga pot pelje proti hotelu Zlatorog v Ukancu.
Sprva je pot gruščnata in v ključih vijuga skozi gozd. Po 15 min hoje pridemo do
odcepa, kjer lahko nadaljujemo do razgledišča nad slapom Savico. Po pol ure
hoje pa nas pot pripelje pod steno Komarče. Vzpon postaja vse bolj strm. Grušč
pa zamenja bolj kompaktna skala v katero so na posameznih mestih vklesane
stopnice. Na zahtevnejših delih so nameščeni klini in jeklenice. Pojavi pa se tudi
nekaj skob. Proti vrhu stene pot postane na posameznih mestih rahlo
izpostavljena. Po uri in 15 min hoje prispemo na vrh Komarče. S tod se nam
odpre razgled na Bohinjsko jezero ter na Kočo pri Savici, ki leži direktno pod
nami. Sledi položen vzpon skozi gozd do globeli pod Stadorjem v kateri je
ugnezdeno prvo izmed Triglavskih jezer – Črno jezero. Pot se spusti v globel ob
jezeru in ga obide po gozdu po desni (severni strani). Na tem mestu se nam z
desne priključi pot čez Dol pod Stadorjem (Š-300 v obratni smeri). Na melišču
na koncu jezera se pojavi odcep za pot proti Komni (Š-152 v obratni smeri). V
primeru da obidete Črno jezero tik ob vzhodi obali, se nazaj na pravo pot vrnete
tako, da se povzpnete po melišču na koncu jezera v smeri proti severovzhodu.
Za tem nadaljujemo naravnost skozi Lopučniško dolino. Pot se zelo položno
vzpenja po desni strani Lopučniške doline, tik pod strmimi stenami. Stene so na
nekaterih mestih celo dovolj previsne da pod njimi lahko v sili prevedrimo
nevihto. Po uri hoje s Črnega jezera, prispemo na melišče pod Belo skalo, na
koncu katerega se usmerimo desno. Pot se začne spet strmeje vzpenjati prek
gladkih apnenčastih skal in škrapelj. Po pol ure vzpenjanja se nam na vrhu
vzpona z desne pridruži pot Čez Prode s planine Ovčarije (Š-156). Krenemo levo
in se vzpnemo na griček s katerega je pogled kot iz razglednice v Dolino
Triglavskih jezer. Za tem se spustimo z grička navzdol do Dvojnega jezera.
Jezero obidemo po desni (vzhodni) strani in prispemo do Koče pri Triglavskih
jezer. Zahtevna označena pot. S Savice 3.30 h.
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Pot čez Komarčo je ena najbolj obljudenih poti v Julijskih Alpah, saj omogoča
razmeroma hiter pristop v Dolino Triglavskih jezer. Žal pa je tudi ena izmed poti
z najbolj črno statistiko. Pot tehnično sploh ni tako zahtevna in je na nevarnejših
mestih dobro varovana. Problema sta drugje. Pot vijuga večino časa v ključih v
isti vpadnici. Poleg tega pa tu naloženega grušča ne manjka. Zato vsak kamen,
ki se tu sproži, prečka številne nižje ležeče odseke poti. Čelada je zato na tej poti
obvezna. Pot pa še posebej postane nevarna v mokrem. Takrat gladke
apnenčeve skale na poti postanejo zelo spolzke. Zato v takih slučajih obstaja
velika nevarnost zdrsa. Komarča je sicer ime za debla dreves s prisekanimi
vejami, ki so se v preteklosti uporabljali namesto lestev. Z njimi so v preteklosti
Bohinjski planinci plezali prek strmih sten.
156 S planine Blato (Š-283). Pot s pl. Blato predstavlja najlažji in najhitrejši
pristop v Dolino Triglavskih jezer. S parkirišča pred pl. Blato se po cesti vrnemo
slabih 100 m nazaj, kjer naletimo na s številnimi tablami označen začetek
kolovoza proti Planini pri Jezeru. Stopimo na ta kolovoz in po njem vzpnemo do
Koče na Planini pri Jezeru (Š-158). Kolovoz se sprva dokaj enakomerno vzpenja,
proti koncu pa se zravna. S Pl. pri Jezeru nadaljujemo proti planini Dedno polje.
Spet hodimo po kolovozu, ki se prav počasi vzpenja. Na pl. Dedno polje poiščem
oznake za planino Ovčarijo. Tokrat imamo opravka s prijetno potjo, ki se zložno
vzpenja skozi macesnov gozd. Za tem se pot spusti v konto kjer leži pl. Ovčarija.
S pl. Ovčarije lahko v Dolino Triglavskih jezer nadaljujemo po dveh poteh: po
poti čez Prode ali čez preval Štapce.
Pot čez Prode se s planine Ovčarije najprej nekoliko vzpne. Potem pa zavije
desno in se prek melišč spušča v Lopučniško dolino. Nato se pridruži poti, ki
pripelje s Črnega jezera (Š-155). Sledi le še spust z grička navzdol do Dvojnega
jezera. Jezero obidemo po desni (vzhodni) strani in prispemo do Koče pri
Triglavskih jezer.
Pot čez Štapce je po razdalji nekoliko krajša od poti čez Prode. Premaga pa več
višinske razlike, saj se steza na preval Štapce ves čas (ponekod kar znatno)
vzpenja. Na drugi strani prevala se pot začne zelo strmo spuščati v Dolino
sedmerih jezer. V vršnem delu, tik pod prevalom, pot sledi prehodom med
ostrimi razčlembami v skalovju. Pot je na tem mestu odlično zavarovana, a
vseeno zahteva nekaj pazljivosti (zahtevna označena pot). Za tem sledi le še
spust po melišču do Dvojnega jezera, od koder je do Koče pri Triglavskih jezer
še 5 min hoje. Lahka označena pot. S pl. Blato 3.30 h.
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157 S Pod Zjabcev čez Velika vrata. Z avtom se pripeljemo do Pod Zjabcev, kjer
parkiramo ob cesti, zraven grbinastih travnikov. Nato nadaljujemo prek planine
v gozd. Takoj za tem pridemo do potoka Vrsnica in ga prečimo. Most prek
potoka je podrt. Zato sami najdemo najlažji prehod prek struge. Na drugi strani
potoka nadaljujemo po mulatjeri, ki se sprva vzpenja precej položno. Že kmalu
pa strmina poti naraste. Ne preostane nam nič drugega kot da sledimo
mulatjeri in njenim neštetim serpentinam. Tudi uporabnih bližnjic skorajda ni.
Označb na mulatjeri skorajda ne boste našli. Tu in tam je mogoče videti le
kakšno zelo obledelo markacijo. V bližini planine Za skalo se pot poravna in gre
celo rahlo navzdol. Tu bomo naleteli na neoznačen odcep, kjer ostro levo zavije
pot proti planini Za Skalo. Že čez ca. 300 m pridemo do novega, tokrat
označenega razpotja. Mi zavijemo levo, desna pot pa pelje na Komno. Oznake
poti so od tu dalje sveže in zelo pogoste, kljub temu da je pot na mnogih
odsekih za Triglavsko pot presenetljivo slabo shojena. Mulatjera nas vodi še
naprej navzgor po Dolini za Bajerjem. Večinoma se vzpenjam precej zložno
skozi vse bolj visokogorski svet. Na koncu pridemo na preval Velika vrata (1924
m), ki ga označujejo večji možici. S prevala se nam prvič odpre pogled proti še
precej oddaljeni Dolini Triglavskih jezer. Bistveno bližje nam je zakrasel
planotast svet Skodelice (1919 m) in ravnih kraških podov pod njim. Z Velikih
vrat se spustimo na te pode. Poti tu na mnogih mesti ni, saj hodimo po »živi
skali«, prepredeni s številnimi kraškimi oblikami. Zato sledimo talnim
označbam, ki so na srečo dovolj pogoste da ne morem zaiti. Kraških pojavi so
na tem predelu tako obilni, raznovrstni in številni da je to pravi raj za
krasoslovce in jamarje. Na tem območju je bilo doslej odkritih že več kot 50 jam
in brezen. S planote se nato spustimo na drugo stran proti Lopučniški dolini.
Sledimo ozki stezici, ki vijuga skozi ruševje in nekoliko kasneje skozi macesje.
Pot nas pripelje na planino Lopučnico, kjer naletimo na široko pot, ki pripelje s
Komne (Š-152). Nadaljujemo levo proti Triglavskim jezerom. Pot nas sedaj nekaj
časa vodi navzgor v razpotegnjenih serpentinah. Nazadnje pa se spusti do
Dvojnega jezera, kjer stojo Koča pri Triglavskih jezerih. Lahka označena pot. S
Pod Zjabcov 5.30 h.
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Koča na Planini pri Jezeru (1453 m)
158 Koči leži na idilični lokaciji na planini ob jezeru Jezero sredi planote
Fužinskih planin. Nekdanjo planšarsko sirarno je PD Integral leta 1976
preuredilo v planinsko kočo. V koči je v sobah 79 postelj ter še dodatnih 7 na
skupnih ležiščih. V zimski sobi pa je 9 ležišč. Koča je odprta od sredine junija do
konca septembra.
Ture na Pršivec (Š-279, 2.30 h), na Debeli vrh (Š-258, 4 h), na Ograde (Š-260, 3
h), v dolino Triglavskih jezer (Š-151, 2.30 h), na Prehodavce po Dolini za Kopico
(Š-144, 4 h).
159 S planine Blato. Po cesti (večji del asfaltirani) se s Stare Fužine pripeljemo
do parkirišča pred planino Blato (8 km). S parkirišča se po cesti vrnemo slabih
100 m nazaj, kjer naletimo na s številnimi tablami označen začetek kolovoza
proti Planini pri Jezeru. Stopimo na ta kolovoz in po njem nadaljujemo prav do
koče na Planini pri Jezeru. Kolovoz se sprva dokaj enakomerno vzpenja, proti
koncu pa se zravna. Hoja po kolovozu je precej neprijetna, sploh v sestopu. Na
srečo se je kolovozu mogoče vsaj deloma izogniti. Po 15 min hoje kolovoz
zapustimo v smeri pl. V Lazu. Potem pa na razpotju zavijemo levo. Kmalu bomo
naleteli na strmo, a zelo lepo pot, ki vijuga skozi gozd. Kolovozu se priključi pri
počivališču s klopco. S planine Blato 1 h.
160 Z Vogarja. Od Kosijevega doma nadaljujemo po kolovozu mimo domačije
Dolenc (tudi tu se da okrepčati) na makadamsko ceste. Po cesti v rahlem
vzponu hodimo približno 20 min. Potem pa na levi strani ceste zagledamo
kažipot, ki nas usmeri na stezo proti Pl. Pri Jezer. Gre za zložno in zelo mehko
stezo, za katero bi si človek želel da se ne bi nikdar končala. Žal pa preide v grd
in razrit kolovoz, ki nas pripelje na boljši kolovoz, ki pride iz planine Blata (Š159). Po tem kolovozu nadaljujemo do Planine pri Jezeru. Z Vogarja 1.40 h.
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161 Z Vogarja čez Vodični vrh. Z Vogarja nadaljujemo za oznakami za Pršivec.
Že po dobrih 10 min hoje pa bomo naleteli na razpotje, kjer zavijemo desno v
smeri Vodičnega vrha in Planine pri Jezeru. Naravnost pa pelje pot na Pršivec
(Š-280). Naša pot najprej prečka makadamsko cesto. Za tem pa se začne
vzpenjati strmo navkreber skozi gozd. Strmina poti ne popusti kakšno uro. Čez
čas se teren poravna. Pot pa nas pripelje do razpotja, kjer nadaljujemo levo. V
desno pa nas steza pripelje do razgledišča s klopco, s katerega je razgled na pl.
Blato, pl. Krstenico, Stoge ter na Tosc in Triglav. Skratka zelo prijeten prostor za
počitek. Za tem se pot spet nekaj časa rahlo vzpenja. Nato pa se spusti in
priključi kolovozu, ki pripelje s planine Blato (Š-159). S križišča do Pl. Pri Jezeru
nas čaka le še petminutni sprehod. Z Vogarja 2 h.

Kosijev dom na Vogarju (1054 m)
162 Dom leži na vzhodnem robu planotastega sveta Fužinskih planin, na planini
Vogar, visoko nad severno obalo Bohinjskega jezera. Zaradi takšne lege je v
bližini urejeno tudi znano vzletišče za jadralne padalce. Trenutno je v domu
dovolj prostora da lahko tukaj naenkrat prespi v enajstih sobah 50 planincev ter
še dodatnih 18 na dveh skupnih ležiščih. Tel.: +386 (0)51 621 021,
pdzeleznicarlj@gmail.com .
S samega doma ni razgleda, ker stoji sredi gozda. Splača pa se obiskati par
minut oddaljeno razgledišče s koder se odpirajo prostrani razgledi navzdol na
Bohinjsko jezero in prek njega proti Spodnjim Bohinjskim goram.
Do parkirišča v neposredni bližini doma se lahko pripeljemo po cesti s Stare
Fužine. S parkirišča do Kosijevega doma nas čaka le 10 minutni sprehod (in še to
navzdol) čez planino Vogar mimo domačije Dolenc.
Ture na Pršivec (Š-280, 2.30 h), na Debeli vrh prek planine V Lazu (Š-259, 4-5 h),
na planino Pri Jezeru (Š-160, 1.45 h), na planino Pri Jezeru čez planino Vodični
vrh (Š-161, 2.15 h) in naprej v Dolino Triglavskih jezer (Š-154, 4.30 h).
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163 S Stare Fužine. S parkirišča v Stari Fužini nadaljujemo po cesti, ki pelje v
Voje. Najprej sledi ovinek v desno, potem pa ceste prečka železno prepreko za
živino. Tu se pred nami pojavi čudovita silhueta Tosca, Velikega Draškega vrha
in Ablance. Po cesti nadaljujemo še 400 m. Najprej bomo na desni strani ceste
naleteli na kolovoz, ki vodi proti Hudičevemu mostu in soteski Mostnice. Par
metrov naprej pa bomo na levi opazili kažipot, ki nas usmeri proti Vogarju. Pot
nas prek travnika zapelje v gozd. V gozdu pot preide v strm kolovoz, tlakovan z
velikimi kamni. Vse skupaj zelo spominja na kakšno rimsko cesto. Žal pa je ta
kolovoz vse prej kot prijeten za hojo, saj so gladki kamni s katerimi je tlakovan
prav nerodno spolzki. Zato je bolj priporočljiva (sploh za sestop) nemarkirana
bližnjica, ki poteka čez hrib Planica (717 m). Bližnjico se začne pri že omenjeni
železni prepreki za živino. Potem pa skrene v gozd in ves čas vodi po grebenu.
Nazadnje se priključi markirani poti. Kolovoz po katerem poteka markirana pot
se za tem nekoliko položi. Tu je priporočljivo za trenutek skreniti s poti do
dobrega razgledišča, ki je hkrati tudi vzletišče za jadralne padalce. Razgled s tod
seže predvsem na vzhodni del Bohinjskega jezera ter na Spodnje Bohinjske
gore. Nadalje markirana pot preči planino Vogar, ki jo krasijo čudoviti grbinasti
travniki. Sledi le še krajši vzpon po (sedaj veliko bolj prijetnem) kolovozu do
Kosijevega doma na Vogarju. Lahka označena pot. S Stare Fužine 1.30 h.

Koča na Vojah (690 m)
164 Koča leži na začetku planine Voje, sredi istoimenske ledeniške doline. V
bližini koče je tudi vstop v znano sotesko potoka Mostnice. Kočo je šele leta
1982 zgradilo PD Srednja vas v Bohinju. V njej je v petih sobah 16 postelj in na
dveh skupnih ležiščih še dodatnih 24 ležišč. Koča je odprta od začetka junija pa
do konca septembra in ob prvomajskih praznikih. Tel.: 051-410-980, 041-369097, e-pošta: planinsko-drustvo-srednja-vas@siol.net
Do koče lahko pridemo peš ali pa se pripeljemo po solidni makadamski cesti s
Stare Fužine (3,5 km). Med sezono (od junija do konca septembra) pobirajo
cestnino. Parkirišče na koncu Stare Fužine je prav tako plačljivo. Edino
brezplačno parkirišče v bližini je med sezono urejeno na velikem travniku, na
začetku vasi Ribčev Laz. S tod je do Stare Fužine 30 min hoje. Do Voj pa še
nadaljnjih 45 minut.
Ture k Vodnikovi koči (Š-131, 3.30 h), na Uskovnico (Š-169, 2 h) ter na Krstenico
čez planoto Na Vrhu (Š-287, 3.15 h) ali čez pl. Grintovco (Š-288, 3.45 h).
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Koča na Uskovnici (1154 m)
165 Koča stoji v spodnjem delu obsežne planine Uskovnice. Obdajajo jo številni
pastirski stanovi, ki pa so danes večinoma v rabi kot vikendi. V koči je v sobah
46 postelj. V bližnji sirarni (od koče oddaljena ca. 50 m) pa še dodatnih 28. Koča
je odprta od sredine junija do začetka oktobra. Tel.: 031-341-814, e-pošta:
planinsko-drustvo-srednja-vas@siol.net
Do koče pripeljeta makadamski cesti z Rudnega polja in s Srednje vasi. Vendar
se je zaradi cestnih zapornic z Rudnega polja mogoče pripeljati do le do bližine
planine Praprotnice. Od tod pa je do koče še 20 min hoje po cesti. S Srednje
vasi pa se lahko pripeljemo do planine Lom, od koder je do Koče na Uskovnici
prav tako še 20 min hoje.
Razgled s koče se malce skriva za drevjem. Zato je bolje če se čez travnik za
kočo sprehodimo do kapelice Marije kraljice miru. S tod se nam odpre čudovit
pogled predvsem proti severozahodu, kjer se odpre pogled na obli Tosc, greben
Mišeljskih vrhov in na Kanjavec.
Ture k Vodnikovemu domu (Š-130, 3 h), na Veliki Draški vrh (Š-212, 3.45 h), na
Mali Draški vrh (Š-215, 3.15 h), na Tosc (Š-209, 3.30 h), na Ablanco (Š-217, 3 h),
Viševnik (Š-219, 3.15 h)
166 S Stare Fužine se spustimo v sotesko Mostnice. Za tem prečimo Hudičev
most in zavijemo navzgor. Na tem mestu je pot najbolj strma. Potem pa se
postopoma nekoliko uravna. Pot nas za tem pripelje na planino Blatca pod
Studorjem. Planino prečimo in se povzpnemo skozi gozdiček do ceste Srednja
vas – Uskovnica, po kateri nadaljujemo še 3,5 km do Koče na Uskovnici. Lahka
označena pot. Lahka označena pot. S Stare Fužine 2.15 h
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167 Iz Srednje vasi. Cesto skozi Srednjo vas zapustimo pri gostilni Pri Hrvatu. Za
tem prečkamo most čez potok Ribnico in nadaljujemo v klanec mimo cerkve sv.
Martina in mimo osnovne šole. Kmalu stopimo na kolovozno pot, ki nas v 10
min pripelje na razglednik na Kresu. Z razglednika imamo razgled na Zgornjo
Bohinjsko dolino. Od razglednika gremo po makadamski cesti (ki sicer tudi pelje
do Koče na Uskovnice) še kakšnih 100 m navzgor. Potem pa zavijemo desno na
kolovoz v smeri Uskovnice. Kolovoz nas vodi bolj ali manj naravnost po širokem
slemenu. Na nadmorski višini približno 800 m naredimo nekaj korakov (po eni
izmer serpentin) ceste na Uskovnico. Za tem kolovoz prečka daljnovod. Nato pa
se nekoliko višje razcepi na dva kraka - nadaljujemo po desnem. Potem pa
kmalu zavijemo v desno, s kolovoza na pot. Pot nas za tem kar nekaj časa vodi
proti severu v rahlih vzponih in spustih nad dolino Ribnice. Šele za tem se
začnemo spet zares vzpenjati. Vendar tudi ta vzpon ni strm in nas dokaj udobno
pripelje na cesto po kateri nadaljujemo še ca. 500 m do Koče na Uskovnici.
Lahka označena pot. S Srednje vasi 2 h.
168 Z Rudnega polja. Z Rudnega polja na Uskovnico ves čas vodi makadamska
cesta, ki je brez težav prevozna tudi za osebna vozila. Začetek ceste je pri
biatlonskem centru oz. na koncu asfalta na Rudnem polju. Vsa križišča so dobro
označena. Cesta se proti Uskovnici bolj ali manj ves čas rahlo spušča. Razdalja
pa znaša slabe 4 km oz. 1 h hoda.
169 Z Voj. S Planinske koče v Vojah (Š-164) nadaljujemo po makadamski cesti v
smeri proti Mostniškem slapu. Nedaleč za okrepčevalnico Slap Voje zavijemo
desno proti Uskovnici. Pot se sprva strmo vzpenja v ključih. Ves čas pa se
pomika v smeri proti desni. Potem pa pripelje na vrh planote - na jaso, kjer stoji
prva izmed koč na Uskovnici. Tu prečimo travnik in stopimo na kolovozno pot,
ki nas mimo vse pogostejših koč pripelje na planino Uskovnico. Do Koče na
Uskovnici prispemo tako da na prvem križišču na Uskovnici zavijemo desno, na
naslednjem pa levo. Lahka označena pot. Z Voj 1.30 h.
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Blejska koča na Lipanci (1630 m)
170 Koča stoji na razgledni planini Lipanci na vznožju Lipanskega vrha in Mrežc.
Na planini, tik ob koči, stojita še dve na videz podobni planšarski staji. Tudi koča
je bila prvotno pastirski stan. Leta 1976 pa ga je PD Bled preuredilo v planinsko
postojanko in še danes upravlja z njo. Od takrat so kočo večkrat obnovili in
posodobili. Trenutno je v njej mogoče prespati na 48 posteljah, od tega jih je 12
v sobah in 36 na skupnih ležiščih. Koča je odprta in dobro obiskana vse leto. To
predvsem zaradi lahkega dostopa s Pokljuke in ker cesto do planine Javornik
pozimi plužijo. Tel.: 051/ 621 021.
Ture k Vodnikovemu domu (Š-133, 4 h), na Debelo peč (Š-232, 1.30 h), na
Lipanski vrh (Š-229, 1h ), Mrežce (Š-226, 1h).
171 S planine Zajavornik. Z glavne Pokljuške ceste zavijemo pri Mrzlem
studencu desno na makadamsko cesto proti Lipanci in Kranjski dolini. Po tej
cesti se peljemo še 7 km mimo planine Kranjska dolina do precej velikega
parkirišča v bližini planine Javornik. Ta cesta je dobro vzdrževana in večinoma
prevozna tudi pozimi, saj jo plužijo. S parkirišča nadaljujemo mimo
informacijske table TNP na kolovozno pot. Po kolovozu pešačimo skorajda
povsem po ravnem in v ravni črti, pol ure. Potem pa ob kolovozu, ki začne rahlo
vzpenjati, sledimo dvojnim markacijam na deblih dreves. Dvojne so zato, ker
pozimi na Pokljuki pade toliko snega da skrije spodnje markacije. Blejska koča
pa je tudi pozimi zelo priljubljen cilj planincev in izhodišče za turne smuke. Za
tem pridemo do križišča, kjer zavijemo ostro levo na kolovoz, ki sicer pripelje z
Medvedove konte (Š-172). Po nadaljnje pol ure hoje nas kolovoz pripelje do
Blejske koče na planini Lipanca. Lahka označena pot. S planine Javornik 1 h.
172 Z Medvedove konte. Z glavne Pokljuške ceste zavijemo pri Mrzlem
studencu desno na makadamsko cesto proti Lipanci in Kranjski dolini. Cesta
nas vodi mimo planine Kranjska dolina. Za to planino zavijemo desno proti
Medvedovi konti in pl. Klek. Po cesti se peljemo še 4 km mimo Medvedove
konte do parkirišča pred zapornico. Medvedova konta je velika kraška vrtača, ki
se je jo lepo vidi s Pokljuškega grebena. Ponaša pa se tudi s zanimivostjo – 142
m globokim Breznom pri Medvedovi konti. Brezno je tako globoko in take
idealne konfiguracije da je bilo izbrano za prvi jamski skok z jadralnim padalom
na svetu.
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S parkirišča nadaljujemo mimo zapornice naprej po kolovozu. Kolovoz se
vzpenja deloma v ključih in nas hitro privede na pot s pl. Zajavornik (Š-171). Po
njej nadaljujemo po kolovozu do pl. Lipance. Lahka označena pot. Z Medvedove
konte 45 min.

173 S Krme po Kovinarski poti. Začnemo na velikih parkiriščih pred zapornico
na koncu ceste v Krmi. Pri kažipotu Blejska koča - Lipanca se usmerimo levo. Pot
se na začetku položno vzpenja skozi ruševje proti izraziti grapi, ki se ji kasneje
izogne tako da zavije desno v breg. Za tem se kar nekaj časa vzpenjamo v ključih
po strmi poti skozi gozd. Po lesenih stopnicah se z macesnovega gozdu
povzpnemo v krnico poraslo z ruševjem. Na tam mestu zavije levo proti že prej
omenjeni grapi in jo preči. V grapo se lahko spustimo po dveh poteh. Leva pa je
za spoznanje lažja. Iz grape se spet znajdemo v gozdu po katerem se nadaljnje
pol ure vzpenjamo v ključih v smeri poti levi. Za tem se dvignemo na gozdno
mejo. Tu pot zavije v desno in se vzpne skozi grapo. Na vrhu grape pa se po
uravnavi pod previsnimi stenami pomikamo še naprej proti desni. S tod imamo
čudovit razgled prek Krme na Triglav, Rjavino in Luknjo peč. Za tem se še nekaj
časa vzpenjamo deloma skozi macesnov gozd, deloma skozi ruševje. Potem
pridemo do razpotja, kjer zavijemo desno. Leva pot pelje na Lipanska vrata in
naprej proti Debeli peči (Š-233). Po melišču se vzpnemo na sedlce med Koto
1943 in Lipanskim vrhom. Na razpotju na sedlu zavijemo levo navzdol proti
Blejsko koči, ki jo že lahko vidimo pod seboj. Pot, ki tu krene naravnost, pelje na
Lipanski vrh. Naša pot pa se najprej spušča skozi ruševje, nato pa skozi gozd. Za
tem pa se nad planino Lipanco priključi poti z Debele peči (Š-232 v obratni
smeri). Pot je v večjem delu zelo strma. Zato ni najbolj priporočljiva za sestop.
Delno zahtevna označena pot. S Kovinarske koče 3.30 h. S parkirišča pred
zapornico v Krmi 2.45 h.

Bivak pod Luknjo, 1430 m
175 Bivak stoji v gozdu ob neoznačeni poti Aljažev dom – Luknja. Gre za precej
velik bivak, pravzaprav za kar manjšo kočo. Vendar je spodnji del zaprt. Vsem
planincem je odprto le zgornje nadstropje oz. zimska soba, ki je dostopno po
stopnicah. Tu je prostora za 10 planincev. Z Bivakom upravlja PD DovjeMojstrana. Tel: +386 (0)4 589 51 00, E-pošta: pd.dovje-mojstrana@siol.net
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Do bivaka najlažje dostopimo z Aljaževega doma (Š-101). V prvem delu poti se
držimo markirane poti proti Kriškim podom (Š-327). Po slabih petih minutah
hoje prispemo do klina - spomenika padlim partizanskim gornikom, kjer je
odcep za Tominškovo pot (Š-110). Mi nadaljujemo naravnost po dolini navzgor,
po široki kolovozni poti, ki se neznatno vzpenja. Po slabe pol ure hoje se
kolovoz končno začne rahlo začne vzpenjati. Na vrhu tega klanca naletimo na
odcep označen s kažipotom, kjer krenemo desno navzgor proti Kriškim podom.
Pot se na začetku kar strmo vzpenja v ključih skozi gozd v smeri proti levi. Za
tem nas pot pripelje mimo manjšega izvira v konglomeratnih plasteh. Še naprej
hodimo v smeri proti levi mimo plazovnih bukev. Kmalu in to že na relativno
nizki nadmorski višini pridemo iz bukovih gozdov na odprta melišča v Sovatni.
Na tem mestu se pojavi razpotje na katerem krenemo naravnost. Desno pa
pelje pot čez Sovatno na Kriške pode. Pot od tu dalje ni več označena, vendar je
široka in lahko sledljiva. Ves čas se rahlo vzpenja skozi gozd in ruševje. Tik pred
bivakom pa se začne rahlo spuščati. Lahka neoznačena pot. Z Vrat 1.15 h.

Luknja (1758 m)
176 Luknja je pomembno sedlo, čez katerega poteka neuradna meja med
Gorenjsko in Primorsko. Luknja tudi ločuje južneje ležečo Triglavsko pogorje od
skupine Razorja in Prisojnika. S Primorske strani se na sedlo povzpnemo po
udobni mulatjeri, med tem ko nas z Gorenjske strani (z Vrat) čaka vzpon po
meliščih. Kljub temu da na Luknji ni koče ali zavetišča, je to sedlo zelo pogosto
obiskano kot samostojen cilj. Poleg tega pa se tu začne znamenita pot čez
Plamenice na Triglav.
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177 Z Vrat. Začnemo pri Aljaževemu domu v Vratih (Š-101). Po slabih petih
minutah hoje prispemo do klina - spomenika padlim partizanskim gornikom,
kjer je odcep za Tominškovo pot (Š-110). Mi nadaljujemo naravnost po dolini
navzgor, po široki kolovozni poti, ki se neznatno vzpenja. Po slabe pol ure hoje
se kolovoz končno začne rahlo vzpenjati. Na vrhu tega klanca naletimo na
odcep za pot (Š-324) proti Kriškim podom. Približno 150 m naprej zavijemo
rahlo levo navzdol. Za tem pa se vzpenjamo skozi ruševje ob levem bregu
potoka Triglavska Bistrica. Pot čez Prag (Š-111) potok preči. Mi pa še naprej
nadaljujemo navzgor po dolini skozi ruševje, nekoliko kasneje pa spet skozi
bukov gozd. Ko se izbezamo iz gozda, sledimo poti, ki se prebija mimo velikih
balvanov. Mnogi izmed njih so sveži, kar priča o krušljivosti naših sten. Sledi
naporen vzpon po meliščih proti Luknji. Melišča so zgrajena večinoma iz
drobnozrnatega grušča in zato zelo dobra za sestop. Med tem ko vzpenjanje čez
tak material terja določeno mero napora. Tik pod sedlom se usmerimo v žleb
po katerem se vzpnemo na sedlo Luknja (1758 m). Z Luknje vodijo poti naprej:
levo na Triglav po poti čez Plemenice (Š-187), naravnost se spusti mulatjera v
Zadnjico in desno gre pot čez Bovški Gamsovec na Kriške pode (Š-328). Lahka
označena pot. Z Aljaževega doma 2.15 h.
178 S Zadnjice. V Zadnjico se pripeljemo tako, da Vršiško cesto zapustimo prav
na njeni zadnji - 50. serpentini. Že takoj za na desni strani pustimo avto na
obcestnem parkirišču. Za tem pa nadaljujemo še 1,2 km navzgor po dolini do
križišča zaprtega s zapornicami. Pred zapornicami je še eno srednje veliko
parkirišče.
S parkirišča krenemo naravnost in po makadamski cesti nadaljujemo še 2,5 km.
Ta zelo dolgočasen in dolg začetek poti si lahko skrajšamo tako, da si ga
vzamemo za počasno ogrevanje. Nad nami pa lahko občudujemo ostenja
Zadnjiškega Ozebnika in Kanjavca. Ceste tudi nikjer ne morem sekati po
bližnjicah, ker poteka v položnem vzponu bolj ali manj naravnost proti
jugovzhodu – z izjemo na eni serpentini, ki se pojavi po 1,7 km hoje.
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Nato prispemo do razpotja, kjer nadaljujemo naravnost po mulatjeri. Pot, ki se
tu odcepi desno pelje čez Zadnjiški dol na Prehodavce (Š-146). Po nekaj metrih
mulatjera preči potok čez star (na pogled ne več siguren) železobetonski most.
Za kratek časa mulatjera vijuga skozi gozd, potem pa pripelje na travnik. Tu se
pojavi slabo viden odcep za pot čez Komar (Š-138). Nadaljujemo levo nazaj v
bukov gozd. Mulatjera se skozi gozd zelo položno vzpenja. Zato jo sekajo
številne bližnjice, ki pa so zagruščene in so bolj priporočljive za sestop. Vendar
za »ta trmaste« ni ovir da jih ne bi uporabili tudi gor grede. Bukov gozd kmalu
zamenja macesnov gorski gozd. Mulatjera pa se začne prebijati, čez strmo
skalnato pobočje, ki bi bilo sicer zelo težko prehodno. Ves čas se v položnih
ključih pomikamo nekoliko proti levi, visoko nad sotesko Korita. Tu in tam se
spet pojavi kaka dobra bližnjica. Vendar odsvetujem njihovo pretirano uporabo,
ker nekatere hitro zaidejo v zelo strm teren. Poleg tega pa kmalu pridemo do
razpotja kjer se mulatjera razcepi na dva kraka. Mi nadaljujemo naravnost po
mulatjeri proti Luknji, desno pa zavije mulatjera proti Doliču (Š-136). Ena izmed
bližnjic pa mulatjero poseka tako da se izogne omenjenemu razpotju in če smo
neprevidni lahko zaidemo. Za tem še naprej hodimo po poti v ključih skozi gozd,
ki počasi preide v ruševje. Pot pa se začne prek melišče vse bolj pomikati proti
levi v zatrep doline do sedla Luknja (1758 m). Lahka označena pot. Iz Zadnjice
2.45 h.
Z Bivaka pod Luknjo. Le nekaj metrov stran od bivaka naletim na razpotje. Levo
pelje pot nazaj v Vrata. Mi pa nadaljujemo desno proti Luknji. Pot nas kratek
čas vodi skozi gozd. Potem pa se teren odpre in lahko začnemo občudovati
Triglavsko severno steno. Za tem pa se začne pot strmo v ključih vzpenjati po
melišču. Čez čas se pot položi ter se v rahlem spustu 100 višinskih metrov pod
sedlom Luknja priključi markirani poti z Vrat. Za nas z orientacijo ne bo težav,
saj je pot dobro uhojena. A, pot se porazgubi ravno na ključnem mestu, kjer se
priključi markirani poti z Vrat. Zato jo je precej težje najti, če jo želimo uporabiti
nazaj grede. Ko smo enkrat na markirani poti, nadaljujemo le še po precej
zoprnem melišču do Luknje. Lahka neoznačena pot. Z Bivaka pod Luknjo 40 min,
z Aljaževega doma 2 h.
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VZPONI NA VRHOVE

Triglav (2864m)
179 Triglav
Triglav ni samo najvišja in najmogočnejša slovenska gora. S svojo pojavo je
pomemben simbol Slovencev in nasploh slovenstva, prikazan tudi v našem
državnem grbu. Izvor njegovega imena ni še dokončna pojasnjen. Po eni razlagi
je gora dobila ime po slovanskem božanstvu, po drugi pa se ime nanaša na
samo obliko gore. V resnici od blizu Triglav z nobene smeri ni videti »troglav«.
Še najlepše se Triglavova troglava oblika pokaže z Ljubljanske kotline, kjer levi
vrh predstavlja Rjavec, desnega pa Rž.
Višino Triglava je leta 1985 Geodetski zavod SR Slovenije, izmeril na 2864,09 m
z napako ± 32 mm. Te meritve so sedaj stare že skorajda tri desetletja in bi jih
bilo vredno ponoviti.
180 Razgledi s Triglava
Seveda je Triglav najbolj slaven po tem da se z njegovega vrha vidi vse do
Jadranskega morja. V resnici se to dogodi precej redko. Niti popolna jasnina ni
dovolj da bi zagotovo videli morje. Imeti moramo srečo da je ozračje čisto - to
pa se po navadi zgodi le po deževju, ko je nebo kot pravimo »umito«. Razgled s
Triglava je tako zelo dober zato, ker je Triglav znatno višji od vseh gora v Julijcih.
O vseh Triglavskih razgledih nas pouči poster, ki je nalepljen na notranji strani
Aljaževega doma.
Tako kot je lep razgled s Triglava na ostale vrhove, enako če ne celo bolj, velja
tudi za razglede na sam Triglav. Ker je Triglav precej višji od ostalih gora v
okolici, ga je mogoče videti od zelo daleč. Najlepši je videti s severa, kjer ga
krasita Triglavska severna stena in pa ledenik. To podobo opazimo z vseh vrhov
na severni strani doline Vrat ali pa od bližje z Rjavine, Begunjskega vrha in
Cmira. Tudi z juga je Triglav mogočna gora, ki krasi razglede predvsem
Pokljuških gora. To podobo pa opazimo tudi od mnogo dlje – v izrazito jasnih
dneh celo s Koprskega primorja. Najmanj pa Triglav navduši s zahoda, kjer je
videti kot trikotna, »iz peska rasla«, gora. Skratka, kamor koli že gremo, vedno
smo veseli ko ga zagledamo.
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181 Triglavski ledenik je bil nekoč prav mogočna gmota ledu. Konec 19. stoletja
je zavzemal površino večjo kot 40 ha. Segal je čez celoten prostor Triglavskih
podov na severovzhodni strani Triglava vse do roba Triglavske severne stene.
Ledenik se je tudi premikal in obstajajo poročila da so bloki ledu v obliki serakov
leteli prek Stene v dolino Vrat.
V tem času se je ravno končalo hladno obdobje, ki je v zgodovini znano kot
mala ledena doba. Gre za izredno mrzlo obdobje med letoma 1600 in 1850.
Obseg Alpskih ledenikov je bil takrat največji (4474 km2), ki se je do leta 2000
skrčil na 2272 km2. Takrat je zamrznila celo reka Temza in Baltsko morje. Stalen
snežni pokrov pa je prekril vrhove gora v Etiopiji in pa Mavretaniji, kjer danes ni
snega.
Tako mrzlo podnebje s tega časa je najverjetneje posledica t.i.
Maunderjevega minimuma. To je obdobja med letoma 1645 in 1715, ko je bila
Sončeva aktivnost zelo nizka. Sončevih peg pa skorajda ni bilo opaziti.
In ravno iz tega obdobja izvira večina Alpskih ledenikov – vključno z našim –
Triglavskim. Zmotno je mišljenje da so Alpski ledeniki zadnji ostanek ledu z
zadnjega glacialnega viška (zadnje ledene dobe) iz pred 13.500 let. Namreč vsi
takratni ledeniki so se popolnoma stopili že zdavnaj prej. Že v času med letoma
950 in 1250, ki ga imenujemo srednjeveško toplo obdobje, ledenikov marsikje
sploh ni bilo. Temperature pa so bile celo mnogo višje, kot jih beležimo v
zadnjih desetletjih. V tem času so med drugim Vikingi kot prvi prepluli Atlantik
in naselili Grenlandijo – »Zeleno deželo«, ki je bila takrat mnogo bolj »zelena«
kot je dandanes. V Angliji pa je celo uspevala vinska trta.
Skratka klima se zelo hitro spreminja; mogoče celo hitreje ko si to lahko
predstavljamo. In to je tudi glavni vzrok za zelo naglo krčenje Triglavskega
ledenika konec 20. in v začetku 21. stoletja. Natančne meritve površine
ledenika vse od leta 1946 opravljajo na Geografskem inštitutu Antona Melka
ZRC SAZU. Med leti 1946 in 1952 so izmerili povprečen obseg med 13 in 16 ha.
Snega in ledu je bilo dovolj da so poleti prirejali smučarska tekmovanja.
Udeleženca ene izmed tekem pa sta bila tudi slovenski smučarski legendi Bojan
Križaj in Boris Strel.
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Potem pa se je led začel pospešeno taliti. Sredi 80. letnih je enotna gmota ledu
razpadla na več manjših krp, ki so postopno druga za drugo začele izginjati. Leta
1995 je ledenik meril le še 3 ha. Dokončno pa ga je prizadelo leto 2003 - leto z
najtoplejšim poletjem v zgodovini. Kasneje si je ledenik, zaradi s snegom
obilnih zim, nekoliko opomogel tako da je do leta 2010 površina narasla nazaj
na 2,5 ha. Vendar so ti podatki nekoliko zavajajoči, saj tu ne gre več za pravi
obseg ledu, ampak le obseg starega snega (firna), ki prekriva zadnje krpe
prvotnega ledu. Preobrazba svežega snega v ledeniški led je proces, ki namreč
v povprečju traja kar od 25 do 100 let. V tem času se svež sneg najprej zbije v
firn in nato v led. Gostota se postopno povečuje in naraste s 50-300 kg/m3 (svež
sneg) na 850 kg/m3 (ledeniški led). Kristali v ledu pa rekristalizirajo in postanejo
mnogo večji. Zato je ledeniški led tako zelo trd. Pravzaprav je ledeniški led neke
vrste nizkotemperaturna metamorfna kamnina. Zaradi velikih kristalov se
ledeniški led topi tudi nekoliko počasneje, kot »navaden« nemetamorfoziran
led.
Danes lahko pod Triglavom opazujem prav poslednje kose ledu, ki bodo po
pričakovanjih povsem izginili v naslednjih desetletjih. Nobenega dvoma pa ni da
se bo bolj ali manj veliko snežišče pod Triglavom obdržalo še mnogo dlje. Temu
po znanstveni (glaciološki) plati seveda ne morem več reči ledenik. Vendar iz
zgodovinskih razlogov govorimo, in verjetno še dolgo bomo, o Triglavskem
ledeniku. Še pred nekaj desetletji pa je bil to čisto pravi ledenik. Zaradi značilne
turkizne barve, so mu pravili Zeleni sneg. Barva je bila posledica absorpcija vseh
barv vidnega dela spektra ledu, razen zeleno-modre, ki se je v ledenih kristalih
razpršila.
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PRISTOPI NA TRIGLAV

182 S Kredarice
je Triglav najbolj množično obiskan. Pot je odlično varovana, zaradi česar je
primerna skorajda za vse planince s primero opremo in brez pretiranega strahu
pred višino.
Z vzpetine na kateri stoji Triglavski dom se po gruščnati poti spustimo navzdol
pod steno Malega Triglava. Tu se začne plezalni del poti. Pot se začne zelo
strmo vzpenjati navzgor proti Malemu Triglavu. V pomoč in za samovarovanje
so zabiti številni klini in pa napete jeklenice. Po dvajsetih minutah pot preči v
levo. Potem pa se začne vzpenjati poševno navzgor proti desni. Na tem delu
hodimo po v skalo vklesanih stopnicah. Vendar so stopnice zaradi številnega
obiska zelo zglajene. Zato je tu velika nevarnost zdrsa. Pot je zračna. Razgled
nazaj navzdol na Kredarico pa veličasten. Zatem se vzpnemo na Mali Triglav, ki
je kar posejan s spominskimi tablami preminulih planincev. Sedaj se nam z leve
priključi pot s Planike (Š-183). Z vrha Malega Triglava se spustimo na greben, ki
povezuje Mali Triglav s Triglavom. Greben je zelo ozek in hudo izpostavljen na
obe strani. To je hkrati tudi najbolj zahteven del naše poti. V kolikor nas preveč
ne muči vrtoglavica lahko tu uživamo v čudovitem razgledu na Triglavski
ledenik, ki je s tod videti kot da nam leži ravno pod nogami. Greben je v celotni
dolžini dobro varovan z jeklenicami, kar omogoča zanesljivo uporabo
samovarovanja. Zaradi ožine grebena je tu prostor za po le enega planinca
naenkrat. Zato tu poleti med glavno sezono pogosto nastajajo krajši in daljši
zastoji. Posledično za to pot ne zadoščata zgolj vzdržljivost ter dobra tehnična
podkovanost, ampak je potrebno imeti tudi nekaj potrpežljivosti. Nikar preveč
ne hitite, saj do vrha Triglava ni več daleč. Greben se za tem zopet razširi, pred
nami pa se pojavi strma vršna zgradba Triglava. Vzpon je na tem delu zahteven
zaradi strmine in pa že znatno redkejšega zraka. Na desni strani poti bomo
lahko opazili tudi manjše naravno okno. Pot je tudi tu odlično varovana z
jeklenicami in pa klini. Na levi strani, tik pod vrhom Triglava bomo opazili
Staničevo zavetišče, ki je pravzaprav nekakšna luknja vklesana v živo skalo, ki
nam lahko služi kot zavetje v primeru nevihte. Za tem pa nas čaka le še nekaj
metrov položnega vzpona do Aljaževega stolpa na vrhu Triglava. Zahtevna
označena pot. S Kredarice 1.15 h. Del SPP.
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183 S Planike čez Mali Triglav.
Skupaj s potjo s Zahodne Triglavske planote čez Triglavsko škrbino je to najlažji
pristop na vrh Triglava. S Planike se najprej rahlo vzpnemo do vznožja prve
položne skalnate pregrade Malega Triglava. Po razpoki skalnato pregrado
prečimo proti levi. Nato nas čaka krajši vzpon v ključih po melišču. Z melišča pa
zopet stopimo v skalovje ter takoj za tem vzpon nadaljujemo proti desni skozi
ozko grapo. Iz grape se s pomočjo skob povzpnemo na široko skalnato sleme
Malega Triglava. Pobočje Malega Triglava je na tem delu zelo krušljivo. Zato
nam navkljub ne preveč hudi nakloni pobočja preti nevarnost zdrsa. Občasno so
nam na tem delu v pomoč jeklenice in pa klini. Tik pod vrhom Malega Triglava
se priključimo poti, ki pripelje s Kredarice (Š-182). Z Malega Triglava se
spustimo na greben, ki povezuje Mali Triglav s Triglavom. Greben je zelo ozek in
hudo izpostavljen na obe strani. To je hkrati tudi najbolj zahteven del naše poti.
V kolikor nas preveč ne muči vrtoglavica lahko tu uživamo v čudovitem razgledu
na Triglavski ledenik, ki je s tod videti kot da nam leži ravno pod nogami.
Greben je v celotni dolžini dobro varovan z jeklenicami, kar omogoča zanesljivo
uporabo samovarovanja. Zaradi ožine grebena je tu prostor za po le enega
planinca naenkrat. Zato tu poleti med glavno sezono pogosto nastajajo krajši in
daljši zastoji. Posledično za to pot ne zadoščata zgolj vzdržljivost ter dobra
tehnična podkovanost, ampak je potrebno imeti tudi nekaj potrpežljivosti.
Nikar preveč ne hitite, saj do vrha Triglava ni več daleč. Greben se za tem zopet
razširi, pred nami pa se pojavi strma vršna zgradba Triglava. Vzpon je na tem
delu zahteven zaradi strmine in pa že znatno redkejšega zraka. Na desni strani
poti bomo lahko opazili tudi manjše naravno okno. Pot je tudi tu odlično
varovana z jeklenicami in pa klini. Na levi strani, tik pod vrhom Triglava bomo
opazili Staničevo zavetišče, ki je pravzaprav nekakšna luknja vklesana v živo
skalo, ki nam lahko služi kot zavetje v primeru nevihte. Za tem pa nas čaka le še
nekaj metrov položnega vzpona do Aljaževega stolpa na vrhu Triglava. Zahtevna
označena pot. S Planike 1.30 h. Del SPP.
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184 S Planike čez Triglavsko Škrbino (Čez Nogo).
Gre za najbolj zahteven pristop na sam vrh Triglava. Z Doma Planika pod
Triglavom nadaljujemo proti severozahodu, čez krnico Triglavski kot, v njen
zatrep. Na koncu nas čaka nekaj napornega vzpona čez melišče do velike
markacije v steni, ki označuje začetek plezalnega dela poti. Na začetku nas čaka
plezanje po prehodih čez strmo skalovje. Za varovanje pa so tu nameščeni samo
klini. Kasneje pot postane še nekoliko bolj strma. Po tehnični plati pa
zahtevnost poti ne naraste, saj je na tem odseku precej več železja. Za tem pot
zavije v levo in nas pelje navzgor po grapi ob jeklenicah. Ta del poti poteka ves
čas v isti vpadnici. Zato smo tu zelo izpostavljeni padajočemu kamenju,
katerega tu nikoli ne bo zmanjkalo glede na to da nad nami leži manjše melišče.
Prav po tem melišču se vzpnemo na Triglavsko Škrbino (2659 m). Tu pa
zavijemo desno navzgor proti Triglavu. Z leve pa se nam na škrbini priključi tudi
pot z Doliča (Š-185).
Sledi vzpon čez strm skalnat teren čez katerega nas popeljejo številne markacije
in pa klini. Na bolj izpostavljenih mestih so za dodatno varnost napete jeklenice.
Za tem pridemo na jugozahodni greben Triglava, po katerem se povzpnemo na
vrh. Zelo zahtevna označena pot. S Planike 1.45 h.

185 Z Doliča.
Od Tržaške koče nadaljujemo po mulatjeri. Pot se sprva dokaj strmo vzpenja v
ključih. Kasneje pa se izravna. Pred seboj pa že lahko vidimo vršno piramido
Triglava in žleb po katerem poteka pot proti vrhu prek Triglavske škrbine.
Nadaljujemo v zložnem vzponu pod Glavo v Zaplanji do razpotja, kjer se nam z
leve priključi pot čez Plemenice (Š-188).
Nadaljujemo po melišču, ki nas po nekaj minutah pripeljejo do vstopa v plezalni
del poti proti Triglavski škrbini. Na začetku ob jeklenici v smeri proti desni
prečimo izpostavljeno skalno polico, ki nas pripelje v široko grapo. Pot se
nadalje vzpenja po dnu grape čez najlažje prehode do razpotja na Triglavski
Škrbini. Na tem mestu zavijemo levo navzgor v smeri Triglava. Pot naravnost
navzdol pa pelje proti Planiki (Š-184 v obratni smeri).
Sledi vzpon čez strm skalnat teren čez katerega nas popeljejo številne markacije
in pa klini. Na bolj izpostavljenih mestih so za dodatno varnost napete jeklenice.
Za tem pridemo na jugozahodni greben Triglava, po katerem se povzpnemo na
vrh. Zahtevna označena pot. Z Doliča 2.30 h. Del SPP.
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186 Z Rudnega polja mimo Kredarice.
Pot na Triglav s Pokljuke oz. natančneje z Rudnega polja je najbolj obiskan
pristop na Triglav. Po njem se navadno, še posebej pa poleti, vijejo dolge
kolone planincev. Zato gre pričakovati gnečo. Prenočišča na poti pa so navadno
zasedena že po nekaj tednov naprej. Zato velja po telefonu vnaprej preveriti, če
se lahko nadejamo prostega ležišča. Sama pot je privlačna zaradi visoke
nadmorske višine izhodišča na Rudnem polju (1347 m). Žal pa nekaj začetne
višine kmalu izgubimo, saj se pot vmes spusti. To je še posebej nerodno ob
povratku, ko je potem čisto na koncu, po dolgih urah hoje, treba hoditi spet
navkreber. Za povratek zato raje svetujemo pot v Krmo.
Našo pot začnemo na velikem parkirišču na Rudnem polju, kjer se usmerimo na
makadamsko cesto tik za vojašnico. Na tem mestu stoji tudi velika
informacijska table Triglavskega narodnega parka. Po makadamski cesti gremo
naravnost do smučišča Viševnik, kjer zavijemo levo. Po makadamski cesti
nadaljujemo še približno 500 m do manjšega obcestnega parkirišča. Lahko pa si
ta dolgočasni začetek poti tudi nekoliko skrajšamo po neoznačeni bližnjici, ki se
začne na levi strani, približno 100 m naprej od smučišča. Vendar tako ali tako
večina začne svojo pot na omenjenem parkirišču, ki pa je na žalost precej
majhno. V primeru da je le to prezasedeno je možno nekaj parkirnih mest najti
tudi ob smučišču.
Z najvišjega parkirišča nas kažipot usmeri desno na široko pot proti
Vodnikovemu domu in Triglavu. Nadaljujemo v ključih po poti poraščeni s
koreninam, ves čas v meri nekoliko proti levi. Čez čas se po poravna in nekaj
časa vodi rahlo navzgor in navzdol. Za tem pa se gozd razredči in odpre se nam
lep razgled na spodaj ležečo planino Konjščico. Omenjeno planino si imamo
priložnost dodobra ogledati, saj pot za tem vodi kar nekaj časa nad njo.
Večinoma se vzpenjamo prav počasi in zložno. Le na parih mestih se strmeje
vzpnemo po lesenih stopnicah. Potem pa nas čaka krajši, bolj strm vzpon, ki nas
pripelje do križišča, kjer se nam pridruži pot (Š-129) s Konjščice. S tod
nadaljujemo po precej zagruščeni in razriti poti do ravnice Jezerca. Na Jezercih
zavijemo levo proti Studorskemu prevalu. Pot nas kratek čas pelje čez ravnico.
Potem pa se začne vzpenjati proti omenjenemu prevalu. Na začetku vzpona, na
desni strani poti, teče potoček, ki skorajda nikoli ne presahne in je še kako
primeren za gašenje poletne žeje. Poleg tega pa je pred nami ravno najbolj
naporen in strm del poti.
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Na Studorski preval seveda pelje markirana pot. Vendar se jo skorajda ne opazi,
ker so jo po dolgem in počez povozile številne bližnjice. Za razliko od bližnjic,
označena pot nekoliko bolj zavija v ključih in nas položneje pripelje na Studorski
preval (1892 m). Z naravovarstvenega vidika pa je pobočje, po katerem hodimo,
videti prav grozljivo, saj je zaradi erozije močno degradirano.
Pot se s Studorskega prevala sprva rahlo spusti. Nato pa se položi ter začne
prečiti južna pobočja Tosca v smeri proti zahodu. Večinoma hodimo rahlo
navzdol prek manjših melišč ter po široki skalnati poti skozi ruševje. Na planini
Zgornji Tosc pot začne zavijati desno okrog Toscevega južnega zelo širokega
slemena. Na tem mestu se pojavi tudi odcep za neoznačeno pot proti vrhu
Tosca (Š-210). Približno 50 m naprej pa se nam z leve pridruži še pot z
Uskovnice (Š-130). Pot se še vedno večinoma zložno spušča.
Sledi prečkanja odseka poti, ki ga je leta 2008 prizadel podor. Pozor, čim prej tu
mimo, kajti podor je še vedno aktiven! Za tem se spet za nekaj metrov
vzpnemo. Na vrhi tega vzpona pa se pojavi odcep za pot, ki pelje na planino
Velo polje (ali pa v Voje (Š-131 v obratni smeri). Sledi le še prečkanje melišč pod
Toscem in že smo pri Vodnikovem domu na Velem polju.
Od Vodnikovega doma (Š-127) nadaljujemo naravnost proti Triglavu. Pot nekaj
časa v rahlem vzponu preči melišča pod Vernarjem. Potem pa nam nadaljevanje
preseka skalni skok. Vendar se nam ni treba ničesar bati, saj se čezenj
povzpnemo povsem brez težav - po strmih v skalo vklesanih stopnicah, ki
mogoče malce spominjajo na tiste, kot jih vidimo v kakšnih starodavnih
templjih. Kasneje se pot spet poravna in nas pripelje na Konjsko sedlo (2020 m).
Na sedlu zavijemo desno. Že po parih metrih pa pridemo do novega razpotja,
kjer krenemo levo navkreber. Desno pelje pot (Š-124) proti Staničevemu domu.
Naša pot nas v srednje strmem vzponu nese desno. Kmalu pa naletimo na
skalnato pregrado čez katere nas povedejo klini in jeklenice in v skalo vklesane
stopnice. Sledi kratek vzpon v ključih, ki nas pripelje na krajši skalnat greben
(jeklenica) pod vrhom Kalvarije. S tod nadaljujemo na kopast vrh Kalvarije, kjer
se nam z desne pridruži pot (Š-108) s Krme. Za tem nadaljujemo po neizrazitem
slemenu, ki se vleče od Vrha Snežne konte (2342 m), na melišče po katerem se
ključih vzpnemo na uravnavo na kateri stoji Triglavski dom na Kredarici. Sedaj je
Triglav že skorajda na dosegu roke.
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Z vzpetine na kateri stoji Triglavski dom se po gruščnati poti spustimo navzdol
pod steno Malega Triglava. Tu se začne plezalni del poti. Pot se začne zelo
strmo vzpenjati navzgor proti Malemu Triglavu. V pomoč in za samovarovanje
so zabiti številni klini in pa napete jeklenice. Po dvajsetih minutah pot preči v
levo. Potem pa se začne vzpenjati poševno navzgor proti desni. Na tem delu
hodimo po v skalo vklesanih stopnicah. Vendar so stopnice zaradi številnega
obiska zelo zglajene. Zato je tu velika nevarnost zdrsa. Pot je zračna. Razgled
nazaj navzdol na Kredarico pa veličasten. Zatem se vzpnemo na Mali Triglav, ki
je kar posejan s spominskimi tablami preminulih planincev. Sedaj se nam z leve
priključi pot s Planike (Š-183). Z vrha Malega Triglava se spustimo na greben, ki
povezuje Mali Triglav s Triglavom. Greben je zelo ozek in hudo izpostavljen na
obe strani. To je hkrati tudi najbolj zahteven del naše poti. V kolikor nas preveč
ne muči vrtoglavica lahko tu uživamo v čudovitem razgledu na Triglavski
ledenik, ki je s tod videti kot da nam leži ravno pod nogami. Greben je v celotni
dolžini dobro varovan z jeklenicami, kar omogoča zanesljivo uporabo
samovarovanja. Zaradi ožine grebena je tu prostor za po le enega planinca
naenkrat. Zato tu poleti med glavno sezono pogosto nastajajo krajši in daljši
zastoji. Posledično za to pot ne zadoščata zgolj vzdržljivost ter dobra tehnična
podkovanost, ampak je potrebno imeti tudi nekaj potrpežljivosti. Nikar preveč
ne hitite, saj do vrha Triglava ni več daleč. Greben se za tem zopet razširi, pred
nami pa se pojavi strma vršna zgradba Triglava. Vzpon je na tem delu zahteven
zaradi strmine in pa že znatno redkejšega zraka. Na desni strani poti bomo
lahko opazili tudi manjše naravno okno. Pot je tudi tu odlično varovana z
jeklenicami in pa klini. Na levi strani, tik pod vrhom Triglava bomo opazili
Staničevo zavetišče, ki je pravzaprav nekakšna luknja vklesana v živo skalo, ki
nam lahko služi kot zavetje v primeru nevihte. Za tem pa nas čaka le še nekaj
metrov položnega vzpona do Aljaževega stolpa na vrhu Triglava. Čestitke za
vzpon na vrh Triglava! Zahtevna označena pot. Rudno polje - Vodnikov dom 3
h, Vodnikov dom – Kredarica 2 h, Kredarica – vrh Triglava 1.15 h. Skupaj 6.30 h.
Del SPP.
187 S Krme čez Planiko.
To je opis najlažjega pristopa na Triglav. Po njem vsako leto poteka tudi slavni
pohod 100 žensk na Triglav. V nasprotju z javnim mišljenjem še zdaleč ni
dolgočasen in vsekakor postreže s številnimi lepimi razgledi. Tudi sama pot kot
taka je večinoma zelo udobna za hojo. Zato je še posebej primerna za sestop.
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Začnemo pred zapornico na koncu ceste v Krmi. Najprej hodimo 10 minut po
poti čez gruščne zasipe. Potem pa zavijemo desno v bukov gozd. Še vedno se
zelo položno vzpenjamo. Na kar pot končno postane bolj strma in se začne
vzpenjati v ključih. Sekajo pa jo številne bližnjice, ki jih raje uporabimo nazaj
grede. Po dobri uri hoje nas pot pripelje ven iz gozda. Na tem mestu se nikakor
ne pozabimo ozreti nazaj, saj je s tod najlepši pogled na ledeniški »U profil«
Krme. V obratni smeri, visoko nad nami, pa se pnejo strme stene Draških vrhov.
V tem trenutku se to zdi skorajda nepredstavljivo. A čez čas nas bo pot povsem
brez težav povedla še precej višje od najvišjih vrhov teh mogočnih sten.
Pot je na tem odseku nekoliko položnejša, kot prej. Hoja po njej pa je vseeno
napornejša, ker je prst zamenjal grušč po katerem se samo meljemo. Za tem se
pot za kratko uravna na travnati jasi imenovani Vrtača. Nadaljujemo skozi
macesnov gozd in se vzpenjamo v kratkih ključih. Potem pa prispemo na večjo
ravan imenovano Malo polje. Sredi te ravnine se v levo odcepi pot proti
Bohinjskim vratcem (Š-132). Mi pa nadaljujemo prek polja in mimo vodnjaka
nekoliko proti desni. Pri vodnjaku se v levo odcepi tudi strma nemarkirana
bližnjica direktno proti pastirskemu stanu na planini Zgornja Krma. Markirana
pot pa do pastirskega stanu dostopi malce bolj naokoli po desni. Vendar je hoja
po označeni poti prijetnejša, ker se vzpenjamo po položnejši poti udobno
tlakovani z velikimi kamni. Od pastirskega stana nadaljujemo navzgor prek
planine do razpotja pri vodnjaku. Omenjen vodnjak je tudi zanesljiv vodni vir.
Od vodnjaka nadaljujemo naravnost navzgor po širokem strmem žlebu pod
Kurico. To je najbolj naporen del naše poti. Kasneje pa se teren spet poravna in
steza nas v kratkem pripelje na Konjsko sedlo (2020 m). Na sedlu zavijemo levo
navkreber. Med tem ko desno navzgor zavijeta poti na Kredarico (Š-109) in
proti Staničevemu domu (Š-124). Mi pa nadaljujemo po široki zagruščeni poti,
ki se v ključih vije čez vse bolj golo pobočje. Po uri hoje nas pot privede do
Doma Planika pod Triglavom. Triglav je sedaj že zelo blizu in zaseda dobršen del
panorame.
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Na Triglav nadaljujemo tako da se s Planike najprej rahlo vzpnemo do vznožja
prve položne skalnate pregrade Malega Triglava. Po razpoki skalnato pregrado
prečimo proti levi. Nato nas čaka krajši vzpon v ključih po melišču. Z melišča pa
zopet stopimo v skalovje ter takoj za tem vzpon nadaljujemo proti desni skozi
ozko grapo. Iz grape se s pomočjo skob povzpnemo na široko skalnato sleme
Malega Triglava. Pobočje Malega Triglava je na tem delu zelo krušljivo. Zato
nam navkljub ne preveč hudi nakloni pobočja preti nevarnost zdrsa. Občasno so
nam na tem delu v pomoč jeklenice in pa klini. Tik pod vrhom Malega Triglava
se priključimo poti, ki pripelje s Kredarice (Š-182). Z Malega Triglava se
spustimo na greben, ki povezuje Mali Triglav s Triglavom. Greben je zelo ozek in
hudo izpostavljen na obe strani. To je hkrati tudi najbolj zahteven del naše poti.
V kolikor nas preveč ne muči vrtoglavica lahko tu uživamo v čudovitem razgledu
na Triglavski ledenik, ki je s tod videti kot da nam leži ravno pod nogami.
Greben je v celotni dolžini dobro varovan z jeklenicami, kar omogoča zanesljivo
uporabo samovarovanja. Zaradi ožine grebena je tu prostor za po le enega
planinca naenkrat. Zato tu poleti med glavno sezono pogosto nastajajo krajši in
daljši zastoji. Posledično za to pot ne zadoščata zgolj vzdržljivost ter dobra
tehnična podkovanost, ampak je potrebno imeti tudi nekaj potrpežljivosti.
Nikar preveč ne hitite, saj do vrha Triglava ni več daleč. Greben se za tem zopet
razširi, pred nami pa se pojavi strma vršna zgradba Triglava. Vzpon je na tem
delu zahteven zaradi strmine in pa že znatno redkejšega zraka. Na desni strani
poti bomo lahko opazili tudi manjše naravno okno. Pot je tudi tu odlično
varovana z jeklenicami in pa klini. Na levi strani, tik pod vrhom Triglava bomo
opazili Staničevo zavetišče, ki je pravzaprav nekakšna luknja vklesana v živo
skalo, ki nam lahko služi kot zavetje v primeru nevihte. Za tem pa nas čaka le še
nekaj metrov položnega vzpona do Aljaževega stolpa na vrhu Triglava. Čestitke
za vzpon na vrh Triglava! Zahtevna označena pot. Krma – Konjsko sedlo 3.30 h.
Konjsko sedlo – Planika 1 h. Planika- Triglav 1.30 h. S Krme 6 h. Del SPP.
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188 Z Luknje čez Plemenice.
Do sedla Luknja (Š-176) lahko pristopimo z doline Vrat po poti Š-177 in s
Zadnjice po poti Š-178.
V kolikor imamo samovarovalni komplet je najbolje da se kar na sedlu
opremimo z njim. Na samem začetku je pot enostavna. Že po petih minutah pa
vstopimo v najtežji in najbolj izpostavljen del poti. Na tem mestu se ob jeklenici
in klinih vzpnemo čez strmo steno. Tega najtežjega dela je le za približno 5
minut hoje. Sledi strm skorajda nezavarovan del poti, kjer uživamo v plezanju
po strmem in zelo razčlenjenem terenu. Kot dodatni oprimki so zabiti le klini.
Za tem lahko samovarovalni komplet pospravimo, saj ga kar nekaj časa ne
bomo več potrebovali. Sledi zelo kratek, malce neroden spust. Potem pa se
spet začnemo vzpenjati in kmalu pridemo na oster izpostavljen greben. Po
parih metrih plezanja se pot grebenu izogne po desni strani. Sledi hoja po
gruščnati poti, ki lepo ujame vse najlažje prehode med skalovjem. Vmes pa pot
vseeno naleti na kak malce zahtevnejši prehod, kjer si je treba pomagati z
rokami. Za tem nas pot pripelje nazaj na greben s koder se nam odpre pogled
na Triglavovo vršno piramido. Na tem mestu si lahko spet nadenemo komplet
za samovarovanje, kajti sledi vzpon po ozkem strmem žlebu, ki po sredini seka
greben Plemenic. Tudi ta del je kratek in je odlično varovan s klini in jeklenico.
Iz ozkega žleba pridemo na uravnan, širok in odprt teren na zahodni strani
Triglava. Pred nami pa se nam odpre pogled na mogočne previse Sfinge nad
dolino Vrat. S Sfinge so bili izvedeni tudi eni prvih slovenskih BASE skokov.
Samovarovanje nam od tu dalje skorajda več ne koristi. Sledi vzpon po zahodni
Triglavski planoti svetu okoli Glave v Zaplanji. Po navadi tu celo leto leži (bolj ali
manj obsežno) snežišče. Cepin pa vseeno ni potreben, ker je teren precej
položen. Za tem pridemo do uravnave med Glavo v Zaplanji in Triglavom.
Tu se usmerimo levo na melišča, ki nas po nekaj minutah pripeljejo do vstopa v
plezalni del poti proti Triglavski škrbini. Na začetku ob jeklenici v smeri proti
desni prečimo izpostavljeno skalno polico, ki nas pripelje v široko grapo. Pot se
nadalje vzpenja po dnu grape čez najlažje prehode do razpotja na Triglavski
Škrbini. Na tem mestu zavijemo levo navzgor v smeri Triglava. Pot naravnost
navzdol pa pelje proti Planiki (Š-184 v obratni smeri).
Sledi vzpon čez strm skalnat teren čez katerega nas popeljejo številne markacije
in pa klini. Na bolj izpostavljenih mestih so za dodatno varnost napete jeklenice.
Za tem pridemo na jugozahodni greben Triglava, po katerem se povzpnemo na
vrha.
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Pot čez Plemenice predstavlja najtežji pristop na Triglav. Po težavnosti je to
druga najtežja pot v naših Julijcih, takoj za Kopiščarjevo potjo na Prisojnik (Š362). Zato je za manj izkušene obvezna uporaba samovarovanja. Izkušenim
gornikom pa ne bi smela predstavljati posebnih težav, saj je v primerjavi z
Avstrijskimi in Italijanskimi feratami relativno lahka. Poleg tega pa sta oba
izpostavljena odseka na poti zelo kratka. Na pot, poleg vsega ostalega ne
pozabite vzeti tudi dovolj tekočine, saj vode (razen iz snežišča) ni mogoče nikjer
dobiti. Zelo zahtevna označena pot. Z Luknje 4 h. Z Vrat 6.30 h. S Zadnjice 7.15
h.
189 Stara Kugyjeva pot. Poti na Dolič po Mulatjeri iz Zadnjice (Š-136) sledimo po vseh
številnih serpentinah, vse do mesta kjer se mulatjera nekoliko položi na višini ca. 1770 m.
Kmalu za tem bomo na levi strani, v škarpi mulatjere, opazili šest majhnih stopnic. Nekaj
metrov nad njimi pa ležijo ruševine opuščene italijanske karavle, ki ji ljubkovalno pravimo
»Jolanda«. Po široki poti se vzpnemo do Jolande. Za Jolando sledimo poti še dobrih 50 m.
Potem pa dosežemo ožje melišče. Pot se tu porazgubi. Melišča ne prečimo, ampak
nadaljujemo po strmih travah navzgor proti stenam, ki jih vidimo nad sabo. Pot se spet
pojavi. Sledimo ji pod steno v smeri proti levi (severovzhodu). Pot preči melišča in nato po
ozkih policah preči strmo pobočje (nevarno za zdrs). Tu in tam najdemo še kako obledelo
rdečo piko, ki priča da je tu nekoč vodila markirana pot. Steza, ki se sedaj že mestoma
izgublja v visokih travah nas privede pod skalnat prag. Le tega brez vseh težav obvozimo po
travah na levi strani. Ves čas pa imamo razgled nazaj navzdol na Jolando. Za pragom se svet
za kratek čas uravna in nas pripelje do spodnjega robu novega melišča. Po melišču
nadaljujemo navzgor proti zatrepu doline. Potem pa pride orientacijsko najtežji deli. Tik
preden (nad meliščem) pridemo v skalovje in bi morali začeti plezati čez lažje skalnate
pragove, bomo na levi strani opazili skalno polico. Dovolj je široka da se po njej lahko
sprehodimo brez vsakega plezanja in vrtoglavice. Stopimo na njo in po njej prečimo slabih
100 m proti levi. Nazadnje nas polica pelje celo rahlo navzdol na melišče. Nadaljujemo
navzgor po desni strani melišča ob skalnati pregradi. Po ca. 50 višincih skalnate pregrade
zmanjka in nadaljujemo desno navzgor iščoč prehode čez ne preveč strm, a močno zakrasel
visokogorski svet. Označeni poti čez Plemenice (Š-188) se priključimo na manjši škrbini pod
Sfingo. Lahko brezpotje, zelo zahtevna orientacija.
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Kredarica (gora) (2541 m)
190 To je vzpetina nad Kotlom – dnom nekdanjega Triglavskega ledenika.
Pravzaprav pa njen vrh predstavlja nekakšen podaljšek zahodnega grebena Rži.
Na uravnavi pod njo stoji naša najvišja in najbolj znana planinska postojanka Triglavski dom na Kredarici. Zato z navedbo »Kredarica« največkrat mislimo
prav na kočo (tudi v tem vodniku) in ne na vzpetino na kateri omenjeni dom
stoji. S Triglavskega doma smo na vrhu Kredarice v petih minutah položne hoje
mimo pristajališča za helikopterje. Čez Kredarico pa pelje tudi označena pot
proti Staničevemu domu (Š-113 v obratni smeri).

Rž (2538 m)
191 Rž je vezna gora v grebenu, ki se vije v grebenu z Rjavine proti Kredarici in Triglavu.
Čeprav se čez njena pobočja vijejo trume planincev, se prav na njen vrh povzpne le peščica.
Na vrh Rži se najlažje povzpnemo tako da markirano pot s Staničevega dom na Kredarico (Š113) zapustimo na sedlu, kjer ta preide z desne (severne) na levo (južno) stran grebena.
Potem pa nadaljujemo proti zahodu po ozkem, a lahko prehodnem grebenu. Z grebena se
spustimo v škrbino. Potem pa nas na vrh Rži, prek vmesnega predvrha, popelje stezica. Nazaj
na označeno pot Staničev dom – Kredarica najhitreje sestopimo s prej omenjene škrbine po
odličnem melišču. Lahko brezpotje.

Vrh Zelenic (2468 m)
192 Vrh Zelenic je samotna brezpotna vzpetina, ki se dviga nad zahodnim robom Zahodne
Triglavske planote. Mnogo strmeje pa pada v dolino Zadnjice. Na vrh se najlažje povzpnemo
tako da s poti čez Plemenice (Š-188) skrenemo pri Sfingi proti jugozahodu. Potem pa
nadaljujemo čez razbrazdan kraški teren pod južno steno Glave v Zaplanji. Prav v omenjen
steni boste opazili geološko posebnost- dramatično povite in deloma prelomljene plasti
apnenca, ki sestavljajo veliko deloma prevrnjeno gubo. Za tem se po skrotju vzpnemo na
jugovzhodni greben Vrha Zelenic. Greben je sprva travnat, potem pa postane skalnat. Prehod
čezenj je prav lahkoten. Le zadnji metri zahtevajo nekaj najlažjega plezanja čez skalne bloke.
Delno zahtevno brezpotje.
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Glava v Zaplanji (2556 m)
193 Glava v Zaplanji je kupolast vrh na Zahodni Triglavski planoti. Najbolj je znana po
ostankih Italijanske kasarne Morbegne, ki leži pod njenim vrhom. Najlažji pristop je
pravzaprav sila preprost. Na mestu, kjer se združita pot čez Plemenice (Š-188) in pot z Doliča
na Triglav (Š-185) skrenemo s poti proti severozahodu. Potem pa se čez položna melišča in
deloma skrotje vzpnemo na njen zelo kopast vrh. Lahka neoznačena pot.

Begunjski vrh (2461 m)
194 Severna stena Begunjskega vrha je mogočna. Povsem drugače pa deluje
Begunjski vrh z južne strani. S tod je videti kot majhen položen hribček na robu
Triglavskih podov. Pristop nanj s Staničevega doma (Š-121) v resnici ni nič težji
kot sprehod na kakšen parkovni hrib sredi mesta. Se pa nam z vrha ponudi lep
razgled na Triglav.
195 S Staničevega doma (Š-121) nadaljujemo v rahlem vzponu do razpotja na
Begunjskih vratcih. Tu zavijemo levo (desna pot Š-498 pelje na Cmir). S prevala
se spuščamo še par minut. Za tem pa se na vrh Begunjskega vrha povzpnemo
po gruščnatem južnem pobočju gore. Lahka označena pot. S Staničevega doma
30 min.
Cmir (2393 m)
196 Cmir je najvišji vrh v krajšem gorskem grebenu, ki leži na severnem robu
Triglavskega masiva. Vrh Cmira je iz grebena pomaknjen nekoliko proti severu.
Poleg Cmira greben sestavljata še dva manj pomembna vrhova - Rjavčeve glave
(2356 m) in pa Nad Kuhinjo špica (2266 m). Južno od grebena poteka dolina Za
Cmirom, ki je pozimi priljubljena kot dober turni smuk. Poleti pa nudi hiter
sestop po dobrih meliščih v dolino Vrat.
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197 S Staničevega doma (Š-121)
nadaljujemo v rahlem vzponu proti Begunjskim vratcem. Tu zavijemo desno
(levo pot Š-195 pelje na Begunjski vrh) na melišča pod vzhodno steno
Begunjskega vrha. Z melišč stopimo na približno kilometer dolg greben proti
Cmiru. Pot vodi večino časa neposredno po grebenu ali pa se mu za nekaj
metrov umakne na jugovzhodno stran. Že kmalu pridemo do izpostavljenega
odseka, kjer pot preči gladko poševno apnenčasto ploščo. Prečkamo jo ob
jeklenici in s pomočjo klinov, ki nadomeščajo stope. Sestop z naslednjega
predvrha je še bolj izpostavljen prek navpične stene. Vendar je odsek odlično
varovan s številnimi skobami in klinov ter seveda z napeto jeklenico. Sledi
vzpon na travnat vrh imenovan Rjavčeve glave (2356 m). Sestop z njega poteka
povsem po grebenu. Zato je v mokrem tu velika nevarnost zdrsa. Sledi le še
zadnji vzpon na vrh Cmira. Pot pod vrhom zavije levo navkreber z utečene
smeri po grebenu, saj je vrh Cmira pomaknjen iz grebena nekoliko proti severu.
Zelo zahtevna označena pot. S Staničevega doma 2 h.
Sestop lahko opravimo nazaj po isti poti. V primeru da nameravamo sestopiti v Vrata po
dolini Za Cmirom si lahko pot malce skrajšamo. Tik pred začetkom drugega plezalnega
odseka (tistega čez navpično steno) pri ogromnih balvanih zavijemo levo navzdol. Prehode
iščemo v skrotju, ki nižje preide v melišča. Pomikamo se proti desni in pridemo v zatrep doline
Za Cmirom. Lahko brezpotje, a zaradi melišč, primerno zgolj za sestop.

Visoka in Spodnja Vrbanova špica, 2408 in 2299 m
198 Ta dva vrhova sestavljata greben je pregrada med dolino Kota na
jugovzhodu in dolino Za Cmirom na severozahodu. S Spodnje Vrbanove špice se
greben proti severozahodu nadaljuje v greben Mlinaric. Čez Vrbanove Špice
pelje zelo zanimiva zavarovana plezalna pot.
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199 S Staničevega doma čez Begunjska vratca.
S Staničevega doma (Š-121) se usmerimo na sever proti Begunjskim vratcem
(2342 m). Tu se usmerimo na zahod, kjer po grebenu v pol ure dosežemo
neizrazit travnato-skalnat vrh Visoke Vrbanove Špice. Z vrha se spustimo na
široko travnato planoto. Potem pa se greben zoži in pojavi se svet skalnih
stolpov med Visoko in Spodnjo Vrbanovo špico. Pot se večinoma zelo strmo in
ponekod celo rahlo previsno spušča v škrbine med stolpi. Pri tem so nam v
pomoč jeklene lestve in jeklenice. Nekaterim stolpom pa se pot popolnoma
ogne po zelo izpostavljenih poličkah. V svetu sklanih stolpov zelo izstopa
Plesišče – popolnoma raven vrh, ki spominja na ploščad za pristajanje
helikopterjev. Gradijo ga povsem horizontalne plasti apnenca. Verjetno je
nastal, ker je erozija odstranila manj odporne plasti kamnin. S tod se
povzpnemo na vrh Spodnje Vrbanove špice. Zelo zahtevna označena pot. S
Staničevega doma 2 h.
Ta pot je imenovana tudi Pot Lojzeta Rekarja in je ena težjih zelo zahtevnih
zavarovalnih plezalnih poti pri nas. Na vseh zahtevnejših mestih se poleg klinov
in skob pojavi tudi jeklenica. Zato je zelo smotrna uporaba samovarovalnega
kompleta. Bolj priporočljiva je obratna smer vzpona s Pekla (Š-200).

200 S Pekla.
Do poti dostopimo po poti s Kota proti Staničevem domu (Š-123) do odcepa za
Vrbanove špice. Pot najprej zavije v desno pod steno Vrbanovih špic. Za tem pa
se menjavata mestom strm skalnat teren, ki se ga premagujemo ob jeklenicah,
klinih in skobah ter pot v ključih čez travnata pobočja. S poti je čudovit razgled
na mogočno severno steno Rjavine. Na vrh Spodnje Vrbanove špice se vzpnemo
po izpostavljenem grebenu (dobro varovano). Za tem se priključimo poti s
Staničevega doma (Š-199), le da v obratni smeri. Zelo zahtevna označena pot. S
Pekla 2 h. S Kota 5.30 h.
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Rjavina (2532 m)
201 Rjavina je dobila ime po svoji rjasti barvi, ko jo ima predvsem njena strma
severna stena, ki pada v Kot. Rjavina je sicer le del mogočnega gorskega
grebena, ki ločuje dolini Kot in pa Krmo. Prvi izrazit vrh v tem grebenu je
Macesnovec, kateremu sledita težko dostopna vrhova Dimniki in pa Luknja peč.
Greben Rjavine pa se nadaljuje še naprej proti jugozahodu prek Rži in Kredarice
vse do Triglava. Prav zaradi svoje Triglavu bližnje lege, je Rjavina odlično
Triglavsko razgledišče. Njena posebnost je tudi naravno okno, ki leži tik pod
njenim vrhom. Pravzaprav gre za dve manjši okni, ki ležita blizu drug drugega.
202 S Staničevega doma čez Dovška vratca. Od Staničevega doma se usmerimo
na pot, ki gre čez Rž (Š-113) do Triglavskega doma na Kredarici. Vendar že po
nekaj metrih zavijemo v levo, proti Rjavini. Vzpenjamo se po razgibanem
visokogorskem kraškem terenu. Kmalu pridemo do še enega razpotja, kjer spet
krenemo levo. Druga pot pa vodi proti pastirskemu stanu v Zgornji Krmi ali pa
prek Ržkih podov na Konjski preval (2020 m). S tega odseka poti lahko vidimo
jugozahodni greben Rjavine po katerem se bomo povzpeli na vrh gore. Pot do
Dovških vratc (2245 m) vodi večinoma navzdol. Na Dovških vratcih velja
opozoriti na nemarkirano bližnjico, ki prek melišč vodi v Pekel na pot Staničev
dom - Kot. Njena uporaba je smotrna kadar se hočemo nazaj grede izogniti
Staničevem domu. Z Dovških vratc se pot najprej strmo vzpne ob jeklenici.
Potem pa se pot položni širokem gruščnatem grebenu Rjavine. Razgled na
Triglav je s tod čudovit, čeprav ga vidimo pod nekoliko manj ugodnim kotom
kot s Plezalne poti s Pekla. Grušč za tem zamenja bolj oster in skalovit greben,
kjer nam je v pomoč nekaj varoval. Kmalu se nam s severne strani pridruži
Plezalna pot s Pekla (Š-203). Nadaljujemo naravnost po grebenu in se s
pomočjo klinov spustimo čez navpičen skalni skok. Za tem prispemo do naravne
posebnosti – okna v Rjavini. Skozenj je čudovit pogled v dolino. Od okna nas
čaka le kratek vzpon na vrh Rjavine. Zelo zahtevna označena pot. S Staničevega
doma 2 h.
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203 Plezalna pot s Pekla.
Dostop do poti poteka po poti Kot - Staničeve dom (Š-123) do odcepa za pot na
Rjavino na začetku Pekla. Najprej se še nekaj časa vzpenjamo po melišču.
Potem pa vstopimo v zavarovan plezalni del poti. S tod je najlepši pogled na
Triglav in Triglavski ledenik. Ti izjemni razgledi pridejo za nizko ceno, saj se vam
zanje ni treba drenjati v vsako leto bolj obupni gneči na Triglavu. Plezalna pot
poteka navzgor po izpostavljenem razu, varovanem z jeklenico. Z raza
sestopimo nazaj v steno in se po njej ter po skrotju vzpnemo na greben Rjavine.
Tu se nam pridruži pot z Dovških vratc. Zavijemo levo in se s pomočjo klinov
spustimo čez navpičen skalni skok. Za tem prispemo do naravne posebnosti –
okna v Rjavini. Skozenj je čudovit pogled v dolino. Od okna sledi le še krajši
vzpon na vrh Rjavine. Zelo zahtevna označena pot. S Kota 5 h. Sestop navadno
opravimo po lažji poti čez Dovška vratca (Š-202).

204 Čez Teme.
Do vodnjaka nad Pastirskim stanom v Zgornji Krmi sledimo poti Š-108. Na razpotju, takoj za
vodnjakom, zavijemo desno v smeri Kredarice. Nekaj časa hodimo med macesni skorajda
brez vzpona ob severnem robu manjše dolinice - imenovane Murava. S tod imamo ves čas
veličasten pogled nazaj na mogočno severno ostenje Tosca. Nad nami, v smeri hoji pa se
pneta Rž in Rjavina. Za tem iz gozda stopimo na čudovito jaso, ki jo prečimo po dolžini in
nadaljujemo po poti v smeri Staničevega doma (Š-124). Levo navzgor pa tu pelje pot na
Kredarico (Š-108). Za jaso se pot za kratek čas kar znatno vzpenja skozi macesje. Potem pa
se teren in z njim vred tudi pot precej položita. Pot za tem preči še eno manjšo jaso te za
kratek čas znova malce strmeje vzpenja. Na levem ovinku ob koncu tega vzpona bodimo na
desni strani poti pozorni na možice, ki kažejo začetek neoznačene poti na Rjavino.
Neoznačena pot nas vodi vzdolž Kravje dolina. Na začetku je pot dobro vidna, kasneje pa se
izgublja v travah. Zato se nam v pomoč možici. Pot se sprva vzpenja, potem pa se začne
nekoliko spuščati. Pred seboj se nam bo izza gričev počasi kazala Rjavina. Na desni strani
doline pa bomo zagledali vrh Veliki Pršivec (2056 m). Nanj pelje stezica označena z možici.
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Pot pelje še naprej čisto do konca Kravje doline, ki se konča v prepadih nad Krmo. Mi pa
bodimo pozorni na možice na levi strani poti, ki nas bodo usmerili v manjšo dolinico skrito
med ruševjem. Nadaljujemo po tej dolinici in sledimo možicem. Počasi se nam bo pokazala
tudi drobna stezica, ki nas bo pripeljala mimo prvega dela bombnika, ki je tu treščil med
drugo svetovno vojno. Za tem se teren odpre in pokaže se nam mogočna stena Rjavine. Zazdi
se da tu čez pa že ni mogoče priti. Vendar bodite pozorni na čisto desno stran gore, kjer
opazimo s travo porasel pomol imenovan Teme (2136 m), pod njim pa manjše melišče. Sedaj
prečimo hudourniško grapo. Nekoliko onkraj poti, na drugi strani grape, si je vredno ogledati
večji kup ostankov že omenjenega bombnika. Prek obširnih melišč pod Rjavino (s še več
ostanki bombnika) dostopimo na melišče pod Temenom. Na vrhu melišča nas čaka edino
zahtevno mesto na turi. Gre za krajšo skalno polico, kjer nam zaradi naloženega grušča, preži
nevarnost zdrsa. Polica je izpostavljena, tehnično pa niti ni zahtevna. Po njej prečimo desno
na Teme. Za tem pa nadaljujemo navzgor proti vrhu Rjavine po širokem slemenu, ki je sprva
porasel s travo, nato pa vse bolj prevladuje skrotje. Poti ne bomo našli, vendar orientacija
kljub temu ni zahtevna. Zahtevno brezpotje. S Krme 6 h.

Macesnovec (1926 m)
205 Macesnovec je prvi pomemben vrh v gorskem grebenu, ki ločuje dolini Kot in pa Krmo.
Greben se z Macesnovca nadaljuje še naprej proti jugozahodu prek vmesnih vrhov, kot so
Dimniki (2104 m) in Luknja peč (2249 m). Glavno mesto v tem grebenu pa seveda zaseda
mogočna Rjavina (2532 m). Macesnovec največ obiska dočaka jeseni, ko se macesni po
katerih je vrh znan, odenejo v živopisane jesenske barve. Takrat je Macesnovec pravi raj za
fotografe in druge ljubitelje narave. Kot zanimivost naj navedemo da na Macesnovcu
najdemo najvišjo ležečo gozdna mejo pri nas. Mogoče je ravno to tisto, kar da macesnom z
Macesnovca še poseben pečat.
206 S Kota. Dostop na Macesnovec poteka po poti s Kota proti Staničevemu domu (Š-123)
do studenca. Nekaj deset metrov za studencem pridemo do grape, kjer krenemo z markirane
poti. Nekaj minut se vzpenjamo navzgor ob grapi. Potem pa zavijemo proti levi na melišča.
Čez nekaj časa se naša pot razcepi na dva dela. Zgornja pot vodi po meliščih tik pod stenami
Dimnikov in Luknje peči. Spodnja pa zavije med ruševje in se na koncu strmo cikcak vzpne
navzgor čez melišče. Njena posebnost je tudi ta da je označena s celo plejado možicev,
medtem ko jih na zgornji poti skorajda ni. Verjetno je tako zato, ker je zgornja pot pozimi bolj
izpostavljena snežnim plazovom, ki podirajo možice. Obe poti se na koncu melišča združita.
Poleg opisanih »glavnih« poti je čez melišče speljanih še veliko drugih potk in stečin, ki pa naj
nas ne zmedejo. Le nekaj 10 metrov za tem pa pot zavije v gozd med macesne. Torej na tisti
del poti zaradi katerega smo najverjetneje sploh odločili za pohod na Macesnovec. Bo držalo.
Gora zaradi čudovitih macesnov nosi povsem pravo ime!
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Sledi rahlo izpostavljene prečnica v smeri proti levi in prečkanje grape. Potem pa se precej
zagruščena pot začne strmo vzpenjati. Pripelje nas na sedlo (1773 m) s katerega stopimo na
drugo stran grebena, ki vpada proti Krma. Po tej strani grebena nadaljujemo proti levi
(severovzhodu) po dokaj strmi poti. Kasneje pot spet zamenja stran grebena in se nekoliko
položi. Na vrh gore pa stopimo po vzhodni strani. Lahka neoznačena pot. S Kota 3.30 h.
Lahka neoznačena pot, ki pa je tako dobro uhojena, da je primerna tudi za tiste, ki se s hojo
po nemarkiranih poteh šele spoznavajo. Močno jo priporočamo v jesenskih časih, ko se
macesni živopisano obarvajo. Takrat je izlet na ta vrh pravo doživetje palete kontrastnih
barv. Razgled z vrha pa tudi v ostalih letnih časih nikogar ne razočara.

207 Rušnata (1777 m) in Požgana Mlinarica (1868 m).
Gre za vrhova v ostrem grebenu med dolinama Kot in Vrata. Greben je ostanek tistega, kar
mogočni ledeniki v ledeni dobi niso uspeli izdolbsti. Izhodišče za turo je v Kotu na parkirišču v
Lengarjevem rovtu. Od parkirišča nadaljujemo po markirani poti (kolovozu) v smeri
Staničevega doma (Š-123). Po 5 minutah hoje kolovoz doseže hudournik. Tik pred tem
hudournikom zavijemo desno na zelo slab kolovoz. Kolovozu sledimo 250 m, potem pa na
desni opazimo lovsko stezico. Stopimo na pot in se po njej vzpenjamo skozi gozd. Steza se
kmalu približa potoku in ga eno serpentino višje tudi prečka. Od tu dalje sledimo poti, ki se
strmo, v ključih vzpenja skozi gozd. Čez čas steza poteka preko strmih trav in skozi macesnov
gozd. Zato se nam odpre lep pogled na severno steno Rjavine. Po eni uri hoje, pot začne
prečiti v desno (se celo rahlo spusti). Pot je na tem delu zelo ozka, zato je v mokrem
nevarnost zdrsa. Steza je ves čas lepo sledljiva. Rahlo se le zgubi na enem izmed vmesnih
travnikov, ki jih prečkamo. Pot nas za tem pripelje do razgledišča, kjer zavije levo navkreber.
S tod se pot še nekaj časa vzpenja skozi gozd. Potem pa nas privede na greben in krene ostro
levo. Tu je lahkega dela poti konec.
Greben kmalu naleti na kratek, a zelo strm odsek, ki je v mokrem zelo neroden. Za tem pa se
dvigne nad gozdno mejo. Greben postane zelo oster in potrebno je nekaj lažjega plezanja.
Kmalu pridemo na prvi vršič v grebenu, ki ga označuje večji možic. Z vršiča sledimo poti
naprej po grebenu. Pot nas po 5 min privede pod skalni skok, kjer visi že zdavnaj odslužena
jeklenica. Skok najlažje premagamo po desni, kjer se lahko opremo ruševja. Za skokom nas
pot vodi še naprej skozi zelo strm teren. Potem in nas pripelje na vrh naslednjega vršiča.
Sledi nekaj krajših vzponov in spustov v grebenu. Večjih težav ni. Nato pa se moram zopet
znatno spustiti v škrbino. Zadnjih nekaj metrov spusta zapira lažji skalnat skok. S škrbine se
pot strmo vzpne skozi skrotje med ruševjem. Sedaj smo na vrhu Rušnate Mlinarice. Greben
naprej proti Požgani Mlinarici vsebuje nekoliko manj zahtevnih mest kot do tu. Vseeno pa je
potrebna previdnost. Pot se nadaljuje po skalnih policah na južni strani grebena. V škrbino
sestopimo prek manjšega skokca. Na drugi strani pa se pot strmo vzpne skozi macesnov
gozd. Pot se na tem delu skorajda povsem porazgubi. Za tem se zopet priključi grebenu in
nas popelje na vrh Požgane Mlinarice. Zelo zahtevno brezpotje. S Kota na Rušnato Mlinarico
3 h na Požgano Mlinarico 4 h.

78

Bojan Ambrožič, https://bojanambrozic.wordpress.com/

Vernar (2225 m)
208 Vernar je gora, ki se prav mogočno dviga nad Vodnikovim domom. Pravzaprav
predstavlja nekakšno nadaljevanje dveh nekoliko manj znanih vrhov - Cesarja (2098 m) in
Činklkamna (2142 m). Z vrha Vernarja je eden lepših pogledov na južna ostenja Triglava. Prav
tako boste tu našli mir, saj večina planincev nadaljuje svojo pot naprej proti Triglavu, med
tem ko se na Vernar povzpnejo le redki.
Na Vernar dostopimo tako da pri Vodnikovega domu (Š-127) zavijemo na markirano pot
proti Bohinjskim vratcem. Pot sprva prijetni vijuga skozi trave, tik pod vratci pa nas pelje čez
manjše melišče. Do sem lahko pridemo tudi s Krme po poti Š-132. Na Bohinjskih vratcih
zapustimo markirano pot tako da krenemo na stezico proti vrhu Vernarja. Stezica je resda
ozka, a kljub vsemu dobro sledljiva. Le ta nas brez vseh težav popelje čez strme trave
Vernarjevega jugovzhodnega grebena na predvrha Vernarja (2183 m). Tu pa se začne najtežji
del pristopa, saj nas do vrha Vernarja čaka prečenje krajšega, a mestom zelo izpostavljenega
grebena. S predvrha se na greben udobno spustimo skozi krajši žleb. Potem pa nadaljujemo
po grebenu mimo skalnega stolpa. Sledi najožji in najbolj izpostavljen del grebena. Zato je na
tem odseku (le nekaj 10 m) potrebna izdatna previdnost. Greben se zatem razširi v vršno
gmoto Vernarja. Tu nas čaka še par gibov lažjega plezanja, preostanek poti do vrha pa je
lahek. Skozi najlažje prehode nas povedejo možici. Zahtevno brezpotje. Z Vodnikovega doma
1.15 h.

Tosc (2275 m)
209 Tosc je najvišji vrh v grebenu Pokljuških gora. Svoje ime je dobil zaradi svojih zaobljenih
južnih pobočij. Tudi njegov vrh ni oster, ampak ga sestavlja za nekaj nogometnih igrišč velika
vršna planota. Njegova podoba s severne strani pa je povsem drugačna, saj strmo-odsekano
pada skorajda kilometer globoko v Krmo. Najlepši pogled na to mogočno steno dobimo iz
bližine pastirskega stana v Zgornji Krmi. Večina planincev se s Toscem prej ali slej spozna, saj
kar lep kos najbolj oblegani pot na Triglav poteka prek njegovih pobočij. Posebnost Tosca je
tudi to da tik pod njegovim vrhom leži precej velika planota posuta s številnimi kraškimi
vrtačami. In še ena zanimivost za tiste planince, ki vas mogoče malce bolj zanima geologija
oz. naravoslovje: s Studorskega prevala boste opazili da Tosc sestavlja ogromna močno
sploščena guba. Gre za eno lepše vidnih gub v naših hribih.
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210 S planine Zgornji Tosc.
Planino preči pot, ki vodi s Studorskega prevala proti Vodnikovem domu (Š-186). Odcep za
pot na Tosc leži na mestu, kjer pot Š-186 začne zavijati okrog Toscevega južnega pobočja. Na
tem mestu se začne skrivati razgled proti Studorskemu prevalu in Ablanci. Tu bomo na desni
strani poti (iz smeri Studorskega prevala) opazili leseno klopco. Sprva nas dobro vidna steza v
ključih vodi čez strmo travnato pobočje. Tudi možicev je precej. S poti bomo lahko pod sabo
videli temelje zapuščenih staj na planini Zgornji Tosc. Prek skalnih pragov nas pot pripelje na
rob planotastega vršnega pobočja Tosca. Dobro uhojena pot se kar naenkrat porazgubi v
travah. Zato je potrebno nekoliko več previdnosti v primeru megle. So pa nam zato na tem
delu v pomoč številni možici. Za tem se položno pobočje prevesi v uravnano, z vrtačami
posejano, planoto pod vrhom Tosca. Vrtače obidemo po desni strani in se za tem vzpnemo
na travnat vrh gore, na severovzhodnem robu planote, od koder je pogled na Triglav, kot iz
parterja. Lahka neoznačena pot. S planine Zgornji Tosc 1.15 h, od Vodnikovega doma 2 h, z
Uskovnice 4 h.

211 Z Bohinjskih vratc.
Na vratca lahko dostopimo s Krme (Š-132) ali pa z Vodnikovega doma (Š-208). Potem pa
nadaljujemo proti vidni razčlembi v skalovju. Že takoj na začetku nas čaka najtežje mesto –
krajši skalni skok. Kmalu za skokom se svet nekoliko položi. Tu naletimo na stezico, ki se
začne pomikati proti travam na naši desni. Stezica nas po skalnih policah ter strmih travah
pelje po zahodnih pobočjih Tosca, brez večjih vzponov oz. spustov. Svet je zelo strm in v
mokrem je zelo nevarno za zdrs. Občutek imamo da hodimo po veliki razgledni terasi, tako
lep razgled imamo. Potem pa se pojavi razpotje, kjer zavijemo levo navkreber proti vrhu
Tosca. Pot se sedaj vzpenja prek strmega, a lahko prehodnega travnatega pobočja. Mestoma
se izgubi v travah. Zato jih je zelo težko slediti. Vendar v odsotnosti megle orientacija ni
zahtevna, saj se le vzpenjamo navzgor po travah. Naenkrat pa se strmo s travo poraslo
pobočje prevesi v vršno planoto Tosca. S tod nas čaka le še položen vzpon na vrh gore.
Zahtevna neoznačena pot. Z Bohinjskih vratc 1.45 h.

Veliki Draški vrh (2243 m)
212 Veliki Draški vrh ali »VDV«, kot mu tudi pogosto pravimo, je eden najbolj obiskanih
vrhov v Zahodnem delu Pokljuških gora. Vsi (opisani) pristopi nanj so neoznačeni, a kljub
vsemu nezahtevni. Z vrha pa se nam odpira vrtoglav pogled v globine Krme.
213 S Studorskega prevala.
Do prevala lahko dostopimo z Uskovnice (Š-130, 2.15 h) in z Rudnega polja (Š-186, 2 h). S
prevala se usmerimo na sever in stopimo na stezico po kateri se kratek čas prebijamo skozi
gosto ruševje. Za tem nas pot pelje skozi ozko strmo grapo, ki nas vodi strmo navzgor. Za tem
pa nas pripelje na jugovzhodni greben Velikega Draškega vrha. Pot se od tu dalje grebena
drži precej strogo. Na nekaterih mestih se mu izogne le za kak meter levo ali desno. Končno
se rešimo ruševja in po travnatem ter kasneje vse bolj skalovitem grebenu dosežemo vrh
Velikega Draškega vrha. Lahka neoznačena pot. S Studorskega prevala 1.15 h.
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214 S krnice Na kontah.
Do Srenjskega prevala se držimo poti Š-220 čez Viševnik in Š-222 v obratni smeri. Na
Srenjskem prevalu zavijemo levo v smeri Studorskega prevala. V začetnem delu je pot rahlo
izpostavljena in zato varovana z jeklenicami. Pot na tem delu prečka južno pobočje Malega
Draškega vrha in se vzpne na višino približno 2000 m. Potem pa se zopet začne spuščati v
krnico Na kontah, ki ločuje Mali in Veliki Draški vrh. Na odcep za neoznačeno pot proti
Velikega Draškega vrha smo pozorni kmalu za tem, ko prečkamo omenjeno krnico. Lovsko
pot označujejo številni možici, ki nas vodijo cikcak čez skalnato vzhodno sleme Velikega
Draškega vrha. Omenjeno sleme sprva niti ni izrazito. Šele kasneje postane bolj ostro. Zatem
sledimo možicem preko travnatega pobočja na vrh Velikega Draškega vrha. Še lažji pristop
kot s Studorskega prevala. Lahka neoznačena pot. S krnice Na kontah 1 h.

Mali Draški vrh (2132 m)
215 Mali Draški vrh (tudi »MDV«) je najtežje dostopen dvatisočak dolgega grebena, ki se
dviga nad južnim delom Krme. Vrh leži nasproti Viševnika in to je tudi razlog da je precej
dobro obiskan. Po težavnosti pa je ravno prav zahteven, da je lahko izziv za malce bolj
zahtevnega planinca.
216 S Srenjskega prevala. Dostop do prevala je možen z Rudnega polja čez Viševnik po poteh
Š-220 in Š-222 v obratni smeri, z Uskovnice prek Konjščice in Jezerca (Š-130) ali pa s planine
Lipance po poti Š-133. S Srenjskega prevala se usmerimo naravnost na sever v plitvo
neizrazito grapo. Sprva se vzpenjamo čez gruščnat teren, ki ga hitro zamenja skrotje.
Najlažje prehode najdemo, če grapi sledimo do vršnega grebena gore. Tu pa zavijemo levo
na vrh Malega Draškega vrha. Zahtevno brezpotje primerno le za izkušene gornike. Zahtevno
brezpotje. S Srenjskega prevala 30 min.

Ablanca (2004 m)
217 Prva po abecedi med slovenskimi dvatisočaki. Gre za najvišji vrh v grebenu Slemena, ki
se dviga zahodno od planine Konjščice. Ablance skorajda nihče ne obišče kot samostojni cilj.
Prej velja obratno, saj nas do vrha ko smo enkrat na Studorskem prevalu, loči le par minut
hoje. Vrh sestavlja izredno drobljiva dolomitna kamnina. Zato se lahko kaj hitro zgodi da nam
na videz še tako trden oprimek odlomi. Med tem ko vrhove v okolice (z izjemo Viševnika)
sestavlja veliko trši in bolj kompakten apnenec.
218 S Studorskega prevala. Do prevala lahko dostopimo z Uskovnice (Š-130, 2.15 h) in z
Rudnega polja (Š-186, 2 h). S prevala se usmerimo na jug. Vzpon začnemo po levi strani
skalnatega, a z zelo krušljivega grebena. Sledi kratko izpostavljeno mesto, ki ga obidemo po
levi strani. Na tem mestu si lahko pomagamo tudi z ruševjem. Sledi le še sprehod po grebenu
do vrha Ablance. Delno zahtevno brezpotje. S Studorskega prevala 15 min.
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Viševnik (2050 m)
219 Viševnik sodi med najbolj oblegane dvatisočake pri nas. Obisk je razumljiv,
saj so pristopi nanj relativno kratki in nezahtevni. Razgled z njegovega vrha pa
se lahko kosa tudi z marsikaterim veliko težje dostopnim vrhom v okolici. Prav
zaradi velike obiskanosti se mnogi Viševniku na daleč izognejo. Pozimi pa se
Viševnik preobrazi v pravo turno-smučarsko središče. Viševnik presenetljivo ni
del grebena Pokljuških gora, ampak je iz grebena (prek vmesnega Srenjskega
prevala) pomaknjen nekoliko proti jugu.
220 Z Rudnega polja. S parkirišča na Rudnem polju se usmerimo na
makadamsko cesto za vojašnico. Na tem mestu stoji tudi velika informacijska
table Triglavskega narodnega parka. Po makadamski cesti gremo naravnost do
Smučišča Viševnik. Tu zapustimo makadamsko cesto in nadaljujemo po
planinski poti, ki se vzpenja ob levem robu smučišča. Če, bi nadaljevali po
omenjeni cesti, bi prišli na pot (Š-186), ki s Pokljuke prek Studorskega prevala in
Velega polja, pelje na Triglav. Nad drugo vlečnico zavijemo s smučišča v gozd.
Pot se sprva strmeje vzpenja skozi macesnov gozd. Potem pa se kar naenkrat
zravna, gozd pred nami pa se deloma odpre in nam ponudi pogled na vršni del
Viševnika. Za tem prečimo uravnavo pri izviru Zlata voda in na razpotju
krenemo naravnost navzgor v smeri Viševnika. Pot gre za kratek čas spet bolj
strmo navkreber. Potem pa se uravna na manjšem sedlu pod Plesiščem (1801
m) in zavije desno. To je začetek širokega in povsem zaobljenega
jugovzhodnega grebena Viševnika. Pot nas skozi globoko ruševje kmalu pripelje
nad gozdno mejo, čemur sledi le še vzpon po strmem travnatem pobočju na vrh
Viševnika. Lahka označena pot. To je najbolj običajna pot na Viševnik, ki je
veliko v rabi tudi pozimi. Z Rudnega polja 2 h.
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221 S Konjščice. Planina Konjščica je nekoliko nenavadne oblike. Večino jo leži v samem dnu
doline med Ablanco in Viševnikom. Del planine pa se v smeri proti severovzhodu zajeda v
gozdnata pobočja Plesišča. In prav na tem podaljšku se začenja naša pot. Gre za široko in
dobro pot, ki je ni težko slediti. Tu in tam se najde še kakšno obledelo markacijo. Po ca. 20
min hoje pa naša steza preči pot, ki z Rudnega polja pelje proti Vodnikovi koči (Š-186). Pravo
(originalno) nadaljevanje poti najdemo, če poti Š-186 sledimo kakšnih 50 m do travnate jase.
Potem pa nadaljujemo navzgor ob potoku, ki teče prek omenjene jase. Pot za tem še večkrat
poteka izmenično skozi gozd in jase. Na predelih, kjer gre skozi gozd je zelo dobro vidna, na
mestih kjer prečka jase pa se izgublja. Zato menim da je bolje storiti nekoliko drugače. Na
mestu, kjer smo prišli na pot z Rudnega polja (naletimo na skalo z obledelim napisom Kislo
mleko) nadaljujemo naravnost navzgor po širokem hrbtu. Tu poteka tudi zelo slabo vidna
stezica, ki pa se jo je komaj vredno držati. Zato imamo ta del poti z lahkoto za brezpotje.
Orientacija vseeno ni zahtevna, saj se zgolj držimo grebena. Na višini približno 1650 m bomo
naleteli na manjšo travnato jaso. Tu se naša “smer” priključi prej opisani poti. Nadalje se
držimo poti, ki postane dobro vidna in kmalu preide na vzhodni del grebena. V blagem
vzponu nas pot prek še ene razpotegnjene jase pripelje k uravnavi pri izviru Zlate vode. Tu se
priključimo običajni poti na Viševnik, ki pripelje z Rudnega polja (Š-220). Lahko brezpotje. S
Pl. Konjščice 2.15 h.

222 S Srenjskega prevala krenemo na jug in se vzpenjamo najprej po levi strani kratkega
Viševnikovega severnega grebena. Za tem pa stopimo na drugo stran grebena in se po njej
vzpnemo na vrh Viševnika. Pot je na nekaterih mestih rahlo izpostavljena in je zato potreben
previden korak. S Srenjskega prevala 30 min.
223 Čez Kačji rob. S parkirišča na Rudnem polju se usmerimo na makadamsko cesto za
vojašnico. Na tem mestu stoji tudi velika informacijska table Triglavskega narodnega parka.
Po makadamski cesti gremo naravnost do Smučišča Viševnik. Tu zapustimo makadamsko
cesto in nadaljujemo po planinski poti, ki se vzpenja ob levem robu smučišča. Če, bi
nadaljevali po omenjeni cesti, bi prišli na pot, ki s Pokljuke prek Studorskega prevala in
Velega polja, pelje na Triglav (Š-186). Nad drugo vlečnico zavijemo s smučišča v gozd. Pot se
sprva strmeje vzpenja skozi macesnov gozd. Potem pa se kar naenkrat zravna, gozd pred
nami pa se deloma odpre in nam ponudi pogled na vršni del Viševnika. Za tem prečimo
uravnavo pri izviru Zlata voda. Tu naletimo na razpotja, na katerem se usmerimo desno (na
ožjo pot) v smeri Blejske koče na Lipanci. Leva pot (Š-220) pa predstavlja najbolj običajen
pristop na Viševnik. Takoj boste opazili razliko med obema potema. Pot Š-220 je široka ter
razrita od erozije in nog številnih planincev. Medtem ko je naša pot prijetna ozka stezica, ki
vije med macesni in kasneje skozi ruševje. Kmalu ponudi z razgledom na Pokljuško planoto
ter pripelje na zahodni greben Viševnika imenovan Kačji rob. Markirana pot se na tem mestu
začne spuščati. Nas pa velik možic usmeri levo navzgor na greben. Vzpenjamo se prav po
temenu grebena, ki postaja vse bolj strm. Na konca pa nas čaka še nekaj metrov prebijanja
skozi ruševje. Pod vršnim delom Viševnika se spet priključimo običajni poti z Rudnega polja
(Š-220) in po njej nadaljujemo do vrha. Delno zahtevno brezpotje. Z Rudnega polja 2.15 h.

Draški rob (1979 m)
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224 Draški rob je manj izrazit vrh, vzhodno od Malega Draškega vrha. Z juga res ni videti nič
posebnega. Njegova severozahodna stena, pa prav mogočno pada v Krmo. Vrh najlažje
dosežemo s poti, ki pelje z Lipance na Vodnikov dom (Š-133). Malo za tem ko se dvignemo iz
Blejske konte, bomo prek poti opazili manjši kamnit zid. Tu skrenemo s poti in nadaljujemo
navzgor po razbitem kraškem svetu na greben. Z grebena pa nas čaka do vrha le še nekaj
korakov. Lahko brezpotje.

Veliki Selišnik (1956 m)
225 Veliki Selišnik je vrh, ki se strmo dviga nad južnim delom Blejske konte. Poti nanj seveda
ni. Najlažje pa je dostopen s poti Lipanca – Vodnikov dom (Š-133). Na mestu, kjer se pot
vzpne iz Blejske konte zavijemo ostro levo s poti. Vrh že vidimo pred sabo. Do tja pa nas čaka
pravi blodnjak vrtač, škrapelj in pa gostega ruševja. Prebijanje čez gosto poraslo ruševja nam
lahko vzame precej moči in volje. Najbolje se je držati roba planote nad Blejsko konto, ker je
tam ruševje najlažje prehodno. Skozi ruševje se prebijmo do vznožja jugovzhodnega grebena
Velikega Selišnika. Od tod dalje nas na vrh popeljejo možici. Lahko brezpotje.

Mrežce (1966 m)
226 Mrežce so izredno priljubljen izletniški cilj med planinci, saj je pot na vrh
nezahtevna in prav kratka. Vrh pa ponuja odličen razgled na Triglav. Pozimi so
Mrežce zelo priljubljene med turnimi smučarji, zlasti v nekoliko slabšem
vremenu, ker so relativno varne pred snežnimi plazovi.
227 Z Blejske koče (vzhodna pot). Že takoj za Blejsko kočo (Š-170) je razpotje,
ki nam ponudi v začetnem delu vzpon po dveh različnih poteh. Prva, desna se
vzpne po dnu travnate grape. Druga pot pa se grapi ogne skozi gozd po levi
strani. Poti se združita po desetih minutah hoje. Za tem na razpotju zavijemo
desno v smeri Mrežc. Pot preči travnato jaso z mlakužo. Potem pa se začne
strmo vzpenjati skozi gozd. Po 45 min hoje pridemo nad gozdno mejo in do
razpotja, kjer krenemo desno. Sledi le še položen vzpon na travnat vrh Mrežc.
Lahka označena pot. Z Blejske koče 1 h.
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228 Z Blejske koče (zahodna pot). Že takoj za Blejsko kočo (Š-170) je razpotje,
ki nam ponudi v začetnem delu vzpon po dveh različnih poteh. Prva, desna se
vzpne po dnu travnate grape. Druga pot pa se grapi ogne skozi gozd po levi
strani. Poti se združita po desetih minutah hoje. Za tem na razpotju zavijemo
levo v smeri Viševnika. Pot se prav položno vzpenja skozi gozd proti levi. Za tem
pa se v zelo položnih ključih začne vzpenjati preko širokega rušnatega slemena
Mrežc. Potem pa spet nekaj časa položno preči nekaj 100 m v smeri proti levi
do razpotja. Tu zavijemo desno navzgor v smeri Mrežc. Pot je sicer markirana, a
ker je slabo obiskana, težko sledljiva. Nekajkrat se povsem izgubi v ruševju.
Potem pa se na komajda opaznem in neoznačenem odcepu priključi širši
markirani poti, ki gre s sedela pod Debelim vrhom proti Mrežcam. Zato je bolje
in orientacijsko precej manj zahtevno, da gremo na razpotju, kjer smo prej zavili
v smeri Mrežc, kar naravnost do sedla pod Debelim vrhom. Na sedlu zavijemo
desno in se na vrh Mrežc povzpnemo po široki in dobro vidni poti. Zahodna pot
na Mrežce je daljša in orientacijsko zahtevnejša od vzhodne poti, vendar je tudi
neprimerno bolj položna. Lahka označena pot. Z Blejske koče 1.15 h – 1.30 h.
Lipanski vrh (1966 m)
229 Že takoj za Blejsko kočo (Š-170) je razpotje, ki nam ponudi v začetnem delu
vzpon po dveh različnih poteh. Prva, desna se vzpne po dnu travnate grape.
Druga pot pa se grapi ogne skozi gozd po levi strani. Poti se združita po desetih
minutah hoje. Za tem na razpotju zavijemo desno v smeri Mrežc. Pot preči
travnato jaso z mlakužo. Potem pa se začne strmo vzpenjati skozi gozd. Po 45
min hoje pridemo nad gozdno mejo in do razpotja, kjer krenemo desno.
Vzpnemo se na položen travnat vrh Mrežc. Potem pa na drugi strani sestopimo
na sedlce pod Lipanskim vrhom. Za tem sledi le še krajši strm vzpon ob
jeklenicah na Lipanski vrh. Zahtevna označena pot. Z Lipance 1 h.
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Brda (2009 m)
230 Brda so sosednji vrh Debele peči. Njegova višina za las preseže
dvatisočmetrsko znamko. Vseeno imamo v Sloveniji še kar enajst dvatisočakov,
ki so še nižji od Brd! Nanj se povzpnemo tako da od Blejske Koče (Š-170)
krenemo desno in prečimo planino Lipanco ob južnem robu večje vrtače z
mlako. Za tem nadaljujemo navzgor po poti do razcepa, kjer gremo desno. Leva
pot pa pelje proti Lipanskim vrhu. Pot postane strma in se vzpenja v ključih. Za
tem se pot uravna. Na tem mestu pridemo do križišča, kjer krenemo levo.
Desna pot pa vodi na planino Klek na Pokljuki. Pot se spet začne vzpenjati in
pripelje na sedlo Debelo pečjo in Brdi. Tu gremo levo okrog večjega kotliča.
Potem sledimo poti, ki preči južna pobočja Brda naprej proti Lipanskem vrhu.
Za tem se pojavi označen odcep za stezo na vrh Brda, ki nas v nekaj minutah
skozi ruševje pripelje na travnat vrh. Lahka označena pot. Z Lipanice 1.20 h.

Debela peč (2014 m)
231 Debele peč je priljubljen cilj planincev, saj gre za lahko dostopen
dvatisočak. Za številne je to sploh prvi dvatisočak, ki ga obiščejo. Obisk ne
izhlapi niti pozimi, saj je bližnja Blejska koča odprta vse leto.
232 Z Lipance. Od Blejske Koče (Š-170) krenemo desno in prečimo planino
Lipanco ob južnem robu večje vrtače z mlako. Za tem nadaljujemo navzgor po
poti do razcepa, kjer gremo desno. Leva pot pa pelje proti Lipanskim vrhu. Pot
postane strma in se vzpenja v ključih. Za tem se pot uravna. Na tem mestu
pridemo do križišča, kjer krenemo levo. Desna pot pa vodi na planino Klek na
Pokljuki. Pot se spet začne vzpenjati in pripelje na sedlo med Debelo pečjo in
Brdi. Tu gremo desno na severno stran grebena. Pot se rahlo spušča in za tem
spet preide na južno stran grebena. Ves čas lahko ob poti opazujemo
visokogorske kraške oblike. Na poti pa se pojavljajo škraplje, ki so precej
nerodne za stopanje. Za tem sledi le še vzpon na vršno kupolo Debele peči.
Lahka označena pot. Z Lipance 1.30 h.
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233 S Krme. Začnemo na velikih parkiriščih pred zapornico na koncu ceste v
Krmi. Pri kažipotu Blejska koča - Lipanca se usmerimo levo. Pri kažipotu Blejska
koča - Lipanca se usmerimo levo. Pot se na začetku položno vzpenja skozi
ruševje proti izraziti grapi. Pred grapo pa pot zavije desno navkreber. Za tem se
kar nekaj časa vzpenjamo v ključih po strmi poti, skozi gozd. Po lesenih
stopnicah se z gozda povzpnemo v krnico poraslo z ruševjem. Tu pot zavije levo
proti že omenjeni grapi in jo preči. V grapo se lahko spustimo po dveh poteh.
Leva pa je za spoznanje lažja. Iz grape se spet znajdemo v gozdu po katerem se
nadaljnje pol ure vzpenjamo v ključih v smeri poti levi. Za tem se dvignemo na
gozdno mejo. Tu pot zavije v desno in se vzpne skozi grapo. Na vrhu grape pa se
po uravnavi pod previsnimi stenami pomikamo še naprej proti desni. S tod
imamo čudovit razgled prek Krme na Triglav, Rjavino in Luknjo peč. Za tem se še
nekaj časa vzpenjamo deloma skozi macesnov gozd, deloma skozi ruševje.
Potem pa pridemo do razpotja. Tu zavijemo levo. Desna pa pot pelje na sedlo
med Koto 1943 in Lipanskim vrhom ter naprej proti Blejski koči. Po melišču se
vzpnemo na Lipanska vrata (1898 m). Tu na razpotju zavijemo levo. Pot preči
jugozahodno pobočje Brd in se spusti na sedlo med Brdi in Debelo pečjo. Tu se
pridružimo poti, ki pride z Lipance (Š-232). Na tem razpotju zavijemo levo na
severno stran grebena. Pot se rahlo spušča in za tem spet preide nazaj na južno
stran grebena. Ves čas lahko ob poti opazujemo visokogorske kraške oblike. Na
poti pa se pojavljajo škraplje, ki so precej nerodne za stopanje. Za tem sledi le
še vzpon na vršno kupolo Debele peči. Zahtevna označena pot. S Kovinarske
koče 4 h. S parkirišča v Krmi 3.15 h.
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234 Lovska pot s Kovinarske koče v Krmi Začetek lovske poti najdemo pri WC-ju pri
Kovinarsko koči (Š-104). Pot je dobro sledljiva in poteka po desni strani grabna imenovanega
Šinovec. Čez nekaj časa nas možic usmeri desno na gozdnat hrbet. Pot se za tem nekaj časa
strmo vzpenja po tem gozdnatem hrbtu, potem pa zavije levo s hrbta v smeri proti grabnu.
Teren se začne odpirati, nad seboj pa lahko že zagledamo severno steno Debele peči. Čez čas
pot v kratkem času dvakrat preči graben Šinovec. Potem pa se v ključih skozi ruševje vzpne
prav pod severno ostenje Debele peči. Tu bomo na steni opazili spominsko ploščo
ponesrečenemu alpinistu Goranu Rabiču. Pri plošči pot zavije desno ter se še nadalje vzpenja
tik pod severno steno Debele peči v jugovzhodni smeri proti macesnovem gozdiču, ki ga
lahko vidimo pred seboj. Skozi macesnov gozd pot še naprej v rahlih spustih in vzponih preči
proti desni. Potem pa nas pot pripelje do grape, kjer leži edina orientacijska zanka na tej
poti. Grape tu ne smemo prečiti v višini poti, ampak jo prečimo po poti, ki jo bomo opazili
kakšnih 20 višinskih metrov nižje. Če bi nadaljevali naprej po zgornji poti, bi prav tako prišli
na cilj, vendar bi nas čakal zahteven prehod če drugo grapo. Uhojene steze do te spodnje
poti ni, zato moramo sami previdno spustiti prek trav do nje. Potem ko dosežemo spodnjo
pot, nadaljujemo po njej. Po nekaj minutah nas bo pripeljala do še druge grape, ki jo prav
tako brez težav prečimo. Kmalu za drugo grapo pa se pot začne izgubljati. Še naprej
nadaljujemo pod strmimi stenami, smeri proti desni. Po krajšem vzponu bomo prispeli na
večje melišče, ki vodi v grapo med Debelo pečjo in Brdi. Nadaljujemo navzgor po tem
melišču. Melišče se višje zoži v grapo, ki jo zapirajo trije skalni skoki. Prva dva skoka sta slabe
II. težavnostne stopnje, zadnji pa je nekoliko lažji. Grape se nazadnje spet nekoliko razširi in
nas pripelje na sedlo med Brdi in Deblo pečjo. Tu bomo naleteli na markirano pot (Š-232) po
kateri v 15 min dosežemo vrh Debele peči. Zelo zahtevno brezpotje. S Krme 3.45 h.

235 S planine Klek. Od planine Klek se usmerimo proti zahodu. Naletimo na
prijetno stezico, ki nas vodi skozi macesnov gozd. Steza se večinoma rahlo
vzpenja pod vrhovi Pokljuškega grebena. Pot nekajkrat preči travnate jase, kjer
se rahlo izgubi. Vendar so markacije dovolj pogoste da ne bo težav z orientacijo.
Po eni uri hoje se pot začne strmo vzpenjati. Sredi vzpona do razpotja, kjer
zavijemo desno v smeri Debele peči. Za tem pa se priključimo običajni poti s pl.
Lipance (Š-232) in po njej nadaljujemo na vrh Debele peči. Lahka označena pot.
S Pl. Klek 2.30 h.
Kanjavec (2568 m)
236 Kanjavec je najmogočnejša gora nad Zadnjico, kamor kaže svojo strmo
severno steno. Preko nje se lahko sprehodimo tudi navadni planinci, saj jo prek
prepadnih polic preči označena planinska pot. Drugačno podobo pa kaže
Kanjavec proti jugu, kjer se položno spušča na Hribarice. Kanjavcu lahko
prištejemo večje število stranskih vrhov. Mednje sodijo Vodnikov Vršac (2194
m), Teme (2498 m), Poprovec (2495m) ter Zob Kanjavca (2416 m).
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237 Z Doliča. Od Tržaške koče (Š-135) krenemo v smeri proti jugozahodu. Sprva
se precej strmo vzpenjamo po desni strani plitkega zelo zakraselega žlebu.
Potem pa nas markacije povedejo pod strmo vršno zgradbo Kanjavca. Na tem
mestu pot po meliščih preči nekoliko v desno. Potem pa zavije navzgor v strm
žleb, kjer je prehod zavarovan z jeklenico. Iznad žlebu imamo do vrha Kanjavca
le še nekaj minut hoje po grušču. Zahtevna označena pot. Z Doliča 1.30 h.
238 Z Doliča prek prevala Čez Hribarice. S Tržaške koče nadaljujemo proti
prevalu Dolič, kjer na razpotju zavijemo desno. Naša pot se sprva rahlo spusti,
potem pa se nekaj časa položno vzpenja prek melišč pod Zobom Kanjavca (2416
m). Kasneje se pot umakne na bolj strma melišča pod Mišeljskem koncem in
nas pripelje na sedlo Čez Hribarice (2358 m), kjer na križišču poti krenemo
desno. Za tem pot vodi po prehodih med skrotjem in nas povede na
jugozahodni greben Kanjavca po katerem v kratkem dosežemo vrh gore. Lahka
označena pot. Zaradi melišč jo priporočamo predvsem za sestop. S Hribaric 45
min. Z Doliča 1.45 h.
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239 Z Doline Triglavskih jezer. Od Koče pri sedmerih Triglavskih jezerih (Š-151)
nadaljujemo navzgor po dolini (proti severu) mimo izvira Močivec. Po 20
minutah hoje prispemo do razpotja, kjer zavijemo desno. Leva pot pelje na
Veliko Špičje. Dolina se počasi, a vztrajno, vzpenja skozi vse redkejši gozd.
Končno se dvignemo nad gozdno mejo in končno lahko užijemo popoln razgled
na lepote doline. Za tem pot pripelje na vrh manjše vzpetine s katere je čudovit
pogled na Jezero v Ledvici. Če so razmere prave, veter pa za hip potihne, je na
bistri gladini vode mogoče videti zrcalen odsev Velikega Špičja. Pot se jezeru
izogne po vzhodni strani, po melišču pod Zelnaricama. Za tem se pot začne
vzpenjati malce strmeje. Na razpotja za Zelenim jezerom krenemo desno
navkreber. Druga pot gre na Prehodavce (Š-149). Steza se sedaj za nekaj časa
aktivneje vzpenja. Kmalu naleti na melišča, ki nas pripeljejo pod severno steno
Kanjavca. Tu se na razpotju usmerimo levo v smeri Hribaric. Desna pot pelje na
sedlo Vrata in naprej bodisi na greben Zelnaric, bodisi v dolino Za Kopico. Sledi
naporno vzpenjanje navzgor po melišču na visokogorsko planoto Hribarice.
Kasneje se teren zravna in na tem mestu se na levi strani pojavi odcep za pot na
Kanjavec. Stopimo na to pot po sprva ne preveč strmem, a zakraselem
visokogorskem kraškem svetu. Tudi izrazitega razgleda na tem mestu nimamo z
izjemo na greben Vršakov. Že kmalu pa se pred nami pojav naš cilj – še kar
oddaljen vrh Kanjavca. Za tem pot spet postane nekoliko bolj strma. Prehode
išče na povsem golem, a lahko prehodnem svetu. Le poleti tu zavetja pred
močnim soncem ne bo. Na koncu nas čaka še vzpon po melišču na sedlce, od
koder je do vrha Kanjavca le še nekaj korakov. Lahka označena pot. Od Koče pri
Triglavskih jezerih 3 h.
240 S pl. Blato po Dolini za Debelim vrhom. Poti proti Vodnikovemu domu (Š-154 v obratni
smeri) sledimo do Lazovškega prevala. Z Lazovškega preval nadaljujemo še nekaj minut
navzgor po markirani poti, dokler ne naletimo do večjega kraškega kotliča z napisom »Pazi!«.
Tu zavijem s poti navzgor na trave, ki se kmalu umaknejo apnenčastim ploščam. Svet je z
izjemo ovir v obliki škrapelj in kotličev lahko prehoden. V pomoč pa so nam večji možici. Nato
z belih plošč zavijemo v manjšo dolinico, kjer naletimo na ostanke drobne stezice. Ko
izstopimo iz dolinice se svet razširi v prostrano Dolino za Debelim vrhom. Dolino najlažje
prečkamo po skrotju in meliščih po levi strani. Na drugi strani se spet začnemo vzpenjati bolj
ali manj po dnu doline. Na koncu nas dolina pripelje na planoto Hribarice, kjer nadaljujmo do
sedla Čez Hribarice. S tod pa po markirani pot (Š-238) nadaljujemo do vrha Kanjavca. Lahko
brezpotje. S pl. Blato 5.45 h.
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Vodnikov Vršac (2194 m)
241 Vodnikov Vršac ali včasih tudi samo Vršac je stranski vrh Kanjavca. Svoje ime je dobil po
našem razsvetljenskem pesniku Valentinu Vodniku, ki ga je obiskal leta 1795. Na njegovem
vrhu pa naj bi napisal odo Vršacu. V krnici pod Vršacem leži zadnje Triglavsko jezero.
Na vrh najlažje dostopimo tako da pot čez Kanjavčeve police (Š-141 ali Š-148) zapustimo prav
na sedlu med Kanjavcem in Vodnikovem Vršacem. Tu krenemo desno navzgor. Najprej nas
čaka nekaj deset metrov lažjega plezanja (I) po precej strmem skalnatem pobočju. Potem pa
pridemo na uravnano, močno zakraselo, vršno planoto gore. Nato nas na vrh prek pravega
labirinta škrapelj (nekatere so tudi zelo globoke) popeljejo možici. Zahtevno brezpotje.

Šmarjetna glava (2358 m)
242 Šmarjetna glava je precej neizrazit vrh, ki leži nad Doličem. Kot izrazita glava pa je videti
z Vodnikove koče. Vzpon nanj začnemo prav na sedlu Dolič (2164 m) pri visokem kažipotu.
Tu se usmerimo proti vzhodu na komaj vidno stezico, ki se prebija navzgor čez skrotje.
Stezica in možici nas vodijo čez najlažje, najbolj logične prehode v sicer dobro prehodnem
svetu do sedlca pod Koto 2258. Čez ta prehod nas popeljejo packe na tleh, ki jih je naslikal
nekdo povsem po nepotrebnem. S tod že lahko vidimo zahodni greben Šmarjetne glave. Do
njega pridemo tako da se s z omenjenega sedlca spustimo v zakraselo konto pod Šmarjetno
glavo. Potem pa se vzpnemo po melišču do grebena, kjer nas možic usmeri desno proti vrhu
Šmarjetne glave. Najlažji prehod poteka strogo po grebenu in je z izjemo parih metrov pod
vrhom, kjer je potrebno najosnovnejše znanje plezanja, lahko prehoden. Sam vrh je
prostoren in ponuja odličen pogled na Triglav in Kanjavec. Z Doliča pa se z vrha ne vidi. Lahko
brezpotje. Z Doliča 30 min.

Zadnjiški Ozebnik (2084 m)
243 Zadnjiški Ozebnik je gora, ki so jo doline Trenta, Zadnjica ter Zadnjiški in Trebiški dol, kar
nekako izolirale od preostalih gora v okolici. Zato je z njenega vrha nenavadno lep razgled v
vse smeri. V obsežnem nizu vrhov izstopajo predvsem Jalovec, Triglav, Razor in Kanjavec.
Pogled seže tudi na Kriške pode, Prehodavce ter na greben Velikega Špičja. Vidna sta tudi
Zasavska koča in pa Pogačnikov dom. Vendar slednjega opazi zgolj zelo izostreno oko, saj ga
je težko videti, ker je omet doma enake barve, kot okoliške kamnine. Na vrhu stoji vpisan
skrinjica s dvema vpisnima knjigama. Prva je normalna – namenjena vpisovanju smeri
prihoda in odhoda. Druga pa je namenjena beleženju vtisov s poti. Ne pozabite se vpisati v
obe. Sploh slednja je prava zakladnica vtisov in idej, ki so jih planinci dobili ob lepotah
vzpona na Zadnjiški Ozebnik.
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244 S Sedla Čez dol. Po poti skozi Zadnjiški dol (Š-146) ali pa skozi Trebijski dol (Š-147)
najprej pristopimo do razpotja na sedlu Čez dol. Potem pa nadaljujemo nekaj 10 m naprej po
poti v smeri Trebiškega dola. Kmalu bomo na desni strani opazili velik možic, ki nas usmeri
desno na lovsko pot proti Zadnjiškemu Ozebniku. Prvih nekaj metrov pot pelje čez grbinast
svet, navadno porasel z visoko travo. Ni redko da se v tej travi pot popolnoma zgubi. Zato
sledimo možicem. Z grbinaste uravnave gre steza najprej nekoliko proti levi, potem pa se
kmalu začne pomikati proti desni. Stezica je res zelo ozka, a večinoma dobro sledljiva.
Postavljenih je tudi nekaj možicev. Pot spretno vijuga med ruševjem in se povsem izgone
skalovju. Zato je ves čas lahka in primerna za vsakogar. Proti vrhu nas steza zapelje na
položne visokogorske travnike. Le tu je pot posameznih mestih malce zabrisana. Sledi le še
kratek vzpon po travnatem slemenu na vrh gore. Lahka neoznačena pot. S Trente ali iz
Zadnjice 4 h. S sedla Čez dol 1.30 h.

Velika Tičarica (2071 m), Mala Tičarica (2091 m), Kopica (2190 m), Velika
Zelnarica (2310 m) ter Mala Zelnarica (2320 m)
245 Velika in mala Tičarica, Kopica ter Velika in Mala Zelnarica so niz vrhov, ki
na vzhodnem delu strmo obrobljajo dolino Triglavskih jezer. Na vzhodni strani
pa ti vrhovi precej položneje padajo v dolino Za Kopico. Zato pot večino časa
poteka pot tej položnejši strani grebena. Greben je zelo razgleden, a vseeno
nekoliko manj, kot greben Lepega Špičja na nasprotni strani Doline Triglavskih
jezer.
246 Od Koče pri Triglavskih jezerih (Š-151) se vrnemo nazaj proti Dvojnemu
jezeru, kjer na njegovi vzhodni obali naletimo označen odcep, kjer krenemo
levo. Za tem se po melišču vzpenjamo proti prevalu Štapce. Z melišča se pot na
preval vzpne preko krajše izpostavljene, a dobro varovane grape. Na Štapcah se
nam z desne priključi pot Čez Prode s planine Ovčarije (Š-156). Nadaljujemo
levo in kmalu nas pot v ključih iz ruševja pripelje na travnato vzhodno pobočje
Male Tičarice. Na vrh Male Tičarice se povzpnemo tako da se ločimo od poti, ki
pelje naprej proti Zelnaricam in krenemo po označeni proti severozahodu. Na
skalnat vrh prispemo po 10 min hoje. Nikar ne izpustite tega vrha, saj je izredno
razgleden. Direktna pot proti prevalu Vrata se le redko kdaj dovolj približa
grebenu Tičaric, Kopice in Zelnaric, da bi lahko ponudila tak razgled na
Triglavska jezera spodaj, kot ga lahko vidimo prav s katerega izmed omenjenih
vrhov, ki so sicer res nekoliko s poti.
Vrnemo se nazaj do poti proti Zelnaricam in po njej nadaljujemo proti severu.
Pot se rahlo spusti da se umakne težje dostopni Veliki Tičarici.
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Vseeno pa V. Tičarico lahko dosežem z nekaj previdnosti tako, da zapustimo pot nekaj
metrov za napisom na steni: »Ne trgaj cvetja!« Od tu se na vrh vzpnemo po strmih travah.
Kasneje naletimo na gruščnat žleb, ki ga lahko preplezamo ali pa se mu izognemo po desni
strani (zahtevno brezpotje).

Za tem, ko pot obvozi Veliko Tičarico, nas pripelje na širok planotast svet. S tod
že lahko vidimo južno steno Kopice. Razgleda na jezera pa vseeno večinoma ni,
ker se pot še vedno izogiba robu grebena. S travnatega planotastega sveta
prispemo na melišča pod vzhodno steno Kopice, po katerih obidemo vrh.
Na pa vrh se brez težav povzpnemo tako da glavno pot zapustimo na mestu,
kjer se ta začne dvigovati proti grebenu. Mi pa stopimo na neoznačeno pot, ki
nas po severnem grebenu pripelje na vrh Kopice.
Na Malo Zelnarico se povzpnemo tako da s Kopice nadaljujemo še naprej po
označeni poti na vzhodni strani grebena. Proti vrhu Male Zelnarice steza
postaja vse ožja in neuhojena. Z vrha pa se odpre pogled na Jezero v Ledvici.
Markirana pot se vrhu Veliki Zelnarice ogne tako da se mimo sedla med obema
Zelnaricama spusti na preval Vrata (2192 m). Najlažje pa se na Veliko Zelnarico
povzpnemo tako da z markirane poti krenemo levo navzgor nekaj 10 m naprej
od sedla med Zelnaricama. Po skrotju se vzpnemo na greben, kateremu
sledimo do vrha, vseskozi s čudovitimi razgledi na Veliko jezero, neposredno
spodaj. Prečenje grebena od Koče pri Triglavskih jezer do Vrat nam odvisno do
tega na katere vrhove vse se bomo povzpeli vzame 3-4 h.
Veliko Špičje (2398 m)
247 Veliko Špičje je gora oz. razpotegnjen greben, ki se dviguje nad severnim
delom Doline Triglavskih jezer. Znano je tudi pod imenom Lepo Špičje. Povsem
upravičeno, saj se s tod odpirajo eni najlepših pogledov na Triglavska jezera.
Samo prečenja grebena pa tudi ni posebno zahtevno in je primerno skorajda za
vse gorskih lepot in razgledov željne planince. Čezenj vodi ena najlepših poti v
Julijcih.
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248 S Koče pri Triglavskih jezerih (Š-151) nadaljujemo navzgor po dolini (proti
severu) mimo izvira Močivec. Po 20 minutah hoje prispemo do geološke točke
50. Petdeset metrov naprej je razpotje, kjer zavijemo levo v smeri Velikega
Špičja. Pot desno pelje prek Hribaric na Dolič (Š-139) ali pa na Prehodavce (Š149). Najprej se rahlo vzpenjamo in spuščamo skozi macesnov gozd. Kmalu pa
pridemo na planini Pri utah, kjer se nam odpre pogled na (še precej oddaljen)
celoten greben Velikega Špičja. Nekaj časa hodimo čez travnike na planini.
Potem pa se spet začnemo vzpenjati skozi gozd in nato ruševje. Skozi žleb se
povzpnemo na zakrasel, precej uravnan svet, pod Velikim Špičjem. Za tem se
pot začne strmo vzpenjati. Na najbolj izpostavljenem delu je napeta jeklenica.
Pot se za tem vzpenja čez nekoliko položnejša travnata pobočja, ki pa kaj kmalu
spet postanejo bolj strma. Pet minut pod vrhom se priključimo poti s
Prehodavcev (Š-249). Zelo zahtevna označena pot. S Koče pri Triglavskih jezerih
2.30 h.
Pot ni toliko tehnično zahtevna, kot je (sploh v mokrem) nevarna za zdrs. Zelo
zahtevnega odseka poti je le ca. 30 m.
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249 S Prehodavcev. S Zasavske koče (Š-145) krenemo proti jugozahodu in po
slabih 5 min pridemo do razpotja kjer nadaljujemo naravnost. Pot desno pelje
bodisi v Zadnjico bodisi skozi Trebijski dol v Trento. Čez ca. 30 m je še en
razcep, kjer zavijemo desno na pot Stanka Kosa na Lepo (Veliko) Špičje. Pot
naravnost pelje proti Zelenemu jezeru. Sprva poti sploh ni, saj hodimo po
obširni masivni apnenčasti plošči prepredeni s sistemom globokih škrapelj. Zato
pozorno sledimo zgolj rdečim označbam na tleh. V primeru megle je potrebno
še toliko več previdnosti da ne zaidemo. Po plošči se rahlo vzpenjamo v smeri
proti zahodni steni Zadnje Lope. Tik pod njenim vrhom pot zavije desno, dol s
plošče na prav tako slabo vidno pot na južnem pobočju Zadnje Lope. Poti na
začetku ni zato, ker na takem visokogorskem kraškem terenu skorajda ni pedi
zemlje ali grušča, da bi pot lahko nastala. Vse kar bi lahko storili je to da bi jo
vklesali v kamnino. Ampak tako bi povzročili nastanek nepotrebne rane v
okolju, kajti označb je dovolj da težko zaidemo. Za tem se pot le pojavi in od tu
dalje ji lahko brez težav sledimo. Po žlebu se povzpnemo na širok, skorajda
planotast svet tik pod vrhom Zadnje Lope (2115 m). Potem pa nas gruščnata
pot v krajšem strmejšem odseku pripelje tik pod vrh Malega Špičja (2312 m).
Vrh dosežemo tako da se na mestu, kjer se pot spet prevesi navzdol, zavijemo
desno in v 5 min po travah dosežemo ta izjemno razgleden vrh. Še posebej
zanimiv je pogled na Krn, ki ga lahko vidimo skozi sedlo v grebenu Velikega
Špičja. Le naglejte se teh čudovitih razgledov, ker tako zelo razglednih
grebenov, kot je ta po katerem pravkar hodite, ni veliko. Iskreno vam privoščim
da uživate lep sončen dan, takoj po dežju, ko se skozi »oprano nebo« vidi
najdlje.
Sledi najdaljši spust na naši poti, ker se spustimo po širokem, razbitem
zakraselem grebenu. Spustu sledi vzpon na prvega izmed treh predvrhov
Velikega Špičja. Samemu vrhu (2320 m) se pot izogne tako da ga obide po desni
strani in se spusti v škrbino. To je eno redkih mest, kjer pot poteka po desni in
ne po običajni levi strani grebena.
S škrbine nadaljujemo spet po levi strani grebena po zelo ozkih vklesanih
poličkah. Nameščena pa je tudi ena sama skoba. Med tem pa lahko previdno
občudujemo Jezero v Ledvici, ki leži pod nami. A, ne skrbite. Razgled na to
jezero nas bo sedaj spremljal skorajda celo pot. Pot nas za tem skorajda pripelje
na vrh drugega predvrha. Sledi prečenje ostrega, rahlo izpostavljenega,
grebena. Tik pred njegovim koncem se strmo spustimo na desno stran -
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v škrbino pred tretjim predvrhom. Za tem brez težav po levi stani obidemo še
tretji predvrh, ki ga po ustaljeni navadi te poti obvozimo po levi strani. Sledi le
še prečenje krajšega grebena na glavni vrh Velikega Špičja. Pet minut pod
vrhom se nam z leve pridruži pot s Triglavskih jezer (Š-248).
Opisana pot je lažja od poti s Triglavskih jezer. Vendar vseeno priporočamo da
se na goro povzpnete po tej poti in po drugi sestopite. To zato, ker ves čas
hodimo po grebenu in se v primeru nevihte ni mogoče nikamor umakniti. Zato
je bolje da najprej opravimo s to potjo, preden nas ujamejo običajno poletne
popoldanske nevihte. Druga pot pa tudi ni toliko težja od te, da po njej ne bi
mogli varno sestopiti. Zahtevna označena pot. S Prehodavcev 2.30 h.
Plaski Vogel (2448 m)
250 Plaski Vogel je vrh v grebenu jugozahodno od veliko bolj znanega in obiskanega Velikega
Špičja. Vsi pristopi na Plaski Vogel so brezpotni, dolgi in naporni. Zato se ture smejo lotiti le
izkušeni in fizično dobro pripravljeni gorniki. Ture se lotite le v lepem in stabilnem vremenu,
saj so brezpotja Plaskega vogla v megli lahko prava past.
Poleg Plaskega Vogla v tem predelu leži še kar nekaj samotnih brezpotnih vrhov. Zahodno od
Plaskega Vogla leži razgledni Travnik (2252 m). Na Travniku pa se gorski greben razcepi na
dva kraka, ki obrobljata spodaj ležečo Travniško dolino. Jugozahodni krak sestavljajo
Travniški rob (2135 m), Planja (2092 m) in Plaski Kuk (2038 m), južnega pa Vršac (2236 m) in
Čelo (2228 m).
251 Čez Travnik. Najprej po mulatjeri s Pod Zjabcov (Š-157) dostopimo do planine Za skalo.
Na desni strani, nad planino, bomo opazili melišče in pot, ki ga preči. Usmerimo se na to pot
(odcep najdemo kakšnih 50 m pred planino). Čez melišče se vzpnemo do vznožja skalnega
skoka. Čezenj se povzpnemo brez vseh težav ob napetih jeklenicah. Nad skokom se teren
poravna v Travniški dolini. Steza pa postane zelo ozka in se ponekod izgubi v travah. Na
mnogih mestih pot označujejo tudi možici. Po poti in deloma po brezpotju nadaljujemo
navzgor po Travniški dolini. Nekoliko pred zatrepom doline nadaljujemo levo navzgor po
traviščih na Travniško škrbino. Potem pa se po grebenu povzpnemo na vrh Travnika (2252
m). Greben je povsod lahko prehoden. Vrh Travnika označuje maketa Aljaževega stolpa. S
Travnika nadaljujemo še nekaj časa navzdol po grebenu. Potem pa sestopimo z grebena in
nadaljujemo proti desni po melišču do vznožja Plaskega Vogla. Na melišču bomo naleteli na
drobno stezico, ki se nadaljuje navzdol tik pod pobočji Plaskega Vogla. Na vrhu te stezice
stopimo na travnato gredino in se po njej pomaknemo v desno. Za tem nadaljujemo navzgor
po prehodih med strmimi travami in skrotjem dokler ne pridemo na južni greben Plaskega
Vogla. Možicev ni prav veliko. Za tem sledimo grebenu do vrha gore. Zahtevno brezpotje. S
Pod Zjabcov 5.45 h.
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252 S Koče pri Triglavskih jezerih nadaljujemo po poti Š-248 proti Velikemu Špičju. Markirani
poti sledimo čisto do vznožja Velikega Špičja. Potem pa nadaljujemo proti jugozahodu po
meliščih na dnu krnice pod Velikim Špičjem. Prek melišč vodi stezica, ki pa se precejkrat
povsem izgubi. Za tem zavijemo okrog grebena imenovanega Brda mimo vzpetine Debeli
lašt. Nenadoma se nam odpre prostran prostor krnice pod Vrhom Labarja. Čeprav se nam
mogoče ne zdi tako, je s tod do Plaskega Vogla še zelo daleč. Namreč sedaj nas čaka iskanje
prehodov prek zapletenega sistema škrapelj, kotličev in drugih oblik visokogorskega krasa.
Prav verjetno da bo vsaj nekajkrat potrebno tudi malce poplezati. Gre res za prvinsko
brezpotje, ki nam bo vzelo vsaj dvakrat do trikrat več časa, kot običajna planinska pot. Zato
se nam Plaski Vogel le počasi približuje. Ko naposled le dosežemo vznožje Plaskega Vogla,
obidemo njegov južni greben in proti vrhu nadaljujemo po že prej opisani poti. Zahtevno
brezpotje, zelo zahtevna orientacija. S Koče pri Triglavskih jezerih 4-5 h.

Lanževica (2003 m)
253 Lanževica je zelo kopast in nič kaj izrazit vrh nad Lepo Komno. Ker v
neposredni bližini ni nobenih višjih vrhov, gre za izredno lepo razgledišče. Z
vrha pogled seže na Bohinjske hribe, v Dolino Triglavskih jezer ter tudi proti
Krnu. Takoj za 2000 m visokim Toplarjem ter 2001 m visokim Kalom je to tretji
najnižji slovenski dvatisočak.
254 Z Bogatinskega sedla. Z Doma na Komni nadaljujemo proti severozahodu.
V 15 minutah v rahlem spustu dospemo do Koče pod Bogatinom. Od tu
nadaljujemo v položnem vzponu po široki poti, ki pelje po desni strani doline
(Gracije). Le zadnji del vzpona proti Bogatinskemu sedlu je malce bolj strm.
Na sedlu, par metrov pred bunkerjem, zavijemo desno. Pot nas za tem vodi čez
položno in zelo zaobljeno južno sleme Vrha nad Gracijo. Potem pa pridemo do
razpotja, kjer se nam z desne pridruži pot z Lepe Komne (Š-255). Sledi kratek
vzpon na jugovzhodno sleme Lanževice po katerem nadaljujemo proti vrhu.
Zelo zravnan teren. Le zadnji vzpon na vrh gore je strm. Lahka označena pot. Z
Bogatinskega sedla 45 min.
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255 Čez Lepo Komno. Od Koče pod Bogatinom se za kratko rahlo vzpnemo v
smeri proti severozahodu na »glavno« pot z Doma na Komni proti Vratcem. Tu
naletimo na razpotje (ki ga dobro vidimo že s koče) in krenemo naravnost v
smeri planine za Skalo in Lanževice. Sprva se pot srednje strmo vzpne na
nekakšen preval. Za tem pa se pot poravna. Pred nami pa se odpre uravnan,
planotast svet Lepe Komne. Pot poteka skorajda naravnost po desni strani
doline, ki Lepo Komno deli na dvoje. Vzpenjamo se zelo postopamo (tudi s
krajšimi vmesnimi spusti) v smeri proti severozahodu. Naša pot sčasoma
postane ozka, na videz skorajda povsem pozabljena, stezica, ki se vije med
ruševjem. Označb, navkljub temu, ne manjka.
Za tem pridemo do razpotja, kjer zavijemo levo. Desno pelje pot na Primorsko
stran proti Soči. Steza za tem postane še ožja in moramo se kar malo prebijati
med ruševjem. Vendar ni bilo vedno tako, saj pravzaprav hodimo po zelo
zaraščeni vojaški mulatjeri. Da gre res za nekdanjo vojaško tovorno pot
opazimo nekoliko kasneje na njenem širokem levem ovinku, kjer je spet
razpotje. Tudi tu nadaljujemo levo. Mulatjera nas v ne preveč hudem vzponu
pripelje iz pasu ruševja na čudovite visokogorske travnike. Le privoščite si
kratek zaslužen oddih v teh travah. Zagotavljam da se prav noben še tako
udoben naslonjač se ne more primerjati z njihovo mehkobo. Za tem se pot spet
povsem položi in nas pripelje v konto pod Vrhom nad Gracijo in Lanževico. Pot
se spusti v konto in jo obide po njenem desnem robu. Potem pa se v ključih
začne vzpenjati proti sedlcu med prej omenjenima vrhoma. Že tako prijetno in
nič kaj naporno pot nam še dodatno omili sama mulatjera, ki je zasula vse
vrtače in druge neravnosti. Zato pa se lahko bolj posvetimo razgledom npr. na
Triglav in v Dolino Triglavskih jezer, ki se počasi kaže na severozahodu. Na sedlu
med Vrhom na Gracijo in Lanževica pot zavije v desno in kmalu pripelje do
razpotja, kjer nadaljujemo naravnost proti vrhu Lanževice. Levo navzdol pa bi
prišli na Bogatinska vratca.
Pot se za tem vzpne na jugovzhodno sleme Lanževice in po njem nadaljuje proti
vrhu. Zelo zravnan teren. Le zadnji vzpon na vrh gore je strm. Lahka označena
pot. S Koče pod Bogatinom 2.30 h.
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Velika Baba (2016 m)
256 Velika Baba je najvišji vrh gorskega grebena, ki na zahodnem delu zapira
dolino Lepene. Gre za dober razglednik proti Krnu in Krnskemu jezeru. Če se z
vrha nekoliko spustimo na njen predvrh, pa lahko vidimo še Dupeljsko jezero.
257 Od Doma pri Krnskih jezerih nadaljujemo le 2 min po kolovozu proti
Lepeni. Potem pa nas kažipot usmeri desno na pot proti Veliki Babi. Sprva
sledimo ozki stezici, ki se prebija skozi gozd. Po dobrih 10 min nas pripelje na
prostran travnik in se priključi mulatjeri. Omenjena mulatjera se začne malo za
»merilcem višine snega«, gledano iz smeri Lepene in jo uporabimo kadar se na
Babo odpravljamo prav s te doline. Pot se za tem kar nekaj časa drži mulatjere.
Temu primerno se tudi zelo položno vzpenjamo. Čez čas pa se pot nenadoma
zasuka v povsem drugo smer, kot sprva kaže in nas popelje čez melišča pod
strmimi stenami V. Babe. Potem pa se pot za nekaj trenutkov strmeje dviga
skozi ruševje in nas povede na nova melišča. Na vrhu teh melišč vstopimo v
dolinico med Veliko Babo in Veliko Monturo. Kmalu za tem zapustimo
mulatjero - zavijemo levo navzdol proti V. Babi. Mulatjera pa se še nadalje v
ključih vzpenja proti V. Monturi. Naša pot je sedaj še bolj prijetna in samotna.
Hitro nas povede pod vršno kupolo Babe in se za tem po travah in skozi ruševje
vzpne na njen vrh. Pot je odlično označena. Lahka označena pot. Z Doma pri
Krnskih jezerih 2 h.
V bližini Velike Babe leži vrh imenovan Velika Montura (1958 m). Nanj
dostopimo tako da po mulatjeri nadaljujemo še naprej od odcepa za pot na
Veliko Babo. Mulatjera za tem zavija v ključih in pripelje na sedlce pod Monturo.
Od tod pa na vrh nadaljujemo po brezpotnem skrotju in travah. Lahko
brezpotje.
Debeli vrh (2390 m)
258 Debeli vrh sodi med najpomembnejše brezpotne vrhove Fužinskih planin. Kot obsežna
kopa, se dviguje nad Planino v Lazu. Z juga Debeli vrh deluje kot enotna gmota. Pogled s
zahoda pa razkriva širok, zelo asimetričen greben, ki se vleče proti severu, kjer se stopi
skupaj s planoto Hribaric. Greben pa ni enoten, ampak ga v sredini preseka škrbina.
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259 Z Lazovškega prevala. Preval sam po sebi ni izrazit. Do njega pa lahko dostopimo po poti
iz planine v Lazu (Š-262) ali po poti z Vodnikovega doma (Š-154). Označeno pot zapustimo
nekaj deset korakov hoje pod prevalom na Lazovški strani (možic). Prek trav in skalnih
žlebičev sledimo slabo uhojeni stezici proti strmi steni, ki jo vidimo pred seboj. Po melišču
pod steno prečimo proti levi. Pot se za tem nekaj časa strmeje vzpenja med travo in
skalovjem. Potem pa se na travah položi in privede na greben Debelega vrha. Po grebenu se
vzpnemo na predvrh Debelega vrha. Sedaj nas do vrha loči le še prehod čez škrbino. Do
polovice škrbine sestopimo po stezi. Potem pa nas do dna čaka še krajši skalni skok. Najlažji
prehod najdemo tako da sestopimo po temenu škrbine do skalnega roglja. Potem pa ob
roglju splezamo do dna škrbine. Zaradi krušljivost in izpostavljenosti je na tem mestu
priporočljiva uporaba vrvi. S škrbine nas čaka do vrha le še krajši vzpon po prostranem in
skalnatem temenu. Zahtevna neoznačena pot. Z Lazovškega prevala 1.30 h.

Ogradi (2087 m)
260 Ogradi so dolga razpotegnjena gora, ki leži na območju Fužinskih planin med planinami V
Lazu, Krstenico in Jezerci. Na zahodni in vhodni strani do Ogradi strmo odsekani, med tem ko
so s severa (z Lazovškega prevala) in predvsem z juga lažje dostopni. Tod tudi potekajo
ustaljene poti.
261 S planine V Lazu nadaljujemo v smeri proti jugovzhodu proti planini Krstenici (Š-292 v
obratni smeri). Po krajšem vzponu s planine pridemo do označenega razpotja pri katerem
zavijemo levo v smeri Krstenice. Desno pa pelje pot navzdol na planino Blato. Pot po kateri
sedaj hodimo je precej pomanjkljivo označena. Vseeno pa je dobro uhojena in ji ni težko
slediti. Po dobrih 20 min hoje bomo na levi strani poti opazili velik možic, ki nas usmeri proti
Ogradom.
Naša pot se najprej v ključih dviga skozi macesnov gozd, ki ga prekinjajo travnate jase, v
smeri proti desni. Kmalu smo na opuščeni planini, kjer je od nekdanjih planšarskih staj videti
samo še kamnite temelje. Vseeno se živina tu občasno še pase. Pot na planini zavije v levo
čez travnike. Pot je zelo ozka, a vseeno lepo slediva. S trav nas stezica pripelje med gosto
ruševje skozi katerega vijugamo še kar nekaj časa. Pot se ves čas vzpenja, le vmes se rahlo
spustimo v vrtačo. Ne dolgo za to vrtačo se končno rešimo ruševja in stopimo na strmo
travnato pobočje po katerem v 20 min dosežemo vrh Ogradov. Lahka neoznačena pot. S pl. V
Lazu 1.30 h.
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262 S planine V Lazu čez Lazovški preval. Na planini V Lazu nas kažipot usmeri navzgor proti
Lazovškemu prevalu. Pot se sprva vzpenja skozi macesnov gozd, ki se kmalu umakne ruševju.
Pot nas zatem do Lazovškega prevala vodi po travnatem žlebu. Sam preval ni izrazit, saj se
pot s prevala še naprej vzpenja proti Mišeljskemu prevalu. Do sem ura hoda. Potem pa
zavijemo desno na ozko rušnato sleme, ki pelje proti Ogradom. Kmalu se nam z leve pridruži
pot s planine Jezerca (Š-263). Pot se zatem začne strmo vzpenjati na vršno zgradbo Ogradov.
Izpostavljenost ni velika. Vseeno pa je na enem mestu potrebno nekoliko previdnosti da se
prebijemo čez strmo skalovje. Za tem nas čaka le še vzpon po grebenu do vrha. Z Lazovškega
preval delno zahtevna neoznačena pot, sicer lahka neoznačena pot. S planine V Lazu 1.30 h,
z Lazovškega prevala 30 min.
263 S planine Jezerce. Do planine Jezerce pridemo tako da s planine Krstenice (Š-285)
nadaljujemo proti severozahodu. Pot se rahlo vzpenja prek pobočij Krsteniškega stoga.
Potem pa pripelje v dolino med Stogi in Ogradi, kjer leži uravnava planine Jezerce. Tu se
odcepi pot proti Jezerskemu prevalu. Mi pa nadaljujemo po dolini navzgor. Tu in tam
naletimo na kakšno obledelo markacijo. Najtežje pa je najti odcep za pot proti Lazovškemu
prevalu. Odcep je zelo slabo viden, kljub temu da ga označujejo možici. Pot se začne na
melišču pod strmi stenami, ki se nenadoma pojavijo pred nami na levi strani. Ko najdemo to
poti, ji le še sledimo do bližine Lazovškega prevala, kjer se priključimo poti z Lazovškega
prevala (Š-262). Lahka neoznačena pot. S pl. Jezerce 1.15 h.

Vrh Hribaric (2388 m)
264 Vrh Hribaric je prvi vrh v dolgem brezpotnem gorskem grebenu, ki se vleče od Hrbaric
vse do planine Krstenice. Nanj se najlažje povzpnemo tako da se na sedlu Čez Hribarice
usmerimo proti jugozahodu na neoznačeno pot nad zatrepom Mišeljske doline. Možicev je
na tem delu dovolj da ne moremo zaiti. Stezica nas udobno pripelje na začetek grebena Vrha
Hribaric. Za tem ji sledimo po južni (desni) strani grebena vse do Vrha Hribaric. Lahka
neoznačena pot. S Hribaric 45 min.

Škednjovec (2309 m)
265 Škednjovec je redko obiskan vrh v grebenu med Mišeljsko dolino in Dolino za Debelim
vrhom. Najlažje je najlažje dostopen s sedla, ki leži na zahodni strani njegovega vrha. Proti
vrhu nadaljujemo po grebenu, ki postaja vse ožji in vse bolj izpostavljen. Težavam se
umikamo na desno (južno) stran. Po grebenu se najprej vzpnemo na predvrh. S predvrha se
rahlo spustimo in nadaljujemo na glavni vrh. Težave se gibljejo okrog prve stopnje.
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Do sedla na zahodni strani gore lahko pridemo na dva načina. Prvi je ta da se z Vrha Hribaric
(Š-264) spustimo navzdol po širokem zakraselem slemenu. Tako tehničnih, kot orientacijskih
težav tu ni. Druga možnost pa je da se po poti Š-274 vzpnemo v Mišeljsko dolino. Kmalu za
odcepom za pot na Mišelj vrh, se steza izgubi. Nadaljujemo še naprej navzgor po dolini čez
zatravele griče – ostanke ledeniških moren. Z gričev se rahlo spustimo na gole in uravnane
gruščnate zasipe. Na drugi strani zasipov se dolina začne spet strmeje vzpenjati. Čez čas pa
se vnovič zravna. S tega mesta pred seboj zagledamo velike balvane ter zatrep doline. Pri
balvanih krenemo levo navzgor na melišče. Na vrhu melišča pa zavijemo levo. Za tem nas
čaka nekaj lažjega plezanja. Še vedno se pomikamo nekoliko proti levi. Nato se teren
nekoliko poravna. Sedlo pod Škednjovcem s tod že lahko vidimo. Do tja nadaljujemo tako da
iščemo prehode v izrazito zakraselem svetu. Zelo zahtevna orientacija. Zahtevno brezpotje.

Prevalski Stog (2075 m)
266 Stogi (Prevalski, Jezerski in Krsteniški) so vrhovi, ki nadaljujejo greben Vrha Hribaric in
Škednjovca proti jugovzhodu. Greben se postopno proti jugovzhodu niža in dokončno
potone pri planini Krstenici. Prevalski Stog je prvi vrh v grebenu jugovzhodno od Mišeljskega
prevala. S tod je tudi najlažje dostopen. Na Mišeljski preval lahko pridemo z Lazovškega
prevala ali pa s smeri Vodnikovega doma (Š-154 v obratni smeri). Pot s prevala pelje prek
strmih trav in skalovja, prav po temenu grebena, ki se tik pod vrhom razširi in uravna. Lahka
neoznačena pot. Z Mišeljskega prevala 15 min.

Adam (2012 m) in Eva (2019 m)
267 V literaturi je mogoče zaslediti več različnih meril kdaj neko vzpetino lahko štejemo kot
samostojen vrh in kdaj ne. Po večini teh merilih Adama in Evo ne bi mogli šteti kot
samostojna vrhova. V resnice je Eva manjši vršič v grebenu Prevalskega Stoga, ki leži tik nad
Jezerskim prevalom, Adam) pa njen stranski podaljšek. Vršiča med seboj loči večja vrtača.
Na jugovzhodu se njune stene strmo odrezano spustijo na Jezerski preval. Do njiju lahko
enostavno dostopimo po grebenu s Prevalskega Stoga (15 min). Druga možnost pa je da
sledimo neoznačeni poti, ki pelje s planine Jezerce proti Mišeljskemu prevalu. Potem pa pod
glavno zgradbo Prevalskega Stoga zavijemo desno v nekakšno plitvo dolinico, ki nas pripelje
na oba vrhova. Lahka neoznačena pot. S pl. Jezerce 1 h.
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Jezerski Stog (2040 m)
268 Jezerski Stog je vrh, ki zapira zahodni del doline Pod Ogradi. Z vrha pa nimamo samo
lepega pogleda v dolino, ampak tudi prek nje, na nasproti ležeče Ograde. Na vrh pelje lahka
neoznačena steza z Jezerskega prevala. Na Jezerski preval pridemo po poti proti
Vodnikovemu domu (Š-134). Steza z Jezerskega prevala se najprej položno vzpenja ob
travnatem grebenu. Le zadnjih nekaj metrov se pot strmeje vzpne po prehodih med
skrotjem. Lahka neoznačena pot. Z Jezerskega prevala 20 min. Del Bohinjske planinske poti.

Vršaki
269 Vršaki so manj znan brezpoten gorski greben, ki na južnem delu zapira visokogorsko
planoto Hribaric. Greben sestavljajo trije vrhovi. Najvišji je vzhodni vrh (2446 m), ki mu sledi
nekoliko bolj špičast srednji Vršak (2422 m), ki ga nekoliko nenavadno imenujemo tudi »Vrh
za Korita«. Med njima pa leži še en nekoliko manj izrazit vršič. Konec grebena Vršakov
zaključuje širok in prostran južni vrh (2431 m).
Na Vršake se najlažje povzpnemo s Hribaric. To tako da s sedla Čez Hribarice nadaljujemo po
brezpotju na južno pobočje skrajnega severovzhodnega dela grebena Vršakov. Najbolje je
da se za tem kar držimo grebena Vršakov in se težavam umikamo proti jugu. Na vzhodni vrh
nas povedejo možici ter drobno komajda vidna stezica. Težav ni z izjemo na enem mestu,
kjer je potrebno malce poplezati. Pod vrhom vzhodnega Vršaka bomo opazili zelo veliko
udorino, ki se ji izognemo po južni strani. Na ostale Vraške pa dostopimo tako da
nadaljujemo naprej po grebenu in po meliščih na južni strani; težav ni.
Drug možen pristop na Vršake je z Globoke konte med Zadnjim voglom in južnim vrhom
Vršakov. Najprej prečkamo melišče pod izrazito glavno južnega vrha Vršakov, kjer ujamemo
drobno stezico. Potem pa zavijemo levo navkreber proti grebenu. Prehode čez skrotje in
skalovje kažejo možici. Ponekod lažje plezanje. Po navadi se ta varianta uporablja za sestop.

Mišeljski konec (2464 m)
270 Mišeljski konec je najbolj zahoden vrh v grebenu Mišeljskih vrhov. Od daleč deluje precej
nedostopen. V resnici pa se lahko nanj povzpnemo brez večjih težav. Bolj zahteven je pristop
s Hribaric.
271 Z Doliča. Od koče na Doliču (Š-135) nadaljujemo proti prevalu Dolič. Tu pa zavijemo
desno proti sedlu Čez Hribarice. Po njej nadaljujemo po meliščih pod Zobom Kanjavca (Kota
2416 m). Za tem pa preden se markirana pot začne strmeje vzpenjati proti sedlu Čez
Hribarice, zavijemo levo na neoznačeno, a široko in dobro vidno pot. Ta nas prek melišč
pripelje na sedlo med Koto 2344 m in Mišeljskim koncem. Na sedlu zavijemo desno in v nekaj
minutah po skrotju dosežemo vrh. Lahka neoznačena pot. Z Doliča 1.30 h.
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272 S sedla Čez Hribarice. Do sedla dostopimo po poti z Doline Triglavskih jezer (Š-139) ali pa
z Doliča. Za tem na sedlu zavijemo desno na melišča pod steno Mišeljskega konca. Po petih
minutah hoje bomo nad seboj opazili izrazito grapo. Plezamo po njeni desni strani, višje pa
po njenem dnu. Grapa je v zgornjem delu zelo zagruščena in krušljiva. Na njenem vrhu
zavijemo desno in izplezamo direktno na vrh. Zelo zahtevno brezpotje s plezanjem okoli II
težavnostne stopnje. Priporočamo uporabi vrvi. S Hribaric 45 min.

273 Mišelj vrh (2350 m)
Mišelj vrh je izrazita glava, ki se dviga nad Velsko dolino. Vanj ves čas kipijo gruče planincev,
ki počivajo na terasi Vodnikovega doma na poti proti Triglavu. S tod namreč zapira dobršen
del obzorja nad Velim poljem. Vendar ker nanj ne vodi nobena označena pot, je vrh redkeje
obiskan. Kljub vsemu pa je dokaj enostavno dostopen z Mišeljske doline.
274 Od Vodnikovega doma (Š-127) se spustimo na planino Velo polje. Potem pa
nadaljujemo prek Malega polja do planine Pod Mišelj vrhom. Planina je precej ravna in
zamočvirjena, ker na mnogih mestih zastaja voda. Med stajami na planini pod Mišelj vrhom
zavijmo desno. Naravnost vodi pot proti Jezerskemu prevalu (Š-134 v obratni smeri). S
planine že lahko v smeri proti zahodu zaslutimo pot čez zagruščen žleb na katero se
podajamo ter vrh Mišeljski Konec nad njo. Ne daleč za planino pa se spet pojavi razpotje, kjer
zavijemo desno proti Mišeljskemu prevalu. Markirani pot za tem po desni strani obide eno
večjo in še eno manjšo konto. Na koncu druge konte bomo na desni strani opazili možice, ki
nas usmerijo na lovsko pot skozi Mišeljsko dolino. Sprva pot skorajda ni vidna in se zanašamo
na možice. Kmalu pa ujamemo dobro uhojeno pot, ki se vse strmeje vzpenja prek žlebu.
Najbolj zagruščenem delu žleba se pot izgone s prečnico v desno. Potem pa se pot zopet
začne strmo vzpenjati in nas prek majhnega sedlca pripelje v Mišeljsko dolino. Teren se za
tem poravna in za trenutek si lahko nekoliko oddahnemo. Tej položni poti, ki je dobro
označena s številnimi možici, sledimo približno 15 minut. Potem pa bomo na desni strani
opazili velik možic, ki nas usmeri na pot proti Mišelj vrhu. S tega mesta jasno vidimo skorajda
celotno pot, ki je še pred nami. In verjetno marsikoga kar malo mine hribovsko navdušenje,
ko vidi kakšno zoprno melišče je še pred njim. In res nas možici prek trav kmalu povedejo
pod to melišče. Ker ga sestavlja zelo droben grušč, je hoja po njem na trenutke podobna hoji
po tekočem traku. Ne gre nikamor, sploh pa ne gor. Na srečo se mu lahko deloma izognemo
po travah na desni. Z vrha melišča dospemo na greben, kjer zavijemo desno. Travnat greben
se kmalu zoži v mestoma izpostavljeno vršno sleme. Težav pa ni razen na začetku skalnatega
dela greben, kjer nas čaka vsega skupaj le en lažji plezalni gib ali dva. Do grebena Mišeljskih
vrhov gre za lahko neoznačena pot. Vršni del Mišeljskega vrha pa je delno zahtevno
brezpotje. Od Vodnikovega doma 3 h.
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275 Čez Koštrunovec. Prej opisane poti (Š-274) se držimo do mesta kjer pot pripelje v
ruševje, tik pod belimi stenami. Tu nas možic usmeri desno na stezico, ki se sprva celo rahlo
spusti. Pot nas vodi po prehodih skozi ruševje pripelje do manjše skalne stopnje, kjer bomo
naleteli na star klin. Še nekaj časa vijugamo med ruševjem. Potem pa se svet odpre na
melišču na južni strani Mišelj vrha. Nadaljujemo po travah na desni strani melišča. Po travah
se vzpnemo na neizrazito sedlce. Svet se tu uravna v s številnimi vrtačami posuto planoto.
Koštrunovec (2102 m) je nekakšen najvišji vrh te planote. Nanj se nam pravzaprav niti ni
potrebno povzpeti, saj leži na nasprotnem robu planote. Se pa z njega odpira lep razgled
proti Triglavu. Proti Mišelj vrhu s sedlca nadaljujemo levo navzgor po travnatem slemenu.
Čez čas se sleme prevesi v strmo steno. Nadaljujemo po strmi travnati grapi ali pa po
skalovju desno od nje. Težave se gibljejo okoli prve do največ druge stopnje. Na vrhu grape
se teren nekoliko položi. Okrog skalnate gmote nadaljujemo naprej na greben, ki je sprva
lahko prehoden. Kmalu pa se zoži in postane izpostavljen. Preplezamo ga po desni strani (I)
in sestopimo na trave na desni strani. Za tem po skrotju v lažjem plezanju nadaljujemo do
vrha gore. Zelo zahtevno brezpotje. Od Vodnikovega doma 3 h.
276 Grebensko prečenje Mišelj vrh – Mišeljski konec. Na Mišeljski vrh dostopimo po poteh
Š-274 ali Š-275. Začetek prečenja z Mišeljskega vrha poteka po mestoma ostrem in rahlo
izpostavljenem skalnatem grebenu. Potem pa se greben razširi v široko travnato sleme.
Najprej prečimo dva neizrazita travnata in precej nepomembna dvatisočaka – Na Nizkem
(2275 m) in Mišeljska glava (2273 m). Potem pa se greben na Koti 2244 m zoži in postane
zelo izpostavljen. Potrebno je nekaj lažjega plezanja (I). Najbolje da se držimo kar vrha
grebena ali pa da se mu rahlo umaknemo na jug in prav na koncu rahlo na sever. Z grebena
sestopimo na sedlu pod Koto 2344 m, kjer obstaja zasilni izhod iz grebena. V primeru nevihte
lahko s tega sedla po brezpotju (možici) sestopimo v Velsko dolino.
Prehod prek Kote 2344 m je zahtevnejši. Zato se mu je najbolje izogniti po stezici, ki poteka
na južni strani njene stene. Najlažje pa se na njen greben povzpnemo tako da prvi del prav
tako obvozimo. Potem pa se na greben povzpnemo po izraziti grapi na vrhu katere zavijemo
levo in z nekaj lažjega plezanja (II) dosežemo njen vrh. Prehod na drugo stran, do sedla pod
Mišeljskim koncem, ni zahteven.
Na sedlu pod Mišeljskim koncem se pojavi še drugi zasilni izhod iz grebena. Na tem mestu se
na greben priključi široka, a prav tako neoznačena, pot z Doliča. S Sedla sledi le še nekaj
vzpona po skrotju do vrha Mišeljskega konca. Z vrha nadaljujemo še naprej proti zahodu. Po
parih korakih sledi kratek strm sestop v položno grapo. Grape ne prečimo, ampak se
spuščamo po njej v smeri proti levi. Kmalu se prevesi in postane bolj strma. Večji problem,
kot strmina po predstavlja, velika količina grušča, ki leži na njenem dnu. Skoraj nemogoče je
da ne bi sprožili niti enega kamna. Zato se prepričajmo da ni navez pod nami. Grapo za tem
na dva dela razdeli skalni skok, ki se mu previdno izognemo po levi strani. Zatem plezamo,
iščemo prehode po levi strani grape do melišča pod steno. Zaradi zelo razčlenjenega terena
ni težko tudi urediti spustov po vrvi. Težave segajo okrog II stopnje, katerim moramo prišteti
še krušljivost. Z vznožja stene nadaljujemo le še čez melišča proti desni do sedla Čez
Hribarice.
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Opisano grebensko prečenje je zelo zahtevno v primeru da se grebena strogo držimo. V tem
primeru se priporoča uporabo vrvi. Vendar se vsem težjim mestom (razen čez Koto 2244 m)
da izogniti. Prav tako nam ni potrebno sestopiti proti Hribaricam, ampak lahko povsem brez
težav sestopimo s sedla pod Mišeljskim koncem na Dolič (Š-270 v obratni smeri). Zelo
zahtevno brezpotje. Prečenje grebena nam (odvisno od tega kako si ga »začinimo«) vzame 23 h.

Prvi Vogel (2181 m), Srednji Vogel (2226 m) in Zadnji Vogel (2327 m)
277 Vogli so niz lahko dostopnih brezpotnih vrhov na vzhodni strani Doline za Kopico.
Čeprav so vsi trije bistveni višji, kot njihov veliko bolj znani Bohinjski bratranec, ne uživajo
njegove slave, ampak mir in samotnost. Najbolje in najlepše je vse tri Vogle povezati v eni
sami turi. Vmesni greben, ki jih povezuje, je prav lahek. Turo pa lahko za tem podaljšamo še
na sosednja vrhova Slatno in Kredo.
Na Zadnji Vogel pelje neoznačena stezica s sedla Vrata. Pot ni zahtevna in nas v 20 min brez
težav pripelje na greben in nato na vrh. Greben se proti Srednjemu Voglu zelo razširi. To zna
biti težava predvsem če nas ujame megla, saj se je v takem primeru zelo težko znajti. Svet pa
je poln manjših jam in globokih kotličev. Sicer pa sledimo slabo vidni stezici, ki nas brez
posebnosti pripelje na Srednji Vogel. S Srednjega Vogla se še nekoliko spustimo v globel pod
Prvim Voglom. S tod pa v 10 min dosežemo travnat vrh Prvega Vogla. Greben se na Prvem
Voglu zopet zoži v eno samo sleme. Na Prvi Vogel se lahko povzpnemo tudi s sedla med njim
in Slatno. Do sem dostopimo iz doline Za Kopico (Š-150). Nadaljevanje poti proti Prvemu
Voglu najdemo točno na sedlu. Na začetku je pot malce slabše vidna, saj je zabrisana zaradi
manjšega melišča. Poleg tega je steza v začetnem delu kar strma ter se istočasno rahlo
pomika v levo, dokler nas ne pripelje na greben. Potem le še sledimo travnato-skalnatemu
grebenu do vrha Prvega Vogla. Greben se s Prvega vogal spusti na sedlo med Prvim Voglom
in Slatno. S sedla lahko sestopimo v dolino Za Kopico po poti (Š-278). Delno zahtevno
brezpotje. Prečenje celotnega grebena Voglov 2.30 h.
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Slatna (2077 m) in Kreda (2025 m)
278 Slatna in Kreda sta najnižja in najbolj jugovzhodna vrhova v gorskem grebenu, ki se vleče
na vzhodni strani doline Za Kopico. Oba vrhova sta lahko dostopna iz doline Za Kopico.
Markirano pot (Š-144) zapustimo na krajši uravnavi, ki jo na desni obrobljajo manjša melišča.
Odcep je dobro označen z velikim možicem. Steza nas najprej popelje čez ta melišča. Za tem
pa nas pripelje na rob manjše konte. Tu pa ne škodi biti nekoliko pazljiv, saj se pot razcepi na
dva kraka. Najbolje je da zavijemo desno navzgor na slabo vidno pot, ki nam jo kažejo možici.
Kmalu bo pot postala spet dobro vidna in nas bo brez težav pripeljala na sedlo med Prvim
Voglom in Slatno. V kolikor pa nadaljujemo naravnost v konto (po lepše vidni poti) se pot
kmalu porazgubi. S tem nismo naredili velike napake, a nas čaka naporen vzpon po strmih
travah in meliščih do sedla med Prvim Voglom in Slatno. S sedla nad do Slatne čaka le še
krajši vzpon po travah. S Slatne Kredo že zelo dobro vidimo. Do nje pridemo tako da sledimo
drobni stezici, ki nas vodi ob grebenu. Lahka neoznačena pot. Slatna z Dednega polja 1.15 h,
do Krede še 15 min več.

Pršivec (1761 m)
279 Pršivec je najvišja gora nad severno obalo Bohinjskega jezera. Njegov vrh je
še ravno dovolj visok da presega gozdno mejo. Zato je to brez dvoma eno
najlepših Bohinjskih razgledišč. Dolg in razpotegnjen greben Spodnjih Bohinjske
gora se prav gotovo najlepše vidi prav s tod. Poleg tega z vrha vidimo Triglav in
njegovo pogorje, Debeli vrh, Ograde ter celo Krn. Pršivec je tudi zelo znan tudi
med jamarji, saj je bilo na tem področju odkritih že več kot 50 jam in še vedno
vsako leto jamarji najdejo kakšno novo. Najbolj znane jamo so Majska jama,
Brezno pri Gamsovi glavici in pa Ledena jama.
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280 Z Vogarja nadaljujemo za oznakami za Pršivec. Že kmalu se pojavi odcep za
pot proti Pl. pri Jezeru čez Vodični vrh (Š-161). Mi na tem mestu nadaljujemo
naravnost. Sledi dolgo prečenje po robu planote. Pot se vzpenja zelo zložno. Le
kratek čas hodimo po nekoliko bolj strmem kolovozu. Razgleda pa razen z
enega samega mesta nimamo. Nato se pojavi razpotje, kjer nadaljujemo
naravnost. V desno pa zavije pot proti pl. Viševnik (Š-301). Do tega križišča se
lahko pripeljemo tudi po makadamski cesti s Stare Fužine preko Vogarja. 15 min
hoje kasneje pridemo do edinega pravega razgledišča na poti, kjer se nam
odpre razgled na Bohinjsko jezero ter na smučišče Vogel. Pot se še nekaj časa
položno vzpenja. Potem pa rahlo spremeni smer. Gozd se v ozkem pasu za
trenutek razklene in nam ponudi pogled na vršni greben Pršivca. Pot se za tem
začne strmeje vzpenjati. Smreka se kmalu umakne macesnu in končno dobimo
občutek da prehajamo v višji svet. Kmalu nas pot pripelje na vršni greben
Pršivca ter nas nagradi z vse lepšimi razgledi. Nazadnje se po vse bolj
zakraselem svetu vzpnem na vrh Pršivca. Lahka označena pot. Z Vogarja 2.30 h.
281 S planine Viševnik nadaljujemo proti jugu, navzgor po razbitem kraškem
svetu. Pot vodi mimo številnih vrtač, kraških brezen in žlebičev. Na desni strani,
neposredni ob poti naletimo na vhod v 650 m dolgo in 450 m globoko Majsko
jamo. Vstop v jamo je možen samo jamarjem. Za tem nas pot prek nekaj večjih
vrtač pripelje na vrh Pršivca. Lahka označena pot. S pl. Viševnik 45 min.

108

Bojan Ambrožič, https://bojanambrozic.wordpress.com/

FUŽINSKE PLANINE
282 Fužinske planine so obsežna visokogorska planota, ki se razteza med
Bohinjem na jugu, Dolino Triglavskih jezer na zahodu ter grebenom Pokljuških
gora na severu. Tod najemo vse najlepše Bohinjske planine. Nekatere od teh še
živijo, druge pa se preživljajo s turizmom. Kot pričajo arheološki dokazi je bilo
območje zaradi železove rudi in drugih naravnih danosti poseljeno že v davni
preteklosti.
Planina Blato, 1088 m
283 Na Planine Blato je speljana večji del asfaltirana, a plačljiva, cesta s Stare
Fužine. Zato je ta planina postala priljubljeno izhodišče za izlete v Fužinske
planine in v Dolino Triglavskih jezer. Žal je glavno parkirišče pred planino
pogosto premajhno za vso pločevino, ki se tu zbere med glavno sezono ob lepih
koncih tedna. Zato se v takih primerih avtomobile pušča tudi ob desnem robu
ceste, navzdol vse do križišča za cesto na pl. Vogar.
Do pl. Blato lahko seveda pridemo tudi peš po cesti s Stare Fužine. Vendar to
poleti ni preveč priporočljivo. Tudi bližnjic ni prav veliko. Pozimi, še posebno
takrat kadar zapade veliko snega, pa velja ravno obratno. Takrat ta cesta
postane (z dolžino 4,5 km) najdaljše naravno sankališče v Sloveniji.
Priporočamo! Poleti lahko peš na pl. Blato dostopimo s Stare Fužine prek
Vogarja. S Stare fužine je na pl. Blato 2.15 h hoje.
Planina Krstenica, 1655 m
286 Planina Krstenica je druga najvišja še živeča planina v Julijskih Alpah. Leži
na južnih pobočjih Krsteniškega Stoga. Zato predstavlja pomembno izhodišče
za ture na vrhove Fužinskih planin. Žal pa so razpotja na planina slabo oz. sploh
niso označena. Krstenica je bila zaradi posebno ugodne lege poseljena že v
poznem srednjem veku, kar dokazuje najdba železne osti sulice. Današnje
naselje pa izvira iz 18. stoletja. Pastirski stanovi so do danes večinoma še
ohranili značilno Bohinjsko arhitekturo.
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287 Z Voj. Pot se začne 100 m pred Planinsko kočo na Vojah (Š-164). Takoj za
odcepom se pot začne konstantno strmo vzpenjati v ključih prek hrbta med
dolinama Suhe in Voje. Po dobri uri hoje pridemo do gozdnate planote
imenovane Na vrhu. Strmina sedaj precej popusti. Našo pot pa preči steza iz
planine Blato na planino Zgornjo Grintovco. Prav na križišču teh poti se naša pot
izgubi v podrtem drevju. Prečimo drevje in nadaljujemo 50 m navzgor po
gozdarski cesti do križišča, kjer zavijemo desno. Kmalu za tem se spet pojavi
označena planinska pot. Za tem sledimo obledelim markacijam do planine
Krstenice. Nezahtevna označena pot. Z Voj 3.15 h.
288 Z Voj prek Grintovce. Najprej sledimo poti z Voj proti Velem polju (Š-131) do planine
Spodnje Grintovce, kjer pri prevrnjenem koritu za vodo zavijemo levo. Kmalu naletimo na
široko pot, ki nas pripelje na planino Zgornjo Grintovco. Na planini lahko občudujemo
čudovite pastirske stanove. Pot se zoži in nas še naprej vodi skozi gozd. Na koncu pa se strmo
vzpne prek podrte grape. Za tem prečite travnike po kozjih stezicah v smeri proti jugozahodu
do staj na planini Krstenici.
Pot ni markirana, vendar je kljub temu lahko sledljiva. Na vsakih nekaj deset metrov so
postavljeni možici. Tu in tam je mogoče kje videti tudi še kakšno zelo obledelo markacijo.
Težje boste to pot našli v kolikor jo boste obrali v obratni smeri. V tem primeru s središča
planine Krstenice prečite Travnike proti severovzhodu. Kmalu boste naleteli na strmo grapo v
kateri na prvi pogled ni poti. Bolj očitna pot gre levo nad grapo, vendar ta pot pelje drugam.
Zato kar pogumno zavijte navzdol, kjer boste kmalu naleteli na možice. Z Voj 3.45 h.
289 S planine Blato. S parkirišča pred planino Blato nadaljujemo naprej po kolovozu proti
omenjeni planini. A, le do prvega ovinka v desno. Tu bomo na desni strani nad kolovozom
opazili stezo zavarovano z jeklenico in pa napis »Krstenica«. Nadaljujemo po tej poti. Pot se
sprva rahlo vzpenja in spušča. Kmalu pa preči širok kolovoz (možic). Za tem nadaljujemo po
gozdu na levi strani kolovoza. Pot poteka vzporedno s kolovozom kakšnih 20 minut hoje. Na
tem delu je tudi precej slabo uhojena. Potem pa nenadoma zavije levo navkreber in se nekaj
časa strmo vzpenja v ključih. Za tem pa se nekoliko zloži in se še naprej dobrih 30 minut
vzpenja skozi nepregleden gozd. Potem pa nas pripelje mimo lovske koče, kjer se teren
nekoliko uravna. V bližini lovske koče je tudi razgledišče, ki ga nikakor ne pozabimo obiskati.
Kmalu za lovsko kočo se iz gozda (rahlo) spustimo na večjo travnato jaso. Z jase lahko do
planine Krstenice dostopimo bodisi po poti (levo) bodisi kolovozu (desno). Lahka neoznačena
pot. 1.15 h.
290 S Planine V Lazu sledite poti Š-294 s Krstenice v obratni smeri.
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Planina V Lazu, 1560 m
291 Planina V Lazu leži v široki kotanji med Ogradi, Debelim vrhom ter Slatno in Kredo.
Planšarska arhitektura je na tej planini najbolje ohranjena v celotnih Julijskih Alpah. Pastirske
staje stojijo na kolih z bivalnim delom nad prostorom za živino. Planino prek celega leta
napaja zanesljiv studenec. Prek planine potekata turistična sirarska pot in mednarodna
železna pot. V bližini planine so arheologi našli ostanke površinske rudarjenja ter kurišča iz
mezolitika, ki sodijo med najstarejše dokaze za človekovo prisotnost v Julijskih Alpah .
292 S Krstenice. Ta pot je na zemljevidih še vedno narisana kot označena pot, kljub temu da
že dolgo ni več tako. Začetka poti na Krstenici sta pravzaprav kar dva in oba je precej težko
najti. Prvi začetek poti najdemo tako da s Krstenice nadaljujemo na lovsko pot proti planini
Blato (Š-289 v obratni smeri). Vendar na vrhu klanca, preden se naša pot spusti v gozd,
zavijemo desno. Ta pot je bila nekdaj celo markirana in še vedno so vidne posamezne
obledele markacije. Pot se spušča in nas v 15 min pripelje do križišča, kjer zavijemo desno.
Pot, ki pripelje na to križišče z leve strani, pa je opisana v naslednjih nekaj vrsticah. Drugi
dostop najlažje najdemo in ga je najbolj smotrno uporabiti v kolikor smo na Krstenico
dostopili s planine Blato (Š-289). Začetek poti najdemo na mestu, kjer se lovska pot le nekaj
metrov spusti iz gozda na travnato jaso, tik pod pl. Krstenico. Tu zavijemo levo na stezo, ki se
kmalu za tem začne strmo spuščati. Na že prej omenjenem križišču se obe poti združita.
Ko smo enkrat »zadeli« katero od obeh omenjenih poti orientacijskih težav ni več, saj je pot
dobro uhojena. Tu in tam pa lahko vidimo tudi kakšna obledelo markacijo. Skratka pot nas
vodi skozi ne preveč razgleden gozd ob južnih pobočjih Ogradov. Na nekaterih mestih so
pobočja Ogradov zelo strma (celo previsna) in pot se jih povsem približa. Ne daleč za tem
bomo na desni strani opazili velik možic, ki označuje začetek poti na Ograde (Š-261).
Za tem še naprej hodimo po poti do še enega večjega (markiranega) razpotja, kje se nam
ostro z leve priključi označena pot s planine Blato (Š-293). Mi pa nadaljujemo naravnost in se
le še spustimo na planino V Lazu, ki jo s tod že lahko dobro vidimo. Nezahtevna neoznačena
pot. S pl. Krstenice 1 h.

293 S planine Blato. Približno 50 m pred parkiriščem na planini Blato zavijemo
na kolovoz, ki vodi proti Planini pri Jezeru. Kolovoza se držimo približno 20 min,
potem pa nas kažipot usmeri desno proti planini V Lazu. Naslednjih nekaj minut
hodimo po ravnem. Potem pa naletimo na še en razcep, kjer se držimo desne
(levo krene pot na Pl. pri Jezeru). Zatem sledimo dobro označeni planinski poti,
ki se vzpenja skozi macesnov gozd. Pot se čez nekaj časa rahlo poravna in pred
nami se pojavi Debeli vrh. Sledi le še kratek sestop do planine V Lazu.
Nezahtevna označena pot. S pl. Blato 1.45 h.
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294 S Planine pri Jezeru. Začetek poti najdemo na vzhodni strani Jezera. Sprva
se pot nekaj časa vzpenja skozi gozd. Potem pa se spusti v dolino pod Robom
pod Kredo, kjer se teren odpre. Hodimo skorajda povsem po ravnem čez
travnate jase z razgledi na Debeli vrh in Ograde. Potem sledi spet rahel vzpon
skozi gozd in že se nam z leve priključi pot z Dednega polja (Š-296 v obratni
smeri). Sledi le še krajši sprehod prek grbinastih travnikov do pl. V Lazu. S Pl. pri
Jezeru 1 h.

Planina Dedno polje, 1560 m
295 Dedno polje je manjša planina na vznožju Slatne in Krede. Planina je v
poletnem času precej obiskana, saj preko nje poteka najlažja pot v Dolino
Triglavskih jezer. Na planini stoji več značilnih pastirskih stanov, od katerih je
eden preurejen v manjšo planinsko postojanko.
296 S planine V Lazu. Pot se začne na jugozahodnem delu planine. Takoj za
planino se pot rahlo spušča čez čudovite grbinaste travnike. Že kmalu za tem pa
zavijemo desno. Naravnost pa pelje pot proti Planini pri Jezeru. Sprva hodimo v
rahlih vzponih in spustih. Nato pa prečimo proti desni nad dolino pod Robom
pod Kredo. Nazadnje Rob pod Kredo prečkamo in se spustimo na planino
Dedno polje. Nezahtevna označena pot. S Pl. V Lazu 1.15 h.
297 S Planine pri Jezeru nadaljujemo po kolovozu, v smeri proti severozahodu.

Kolovoz poteka bolj ali manj naravnost ter rahlo navkreber skozi manjšo
dolino. V dobre pol ure nas pripelje na pl. V Lazu. Nezahtevna označena pot.

Planina Viševnik, 1625 m
298 Planina Viševnik leži na sedlu med Pršivcem in Grivo. Na planini stoji
Bregarjeve zavetišče, ki v poletnih mesecih služi kot popotna okrepčevalnica. S
planine se odpirajo razgledi proti Ogradom, Debelemu vrhu in celo Triglavu.
Predstavlja pa izhodišče ne samo planincem, ampak tudi jamarjem, ki se s tod
podajajo v podzemni svet ene izmed številnih jam v okolici.
299 S Planine pri Jezeru nadaljujemo navzgor po travniku mimo planšarskih staj
v nasprotni smeri od Jezera. Sledi krajši odsek strmejšega vzpona skozi dolinico.
Za tem se pot položi in nas pelje čez gladke apnenčaste skale ter kraške žlebiče.
S Pl. Pri Jezeru 35 min.
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300 Čez dol pod Stadorjem. Začnemo na razcepu na vzhodni strani Črnega
jezera. Pot se v prvem delu poti strmo vzpenja skozi bukov gozd. V Dolu pod
Stadorjem pa strmina nekoliko popusti. Pot je dobro označena in nas skozi
macesnov gozd pripelje na pl. Viševnik. S Črnega jezera 1 h.
301 Z Vogarja nadaljujemo za oznakami za Pršivec. Že kmalu se pojavi odcep za
pot proti Pl. pri Jezeru čez Vodični vrh (Š-161). Mi pa tu nadaljujemo naravnost.
Sledi dolgo prečenje po robu planote. Pot se vzpenja zelo zložno. Le kratek čas
hodimo po nekoliko bolj strmem kolovozu. Razgleda pa razen z enega samega
mesta nimamo. Nato se pojavi razpotje, kjer nadaljujemo desno. Naravnost pa
pot pelje na Pršivec (Š-280). Do tega križišča se lahko pripeljemo tudi po
makadamski cesti s Stare Fužine preko Vogarja. S križišča oz. parkirišča
nadaljujemo po strmem kolovozu. S kolovoza pa preidemo na pot, ki se vzpenja
čez nepregleden kraški svet. Za tem se strma pot nenadoma pripelje na
uravnan in odprt planotast svet. Nekaj časa hodimo čez jase, potem pa se skozi
macesnov gozdiček spustimo na pl. Viševnik. Nezahtevna označena pot. Z
Vogarja 2.15 h.
Planina Ovčarija, 1660 m
302 Ovčarija je prostrana planina, ki leži v konti na zahodnem robu Fužinskih
planin. Planšarske staje stojijo na vzhodnem obrobju planine na začetku poti
proti pl. Viševnik. Ovčarija je predvsem »prehodna« planina prek katere
planinci hitijo v bližnjo Dolino Triglavskih jezer.
303 S Planine Dedno polje. Odcep za pl. Ovčarijo je dobro označen. Pot se bolj
ali manj ves čas vzpenja skozi macesnov gozd, ki se počasi redči. Nazadnje se
pot spusti v konto v kateri leži pl. Ovčarija. Z Dednega polja 1 h.
304 S pl. Viševnik. Pot se začne na zahodnem delu planine, pod vzpetino kjer
stoji večino staj. Pot se najprej v ključih vzpne v dolinico pod hribom
imenovanim Griva. Pot se za tem ves čas rahlo vzpenja skozi dolinico. Potem pa
se za par metrov spusti v večje mrazišče. Na drugi strani mrazišča se pot spet
nekoliko strmeje vzpenja. Kmalu pa nas pripelje do prvih staj na planini
Ovčarija. Sledi le še krajši spust do prostranega osrednjega dela planine. S pl.
Viševnik 1 h.
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POKLJUKA
305 Pokljuka je največja visokogorska planota v Julijskih Alpah. Njen pretežen
del leži na nadmorskih višinah med 1000 in 1400 m. Obsega 6300 ha gozdov,
med katerimi močno prevladuje smreka. Smreka pa ni avtohtono rastje na
Pokljuki. Pokljuške gozdove je prvotno večinoma sestavljala bukev, ki pa so jo
zaradi intenzivnega oglarjenja v srednjem veku skorajda povsem izsekali.
Pokljuka je značilna kraška planoto. Nastala je s postopnim zniževanjem terena
zaradi raztapljanja apnenca. Na Pokljuki so jamarji doslej našli več deset jam in
brezen. Najbolj znano med njimi je Brezno pri Medvedovi konti, ki je tako
razsežno da so vanj poleteli celo z jadralnim padalom. Žal je, razen posebno
izurjenim jamarjem, nedostopno.
Ko se sprehajamo po Pokljuki, se nam na prvi pogled ne zdi da smo na ravni
planoti, saj je teren zaradi številnih vrtač vse prej kot izravnan. Vendar že
pogled s katerega izmed Pokljuških vrhov, razkrije povsem drugačno sliko.
Vrtače, konte ter druge anomalije v reliefu, so v primerjavi z razsežnostjo
Pokljuke tako neznatne, da je Pokljuka videti res kot en velik zelo raven plato.
Pokljuka je tudi pomembno rekreacijsko in turistično središče. Vsako leto v
decembru na Rudnem polju potekajo tekme svetovnega pokala v biatlonu.
Pozimi obratujejo tri manjša smučišča, urejene pa so tudi proge za smučarski
tek. V jeseni bogati pokljuški gozdovi privabljajo številne domače in tuje
gobarje. Seveda z gobarjenjem nikar ne gre za pretiravati, saj se moramo
zavedati da se nahajamo v TNP-ju. Poleti Pokljuka postane pomembno
izhodišče za ture in izlete v hribe, zlasti v smeri proti Triglavu. Skratka Pokljuka
je zanimiva in vredna obiska v prav vseh letnih časih.
Na južnem robu Pokljuke ležijo tri manjše vasi: Gorjuše, Goreljek in pa
Koprivnik. Vse tri vasi spadajo med najvišje ležeča naselja v Sloveniji. Gorjuše so
bile nekdaj še posedaj znane po izdelovalcih pip oz. Gorjuških čeder. Goreljek in
Koprivnik pa sta nastala iz nekdanjih planšarskih naselij. Na Goreljku so stalne
prebivalce večinoma že zamenjali počitnikarji, med tem ko Koprivnik zaenkrat
še živi.
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Posebnost Pokljuke so tudi visoka šotna barja. Tu najdemo tri večja in vsaj še
ducat manjših visokih šotnih barij. Termin visoka šotna barja se nanaša na tista
barja, kjer rastline večino časa niso v stiku s podtalno vodo. Na takih tleh lahko
uspevajo le posebej prilagojene rastline, ki so prilagojena na izrazito kisla tla.
Mednje npr. sodijo šotni mahovi, lišaji, mesojede rastline in pa ruševje. Zaradi
občutljivega rastlinstva in živalstva hoja po barjih ni zaželena. Vzrok za nastanek
barij še ni povsem pojasnjen. Nekateri menijo da so barja posledica velikega
ledenika, ki je v ledeni dobi prekrival Pokljuko. Drugi pa vidijo razloge v
zapleteni geološki zgradbi Pokljuke.
Največje Pokljuško barje ˗ Veliko Blejsko barje, leži ob cesti, slab kilometer
vožnje z Mrzlega studenca proti Gorjušam. Še en kilometer po cesti naprej proti
Gorjušam naletimo na barje Šijec. Gozd se tu povsem razklene in odpre se nam
čudovit razgled na Triglavovo skupino. Prav gotovo pa je tu tudi raj za ljubitelje
botanike. Še tretje večje barje – Goreljek – leži pri istoimenski vasi na Pokljuki.
Okoli barja pelje naravoslovna učna pot s številnimi zanimivimi informativnimi
tablami.
306 Planina Rudno polje (1347 m)
je eno najpomembnejših izhodišč za ture in izlete v Julijske Alpe. Predvsem pa
je Rudno polje najbolj priljubljeno izhodišče za obiskovalce Triglava. Na srečo je
na parkirišču na Rudnem polju ponavadi dovolj prostora tudi med najbolj
obiskanimi konci tedna. Rudno polje živi tako poleti, kot tudi pozimi. Leta 2009
so tu odprli povsem prenovljen biatlonski center z novim hotelom ter
preurejenimi progami za smučarski tek. V bližini, na pobočjih Viševnika, pa leži
tudi manjše smučišče z dvema vlečnicama.
307 Planina Velo polje (1675 m).
Velo polje je ena največjih planin v Triglavskem pogorju. Leži ugnezdena med
Mišelj vrhom, Toscem in Vernarjem. Na severozahodu se nadaljuje v Velsko
dolino, na jugu pa v Malo polje. Lega v neposredni bližini Triglava planini
zagotavlja dober obisk. Kot zagotavljajo pisni viri je bila planini poseljena že v
16. stol., najverjetneje pa so njeni začetki še mnogo bolj zgodnji. Nad planino
leži Vodnikova koča, ki je ena najbolj obiskanih Triglavskih postojank. Planina je
skorajda povsem ravna. Enako velja tudi za sosednje Malo polje. Malo polje je
značilno kraško polje, po katerem teče reka oz. bolje rečeno potok ponikalnica.
Še nekoliko naprej, v smeri planine pod Mišelj vrhom, pa leži Presihajoče
jezero.
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308 Zajamniki
so planina, ki je zaradi svoje slikovitosti med priljubljene cilje tako pri
amaterskih, kot pri profesionalnih fotografih. Planinske staje so razporejene v
obliki ulice. Kot kulisa pa za planino pa nastopajo Tosc, greben Mišeljskih vrhov,
Veliki Draški vrh in Debeli vrh. Najlepši pogled dobimo z vzpetine nad vasjo.
309 Planina Uskovnica
je največja Bohinjska planina. Leži na jugovzhodnem obrobju Pokljuke, nad
Vojami in Zgornjo Bohinjsko Dolino. Planinska postojanka leži v osrednjem,
najbolj gosto naseljenem delu planine. Najlepši razgled se odpira pri kapelici
Marije kraljice miru, kjer pogled seže proti Stogom, Kanjavcu, Škednjevcu in
Mišeljskemu vrhu. S Srednje vasi in z Rudnega polja na Uskovnico pripeljeta
makadamski cesti. Zato so lepote planine dostopne prav vsem. Lepše kot z
avtom, je Uskovnico obiskati peš s Hudičevega mostu v soteski Mostnice.
Galetovec (1265 m)
310 Galetovec je razgledni hrib na ostrem vzhodnem robu Pokljuke, nad vasjo
Bohinjska Bela. Gre predvsem za priljubljen družinski cilj. Kot vzletišče pa ga
uporabljajo tudi jadralni padalci. Razgled seže v Blejski kot z Blejskim jezerom v
osredju ter na osrednji del Karavank. Na zelo jasen dan so v daljavi vidne tudi
Kamniško-Savinjske Alpe. Dobro označen odcep za pot na Galetovec najdemo
po ca. 4.6 km vožnje z Mrzlega Studenca proti Gorjušam. Žal parkirišče ob
odcepu ni preveč prostorno. Z izhodišča nadaljujemo po širokem kolovozu v
rahlem vzponu in nato krajšem spustu do Belske planine. Tudi prek planine
nadaljujemo po kolovozu. Potem pa na vrhu planine zavijemo desno na
označeno, a slabše vidno pot, ki nas pripelje na razgledišče. Lahka označena
poz. Z odcepa ob cesti 45 min.
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Javorov vrh (1482 m)
311 Javorov vrh je gozdnat hrib severno od planine Konjska dolina. Ker v bližini ni nobenega
tako visoke vzpetine, je njegov vrh dobro razgledišče. Natančneje razgledišče leži nekaj
metrov severneje od vrha. Z razgledišča lahko občudujemo Pokljuško planoto, Triglavsko
skupino, Pokljuški greben ter na Zahodne Karavanke. Hrib Mesnovec pa žal zapira pogled na
Rudno polje. Prav tako zaradi gostega gozda ni nobenega razgleda proti jugu. Pot na Javorov
vrh se začne na serpentini med planinama Jelje in Konjska dolina. Odcep ni označen. Do sem
se lahko pripeljemo po makadamski cesti s Srednje vasi v Bohinju prek Uskovnice (14 km) ali
pa z Rudnega polja mimo Šport hotela in Goreljka (8 km). Pot na začetku ni označena.
Vendar je kljub vsemu dobro sledljiva. Kasneje pa se pojavijo obledele označbe, ki nas
povedejo na kopast vrh. Od odcepa 20 min. Razgledišče najdemo par metrov pod vrhom.

Vodnikov razglednik (1017 m)
312 Vodnikov razglednik je grič, ki leži pri vasi Koprivnik, na južnem robu
Pokljuške planote. Grič je dobil ime po našem razsvetljenskem pesniku
Valentinu Vodniku, ki je v Koprivniku maševal leta 1793. Začetek poti na
Vodnikov razglednik najdemo pri cerkvi sv. Križa v Koprivniku. Od tod dalje so
oznake tako dobre, da pot skorajda ne potrebuje opisa. Oznake nas peljejo
navzgor skozi vas mimo gasilskega doma. Potem pa se skozi gozdiček spustimo
na travnik z lovsko opazovalnico. S travnika pa sledi le še kratek vzpon na vrh
Vodnikovega razglednika. Z griča se nam odpre lep pogled v obe Bohinjski
dolini, na Bohinjsko jezero ter na Spodnje Bohinjske gore nad njim. Lahka
označena pot. S Koprivnika 15 min.
Studor (1002 m)
313 Studor je izrazit hrib nad Staro Fužino, ki ga od preostale Pokljuke loči krajša dolinica, v
kateri leži planina Blatca. In prav s te planine je dostop najbolj enostaven. Začetek poti se
nekoliko skriva na zahodnem robu planine, kjer stoji visoka dvoglava smreka. Potem pa zgolj
sledimo kolovozu, ki kmalu preide v stezo. Le ta nas skozi gozd pripelje do vzletišča za
jadralne padalce. Vzletišče ne leži na vrhu hriba, ampak nekaj metrov pod njim. Vseeno
predlagamo da izlet zaključite na tem mestu, saj se vrh skriva sredi gozda. Z vzletišča se
odpira čudovit pogled na razpotegnjeno Bohinjsko jezero ter na Spodnje Bohinjske hribe.
Lahka neoznačena pot. S planine Blatca 15 min.
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Rudnica (946 m)
314 Rudnica je razpotegnjena planotasta gora, ki loči Zgornjo in Spodnjo
Bohinjsko dolino. Vrh je precej lepo razgledišče, opremljen pa je tudi z vpisno
knjigo. Na Rudnico se lahko povzpnemo v vseh letni časih. Nanjo vodijo številne
označene in neoznačene poti z obeh Bohinjskih dolin. Že samo ime gore
nakazuje na rudarjenje. In res so tod, od leta 1868 pa vse do začetka druge
svetovne vojne, rudarili aluminijevo rudo boksit. Rudo so kopali v treh odprtih
kopih - z imeni - Maria, Savica in Triglav ter v rudniku z imenom Johannes.
315 S Stare Fužine. Pot se začne na južni strani vasi, pri mostu čez Ribnico.
Sledimo rumenim markacijam, ki nas povedejo navkreber skozi gozd. Čez nekaj
časa se teren poravna. Tu lahko za kratko (ca. 10 min hoje) zavijemo s spoti do
razgledišče Peč. Pot se za tem položno vzpenja in nas pelje čez nekaj manjših
planin. Nekaj časa pa se vzpenjamo po razritem kolovozu. Nazadnje pot prečka
planino s pogledom na Bohinjsko jezero in se vzpne na vrh gore. Lahka
označena pot. S Stare Fužine 2 h.
316 Z Broda. V vasi Brod nadaljujemo navzgor po cesti. Že kmalu pa zavijemo
levo na Ivanovo pot. Pot sprva poteka ob potoku. Potem pa preči večji travnik.
Za travnikom nekaj časa nadaljujemo po kolovozu. Potem pa nas kažipot usmeri
desno na planinsko pot proti vrhu Rudnice. Pot se sedaj dalj časa strmo vzpenja
in nas zato razmeroma hitro pripelje na vrh gore. Lahka označena pot. Z Broda
1.15 h.
317 Pokljuška soteska
leži nedaleč od mnogo bolj znanega Vintgarja. Do nje pridemo tako da v Gorjah
zavijemo v vas Krnico. Potem pa sledimo označbam, ki nas pripeljejo do vznožja
soteske, kjer lahko parkiramo. Skozi sotesko nas vodijo markacije v obliki črke
»P«.
Soteska je nastala ob koncu zadnje poledenitve med taljenjem Pokljuškega
ledenika. Visoke vode obsežnega talečega se ledenika so vrezale kar 2 km dolgo
in do 50 m globoko sotesko. Danes soteska nima več stalnega nadzemnega
pretoka. Zato pravimo da je ta soteska fosilna. Le občasno skozi sotesko teče
skromen potok Ribščica.
Skozi celotno sotesko se menjavajo ožine (tesni) in široke razširitve, ki jim
pravijo vrtci. Vrtci naj bi nastali zaradi učinkovanja zmrzali na manj odpornih
kamninah.
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V osrednjem delu soteske je mogoče videti tudi velik naravni most. V bližini, v
manjši stranski soteski pa prek strme stene teče 22 m slap, ki pa na žalost ni
preveč vodnat. S srednjega dela soteske v zgornjega, pridemo po Galerijah
kraljeviča Andreja, ki so jih (prvič) postavili že leta 1930. Galerije nas popeljejo
skozi le slab meter širok naravni prehod.
Najbolj slavna znamenitost Pokljuške soteske pa je gotovo Pokljuška luknja. To
je jama z dvema vhodoma in s tremi velikimi naravnimi okni v stropnem delu.
Po legendi naj bi se v njej skrival Primož Trubar.
318 Korita Mostnice
je ime za sotesko v dolini Voje, na jugozahodnem robu Pokljuke, v bližini Stare
Fužine v Bohinju. Soteska je dolga približno 2 km in globoka do 20 m. Ponekod
pa se zoži celo samo na slab meter. Ponaša se s številnimi lepo oblikovanimi
koriti. Najslavnejša skalna figura pa je »Slonček« - nenavaden balvan s sifonom,
ki po obliki spominja na slona. Po obeh straneh soteske se lahko sprehodimo po
označeni pešpoti. Na vrhuncu sezone pobirajo vstopnino. Poleti športne
agencije organizirajo soteskanje skozi sotesko.
319 Blejski Vintgar
je širše znana turistična znamenitost. Gre za zelo ozko sotesko, ki jo je v triasne
apnence v času plestiocenskih poledenitev izdolbla reka Radovno. Takrat je
ogromen Bohinjski ledenik s svojimi morenami blokiral obstoječ tok reke
Radovne proti vzhodu in jo potisnil proti severu pod obronke Mežakle. Radovna
si zato je sčasoma utrla novo (današnjo) pot med hriboma Hom in Boršt.
Soteska je dolga 1,6 km in se na koncu izteče v vodnat, 13 m visok, slap Šum.
Do vstopa v sotesko enostavno pridemo z Blejske Dobrave na eni strani in z
Gorij na drugi. Skozi njo se lahko sprehodimo po udobni ter zelo atraktivno
speljani turistični poti. Vseeno pa se nikar na pot ne podajajte brez čelade, saj
je nevarnost padajočega kamenja precejšnja. V preteklosti je že prihajalo do
(smrtnih) nesreč. Zaradi varnosti so sicer nameščeni zaščitne zadrževalne
mreže. Vendar ne čisto povsod. Poleti, v času sezone, pobirajo vstopnino.
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Ni pa bil dostop v sotesko vedno tako preprost kot je danes. Pravzaprav je
veljalo ravno nasprotno. Sotesko sta šele leta 1891 odkrila gorjanski župan
Jakob Žumer in fotograf Benedikt Lergetporer, ob slučaju izredno nizkega
vodostaja Radovne. Že dve leti kasneje je bila skozi soteska speljana prva pot.
Zaradi bližine Bleda se je njen sloves zelo hitro razširil.

120

Bojan Ambrožič, https://bojanambrozic.wordpress.com/

MEŽAKLA
320 Mežakla je najmanjša izmed treh velikih gorskih planot v Julijcih. Od
Pokljuke jo ločuje reka Radovna, na severovzhodu pa strmo pada v
Zgornjesavsko dolino. Planota je najvišja na severozahodu, kjer tudi leži njen
najvišji vrh Jerebikovec (1593 m). Mežakla se ponaša s številnimi naravnimi
znamenitostmi. Med najbolj slikovite zagotovo sodijo naravni most v bližini
Planskega vrha, skalni osamelec Poljanska baba ter Snežna jama. Kljub vsemu
pa za razliko od Pokljuke, turizem tu ni razvit. Tudi gostota markiranih poti je tu
zelo majhna. Pa še tiste redke poti, ki so označene, počasi izginjajo. Celo
izkušenemu planincu se ni težko izgubiti v blodnjaku prostranih Mežakelskih
gozdov.
Jerebikovec (1593 m)
321 Jerebikovec je najvišji in najbolj izrazit vrh Mežakle. Zaradi lahke
dostopnosti se nanj lahko povzpnemo v vseh letnih časih. Pot nanj ni posebej
razgledna, z izjemo vrha, ki je eno boljših razgledišč v okolici. Na planotastem
vrhu je postavljen manjši bivak.
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Do začetka poti na Jerebikovec dostopimo tako da v Mojstrani zavijemo na
cesto, ki pelje v Radovno, Kot in Krmo. Parkiramo pa 300 m naprej od table TNP
na majhnem obcestnem parkirišču. Začetek poti najdemo 30 m naprej od
parkirišča in je označen s kažipotom. Pot se že na samem začetku začne strmo
vzpenjati skozi gozd. Sprva se vzpenjamo po dnu širokega žleba, ki nas pripelje
do razgledišča s klopco. Za tem pa sledi vzpon v dolgih razpotegnjenih ključih.
Za poti, ki se vzpenjajo v ključih, je značilno da so po navadi dokaj položne.
Vendar ta pot pa ne! Strmina ne popusti niti za en sam trenutek. Končno
ključev zmanjka in pot se poravna ter se za kratek čas celo rahlo spusti mimo
obeležja NOB. Kmalu pridemo na makadamsko cesto na planini Mežakla. Po
kolovozu nadaljujemo navzgor do mesta kjer se poravna in naredi ovinek v levo.
Tu bomo opazili kažipot, ki nas usmeri desno proti Jerebikovcu. Pot nas najprej
pelje skozi gozd v smeri proti levi - na ozek greben. Za grebenom se teren spet
razširi. Pot pa postane za nekaj časa zares strma. S strmine pridemo na še drugi
manj strm grm po katerem se vzpnemo do vrha gore. Vsi napori s to res strmo
potjo pa so poplačani z razgledom, ki ga lahko užijemo prav z vrha Jerebikovca.
S tod so doline Vrata, Kot in Krma vred s Triglavom kot na dlani. Med tem ko
tudi Martuljkova skupina ni daleč. Na drugo stran pa se odpira pogled na
zahodne Karavanke.
Pot ni markirana. Najdejo se le posamezne obledele markacije. Poti kljub temu
ni niti najmanj težko slediti, saj je dobro uhojena. Vsaj razpotja pa so lepo
označena. Lahka označena pot. Z izhodišča 2.15 h.

Planski vrh (1299 m)
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322 Planski vrh je postal širše znan šele leta 2009, ko so Jožef Pretnar, Bojana
Krajnc in Danijel Repe na širšem območju tega vrha našli kose Mežakelskega
meteorita. Sam vrh sicer ni razgleden in je povsem skrit sredi gozda. Pot nanj pa
skriva marsikatero zanimivost in lep razgled. Zato se je nanj vredno povzpeti
kot prijeten nedeljski izlet ali pa pozimi za vzdrževanje kondicije. Z obilo sreče
pa mogoče celo najdete še kak kos meteorita, kajti nobenega dvoma ni da se
posamezni deli omenjenega meteorita še vedno skrivajo v Mežakelskih
gozdovih.
323 S Podmežakle. Avto pustimo na velikem parkirišču pred hokejsko halo v
Podmežakli. S parkirišča nadaljujemo še slabih 500 m naprej po cesti. Takoj za
podvozom pod avtocesto bomo opazili pot, ki pelje v gozd. Stopimo nanjo in
zavijemo desno. Sedaj se kar nekaj časa položno vzpenjamo v smeri proti desni.
Potem pa na križišču zavijemo levo. Pot še vedno ni posebno strma in nas
pripelje na makadamsko cesto. Po makadamu nadaljujemo navzgor nekaj sto
metrov do označenega odcepa, kjer zavijemo na stezo, ki gre strmo desno
navzgor. Pot nas kmalu pripelje do gozdne poseke, kjer spet zavijemo desno.
Steza se za tem začne strmeje vzpenjati v ključih. Sekajo pa jo tudi številne
bližnjice. Na vrh planote se lahko povzpnemo po dveh poteh. Obe pa pripeljeta
na makadamsko cesto po kateri nadaljujemo nekaj 100 metrov levo do
majhnega parkirišča na njenem koncu. S parkirišča se usmerimo na pot, ki nas v
nekaj minutah pripelje na severni rob Mežakle. Na tem mestu lahko zavijemo
levo in se sprehodimo do oddajnika na Škrbini (1210 m). Če se nam to ne ljubi
pri vzpona, to storimo vsaj pri sestopu, saj je Škrbina res odlično razgledišče! S
tod nadaljujemo naravnost ob robu Mežakle. Pot se za kratek čas kar strmo
vzpne. Potem pa se spet poravna in nagrajeni smo s pogledom na čudovit 15 m
dolg, 8 m visok ter 3 m širok naravni most. Za tem še vedno nadaljujemo po
poti do mesta, kjer se markirana pot začne spuščati proti Kočni. Tu zavijemo
desno in v minuti ali dveh dosežemo neizrazit Planski vrh. Lahka neoznačena
pot. S Podmežakle 1.45 h.
324 Planina Obranca
leži na vzhodnem robu Mežakle. Planina je posuta z lepimi grbinastimi travniki.
Iznad planine se dviga istoimenski grič, ki je hkrati tudi lep razglednik. Na
planini stoji spomenik padlim partizanskim vojakom.
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Začnemo na obcestnem parkirišču pred vasjo Kočna, nasproti gostilne. Pot nas
najprej pelje čez travnik v gozd, mimo balvana, kjer bomo opazili prve označbe
poti. Nato nas markacije povedejo na kolovoz, ki se kmalu začne zelo strmo
vzpenjati. Pol ure hoje tako sledimo označbam in strmemu kolovozu. Kolovoz
se nenadoma približa večji grapi. Na tem mestu zavijemo desno navkreber. Pot
sedaj postane za odtenek še bolj strma, poleg tega pa se mestoma izgubi.
Vendar brez skrbi, saj je pot dobro označena z velikimi, že od daleč vidnimi,
markacijami. Čez čas nas markacije usmerijo levo prek grape. Gozd se za tem
rahlo razredči, nas pa čaka še zadnji strm vzpon. Tik pod planino se pot spet za
trenutek izgubi v gosti podrasti. Lahka označena pot. Zaradi strmine pa
priporočamo uporabo pohodnih palic in dobre planinske obutve. S Kočne 1 h.
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SKUPINA RAZORJA IN PRISOJNIKA
PREDSTAVITEV SKUPINE RAZORJA IN PRISOJNIKA
325 Gorska skupina Razorja in Prisojnika se razteza med dolino Vrat na jugu in
prelazom Vršič na severu. Na zahodu jo omejuje Trenta, med tem ko na
severovzhodu prek Kriških podov manj opazno prehaja v Martuljkovo skupino.
S severa pa se v skupino zajeda globoka dolina Krnica. Poleg osrednjih in
najpomembnejših vrhov Razorja in Prisojnika, osrednje mesto v skupini
zavzema kraška planota Kriških podov. Na njenem jugozahodnem robu leži
Pogačnikov dom - edina visokogorska planinska postojanka v celotni skupini.
Kot venec pa so okrog Kriških podov nanizani vrhovi, kot sta Pihavec in Bovški
Gamsovec na jugu, Razor na severozahodu ter Križ na severu in Stenar na
vzhodu. Pristopi na vrhove v tej skupini so večinoma dolgi in naporni z izjemo
Prisojnika, ki je lažje dostopen z Vršiča.

KOČE in BIVAKI
Pogačnikov dom na Kriških podih (2050 m)
326 Dom stoji na vzpetini Griva na južnem robu Kriških podov, nad dolino
Belega potoka. V domu je 5 sob s skupno 37 posteljami ter tremi skupnimi
ležišči s 30 posteljami. V zimski sobi pa je še 20 ležišč. Del SPP. Tel.: 051/221319, e-pošta: info@pdradovljica.si
Razgled s koče je dober pravzaprav na vse strani. Proti severu se nam odpirajo
prostrani Kriški podi s Srednjim in Zgornjim Kriškim jezerom, ki ju obdajata Križ
in pa značilno špičasti Stenar. Edino le Spodnjega Kriškega jezera se s koče ne
vidi. Se pa zato odpre čudovit pogled v dolino Trente. Nekoliko bolj proti
zahodu se dvigujeta mogočni Razor in pa soseda Planja. Jugovzhodno obzorje
pa zapirajo Bovški Gamsovec, Pihavec in Šplevta. Kriški podi so še posebej znani
po čredah kozorogov. Teh živali z mogočnim rogovjem se pase v okolico toliko,
da bi si morali skorajda pripisati smolo v kolikor jih ne bi videli.
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Ture na Razor (Š-354, 2 h), na Planjo (Š-358, 1.30 h), na Šplevto-Indijanca (Š344, 1.45 h), na Kriški rob (Š-345, 1.15 h), na Križ (Š-347, 1.45 h), na Stenar (Š352, 2 h), na Bovški Gamsovec (Š-338, 1.15 h), na Pihavec (Š-340, 1.15 h), na
Šplevto (Š-343, 1.15 h)
327 Z Vrat čez Sovatno. Začnemo pri Aljaževemu domu v Vratih (Š-101). Po
slabih petih minutah hoje prispemo do klina - spomenika padlim partizanskim
gornikom, kjer je odcep za Tominškovo pot (Š-110). Mi nadaljujemo naravnost
po dolini navzgor, po široki kolovozni poti, ki se neznatno vzpenja. Po slabe pol
ure hoje se kolovoz končno začne rahlo začne vzpenjati. Na vrhu tega klanca
naletimo na odcep označen s kažipotom, kjer krenemo desno navzgor proti
Kriškim podom.
Pot se na začetku kar strmo vzpenja v ključih skozi gozd v smeri proti levi. Za
tem nas pot pripelje mimo manjšega izvira v konglomeratnih plasteh. Še naprej
hodimo v smeri proti levi mimo plazovnih bukev.
Plazovne bukve rastejo na terenu, ki je podvržen počasnemu plazenju. Drevo, ki
raste na takem terenu, se ves čas trudi rasti navpično navzgor. Vendar, ker
teren pod njim, na katerega je sidran s koreninami, plazi sčasoma njegovo deblo
zraste v značilni ukrivljeni obliki. Prav zaradi takih dreves zatrep doline Vrat nosi
naziv Bukovlje. Teren pa plazi, ker dolino Vrat prekrivajo mladi, večinoma še
nevezani, ledeniški sedimenti, ki polzijo prek stabilnih triasnih apnencev in
dolomitov.
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Kmalu in to že na relativno nizki nadmorski višini pridemo direktno iz bukovih
gozdov na odprta melišča v Sovatni, manjši ledeniški dolini med ostenji
Bovškega Gamsovca in Stenarja. Na tem mestu se pojavi razpotje na katerem
zavijemo desno navkreber. Pot, ki gre naravnost pelje mimo bivaka na Luknjo
(Š-175). Naša pot se za tem vse bolj strmo v ključih vzpenja po dolini navzgor.
Melišča so na tem mestu še znosna in se ne meljejo prehudo. Napor pa nam
vseskozi lajša izjemen pogled na mogočno Triglavsko severno steno. Po dobri
uri vzpenjanja po meliščih s pomočjo klinov prečimo skalni prag (nezahtevno).
Za pragom sledi manjše melišče, ki pa je bolj drobnozrnata in zato bolj naporno
za hojo. Na srečo je ta odsek poti relativno kratek in nas privede proti grapi.
Vendar pot tik pod grapo (v kateri po navadi še leži snežišče) zavije levo in jo
obide po skalovju (4 jeklenice). Za tem se dolina precej poravna in z njo pot, ki
nas pelje po meliščih na njeni desni strani. Od zatrepa doline nas čaka še krajši
vzpon po skalovju, ki predstavlja nekakšen vzhodni rob planotastega sveta
Kriških podov. Za tem sledi precej bolj položen vzpon do razpotja na Dovških
vratih (2180 m), kjer zavijemo levo proti Pogačnikovem domu. Pot, ki na tem
mestu zavije desno pelje proti Stenarju (Š-351) in Križu (Š-347). Po parih korakih
navzgor prispemo do novega razpotja, kjer pa nadaljujemo desno. Pot, ki gre na
tem mestu naravnost, pripelje prek Bovškega Gamsovca na sedlo Luknja (Š-338
v obratni smeri). Naša pot se za tem začne spuščati po značilnem razgibanem
visokogorskem kraškem površju do Pogačnikovem doma. Skorajda pa bi morali
imeti smolo da ne bi videli kozorogov. Delno zahtevna označena pot. Z Vrat 4 h.
Del SPP.
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328 Z Luknje čez Bovški Gamsovec. Do Luknje lahko prispemo po poti z Vrat (Š177) ali s Zadnjice (Š-178). Na sedlu zavijemo desno proti Bovškemu Gamsovcu
in Pogačnikovemu domu. Sprva se vzpenjamo po visokogorskih travnikih na
zahodni strani (sprva neizrazitega) južnega grebena Bovškega Gamsovca. Vmes
se pojavi kratka prečnica po skobah čez zglajeno apnenčasto ploščo. Sledi krajše
melišče na vrhu katerega zavijemo na vzhodno stran grebena. Steza se za tem
vzpenja proti severu prek strmih travišč. V mokrem ali poledenelem je tu
precej velika nevarnost zdrsa. Pot se tik pod vrhom Bovškega Gamsovca obrne
navzdol proti Dovškim vratcem. Vendar, ker je z Bovškega Gamsovca prav
gotovo najlepši pogled na Triglavsko severno steno, se mu ne bomo izognili. Na
najvišjem delu poti skrenemo levo s poti in s pomočjo (štirih) skob v nekaj
minutah priplezamo na njegov vrh. Po tem ko se naužijemo čudovitega
razgleda na Triglav, sestopimo nazaj na našo pot proti Kriškim podom. Takoj za
vršno piramido gore, s katere sestopamo, pot zavije na zahodno stran grebena.
Nato se tik pod ošiljenim grebenom spustimo skozi ozek žleb. Na
najzahtevnejših mestih so nam v pomoč skobe in pa klini. Iz žlebu sestopimo na
(mestoma izpostavljene) skalne police, ki nas pripeljejo na teme grebena po
katerem se spustimo do razpotja tik nad Dovškimi vratci. Tu zavijemo levo s
smeri Pogačnikovega doma. Sledi še spust po raznolikem kraškem površju do
Pogačnikovega doma na Kriških podih. Zahtevna označena pot. Z Luknje 1.30 h
– 2 h. Del SPP
329 Iz Zadnjice. V Zadnjico se pripeljemo tako, da Vršiško cesto zapustimo prav
na njeni zadnji - 50. serpentini. Že takoj za tem na desni strani pustimo avto na
obcestnem parkirišču. Nato pa po solidni makadamski cesti nadaljujemo še 1,2
km navzgor po dolini do križišča zaprtega s zapornicami. Pred zapornicami je še
eno precej veliko parkirišče. Parkiranje pa je tu prepovedano.
Pri zapornicah zavijemo levo in nadaljujemo še 800 m po deloma makadamski,
deloma betonski cesti do tovorne žičnice. Od tu dalje sledimo mulatjeri. Že
kmalu za tem lahko na desni strani vidimo slap Belega potoka. Mulatjera se
sprva vzpenja po gozdu levo od grape Belega potoka. Kasneje pa močno preči v
desno in prečka grapo. Za tem se pot še naprej vzpenja v dolgih in položnih
ključih skozi gozd. Bližnjic, ki nam bi skrajšali pot, pa ni. Kasneje pridemo na
melišča, kjer je pot precej poškodovana. Nad melišči je krajši odsek mulatjere
vsekan v skalo.
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Potem pa pridemo na travnato uravnavo, kjer so vidni še zadnji ostanki
nekdanjih pastirskih staj. Pogačnikov dom s tega mesta že vidimo. Vendar se na
tem mestu splača nekoliko skreniti z markirane poti na neoznačeno stezo, ki
prek grbinastih travnikov pelje k Spodnjemu Kriškemu jezeru (1880 m). To
jezero je čudovito in veliko. Žal pa se ga s Pogačnikovega doma ne vidi, ker je
skrito v globoki kotanji pod kočo.
Pod Pogačnikovim domom se naša pot razcepi na dva kraka. Po obeh smo v 15
minutah pri koči in že lahko uživamo v zasluženem razgledu na Kriške pode ter
Kriška jezera. Nezahteven, a zelo dolg in fizično naporen pristop. Lahka
označena pot. S Zadnjice 4 h.
330 Z Vršiča. Začnemo pri Tičarjevemu domu na Vršiču in se po makadamski
cesti (označeni s tablami Slovenske geološke poti) vzpnemo do manjše vzpetine
imenovane Sovna glava). Prehod čez vzpetino je mogoč po dveh krajših
markiranih poteh. Priporočamo tisto, ki se vzpne direktno čez Sovno glavo, kajti
tista, ki gre okoli hriba je močno zaraščena z ruševjem. S Sovne glave sestopimo
na melišča pod zahodno steno Prisojnika in po njih v rahlem vzponu dospemo
do razpotja poti Na robu.
Na tem mestu nadaljujemo na južno pot proti Razorju. Na začetku se pot spusti
za nekaj 100 metrov višinske razlike prek Kranjske planine. Potem pa se
nenehno rahlo spušča in dviga preko številnih grap, kjer so nam v pomoč klini in
jeklenice. V nekaterih grapah je mogoče dobiti tudi vodo. Steza je presenetljivo
ozka in skorajda spominja na neoznačene poti. Vendar je prav nasprotno zelo
dobro markirana s popolnoma svežimi označbami. Na koncu pa se pot za
približno isto višino, kot se je prej spustila, v ključih spet dvigne ob grapi potoka
Mlinarica do velikega balvana. Na tem mestu se levo odcepi pot prek Škrbine
na Prisojnik skozi Zadnje okno (Š-366). Mi pa nadaljujemo pri balvanu desno
prek široke grape. Za tem prečimo melišče na katerem, tik pred vstopom v
steno, lahko v zgodnjem poletju še leži snežišče.
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Sledi vzpon po poševnih skalnih policah na vrh skalnega pomola. S tod pa se pot
prevesi navzdol po široki skalni polici. Za tem pa se spet začne vzpenjati in
zavije levo. Kmalu pridemo do edinega težjega mesta na poti, kjer ob jeklenici
in skobah prečimo kratko strmo steno. Pot gre za tem mestom še vedno
nadaljuje v isti smeri (proti levi) po grapi. Iz grape se vzpnemo na melišča po
katerih se nekaj časa vzpenjamo v ključih. Potem pa zavijemo desno in
nadaljujemo po položnih meliščih pod zahodno steno Razorja. Kmalu pridemo
do sedla Planja, kjer gremo naravnost navzdol proti Kriškim podom. V minuti,
največ dveh, pridemo do novega križišča poti, kjer se odcepi pot na Planjo (Š358). Mi pa zavijemo levo navzdol. Tik pod steno Planje najprej prečimo nekaj
gladkih apnenčastih plošč. Potem pa se začnemo spuščati po meliščih z desne
strani doline pod ostenje na levi strani. Spet se pojavi trdna skala in gladke
apnenčaste plošče čez katere so na nekaterih mestih napeljane jeklenice. S
skalovja se nadalje spuščamo po meliščih in kmalu prispemo do razpotja tik pod
Pogačnikovim domom. Tu zavijemo desno in v 5 minutah smo pri koči.
Zahtevna označena pot. Z Vršiča 6-7 h. Zelo dolg in naporen pristop.

331 S Krnice čez Kriško steno. Pri Koči v Krnici (Š-400) nadaljujemo naravnost
pri tistem kažipotu, ki nas usmeri proti Križu. Sprva se nekaj časa vzpenjamo
skozi gozd, čemur sledi položen vzpon skozi ruševje. Večkrat prečimo tudi
gruščnate nasipe čez katere nas vodijo veliki možici. Pot do sem poteka bolj ali
manj naravnost. Potem pa pripelje do grape po kateri teče potok. Grapo
prečimo v smeri proti levi. Za tem pa začnemo nekoliko strmeje vzpenjati v
ključih skozi redek macesnov gozd. Ko dokončno stopimo iz gozda, se pred
nami že odpre pogled na Kriško steno. Tja čez smo namenjeni. Še prej pa nas
čaka vzpon prek melišč krnice V kotu. Vendar tudi vzpon prek melišč ni
pretirano naporen, saj se dolina ves čas zelo zložno vzpenja. S središča krnice
pa smo s treh strani tako zelo obdani s strmimi stenami da dobimo občutek, kot
da smo v centru velikega amfiteatra. Tik pod Kriško steno običajno celo leto
ležijo manjša snežišča.
Začetek poti čez steno je na levi strani krnice. Pot se čisto spodaj pomika po
skalni polici proti levi. Za tem pa zavije proti desni v razčlenjen gruščnat žleb. Za
žlebom se spet začnemo pomikati proti levi proti vrhu stene. Pot ves čas lepo
sledi najlažjim naravnim prehodom. Zato železja v steni ni prav veliko. Še največ
se pojavi klinov. Jeklenice in pa skobe pa varujejo samo posamezne krajše
odseke. Pot čez Kriško steno ni pretirano zahtevna. Se pa na poti pojavi nek
drug problem. Pot je namreč sploh v spodnjem delu posuta z drobnim gruščem,
zaradi česar je (sploh pri sestopanju) nevarnost zdrsa.
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Z vrha stene stopimo na planotast svet. Pomikamo se proti desni in kmalu
naletimo na križišče poti, kjer se usmerimo desno proti Pogačnikovem domu.
Pot, ki na tem mestu krene ostro leve pelje bodisi proti Bivaku IV (Š-332 v
obratni smeri), bodisi prek Rdeče škrbine na Škrlatico (Š-433). V slabe pol ure v
položnem vzponu prispemo na Bovška vratca (2375 m). Na Bovških vratcih spet
zavijemo desno. Pot, ki na tem mest krene levo v 10 minutah po grebenu
pripelje na Križ (Š-347), v dobri uri pa na Stenar. Že takoj ko z Bovških vratc
stopimo na južno stran Kriške stene, se nam odpre izjemen razgled. Pred nami
leži prostran svet Kriških podov, ki ga na jugu zapirajo Bovški Gamsovec,
Pihavec in pa Šplevta. Na zahodu pa kraljuje mogočni Razor. Desno od melišč
pod njegovo vzhodno steno pa boste lahko opazili mrk oranžno-rdeč obraz
Indijanca s perjanico (Šplevte). Direktno pod nami pa v svoji kotanji leži Zgornje
Kriško jezero, ki je z lego 2158 m nad morjem, naše najvišje visokogorsko
jezero. Pot se za tem kratek čas strmo spušča tik pod robom Kriške stene (klini)
in nam ponudi razgled še prek stene na že prehojeno pot s Krnice. Za tem
prečimo pobočja Kriškega roba (jeklenica) in se spustimo v zakrasel svet Kriških
podov. Noben ljubitelj visokogorske krasa, tu dolgo ne bo ostal ravnodušen, saj
globokih škrapelj, žlebičev in drugih kraških oblik tu ne manjka. Pod seboj pa že
lahko opazimo Srednje Kriško jezero. Sedaj nas do našega cilja čaka le še nekaj
spusta do križišča, kjer se odcepi pot na Razor (Š-355) in krajši vzpon mimo
zgornje postaje tovorne žičnice na vzpetino Griva na kateri stoji Pogačnikov
dom na Kriških podih. Zahtevna označena pot. S Krnice 5 h.
332 Od Bivaka IV nadaljujemo navzgor po vse bolj golem in razbitem kraškem
svetu. Na takem terenu lahko hitro zaidemo. Na srečo je tu dovolj markacij in
možicev, ki nas usmerjajo na pravo pot. Za tem se pridružimo poti, ki pripelje z
Dolkove špice (Š-433 v obratni smeri). Po njej nadaljujemo še nekaj časa
navzgor dokler ne pridemo do še enega razpotja, kjer se priključimo poti čez
Kriško steno (Š-403). Nadaljujemo levo in v slabe pol ure v položnem vzponu
prispemo na Bovška vratca (2375 m), kjer zavijemo desno. Lahko pa zavijemo
levo in si tako privoščimo še krajši ovinek na vrh razglednega Križa (Š-352).
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Že takoj ko z Bovških vratc stopimo na južno stran Kriške stene, se nam odpre
izjemen razgled. Pred nami leži prostran svet Kriških podov, ki ga na jugu
zapirajo Bovški Gamsovec, Pihavec in pa Šplevta. Na zahodu pa kraljuje
mogočni Razor. Desno od melišč pod njegovo vzhodno steno pa boste lahko
opazili mrk oranžno-rdeč obraz Indijanca s perjanico. To je pravzaprav vrh
Šplevte (Š-344). Vendar ne tiste že omenjene, ki skupaj s Pihavcem tvori greben
nad Pogačnikovim domom, ampak gre za vrh, ki začenja jugovzhodni greben
Razorja. Direktno pod nami pa v svoji kotanji leži Zgornje Kriško jezero, ki je z
lego 2158 m nad morjem, naše najvišje visokogorsko jezero. Pot se za tem
kratek čas strmo spušča tik pod robom Kriške stene (klini) in nam ponudi
prepadni razgled v Krnico. Za tem prečimo pobočja Kriškega roba in se
spustimo v zakrasel svet Kriških podov. Pod seboj pa že lahko opazimo Srednje
Kriško jezero. Za tem sledi le še nekaj spusta do križišča, kjer se odcepi pot na
Razor (Š-355) in krajši vzpon mimo zgornje postaje tovorne žičnice na uravnavo
na kateri stoji Pogačnikov dom na Kriških podih. Delno zahtevna označena pot.
Z Bivaka IV 2 h.
Poštarski dom na Vršiču (1688 m)
333 Poštarski dom stoji na uravnavi pod Vršičem, 1737 m visokim hribom, ki se
dviga iznad istoimenskega prelaza. Tik pred domom leži znano razgledišče s
pogledom na Ajdovsko deklico. Griči v okolici so posejani tudi s številnimi
bunkerji iz časa Rapalske meje. Tudi sam planinski dom je bil prvotno obmejna
stražnica. V njem se trenutno lahko prespi na 66 posteljah (36 v sobah in 30 na
skupnih ležiščih). Dom je odprt od konca junija do konca septembra. Tel.: (0)1
431 61 41, e-pošta: pd.telekom@siol.net
Ture: k Pogačnikovemu domu na Kriških podih (Š-330, 6-7 h), na Prisojnik (Š360, šest različnih poti dolžine 3 – 5.30 h), na Razor (Š-355, 6-7 h), na Malo
Mojstrovko (2 - 2.30 h), na Slemenovo špico, 1.30 h), na Travnik (4-5 h), na
Jalovec (7 h), k Zavetišču pod Špičkom (4 h),
334 Z Vršiča. Avto lahko pustimo na obcestnih parkiriščih na vrhu prelaza (1611
m). S prelaza nadaljujemo še približno 300 m po cesti na Primorsko stran do
križišča, kjer zavijemo na makadamsko cesto. Že takoj na začetku gremo mimo
Tičarjevega doma, potem pa po zaviti cesti nadaljujemo še slab kilometer do
Poštarskega doma. Z uravnave tik pred kočo je čudovito razgledišče na
Ajdovsko deklico. Lahka označena pot. Z Vršiča 15 min.
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Prelaz Vršič, 1611 m
335 S Kranjske Gore. Avto najlažje pustimo v Kranjski Gori na parkirišču pod
štirisedežnico Dolenčev rut. Od tod gremo čez celotno Kranjsko goro do hotela
Casino, kjer nadaljujemo po Vršiški cesti še pet kilometrov in pol navzgor do
tretje Vršiške serpentine. Dolgočasno hojo po cesti nam edinole na začetku
skrajša pogled na jezero Jasna. Na tretji serpentini pa stopimo na kratko
bližnjice, ki nas pripelje do pete serpentine. Sledi dobrih 500 m hoje cesti do
ovinka za Mihovim domom, kjer nas kažipot spet usmeri na pot. Od tu naprej
pot cesto sicer prečka še dvakrat. Zatem pa se naša pot na pol poti med deveto
serpentino in Kočo na gozdu za nekaj časa reši ceste. Prijetno se vzpenjamo
skozi gozd in po mostičkih prečkamo številne potoke in hudournike. Tako
hodimo vse do 21. serpentine, ko moramo do vrha prelaza Vršič (1611 m)
nadaljevati spet po cesti. S Kranjske Gore 3.15 h.
VZPONI NA VRHOVE

Bovški Gamsovec (2392 m)
336 Bovški Gamsovec je gora na jugovzhodnem robu Kriških podov. Njegovo
ime je kar pravo, saj tu gamsja ali pa še pogosteje kozorogja družba redko
izostane. Sam vrh je le redko obiskan, kot samostojen cilj, saj čezenj pelje pot z
Luknje proti Kriškim podom (Š-328). Vendar je vreden obiska, saj se z njegovega
vrha se odpre verjetno najlepši pogled na Triglavsko severno steno.
337 Z Luknje. Do Luknje lahko prispemo po poti Š-177 z Vrat ali s Zadnjice po
poti Š-178. Na sedlu zavijemo desno proti Bovškemu Gamsovcu in
Pogačnikovemu domu. Sprva se vzpenjamo po visokogorskih travnikih na
zahodni strani (sprva neizrazitega) južnega grebena Bovškega Gamsovca. Vmes
se pojavi kratka prečnica po skobah čez zglajeno apnenčasto ploščo. Sledi krajše
melišče na vrhu katerega zavijemo na vzhodno stran grebena. Steza se za tem
vzpenja proti severu prek strmih travišč. V mokrem ali poledenelem je tu
precej velika nevarnost zdrsa. Pot se tik pod vrhom Bovškega Gamsovca obrne
navzdol proti Dovškim vratcem. Mi pa na najvišjem delu poti skrenemo levo s
poti in s pomočjo (štirih) skob v nekaj minutah priplezamo na njegov vrh.
Zahtevna označena pot. Z Luknje 2.15 h.
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338 S Pogačnikovega doma nadaljujemo čez razgiban kraški teren Kriških
podov navzgor do razpotja na Dovških vratih (2180 m). Zavijemo desno in se
sprva vzpenjamo po grebenu. Nekoliko kasneje pa se pot grebenu umakne
desno na izpostavljene skalne police. Od njih nadaljujemo navzgor po ozkem
žlebu. Na zahtevnejših mestih v žlebu se lahko oprimemo skob in pa klinov. Z
vrh žleba nadaljujemo po vzhodni strani grebena. Odpirati pa se nam začne tudi
pogled na Spodnje Kriško jezero. Pot naprej proti Luknji (Š-328 v obratni smeri)
se nato začne spuščati. Mi pa nadaljujemo desno in se s pomočjo skob v parih
minutah povzpnemo na vrh Bovškega Gamsovca. Zahtevna označena pot. S
Pogačnikovega doma 1.15 h.
Pihavec (2419 m)
339 Pihavec imenovan tudi Zadnjiški Pihavec je osrednji in hkrati najvišji vrh
južnega obrobja Kriških podov. V isto skupino vrhov sodijo še Šplevta (2244 m),
Mali Pihavec (2185 m) in Vrh nad Kamnom (2356 m). Južna pobočja Pihavca
padajo že na Primorsko stran, proti Zadnjici.
340 S Pogačnikovega doma nadaljujemo po poti proti Dovškim Vratom. Po 10
minutah hoje bomo na skali opazili napis Pihavec. Tu zavijemo desno in sledimo
slabo vidni poti čez razbit skalnat svet deloma poraščen s travami. Ker je pot
zelo slabo uhojena, markacije pa obledele, se je najbolje držati kar možicev.
Tako nas možici popeljejo čez razgledno travnato polico s čudovitim razgledom
na Spodnje Kriško jezero. Teren postaja vse bolj skalnat in kmalu pridemo na
obsežna melišča pod Bovškim Gamsovcem in Pihavcem. Tu pot postane spet
dobro vidna. Čez melišča se sprva vzpenjamo dokaj položno proti desni. Z leve
pa se nam priključi lovska stezica z Dovških vrat (Š-341). Kasneje pa melišče
postane vse bolj strmo in naporno za hojo. Pripelje nas v izrazit žleb pod
Pihavcem.
Že pred vstopom v žleb je nujno da si nadenemo čelado, saj smo takoj za tem
zelo izpostavljeni padajočemu kamenju. Iz žlebu se po skobah vzpenjamo nekaj
metrov navpično navzgor na manjše melišče. Ravno to melišče je vzrok za
izrazito nevarnost padajočega kamenja. Tudi hoja po njem ni nič kaj prijetna.
Na srečo se lahko oprimemo jeklenice. Z vrha melišča nadaljujemo skozi škrbino
Čez Kamen na drugo (južno) stran gore. Potem pa prečimo nekaj metrov v
desno in nadaljujemo vzpon do vrha po strmem skrotju. Zelo zahtevna
označena pot. S Pogačnikovega doma 1.15 h.
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V žlebu pod Pihavcem se zaradi zelo senčne lege dolgo v poletje zadržuje
snežišče. Zato naj bo na tej turi na nahrbtniku (poleg čelade) tudi cepin.
341 Z Dovških Vrat (do sem po poti Š-351) nadaljujemo po poti proti
Pogačnikovem domu. Skorajda na začetku poti nas ta za trenutek pelje po
skalni polici. Nekaj 10 m za tem, ko sestopimo s police, bomo na levi strani poti
opazili možic, ki nas usmeri na lovsko pot. Za tem sledimo možicem, ki nas v
rahlem spustu pripeljejo na melišče pod steno Bovškega Gamsovca. Po stezici
nadaljujemo še nekaj časa. Potem pa se priključimo markirani poti s
Pogačnikovega doma (Š-340) in po njej nadaljujemo do vrha Pihavca.
Stezica je zelo dobra vidna ter označena z možici. Zato je pametna izbira v
kolikor se na Pihavec podajamo z Vrat, saj nam je s tem prihranjen nepotreben
ovinek navzdol skorajda do Pogačnikovega doma. Zelo zahtevna označena pot.
Z Dovških Vrat 1.15 h. Z Vrat 4.30 h.
342 Z Luknje (Pot Tineta Miheliča). Začnemo na sedlu Luknja. Do sem lahko pristopimo ali z
doline Vrat (Š-177) ali s Zadnjice (Š-178). Z Luknje nadaljujemo po markirani poti proti
Kriškim podom čez Bovški Gamsovec (Š-328). Pot se vzpenja po travah in kmalu za tem preči
gladko apnenčasto ploščo. Za tem pa se pot nekoliko uravna. Na mesto, kjer pot začne
zavijati desno proti Bovškemu Gamsovcu, bomo na levi strani opazili možic, ki nas povede na
začetek brezpotja. Na začetku še zasledimo drobno stezico, ki nas pelje po vrhu manjšega
melišča, tik po stenami. Potem pa tudi ta stezica izgine. Na koncu melišča zavijemo desno na
travnat pomol. Potem pa zavijemo navzgor na melišče. Sledi ključna točka pristopa. Čez
strme stene nad meliščem se povzpnemo skozi skalni žleb. Začetek žlebu označuje manjša
spominska plošča Tinetu Miheliču – največjemu slovenskemu piscu gorniške literature. Prav
tu je namreč Tine leta 2004 še zadnjič zatisnil oči s pogledom na Triglav. V žleb se podamo
naravnost navzgor in ne desno, kot bi nas morda lahko zamikalo. Žleb je na začetku zelo
strm, saj ga zapira skalni skok (krušljivo). Žleb kmalu za tem zapre še en krajši skalni skok.
Potem pa po kaminsko iz žleba izplezamo na levo stran. Za žlebom nadaljujemo levo (proti
zahodu), prečimo krajše melišče, ter se začnemo vzpenjati navzgor po strmih travah.
Potrebno je še vedno nekaj lažjega plezanja. V mokrem je nevarnost za zdrs velika. Za tem
nadaljujemo navzgor po travah in skrotju ter se nazadnje priključimo markirani poti s Kriških
podov (Š-340). Zelo zahtevno brezpotje, zahtevna orientacija. Priporoča se uporaba vrvi. Z
Luknje 2.30 h.
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Šplevta (Pihavec) (2224 m)
343 Šplevta je manj znana soseda Pihavca. Leži nad Spodnjim Kriškim jezerom. Pristop na
vrh ni prav enostaven. Za nagrado pa nas na prostranem travnatem vrhu pričaka čudovit
pogled na Razor. Na vrhu stoji tudi vpisna skrinjica.
S Pogačnikovega doma (Š-352) nadaljujemo po poti proti Dovškim Vratom. Po 10 minutah
hoje bomo na skali opazili napis Pihavec. Tu zavijemo desno in sledimo slabo vidni poti čez
razbit skalnat svet deloma poraščen s travami. Ker je pot zelo slabo uhojena, markacije pa
obledele, se je najbolje držati kar možicev. Tako nas možici popeljejo čez razgledno travnato
polico s čudovitim razgledom na Spodnje Kriško jezero. Teren postaja vse bolj skalnat in
kmalu pridemo na obsežna melišča pod Bovškim Gamsovcem in Pihavcem. Tu pot postane
spet dobro vidna. Čez melišča se vzpenjamo dokaj položno proti desni. Z leve pa se nam
priključi lovska stezica z Dovških vrat (Š-341). Ne dolgo za tem pa se desno odcepi drobna
stezica. Stopimo na njo in se po njej nadaljujemo na sedlo med Pihavcem in Šplevto.
S sedla nadaljujemo nekoliko navzdol in desno. Potem pa zavijemo navzgor na strme trave in
se po njih pomikamo proti desni. Proti vrhu se teren začne zapirati. Zato sestopimo s trav
desno v zagruščen žleb, ki poteka čez steno. Po žlebu brez težav nadaljujemo do škrbine.
Potem pa zavijemo desno in čaka nas nekaj metrov plezanja (I) čez gladke apnenčaste plošče.
Zatem teren posten spet nekoliko lažji. Prehode iščemo med travo in skrotjem ter se
pomikamo proti desni. Izpostavljenost in nevarnost za zdrs pa sta še vedno znatni. Zahtevno
brezpotje. S Pogačnikovega doma 1.15 h.

Šplevta (Indijanec) (2382 m)
344 To je zanimiv brezpoten vrh, ki zapira Kriško steno na njenem zahodnem delu. Svoj
vzdevek – Indijanec – je dobil zato, ker z Bovških vratc ta vrh res spominja na mrk obraz
Indijanca s perjanico. Njegov položen vrh (ali teme glave če tako hočete) označuje velik
možic. Z vrha je dober razgled čez Kriško steno, v Krnico ter na Špik. Poleg tega je zanimiv
pogled proti severozahodu, kjer je vidnih nekaj špičastih skalnih stolpov (ali če hočete
»šotorov Indijanca«), za katerimi se delno skriva Prisojnik.
Vzpon na Šplevto začnemo tako kot bi s Kriških podov šli na Razor (Š-355). Torej se od
Pogačnikovega doma spustimo mimo zgornje postaje tovorne žičnice spustimo do razpotja
pod kočo in zavijemo levo. Že po sto metrih pa zavijemo desno navzgor na brezpotje v dolini
vzhodno od Razorja. Prehode iščemo sprva med travo in skrotjem, kasneje pa golim
skalovjem. Po dolini se vzpnemo na sedlo med Razorjem in Šplevto. Potem pa zavijemo
desno in brez težav dosežemo vrh Šplevte. V jasnem vremenu je orientacija prav enostavna,
saj bolj ali manj le vijugamo med skalovjem. Nasprotno pa se bo tu v megli skorajda
nemogoče znajti.
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Pri vzponu velja biti pozoren še na precej veliko, proti severu odprto, luknjo oz. jamo. Tako
je očitna da jo zagotovo ne boste zgrešili. Poleg tega pa se jo med drugim vidi tudi z vrha
Šplevte. Nazaj grede lahko pri njej zavijete levo in se potem v 10 min spustite (iščoč prehode)
na markirano pot s Pogačnikovega doma proti Bovškim vratcem (Š-347). Edina »težava« je
mogoče v tem da se markirano pot (tudi ko ji pridemo že zelo blizu) težko vidi. Lahko
brezpotje. S Pogačnikovega doma 1.45 h.

Kriški rob (2366 m)
345. Kriški rob je slabo poznan vrh, ki na južnem delu zapira Kriško steno. Nanj dostopimo
tako da se najprej držimo poti s Pogačnikovega doma proti Križu (Š-347), do mesta (škrbine)
kjer ta stopi na greben nad Kriško steno. Tu zavijemo levo (proti zahodu) na brezpotje.
Sledimo grebenu, ki je sprva širok in položen. Potem pa se nenadoma zoži in postane zelo
strm. V spodnjem delu se mu lahko izognemo po travah na levi strani. Višje pa stopimo nanj
in po njem nadaljujemo (mestoma izpostavljeno) do vrha. Delno zahtevno brezpotje. S
Pogačnikovega doma 1.20 h.

Križ (2410 m)
346 Vrh Križa je dolg in razpotegnjen. Presenetljivo pa na njem ni križa, ampak
le vpisna skrinjica. Križ skupaj s Kriškim robom in pa Šplevto (Indijancem) na
severnem delu obroblja Kriške pode. Od Kriškega roba je ločen z Bovškimi
vratci, ki predstavljajo pomembno križišče ter naravni prehod s planote Na
rušju proti Kriškim podom. Pod Bovškimi vratci tudi leži Zgornje Kriške jezero,
naše najvišje visokogorsko jezero.
347 S Pogačnikovega doma. Z vzpetine Griva, na kateri stoji koča, krenemo
proti severu in se mimo zgornje postaje tovorne žičnice spustimo par 10
višinskih metrov do razpotja. Mi nadaljujemo naravnost. Levo pa gre pot proti
Razorju (Š-355). Nadalje se vzpenjamo po zakraselem svetu polnem škrapelj,
kotličev in drugih kraških oblik. Kasneje se pot nekoliko položi, preči pobočja
Kriškega roba ter nas pripelje skorajda povsem na rob Kriške stene. Na tem
odseka poti imamo odličen razgled na Zgornje Kriško jezero – naše najvišje
ležečo visokogorsko jezero. Za tem se pot obrne na desno in postane nekoliko
zahtevnejša. Čez vse ovire nas spretno popeljejo klini in skobe. Kasneje se teren
spet položi in nas pripelje na Bovška vratca (2375 m).
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Na Bovških vratcih nadaljujemo desno. Levo pa pelje pot čez Kriško steno v
Krnico (Š-331 v obratni smeri) ali pa proti Bivaku IV (Š-371 v obratni smeri). Po
parih minutah položne hoje nas pot pripelje na ozek vršni greben gore. Nanj se
najprej povzpnemo po klinih. Za tem pa se skozi ozko razpoko splazimo na vrh
Križa. Zahtevna označena pot. S Pogačnikovega doma 1.30 h.
348 S Stenarskih vratc. Natančneje do razpotja pod Stenarskimi vratci pridemo
po poti z Vrat čez Sovatno (Š-351), s Pogačnikovega doma (Š-352) ali pa z Bivaka
IV (Š-353). Na razpotju nadaljujemo proti severozahodu po zagruščenih skalnih
policah. Pot nas kmalu privede v grapo pod vršnim delom Križa. Po njej se
povzpnemo na greben in zavijemo levo. Sedaj nas do vrha loči le še kratek in
oster grebenček čez katerega nas popelje jeklenica. Delno zahtevna označena
pot. S Pogačnikovega doma 1.30 h, od Bivka IV 1.45 h, z Vrat 4.30 h.
349 Z Bivaka IV. Od Bivaka nadaljujemo navzgor po vse bolj golem in razbitem
kraškem svetu. Na takem terenu lahko hitro zaidemo. Na srečo je tu dovolj
markacij in možicev, ki nas usmerjajo na pravo pot. Za tem se pridružimo poti,
ki pripelje z Rdeče Škrbine (Š-432 v obratni smeri). Po njej nadaljujemo še nekaj
časa navzgor dokler ne pridemo do še enega razpotja, kjer se priključimo poti
čez Kriško steno (Š-371). Nadaljujemo levo in v slabe pol ure v položnem
vzponu prispemo na Bovška vratca (2375 m), kjer zavijemo levo proti Križu. Pot
desno pelje proti Pogačnikovemu domu.
Po parih minutah položne hoje nas pot pripelje na ozek vršni greben Križa. Nanj
se najprej povzpnemo po klinih. Za tem pa se skozi ozko razpoko splazimo na
njegov podolgovat vrh. Delno zahtevan označena pot. Z Bivaka IV 1.30 h.
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Stenar (2501 m)
350 Stenar je poleg Triglava najbolj markantna gora nad Vrati. Svoje ime je
dobil po svojih visokih strmo odrezanih stenah, ki padajo predvsem proti severu
in vzhodu. S teh strani je dostopen samo alpinistom. Podoba Stenarja pa je s
smeri Kriških podov povsem drugačna. S tod je videti kot našpičen zob
okamenelega morskega psa. Pristop nanj je prav lahek in zagotovo gre za
najlažjo goro v Julijcih, ki presega 2500 metrsko znamko. Turo nanj si lahko
otežimo, če se odločimo za pristop z Vrat prek Stenarskih vratc. Z vrha gore pa
se odpirajo nezastrti razgledi na preostale velikane Julijskih Alp – Triglav, Razor
in pa Škrlatico.
351 Z Vrat. Začnemo pri Aljaževemu domu v Vratih (Š-101). Po slabih petih
minutah hoje prispemo do klina – spomenika padlim partizanskim gornikom,
kjer je odcep za Tominškovo pot (Š-110). Mi nadaljujemo naravnost po dolini
navzgor, po široki kolovozni poti, ki se neznatno vzpenja. Po slabe pol ure hoje
se kolovoz končno začne rahlo začne vzpenjati. Na vrhu tega klanca naletimo na
odcep, kjer nas kažipot usmeri desno navzgor proti Kriškim podom.
Pot se na začetku kar strmo vzpenja v ključih skozi gozd v smeri proti levi. Za
tem nas pot pripelje mimo manjšega izvira v konglomeratnih plasteh. Še naprej
hodimo v smeri proti levi mimo plazovnih bukev.
Kmalu in to že na relativno nizki nadmorski višini pridemo direktno iz bukovih
gozdov na odprta melišča v Sovatni, manjši ledeniški dolini med ostenji
Bovškega Gamsovca in Stenarja. Na tem mestu se pojavi razpotje na katerem
zavijemo desno navkreber. Pot, ki gre naravnost pelje mimo bivaka na sedlo
Luknja (Š-175). Naša pot se za tem vse bolj strmo v ključih vzpenja po dolini
navzgor. Melišča so na tem mestu še znosna in se ne meljejo prehudo. Napor
pa nam vseskozi lajša izjemen pogled na mogočno Triglavsko severno steno. Po
dobri uri vzpenjanja po meliščih s pomočjo klinov prečimo skalni prag
(nezahtevno).
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Za pragom sledi manjše melišče, ki pa je bolj drobnozrnata in zato bolj naporno
za hojo. Na srečo je ta odsek poti relativno kratek in nas privede proti grapi.
Vendar pot tik pod grapo (v kateri lahko zgodaj poleti še leži snežišče) zavije
levo in jo obide po skalovju (4 jeklenice). Za tem se dolina precej poravna in z
njo pot, ki nas sedaj pelje po meliščih na njeni desni strani. Od zatrepa doline
nas čaka še krajši vzpon po skalovju, ki predstavlja nekakšen vzhodni rob
planotastega sveta Kriških podov. Za tem sledi precej bolj položen vzpon do
razpotja na Dovških vratih (2180 m), kjer zavijemo desno proti Stenarskim
vratcem. Pot, ki na tem mestu zavije levo pelje proti Pogačnikovem domu (Š327) in Bovškemu Gamsovcu (Š-338 v obratni smeri).
Za tem nekaj časa hodimo v blagih vzponih in spustih čez zelo razgiban svet
Kriških podov. Potem pa se po melišču vzpnemo do razpotja pod Stenarskimi
vratci. Tu zavijemo desno in še nekaj časa prečimo melišča v smeri proti desni.
Melišče se za tem začne vzpenjati pod južno steno Stenarja. Sledi kratek in
nezahteven skokec. Potem pa se pot položno vzpenja po prehodih med
skrotjem. Na koncu nas privede na greben po katerem v nekaj minutah
dosežemo vrh Stenarja. Delno zahtevna označena pot. Z Vrat 4.30 h.
352 S Pogačnikovega doma nadaljujemo čez razgiban kraški teren Kriških
podov navzgor do Dovških vrat (2180 m). Tu se v razmiku parih metrov pojavita
kar dve razpotji. Na obeh krenemo levo navzdol. Za tem nekaj časa hodimo v
blagih vzponih in spustih čez zelo razgiban teren. Potem pa se po melišču
vzpnemo do razpotja pod Stenarskimi vratci. Tu zavijemo desno in še nekaj časa
prečimo melišča v smeri proti desni. Melišče se za tem začne vzpenjati pod
južno steno Stenarja. Sledi kratek nezahteven skokec. Potem pa se pot položno
vzpenja po prehodih med skrotjem. Na koncu nas privede na greben po
katerem v nekaj minutah dosežemo vrh Stenarja. Lahka označena pot. S
Pogačnikovega doma 1.30 h.
353 Z Bivaka IV se nekaj minut spuščamo po poti (Š-414 v obratni smeri) v Vrata. Potem pa
na označenem razpotju, kjer markirana pot zavije navzdol na melišče, zavijemo levo na
melišča proti Stenarskim vratcem. Lepo označeno razpotje nas naj ne zavede. Pot seveda ni
označena. V spodnjem delu, kjer pot ni najbolje vidna, nas čez melišče peljejo možici. Za tem
pa sledi strm in naporen vzpon po obsežnih meliščih do skalne zapore pod Stenarskimi vratci.
Pot nas najprej pripelje v manjšo grapo. Potem pa iz nje izplezamo proti levi. Po krajšem razu
se spet začnemo pomikati proti desni. Za tem nadaljujemo po zagruščenem žlebu do
Stenarskih vratc. Plezanje na tem odseku ni toliko tehnično zahtevno (I-II), kot je izredno
nevarno za zdrs, saj so skale povsod posute z drobnim gruščem. Zato je potrebna izdatna
previdnost, saj je ponekod izpostavljenost precejšnja.
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S Stenarskih vratc (2295 m) se nekoliko spustimo do razpotja, kjer zavijemo levo in še nekaj
časa prečimo melišča v smeri proti vzhodu. Melišče se za tem začne vzpenjati pod južno
steno Stenarja. Sledi kratek skokec, ki ga premagamo ob klinih. Potem pa se pot položno
vzpenja po prehodih med skrotjem. Na koncu nas privede na greben po katerem v nekaj
minutah dosežemo vrh Stenarja. Zelo zahtevno brezpotje. Z Bivaka IV 2 h.

Razor (2601 m)
354 Razor je ena mogočnejših gora v Julijskih Alpah. Proti severu spušča strme
stene v Krnico. Na južnih straneh pa so njegova pobočja precej bolj uravnana in
deloma prekrita z melišči. Pristopi na vrh niso toliko zahtevni, kot so vsi brez
izjeme, izjemno dolgi in naporni. Še najhitreje smo na Razorju iz Zadnjice, kar
nam vzame okoli 6 ur hoje. Razor je krušljiva gora, kjer so skalni podor pogost
pojav.
Kamnine, ki jih danes najdemo na Razorju in Planji so nastale pred približno 210
milijoni let v plitvem tropskem morju. To dokazujejo številne najdbe koral iz
rodov Cyclophyllia, Pokljukosmillia, Protoheterastrea in Rhopalodendrom, ki so
sčasoma zgradile kar do 150 m debel fosilni koralni greben. Korale lahko vidimo
marsikje ob poteh na Razor. Še najlepše pa so vidne na točki št. 55 slovenske
geološke poti. Poleg koral pa so tod pogoste najdbe tudi spužve vrst Ceotinella
murinae in Uvanella sp., školjke vrste Halobia sp. In pa amoniti Discopites plinii
in Gonionitites italicus. Fosile z Razorja sta podrobno raziskala geologa Anton
Ramovš in Dragica Turnšek. Fosile je prepovedano izbijati!
355 S Pogačnikovega doma (Š-326) se mimo zgornje postaje tovorne žičnice
spustimo za nekaj metrov navzdol do križišča, kjer zavijemo levo v smeri
Razorja in Vršiča. Pot, ki gre naravnost (Š-347) pelje proti Bovškim Vratcem in
Križu. Najprej prečimo položna melišča pod steno Kriškega roba v smeri proti
severozahodu. Za tem pa se pomaknemo še bližje steni in po vklesanih policah
prečkamo gladke apnenčaste plošče. Na mestu, kjer pot zapusti vznožje stene
in se usmeri na melišča, dospemo do točke št. 44 na slovenski geološki poti. Na
tem mestu si lahko za trenutek oddahnete in si ogledate čudovite fosilne
korale. Melišče, ki sledi, ni tako slabo. Vseeno pa pobere precej moči. Pot
počasi preči s skrajne desne strani doline proti levi do vznožja vzhodno steno
Planje. Tu se pojavi nekaj jeklenic, ki nam olajšajo prehod čez položno, a gladko,
skalovje. Za tem se pojavi odcep za pot na Planjo (Š-358) in dve minute hoje
kasneje že stojimo na novem razpotju na sedlu Planja (2349 m). Na sedlu
zavijemo desno. Pot naravnost pa pelje na Vršič.
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Spet se vzpenjamo po meliščih v severovzhodni smeri. Vmes ob poti naletimo
na votlino, ki lahko nudi varno zavetje v primer da nas ujame nevihta. Nekoliko
naprej se ločita stara pot, ki je od leta 2013 zaradi podora stalna zaprta in pa
nova pot. Stara pot se iz melišč usmeri levo navzgor v širok zagruščen žleb, ki
nas pripelje na sedlce med Razorjem in Vrhom Žlebičev. Tu pot zavije povsem
levo na skalno polico, po kateri obidemo južni del vršne piramide Razorja. Za
tem sledi le še krajši lažji plezalni vzpon prek manjših žlebov in zelo razbitega
skalovja na vrh gore. Zahtevna označena pot.
Nova pot pa na melišču zavije desno in nas vodi prek kratkega a zelo
zahtevnega vzpona skozi strm kamin. Ta odsek poti je zavarovan s skobami in
jeklenico. Ker gre za enega težjih delov, poti v Slovenskih Alpah se priporoča
uporaba samovarovalnega kompleta. S Pogačnikovega doma 2 h. Zelo zahtevna
označena pot. Del SPP.
356 Z Vršiča. Začnemo pri Tičarjevemu domu na Vršiču in se po makadamski
cesti (označeni s tablami Slovenske geološke poti) vzpnemo do manjše vzpetine
imenovane Sovna glava (10 min). Prehod čez vzpetino je mogoč po dveh krajših
markiranih poteh. Priporočamo tisto, ki se vzpne direktno čez Sovno glavo, kajti
tista, ki gre okoli hriba je močno zaraščena z ruševjem. S Sovne glave sestopimo
na melišča pod zahodno steno Prisojnika in po njih v rahlem vzponu dospemo
do razpotja poti Na robu.
Na tem mestu nadaljujemo na južna pot proti Razorju. Na začetku se pot spusti
za nekaj 100 metrov višinske razlike prek Kranjske planine. Potem pa se
nenehno rahlo spušča in dviga preko številnih grap, kjer so nam v pomoč klini in
jeklenice. V nekaterih grapah je mogoče dobiti tudi vodo. Steza je presenetljivo
ozka, kot da po njej nihče ne bi hodil in skorajda spominja na neoznačene poti.
Vendar je vseeno zelo dobro markirana s popolnoma svežimi označbami. Na
koncu pa se pot za približno isto višino, kot se je prej spustila, v ključih spet
dvigne ob grapi potoka Mlinarica do velikega balvana. Na tem mestu se levo
odcepi pot prek Škrbine na Prisojnik skozi Zadnje okno (Š-366). Mi pa
nadaljujemo pri balvanu desno prek široke grape. Za tem prečimo melišče na
koncu katerega, tik pred vstopom v steno, lahko v zgodnjem poletju še leži
snežišče.
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Sledi vzpon po poševnih skalnih policah na vrh skalnega pomola. S tod pa se pot
prevesi navzdol po široki skalni polici. Za tem pa se spet začne vzpenjati in
zavije levo. Kmalu pridemo do edinega težjega mesta na poti, kjer ob jeklenici
in skobah prečimo kratko strmo steno. Pot gre za tem mestom še vedno v isti
smeri proti levi po grapi. Iz grape se vzpnemo na melišča po katerih se nekaj
časa vzpenjamo v ključih. Potem pa zavijemo desno in nadaljujemo po položnih
meliščih pod zahodno steno Razorja. Kmalu pridemo do sedla Planja, kjer
zavijemo levo. Z nasprotne strani sedla se nam pridruži pot s Kriških podov (Š355 v obratni smeri). Spet se vzpenjamo po meliščih v severovzhodni smeri.
Vmes ob poti naletimo na votlino, ki lahko nudi varno zavetje v primer da nas
ujame nevihta. Iz melišč zavijemo levo navzgor v širok zagruščen žleb, ki nas
pripelje na sedlce med Razorjem in Vrhom Žlebičev. Tu pot zavije povsem levo
na skalno polico, po kateri obidemo južni del vršne piramide Razorja. Za tem
sledi le še krajši lažji plezalni vzpon prek manjših žlebov in zelo razbitega
skalovja na vrh gore. Zahtevna označena pot. Z Vršiča 6-7 h. Del SPP.

Planja (2453 m)
357 Planja bi bila pomembna gora, če bi stala sama zase. Tako pa je le južna
soseda Razorja, skrita v senci dominance višje gore. Zato jo praktično nihče ne
obišče kot samostojen cilj. Večina jo obišče nazaj grede pri povratku z Razorja.
Tik pod vrhom je mogoče videti naravno znamenitost – skalni steber Utrujeni
stolp.
358 S sedla Planja. Do sem pridemo po poti s Kriških podov (Š-355) ali z Vršiča
(Š-330). Pot na Planjo se odcepi tip pod sedlom Planja (s strani Kriški podov).
Po kratkem prečenju proti levi s pomočjo skob in klinov priplezamo na travnato
planoto posejano s številnimi možici. S tod se odpre pogled na Utrujeni stolp
(2400 m). To je vitek, skorajda navpičen skalni steber, ki deluje, kot da bi bil
naslonjen na vrh Planje. Seveda v resnici ni tako. Oba ˗ Planja in Utrujeni stolp –
sta del iste kamninske gmote, ki je do danes samo na videz skorajda razpadla.
Še »nekaj« let pa se bo stolp res podrl. Mimo grede, ko smo že pri geologiji, naj
omenim da je na Planji, prav tako kot na sosednjem Razorju, ob poti ves čas
mogoče občudovati številne fosile v kamnini. Z omenjene planote se vzpnemo
še prek manjšega melišča na vrh Planje. Zahtevna označena pot. S sedla Planja
20 min.
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Goličica (2108 m)
359 Prvi dvatisočak v grebenu Razorja in Planje. Vrh je resda gol, običajna pot nanj pa je vse
prej kot to. Hkrati je to eden redkih samotnih dvatisočakov v okolici Vršiča. Razgledi z vrha
vlečejo predvsem na Planjo, Razor in Kanjavec. Ni pa Goličica osamljen vrh. Naprej od nje se
proti severovzhodu vije še dolg in zelo ostro nazobčan greben Gremlajta (2051 m),
Kanceljnov (2133 m) in Prevčevega stolpa (2223 m). Greben je običajnim planincem
dostopen samo ob spremstvu gorskega vodnika.
Začetek poti na Goličico je na 38. Vršiški serpentini, ob opuščeni cestarski bajti. S serpentine
ca. 100 m sledimo kolovozu, ki nas pripelje do majhne uravnave, ki je poleti navadno
zaraščena z gostim rastem. Tu nas možici usmerijo desno navzdol na stezico. Po stezici se
spuščamo skozi gozd v smeri proti levi. Steza nas pelje nas prek manjše vmesne grape
pripelje v široko strugo potoka Mlinarica. Prečimo strugo Mlinarice in nadaljujemo po stezici,
ki nas pripelje do še ene grape. Tudi to grapo prečimo. Potem pa se začnemo strmo, v
ključih, vzpenjati skozi gozd po desni strani omenjene grape. Pot je ponekod podrta oz .
zasuta z grušče, vendar so nam v pomoč številni možici. Čez čas se po rahlo poravna in
postane slabše vidna. Sledimo možicem in se držimo desne. Pot se pomika proti desni proti
sedlu med Goličico in Debelo pečjo (1693 m). Mestoma pot prečka melišča ter zelo gosto
ruševje. Na sedlu zavijemo levo navkreber. Takoj za tem pot postane zelo strma. Steza se
mestoma izgublja v ruševju in travah. Zato lahko skorajda govorimo o brezpotju. Tudi
možicev ni prav veliko. Včasih se zdi da pot najde prehode skozi ravno najgostejše ruševje.
Na koncu nas pot pripelje na krajši greben, po katerem brez težav dosežemo vrh. Na poti ni
nobenih posebnih tehničnih težav. Le proti vrhu sta dve mesti, kjer se lahko kot v pomoč
oprimemo skal ali pa ruševja. Lahka neoznačena pot. Z Vršiške ceste 3 h.

Prisojnik – Prisank (2547 m)
360 Prisojnik ali Prisank spada med mogočnejše gore v Julijcih. Poleg glavnega
vrha k Prisojniku sodijo še številni stranski vrhovi, kot so Goličica (2078 m),
Hudičev steber, Zvoniki (2436 m), in Zadnji Prisank (2392 m). Pod severno steno
gore pa ležijo zadnji ostanki ledenika Skedenj. Posebnost Prisojnika sta prav
gotovo dve njegovi veliki naravni okni ̶ Prednje in Zadnje okno. Severno steno
gore pa krasi znamenita Ajdovska deklica, ki jo najlepše vidimo iz razgledišča pri
Poštarskemu domu. Na Prisojnik vodi kar šest označenih pot. Med njimi pa so
kar tri (Kopiščarjeva, Jubilejna in Hanzova), ki sodijo v skupino najtežjih poti v
naših gorah.
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361 Hanzova pot je poimenovana po Ivanu Vertlju – Hanzi (1896-1986),
gorniku, gorskemu reševalcu in graditelju poti v naših Julijcih. Pot je bila
zgrajena, ker je po 1. svetovni vojni Primorska pripadla Italiji. S tem je bilo
potrebno za vzpon na Prisojnik prekoračiti državno mejo, ki je takrat potekala
prek Vršiča. Zato so se graditelji (s Hanzo na čelu) odločili da speljejo novo pot
na slovenski strani Prisojnika, čez njegovo severozahodno steno. Pot so
dokončali in odprli 29. avgusta 1926.
Hanzova pot v današnji obliki se začne na blagem desnem ovinku Vršiške ceste,
tik za Kočo na Gozdu. Za tem se spusti v dolino Suhe Pišnice, jo preči in se za
tem vzpne po krajšem melišču do vznožja stene Prisojnika. Že na začetku se
pojavi krajši plezalni del, zavarovan s klini in jeklenicami. Potem pa pot preči v
desno in se spusti v tolmun pod slapom. To mesto je zelo nevarno za zdrs, saj je
treba prečiti skalovje poraslo s spolzkim mahom čez katerega nenehno teče
voda. Za tem pot postane za kratek čas lažja. Na desni že lahko vidimo 40 m
visok Slap pod Hudičevim žlebom. Sledi še en dobro zavarovan plezalni del poti,
ki pripelje v Hudičev žleb. V Hudičevim žlebu se navadno celo leto zadržuje
večje snežišče. V letih z veliko snega nas od dostopa na snežišče ločuje tudi do
več kot dva metra visoka krajna zev, ki je lahko tudi previsna. Zato je takrat
dostop na snežišče in njegovo prečenje, brez popolne zimske opreme,
nemogoče. Včasih je mogoče snežišče obiti okoli in okoli po krajni zevi. Po
prečenju Hudičevega žlebu se pot povsem položi in se po naravnih prehodih
usmeri proti Vršiču. Sledi razpotje, kjer krenemo levo. Desna pot je povezovalna
in pripelje na Kopiščarjevo pot skozi Prednje okno (Š-362). Pot potem zavije
okrog Turna in se usmeri v ravno nasprotno smer kot prej. Kar nekaj časa
hodimo po meliščih, kjer se prav tako lahko v zgodnjem poletju še pojavljajo
snežišča. Za tem pot pripelje na sedlce med Hudičevim stebrom in Prisojnikom.
Če imamo še volje, si lahko privoščimo krajši sprehod na razgledni Hudičev
steber. S sedlca se pot čez strm skok vzpne ob jeklenici. Potem pa sledi za
marsikoga najlepši del poti. Namreč varoval na tem odseku poti ni in se je treba
prijemati za skalo. Skorajda na vrhu poti se je treba vzpeti še čez navpično
steno s pomočjo zaporedja skob. Pot nas pripelje čisto na vrh Prisojnika. Zelo
zahtevna označena pot. S Koče na Gozdu 5 h.
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Hanzova pot na Prisojnik zahteva zelo izkušenega gornika s poznavanjem vsaj
osnovne zimske tehnike, ker se snežiščem, razen v jesenih po zimah z malo
snega, praktično ni mogoče izogniti. Poleg tega pa pot od gornika zahteva tudi
zanesljiv korak, kajti samovarovanje je možno le na krajših odsekih poti. Povsod
drugod so nam v pomoč zgolj klini. Prav zaradi vseh teh značilnosti jo mnogi
smatrajo, kot eno najlepših poti v Julijskih Alpah. Hkrati je to tudi najdaljša pot
na Prisojnik. Sestop se priporoča po Slovenski (Š-364) ali pa Grebenski poti (Š363) na Vršič. Od tod pa lahko nazaj do Erjavčeve koče sestopimo po stari
Vršiški cesti.
362 Kopiščarjeva pot je dobila ime po trentarskemu gorskemu vodniku Antonu
Kravanji – Kopiščarju (1889-1953), ki je leta 1948 zgradil to pot. Do poti lahko
dostopimo z Vršiča prek Sovne glave ali pa z Erjavčeve koče. Že na začetku pot
(zaradi varnosti) s krajšim uvodnim delom preveri ali bomo kos taki težavnosti
ali ne. Tu se pojavi zelo izpostavljene prečnica, ki pripelje v strm kamin. Za tem
pa pot za približno pol ure hoje postane lahka. V ključih se vzpenja proti
mogočni severni steni Prisojnika v kateri se smehlja Ajdovska deklica. Sledi
gruščnato-skalnat del, kjer je v pomoč zabitih tudi nekaj klinov. Potem pa se
usmerimo v levo v steno Prisojnika, v še drugi plezalni odsek poti. Povzpeti se je
treba čez dva navpična kamina, ki sta resda izpostavljena, a tako odlično
varovana s številnimi skobami in jeklenicami, da ni potrebno prav veliko moči v
rokah. Vršni del drugega kamnina se tako močno zoži, da se je praktično
nemogoče splaziti skozi z nahrbtnikom na rami. Najbolje je nahrbtnik kar pripeti
na plezalni pas in ga potiskati pred seboj. Nad tem delom leži skrinjica z vpisno
knjigo. Za tem pot postane lažja. Izmenjujeta se hoja po gruščnatem terenu in
lažji plezalni odseki. Kmalu nas pot pripelje v Prednje okno. V pozni pomladi ali
celo zgodnjem poletju tu zagotovo še leži snežišče. Vprašanje pa je kako
obsežno. Na srečo po navadi sneg najprej pobere ravno na tistem mestu, kjer
ga preči poti. Iz Prednjega okna se na greben povzpnemo prek serije skob. Od
tu naprej nadaljujemo po Grebenski poti (Š-363) in po njej v uri in pol
dosežemo vrh gore. Zelo zahtevna označena pot. Skupno je z Vršiča ali pa
Erjavčeve koče 4 h.
Pred pojavom izjemno zahtevnih modernih ferat (kot je npr. Gožnarjeva peč), je
bila to najtežja zelo zahtevna zavarovana plezalna pot v Sloveniji. V primerjavi z
omenjenimi feratami dosega relativno nizko težavnost. Vendar kljub temu
zaradi mestoma hude izpostavljenosti, krušljivosti terena in pa v zadnjem času
velike obljudenosti, zelo priporočamo uporabo samovarovalnega kompleta. V
zgodnjem poletju pa na nahrbtniku, zaradi snežišč, ne sme manjkati cepin.
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363 Grebenska pot. Začnemo pri Tičarjevemu domu na Vršiču in se po
makadamski cesti (označeni s tablami Slovenske geološke poti) vzpnemo do
manjše vzpetine imenovane Sovna glava (1750 m). Prehod čez vzpetino je
mogoč po dveh krajših markiranih poteh. Priporočamo tisto, ki se vzpne
direktno čez Sovno glavo, kajti tista, ki gre okoli hriba je močno zaraščena z
ruševjem. S Sovne glave sestopimo na melišča pod zahodno steno Prisojnika in
po njih dospemo do razpotja poti Na robu. Tu krenemo levo navzgor. Pot se
najprej strmo vzpenja preko travnatih pobočij ob Gladkem robu –
jugozahodnem grebenu Prisojnika. Za tem pa zapusti greben, preči travnato
pobočje in se usmeri v skalnat teren (grapo) na zahodu. Na vrhu te grape
dospemo do Prednjega okna, kjer se naši poti pridruži Kopiščarjeva pot. Za tem
pa pot postane mestoma bolj zahtevna. S pomočjo jeklenic se vzpnemo na
Prisojnikov vzhodni greben in po njem nadaljujem proti zahodu. Pot se večino
časa drži južne strani grebena, ki se položno vzpenja proti vrhu gore. Tik pred
vrhom pa se pot za nekaj deset višinskih metrov umakne pod greben. Do vrha
moramo premagati samo še to razdaljo. V pomoč pa nam služi jeklenica.
Zahtevna označena pot. Z Vršiča 3.30 h. Del SPP.
364 Slovenska pot. Začnemo pri Tičarjevemu domu na Vršiču in se po
makadamski cesti vzpnemo do Sovne glave. Prehod čez vzpetino je mogoč po
dveh krajših markiranih poteh. S Sovne glave sestopimo na melišča pod
zahodno steno Prisojnika in po njih dospemo do razpotja poti Na robu. Tu se
usmerimo naravnost. Pot pelje prek travnatih pobočij nad Kranjsko planino.
Kmalu naletimo na odcep, kjer zavijemo navzgor na Slovensko pot. Desna steza
je pot čez južna pobočja Prisojnika (Š-365) proti Zvonikom. Nekaj časa se še
vzpenjamo čez travnata pobočja, potem pa pridemo v široko podrto grapo po
kateri se vzpenjamo kar nekaj časa. Tu in tam se pojavi tudi kako varovalo. Sledi
še vzpon skrotju po skrotju do škrbine pod vrhom Prisojnika. Od tod pa sledi le
še nekaj minut hoje po gruščnati poti do vrha gore. Slovenska pot je najlažji
pristop na Prisojnik. Zahtevna označena pot. Z Vršiča 3.30 h. Del SPP.
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365 Z Vršiča čez južna pobočja. Začnemo pri Tičarjevemu domu na Vršiču in se
po makadamski cesti vzpnemo do Sovne glave. Prehod čez vzpetino je mogoč
po dveh krajših markiranih poteh. S Sovne glave sestopimo na melišča pod
zahodno steno Prisojnika in po njih dospemo do razpotja poti Na robu. Tu se
usmerimo naravnost. Pot pelje prek travnatih pobočij nad Krajnsko planino.
Kmalu naletimo na odcep, kjer navzgor zavije Slovenska pot na Prisojnik (Š364). Mi tu nadaljujemo naravnost v smeri proti Zadnjemu Prisojnikovemu
oknu (Š-330). Za tem pot postane zahtevnejša in se usmeri navzgor v pobočje. V
pomoč služijo jeklenice. Nad tem odsekom pot preči melišče, kjer lahko še
zgodaj v pomladi leži sneg. Za tem pa se pot za kratek čas spet strmo vzpne
(nevarno za zdrs) in pripelje na skalne police pod južno steno Prisojnika. Skalne
police po katerih gre pot so v večini zelo široke, na redkih mestih kjer se zožijo
pa so v pomoč varovala. Za tem pa pot prek krajšega melišča dospe na greben
med Zadnjim Prisojnikom in Zvoniki, kjer se priključi Jubilejni poti (Š-366). Zelo
zahtevna označena pot. Z Vršiča 4 h.

366 Jubilejna pot s Škrbine so zgradili leta 1953 v počastitev 60. obletnice
ustanovitve Slovenskega planinskega društva. Pot se začne v Škrbini (1995 m).
Do njenega začetka lahko pridemo z Vršiča mimo Sovne glave in Krajnske
planine (3.30 h) ali pa s Kriških podov čez sedlo Planja med Razorjem in Planjo
(2.30 h). S Škrbine se usmerimo v široko podrto grapo. Kmalu naletimo na
manjši kamin, čez katerega se povzpnemo s pomočjo jeklenice. Za tem sledi pol
ure hoje v ključih po travnato – skalnatem pobočju proti grapi pod Zadnjim
oknom. Sledi najtežji del poti, kjer se na desni strani grape, vzpnemo prek
navpične in zelo izpostavljene stene v Zadnje okno. Skob je na tem odseku
presenetljivo malo. Skozi Zadnje okno stopimo na severno stran gore. Pot se tu
usmeri proti severozahodu. Najprej obide Zadnji Prisojnik (2392 m) in se za tem
spusti v škrbino, kjer se ji z juga priključi »pot čez južna pobočja«. Potem pa se
steza preusmeri na skalne police. Nekatere izmed njih so v zgodnjem poletju
lahko prekrite še s snežišči. Globoko spodaj, pod našimi nogami pa leži v krnici
V Škednju še eno večje snežišče, zadnji ostanek nekdanjega Prisojnikovega
ledenika, Skedenj. Tudi preko doline Krnice je od tod čudovit razgled Martuljško
pogorje. S zadnje, najvišje police se prek strmega, a dobro zavarovanega
prehoda vzpnemo na škrbino pod vrhom Prisojnika. Tu se tudi z juga priključi
Slovenska pot (Š-364). Od tod nas do vrha loči le še nekaj minut hoje po lažjem
terenu. Zelo zahtevna označena pot. S Škrbine 2.30 h. Del SPP.
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MARTULJKOVA SKUPINA IN ŠKRLATICA
PREDSTAVITEV MATULJKOVE SKUPINE
Martuljkova skupina oz. na kratko kar »Martuljek« zavzema območje zahodno od Kriških
podov med Zgornjesavsko dolino ter dolino Vrat. Martuljek brez dvoma predstavlja najbolj
odročen in prvobiten del slovenski gora. Po nekem čudežu se je skorajda popolnoma uspel
izogniti nadelavi označenih planinskih poti. V celem območju sta označene le po dve poti na
Špik in Škrlatico, ostali vrhovi so večinoma brezpotni. Zato lahko tu še najdemo hribe
skorajda take, kot so bili pred prihodom ljudi. Tod se potikajo in urijo predvsem ljubitelji miru
in brezpotij. Že najlažji pristop na marsikatero goro tod zahteva alpinistično znanje. Zato se v
te gore podajmo le če smo prepričani v svoje izkušnje, znanje in sposobnosti. V nasprotnem
primeru Martuljek raje obiščimo v spremstvu gorskega vodnika. Vse ture v Martuljek so
dolge in naporne – z veliko višinsko razliko. A, kljub temu boste v Martuljku za manj iskali
udobje planinskih koč. Edina izjema je Koča v Krnici, ki pa je pregloboko spodaj v dolini, da bi
nam koristila pri večdnevnih visokogorskih turah. Namesto koč tod stojijo peterica
preprostih bivakov.

KOČE IN BIVAKI
Koča v Krnici (1112 m)
400 Koča leži v osrednjem delu doline Krnica pod ostenjem Prisojnikom.
Lokacijo koče spoznamo že od daleč, saj je tik nad kočo v steni Zadnje glave
Prisojnika videti svež odlomni rob mogočnega skalnega podora iz leta 2007, ki
se je k sreči zaustavil v gozdu, le kakih 100 m pred kočo. V koči je v sobah 8
postelj in še 10 v skupnih ležiščih. Odprta je od maja in novembra ter ob
vikendih in praznikih. Ture na Špik (Š-421, 4 h), na Škrlatico (Š-433, 7 h), k
Pogačnikovemu domu (Š-331, 5 h).
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401 S Hotela Erika. Začnemo na parkirišču pri mostu čez Veliko Pišnico v bližini
hotela Erika. Z mostu zavijemo na kolovoz, ki pelje ob desnem bregu Pišnice.
Pozor, s tega mesta se lepo vidi Zadnje Prisojnikovo okno. Kolovoz po katerem
hodimo je pogosto zelo močno poškodovan in največkrat ni prevozen niti s
terenskimi vozili, saj ga sekajo številni plazovi. Po pol ure pridemo do odcepa za
pot na Špik čez Kačji graben (Š-422). Mi pa še naprej nadaljujemo naravnost ob
prodnati strugi Pišnice. Po dobrih treh kilometrih hoje strugo Pišnice prečkamo.
Kmalu za tem pa se nam z desne pridruži pot s tretje Vršiške serpentine (Š-402).
Do Koče v Krnici lahko nadaljujemo še en dober kilometer naprej po (sedaj
precej boljšem) kolovozu. Lahko pa se kolovozu tudi izognemo po označeni
pešpot desno skozi gozd. Z Erike 1.15 h.
402 S tretje Vršiške serpentine. Parkiramo na manjših parkiriščih ob cesti pri
tretji serpentini ceste na Vršič. Potem pa nekaj metrov od serpentine navzdol
zavijemo levo na kolovozno pot, ki se začne spuščati. Kmalu pridemo do
razpotja kjer zavijemo levo v smeri Koče v Krnici. Desno vodi pot na Mihov dom.
Za tem prek lesenega mostička prečkamo široko strugo Pišnice. Pot nas za tem
vodi še naprej rahlo navzdol čez planino V Klinu mimo Spominskega parka
ponesrečenim v gorah. Potem pa se priključimo kolovozni poti, ki pripelje s
hotela Erika (Š-401). Do Koče v Krnici lahko nadaljujemo še en dober kilometer
naprej po kolovozu. Lahko pa se kolovozu tudi izognemo po označeni pešpot
desno skozi gozd. S tretje serpentine 45 min.
403 Čez Kriško steno v Vrata. Pri Koči v Krnici (Š-400) nadaljujemo naravnost
pri tistem kažipotu, ki nas usmeri proti Križu. Sprva se nekaj časa vzpenjamo
skozi gozd, čemur sledi položen vzpon skozi ruševje. Večkrat prečimo tudi
gruščnate nasipe čez katere nas vodijo veliki možici. Pot do sem poteka bolj ali
manj naravnost. Potem pa pripelje do grape po kateri teče potok. Grapo
prečimo v smeri proti levi. Za tem pa začnemo nekoliko strmeje vzpenjati v
ključih skozi redek macesnov gozd. Ko dokončno stopimo iz gozda, se pred
nami že odpre pogled na Kriško steno. Tja čez smo namenjeni. Še prej pa nas
čaka vzpon prek melišč krnice V kotu. Vendar tudi vzpon prek melišč ni
pretirano naporen, saj se dolina ves čas zelo zložno vzpenja. S središča krnice
pa smo s treh strani tako zelo obdani s strmimi stenami da dobimo občutek, kot
da smo v centru velikega amfiteatra. Tik pod Kriško steno običajno celo leto
ležijo manjša snežišča.
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Začetek poti čez steno je na levi strani krnice. Pot se čist spodaj pomika po
skalni polici proti levi. Za tem pa zavije proti desni v razčlenjen gruščnat žleb. Za
žlebom se spet začnemo pomikati proti levi proti vrhu stene. Pot ves čas lepo
sledi najlažjim naravnim prehodom. Zato železja v steni ni prav veliko. Še največ
se pojavi klinov. Jeklenice in pa skobe pa varujejo samo posamezne krajše
odseke. Pot čez Kriško steno ni pretirano zahtevna. Se pa na poti pojavi nek
drug problem. Pot je namreč sploh v spodnjem delu posuta z drobnim gruščem,
zaradi česar je (sploh pri sestopanju) nevarnost zdrsa.
Z vrha stene stopimo na planotast svet. Pomikamo se proti desni in kmalu
naletimo na križišče poti, kjer se usmerimo desno proti Pogačnikovem domu.
Pot, ki na tem mestu krene ostro leve pelje bodisi proti Bivaku IV (Š-349 v
obratni smeri), bodisi prek Rdeče škrbine na Škrlatico (Š-433). V slabe pol ure v
položnem vzponu prispemo na Bovška vratca (2375 m). Na Bovških vratcih spet
zavijemo desno. Pot, ki na tem mest krene levo v 10 minutah po grebenu
pripelje na Križ (Š-346), v dobri uri pa na Stenar (Š-350). Že takoj ko z Bovških
vratc stopimo na južno stran Kriške stene, se nam odpre izjemen razgled. Pred
nami leži prostran svet Kriških podov, ki ga na jugu zapirajo Bovški Gamsovec,
Pihavec in pa Šplevta. Na zahodu pa kraljuje mogočni Razor. Desno od melišč
pod njegovo vzhodno steno pa boste lahko opazili mrk oranžno-rdeč obraz
Indijanca s perjanico. To je pravzaprav vrh Šplevte (Š-344). Vendar ne tiste že
omenjene, ki skupaj s Pihavcem tvori greben nad Pogačnikovim domom, ampak
gre za vrh, ki začenja jugovzhodni greben Razorja. Direktno pod nami pa v svoji
kotanji leži Zgornje Kriško jezero, ki je z lego 2158 m nad morjem, naše najvišje
visokogorsko jezero. Pot se za tem kratek čas strmo spušča tik pod robom
Kriške stene (klini) in nam ponudi razgled še prek stene na že prehojeno pot s
Krnice. Za tem prečimo pobočja Kriškega roba (jeklenica) in se spustimo v
zakrasel svet Kriških podov. Noben ljubitelj visokogorske krasa, tu dolgo ne bo
ostal ravnodušen, saj globokih škrapelj, žlebičev in drugih kraških oblik tu ne
manjka. Pod seboj pa že lahko opazimo Srednje Kriško jezero. Sedaj nas do
Pogačnikovega doma čaka le še nekaj spusta do križišča, kjer se odcepi pot na
Razor (Š-355) in krajši vzpon mimo zgornje postaje tovorne žičnice na vzpetino
Griva na kateri stoji omenjeni dom.
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Od Pogačnikovega nadaljujemo čez razgiban kraški teren Kriških podov navzgor
do Dovških vrat (2180 m), kjer se v razmaku parih metrov pojavita kar dve
razpotji. Na prvem krenemo levo, pri drugem pa zavijemo desno v smeri Vrat.
Kratek čas še hodimo po Kriških podih. Potem pa se prek krajšega vmesnega
skalnega pragu spustimo v zatrep Sovatne. Zatrep te doline je relativno kratek
in uravnan. Potem pa se teren nenadoma prevesi. Najprej se prek skalovja
spuščamo ob jeklenicah, čemur sledi kratko, a za sestop zelo prijetno melišče.
Pod meliščem naletimo na še en skalni prag (klini, nezahtevno). Za njim pa spet
melišča, tokrat precej obsežnejša, ki pa žal niso tako dobra za sestop kot prvo.
Na dnu melišč naletimo na razpotje in zavijemo levo. Takoj zatem stopimo v
bukov gozd in se še naprej naglo spuščamo. Vmes v konglomeratih naletimo
tudi na manjši izvir. Verjetno bo požirek ali dve studenčnice hladne še kako
prijal glede na to da smo na tako dolgi poti. Vendar ne skrbite. Do cilja ni več
daleč. Pot nas končno pripelje na glavno pot, pravzaprav kar kolovoz, ki vodi
skozi dolino Vrat. Zavijemo levo in po njem smo v 20 min pri Aljaževemu domu.
Zahtevna označena pot. S Krnice 6 h.

404 Na Vršič. S Koče v Krnici se po cesti ali po poti spustimo do planine v Klinu.
Prečimo planino in za njo zavijemo levo proti Mihovemu domu. Na ovinku
Vršiške ceste za Mihovim domom nas kažipot spet usmeri na pešpot. Od tu
naprej pot cesto sicer prečka še dvakrat. Vnovič stopimo na pot nekje med
deveto serpentino in Kočo na gozdu. Tokrat za precej dalj časa. Prijetno se
vzpenjamo skozi gozd in po mostičkih prečkamo številne potoke in hudournike.
Tako hodimo vse do 21. serpentine, ko moramo do vrha prelaza Vršič
nadaljevati spet po cesti. Pot je zelo luštna, a nekoliko pomanjkljivo označena.
Lahka označena pot. S Krnice 2 h.

Bivak II na Jezerih (2120 m)
407 Bivak II leži na robu planote Na jezerih pod Rokavi. Zgradili so ga Jeseniški planinci leta
1937. Prostor nudi 6 planincem na skupnih ležiščih. V bivaku je peč, a ker leži visoko nad
gozdno mejo je treba gorivo (les) prinesti s seboj. Ture na Oltar (Š-435, 2 h), Dovški križ (Š437, 1.30 h).
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408 Z Vrat (Poldovega rovta). Začnemo v Vratih malo naprej od Poldovega rovta. Tu bomo
desno ob cesti opazili velik možic in kolovozno pot. Nadaljujemo po tej kolovozni poti mimo
vikenda. Potem pa stopimo na uhojeno lovsko pot, ki je označena s številnimi možici. Zmede
nas lahko edino le gozdarska cesta, ki na enem mestu seka našo pot. Zato na tem mestu
sledimo rdečim pikam na bukvah. Za tem se pot nekaj časa vzpenja v ključih v smeri proti
levi. Potem pa nas steza privede na neizrazit greben kjer bomo na bukvi opazili izrezljan
smejoč obraz. Sicer grda skrunitev narave v tem primeru služi kot dobra orientacijska točka.
Na tem mestu desno navzgor zavije pot čez Brinje (Š-409). Mi pa nadaljujemo naravnost po
poti in po nekaj 100 metrih pridemo v grapo Rdečega potoka. Pot se nekaj časa drži desne
strani grape, potem pa preči na levo stran. Za tem se kar nekaj časa vzpenjamo direktno po
grapi večinoma »presahlega« potoka. V resnici potok seveda ni presahel. Tak vtis daje samo
zato, ker na tem delu ponikne v grušč in teče po svojih podzemnih poteh. Višje pot zavije
desno iz grape ter se kratek čas vzpenja po melišču. Potem pa sledi rahlo izpostavljena
prečnica v levo, ki nas privede na vrh slapu Rdečega potoka. Sledi zelo naporen del poti čez
obsežna melišča. Melišča so sicer ena boljših pri nas – za sestop. Za vzpon pa velja ravno
obratno. Na začetku se jim lahko izognemo po potki skozi ruševje na levi strani. Za tem se
vzpnemo po meliščih mimo Malega Matterhornom (1962 m) – koničasto oblikovanega
vršiča, ki od spodaj res nekoliko spominja na najbolj slavno goro na svetu. Od zgoraj pa sploh
ne izstopa iz okolice in deluje kot majhen z rušjem porasel griček. Od tu nas do bivaka II loči
le še nekaj vzpona po travah do manjše uravnave na kateri stoji bivak. Lahka, a naporna,
neoznačena pot. Z Vrat 3 h.
409 Čez Brinje. Začnemo v Vratih malo naprej od Poldovega rovta. Tu bomo desno ob cesti
opazili velik možic in kolovozno pot. Nadaljujemo po tej kolovozni poti mimo vikenda.
Potem pa stopimo na uhojeno lovsko pot, ki je označena s številnimi možici. Zmede nas
lahko edino le gozdarska cesta, ki na enem mestu seka našo pot. Zato na tem mestu sledimo
rdečim pikam na bukvah. Za tem se pot nekaj časa vzpenja v ključih v smeri proti levi. Potem
pa nas steza privede na neizrazit greben kjer bomo na bukvi opazili izrezljan smejoč obraz.
Sicer grda skrunitev narave v tem primeru služi kot dobra orientacijska točka. Na tem mestu
zavijemo desno navkreber. Če bi nadaljevali levo, bi po nekaj 100 metrih prišli v grapo
Rdečega potoka na pot Š-408, ki pelje proti Bivaku II. Že takoj pot postane zelo strma. Sprva
se vzpenjamo po strmem grebenu nad grapo Rdečega potoka. Pot že tu na mnogih mestih
postreže s čudovitim razgledom na Triglav in Stenar. Za tem pot prepleza nekaj lažjega
skalovja. Potem pa se za krajši čas poravna da obide Brinovo glavo (1571 m). Omenjen vrh je
sicer izredno razgledišče. Za tem se pot začne vzpenjati čez travnato pobočje. V visoki travi
se pot na posameznih mestih rahlo izgubi. Vendar večinoma poti ni težko slediti. Potem pa
pot za krajši čas preči v levo pod kraškimi žlebiči. Sledi napornejši del poti navzgor po dolini
Na brinju čez številna melišča. Na srečo se je meliščem na mnogih mestih možno izogniti po
poti, ki vijuga med ruševjem in po travah na levi strani. Na tem odseku tudi ni več enotne
uhojene poti. Zato je orientacija v primeru megle otežkočena. V takem slučaju se je najbolje
držati kar dna doline. Melišča nas pripeljejo do velikega možica na sedlu med Šplevto (2272
m) in Dovškim Križem. Na sedlu zavijemo ostro levo (proti jugu) okrog Šplevte. Bivaka II s tod
še ne vidimo. Nadaljujemo navzdol po meliščih, ki nas ekspresno pripeljejo do bivaka. Lahka
neoznačena pot. Z Vrat 3 h.
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Bivak III Za Akom (1340 m)

410 Bivak III leži v krnici Za Akom na hribčku sredi gozda, nekoliko stran od
markirane poti. Leta 1946 ga je postavilo PD Jesenice. V njem je na skupnih
ležiščih prostora za 8 planincev.
411 Z Gozd Martuljka. Začnemo na parkirišču pri propadlem penzionu Špik, tik
za železobetonskim mostom v vasi Gozd Martuljek. S parkirišča nadaljujemo še
50 m ob cesti v smeri Kranjske Gore. Potem pa zavijemo levo na makadamsko
cesto in se po njej sprehodimo še približno 600 m do večje jase, na kateri je
prikazana starodavna obrt oglarjenja. Nadaljujemo še naprej naravnost na
kolovoz. Levo pa zavije pot skozi Martuljkovo sotesko. Kolovoz se kmalu začne
znatno vzpenjati skozi gozd. Čez čas pa se poravna in ne dolgo za tem se nam z
leve pridruži pot skozi sotesko. Še nekaj minut se držimo kolovoza. Vmes se
pojavi še odcep za pot proti Bivaku pod Špikom (Š-416). Potem pa nas kažipot
usmeri s kolovoza desno na pot proti krnici Za Akom. Če na istem križišču
nadaljujemo naravnost, smo v minuti ali dveh pri priljubljeni brunarici »Pri
Ingotu« na planini Jasenje.
Naša pot je čisto na začetku zelo položna. Kaj kmalu pa se začne precej strmo
vzpenjati skozi gozd.
Po slabe pol ure hoje si lahko privoščimo ovinek k Zgornjemu Martuljškemu slapu. Uravnana
pot nas v dobrih 5 min pripelje v sotesko s slapišči, kjer razpenjeno vodo prečkamo prek
jeklenega mostička. Potem pa nas klini in jeklenice pospremijo prav do tolmuna na vznožju
zgornjega slapu.

Nad razpotjem za Zgornji Martuljški slap pot postane zelo strma. Za tem se
nekoliko zloži in se začne pomikati proti levi. Pot po skobah preči žlebiče v
apnencu. Potem pa se pot nekoliko poravna na vstopu v krnico Za Akom. Na
mesto kjer se markirana pot začne spuščati na bela prodišča, zavijemo desno in
po 5 min dosežemo Bivak III. Odcepov z markirane poti do bivaka je več,
nobeno pa ni označeno. Do Bivaka III je možno še po lepši poti priti tako da po
markirani poti sestopimo na bela prodišča. Potem pa prodih nadaljujemo še
150 m navzgor do velikega možica na desni, ki nas usmeri na stezo proti bivaku.
Zahtevna označena pot. Z Gozd Martuljka 2 h.

154

Bojan Ambrožič, https://bojanambrozic.wordpress.com/

412 Iz Gozd Martuljka (skozi Martuljkovo sotesko). Začnemo na parkirišču pri
penzionu Špik, tik za železobetonskim mostom v Gozd Martuljku. S parkirišča
nadaljujemo še 50 m ob cesti v smeri Kranjske Gore. Potem pa zavijemo levo
na makadamsko cesto in se po njej sprehodimo še 600 m do večje jase, kjer so
še vidne nekdanje oglarske kope. Nadaljujemo levo po kolovozu. Naravnost pa
(med drugim) pelje direktna pot proti Bivaku pod Špikom (Š-416). Kmalu za tem
prečkamo mostiček in nadaljujemo ob desnem bregu Martuljkovega potoka.
Pot je položna in prijetna. Postopno se soteska začne ožiti. Tu so bili nekdaj
prijetni mostički in brvi, ki so nas udobno vodili z enega brega potoka na
drugega. Trenutno pa jih ni, saj jih je odneslo neurje z visoko vodo. Brez teh brvi
pa je običajno potok zelo težko, če ne celo nevarno prečkati, saj je voda
Martuljkovega potoka zelo deroča.
Za tem deloma pridemo v najlepši in najožji del Martuljkove soteske. Soteska je
na nekaterih mestih globoka kar do 100 m. Pot v tem delu je dobra in nas
popelje skozi slikovito sotesko. Proti koncu gremo čez lesen most visoko nad
sotesko, s katerega je najlepši pogled na Spodnji Martuljški slap, ki pada 50 m
globoko. Slap je zelo vodnat in res čudovit. Nekoliko višje ob poti se slapu še
nekoliko bolj približamo.
Za tem pa se v ključih vzpnemo iz soteske na kolovoz, kjer se priključimo poti Š411 in po njej nadaljujemo do Bivaka Za Akom.
Pot skozi sotesko je občasno poškodovana in zato zaprta. Zaradi strmih sten, ki
nas obdajajo je tudi zelo izpostavljena padajočemu kamenju. Dejstvo je da se
poraja vprašanje, če je pot sploh smiselno še popravljati glede na to da jo
odnese vsaka višja voda. Po drugi strani pa je tudi res da gre za čudovito
sotesko, ki bi jo bilo škoda na ta način kar nekako opustiti. Z Gozd Martuljka 2 h
Bivak IV Na Rušju (1980 m)
413 Bivak IV leži na križišču poti z Vrat na Škrlatico ter poti s Kriških podov oz.
Krnice. Ker gre za edini bivak daleč naokoli, je po navadi precej oblegan. Prvi
bivak je bil na tem mestu zgrajen že leta 1948, a ga je odnesel vihar. Trenutno
obstoječi bivak pa je PD Jesenice zgradilo leta 1953. V njem je 10 ležišč, kurišče
ter rezervoar za kapnico. Odprt je vse leto.
Ture na Škrlatico (Š-431, 2.30 h), na Stenar (Š-353, 2.30 h), na Križ (Š-349, 1.30
h), na Dolkovo špico (Š-429, 1.30 h).
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414 Z Vrat. Pri kažipotu pred Aljaževim domom (Š-101) zavijemo desno in
nadaljujemo ob zahodnim do severnim robom travnika pri Šlajmerjevem domu
na kolovozno pot, ki se sprva vzpenja skozi strnjen gozd. Že kmalu pa se gozd
okrog poti odpre in nam ponudi nekaj veličastnih pogledov na Triglavsko
severno steno. Pot je v tem delu precej gruščnata in se kar malce melje. Za tem
pot zavije levo in za trenutek stopi iz gozda. Tu se nam odpre pogled na
vzhodno steno Stenarja. Na desni nad nami pa se vleče ozek greben Dolkove
glave in Strmih polic. Na tem delu hodimo cikcak bolj ali manj naravnost
navzgor in hitro nabiramo višino. Stenar pa nam prihaja vse bližje. Zatem nas
pot pripelje pod žleb v katerem leži melišče. Tu se pot spet obrne navkreber in
nas povede čez melišče. Na vrhu melišča je razpotje. Naravnost pelje pot čez
melišča proti Stenarskim vratcem. Mi pa zavijemo desno in nadaljujemo po
razgibanem visokogorskem kraškem svetu. Kmalu za tem se teren poravna in
nas privede na prostrano visokogorsko planoto imenovano Na rušju. Na
razpotju zavijemo levo in v dveh minutah dosežemo Bivak II. Naravnost pa pelje
pot proti Škrlatici (Š-431). Lahka označena pot. Z Vrat 3 h.

Bivak pod Špikom (1424 m)
415 Z bivakom upravlja PD Gozd Martuljek. V njem je 6 ležišč. Bivak je
zaklenjen. Ključe za bivak dobite pri oskrbnici Mihaeli Oman na tel. 040 515
471. V zgornjem delu je zimska soba, ki je stalno odprta. Tura na Malo Ponco (Š425, 4.30 h)
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416 Z Gozd Martuljka (direktna pot). Začnemo na parkirišču pri propadlem
penzionu Špik, tik za železobetonskim mostom v vasi Gozd Martuljek. S
parkirišča nadaljujemo še 50 m ob cesti v smeri Kranjske Gore. Potem pa
zavijemo levo na makadamsko cesto in se po njej sprehodimo še približno 600
m do večje jase, na kateri je prikazana starodavna obrt oglarjenja. Nadaljujemo
še naprej naravnost na kolovoz. Levo pa zavije pot (Š-412) skozi Martuljkovo
sotesko. Kolovoz se kmalu začne znatno vzpenjati skozi gozd. Čez čas pa se
poravna in ne dolgo za tem se nam z leve pridruži pot skozi sotesko. Še nekaj
minut se držimo kolovoza. Potem pa nas kažipot usmeri desno proti Bivaku pod
Špikom. Če na istem križišču nadaljujemo naravnost, pridemo v parih minutah k
priljubljeni brunarici »Pri Ingotu«. Na začetku hodimo po položnem kolovozu.
Na vseh mestih, kjer kolovoz sekajo še ostale gozdne ceste so označbe jasne. Po
15 min pa s kolovoza končno zavijemo na pot. Po njej prijetno in ne preveč
strmo vijugamo skozi gozd dokler nas ta ne povede do struge potoka. Strugo
kmalu za tem prečkamo in še nekaj minut hodimo po precej zložnem terenu.
Potem pa gre pot mimo ogromnega balvana, ki nekako naznanja konec
miloščine. Odslej je pot za nekaj časa zares strma. Vmes, sredi klanca, nam žejo
ob nastalem naporu lahko poteši studenec.
Višje se teren kot za nagrado poravna v čudoviti krnici Pod Srcem. Gozd se
razmakne. Nad nami pa se dvigajo sami mogočni vršaci Martuljških gora, s
trikotno steno Špika na čelu. Človek se ob pogledih na take stene počuti tako
zelo majhnega. Nekaj metrov hodimo po odprtem terenu. Za konec pa sledi le
še kratek vzpon skozi gozdiček do Bivaka pod Špikom. Z Gozd Martuljka 2 h.
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VZPONI NA VRHOVE

Kurji vrh (1762 m)
417 Kurji vrh je z ruševjem porasel vrh nad Kranjsko Goro. Prav zaradi ruševja vrh ni preveč
razgleden. Z nekaj truda pa se je vseeno mogoče razgledati proti zahodnim Karavankam,
Zgornjesavski dolini in Vršiču. Vrh je predvsem priljubljen med ljubitelji samote in brezpotij.
418 Z Gozd Martuljka. Začnemo na parkirišču pri propadlem penzionu Špik, tik za
železobetonskim mostom v vasi Gozd Martuljek. S parkirišča nadaljujemo še 50 m ob cesti v
smeri Kranjske Gore. Potem pa zavijemo levo na makadamsko cesto in se po njej
sprehodimo še približno 600 m do večje jase, na kateri je prikazana starodavna obrt
oglarjenja. Nadaljujemo še naprej naravnost na kolovoz. Levo pa zavije pot (Š-412) skozi
Martuljkovo sotesko. Kolovoz se kmalu začne znatno vzpenjati skozi gozd. Čez čas pa se
poravna in ne dolgo za tem se nam z leve pridruži pot skozi sotesko. Še nekaj minut se
držimo kolovoza. Potem pa nas kažipot usmeri desno na markirano pot oz. kolovoz proti
Bivaku pod Špikom. Kolovozu sledimo še ca. 10 min. Potem pa bomo na desni strani opazili
nekaj manjših možice in pa nov kolovoz, ki zavije prek potočka ostro desno. Stopimo na ta
kolovoz. Čez 200 m kolovoz ostro zavije levo, potem pa čez 100 m pridemo do križišča.
Nadaljujemo desno navzgor po boljšem kolovozu za neuradnimi markacijami »Črni vrh«. Do
podobnega križišča pridemo po nadaljnjih 100 m, le da tu zavijemo levo. Kolovoz za tem
preide v lovsko pot, ki je deloma označena z rdečimi označbami, deloma pa z možici. Po
dobre pol ure hoje po neoznačeni poti pridemo do obrobja gozdne jase. Pot je na tem delu
slabo vidna. Zato sledimo možicem in pa označbam, ki nas z jase vodijo strmo levo
navkreber. Pot se za tem nekoliko položi in nas pripelje v pas ruševja. Končno dobimo prve
razglede na poti, ki se odpirajo navzdol proti Martuljku in navzgor proti stenam Rigljice in
Rušice. Pot za tem dvakrat preči manjšo grapo. Za tem pa se nekaj minut vzpenja po
manjšem melišč. Nato na mestu kjer se pot približa večji (globlji) grapi na levi, zavijemo
desno in prečimo manjšo grapo. Na drugi strani grape nadaljujemo po poti, ki se v ključih
vzpenja skozi macesnov gozd. Tako cik-cakamo skozi gozd ca. 100 višinskih metrov. Potem pa
se macesje umakne ruševju. Pot pa se močno položi in začne prečiti proti desni. S tod se nam
odpre pogled Kurji vrh. Opazimo pa tudi prečo pot na katero smo namenjeni. Kmalu pridemo
do večjega balvana z napisom »PP«, kjer je razpotje. Mi nadaljujemo naravnost oz. celo rahlo
navzdol. Levo pa se odcepi pot proti Rušici in Rigljici. Pot nas še naprej v položnem vzponu
vodi prek južnih pobočij Kurjega vrha. Za tem pa se na poti pojavita dve zaporedni serpentini.
50 m za serpentinami pridemo do razpotja označenega z možicem. Mi zavijemo levo navzgor
proti Kurjemu vrhu. Desno navzdol pa se začne spuščati pot proti Kranjski gori. Naša pot se
sedaj v kratkih ključih strmo vzpenja med pasom ruševja na eni strani in stenami na drugi
strani. Po premaganih ca. 150 višinskih metrih končno pridemo na uravnan in travnat
predvrh Kurjega vrha. Tu boste našli tudi vpisno skrinjico z vpisno knjigo. Pravi vrh Kurjega
vrha je v resnici še 5 min hoje naprej po grebenu. Vendar ga le redko kdo obišče, saj je
potrebno nekaj (ne prehudega) prebijanja skozi ruševje. Lahka neoznačena pot. Z Gozd
Martuljka 3 h.
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419 Frdamane police (2284 m)
Ime gore izvira iz nemcizma »frdaman«, kar pomeni preklet in se nanaša na krušljivost skale.
Frdamane police so prvi vrh v grebenu, ki se vleče s Špika v smeri proti severozahodu. Isti
greben sestavljajo še Vrh nad Rudo (2108 m), Rigljica (2074 m) in Rušica (1911 m) ter
nekoliko nižja Kurji vrh (1780 m) in Črni vrh (1476 m). Prvi trije vrhovi so dostopni le
alpinistom, med tem ko Kurji vrh in Črni vrh lahko obiščejo tudi planinci.
Na Frdamane police se povzpnemo tako da najprej sledimo poti čez Kačji graben (Š-422)
skorajda do mesta, kjer ta začne zavijati desno v žleb med Lipnico in Špikom. Tu bomo na
melišču opazili komajda vidno stezico, ki pelje levo čez deloma zatravela melišča proti sedlu
med Špikom in Frdamanimi policami. Na omenjeno sedlo se najlažje povzpnemo čez
gruščnato, a lahko prehodno grapo. S sedla nadaljujemo levo deloma po skrotju, deloma po
poti, ki se širokemu grebenu izogne po južni strani. Kmalu za tem pa se teren začne zapirati.
Možici nas usmerijo nazaj na greben. Najlažji prehod tu najdemo na desni strani grebena.
Potem pa stopimo nazaj na levo stran grebena in se čez strmo skalovje vzpnemo na predvrh
Frdamanih polic. S predvrha nato sledi še kratko in nezahtevno prečenje na glavni vrh
Frdamanih polic. Okvir težavnosti plezanja pa sega v I stopnjo. Zahtevno brezpotje. Z mostu
čez Veliko Pišnico (nekdanjega hotela Erika) 3.45 h.

Špik (2472 m)
420. Špik je ena najlepših in najbolj znanih slovenskih gora. Predvsem je znana
njegova mogočna trikotna severna stena, ki se najlepše pokaže z Gozd
Martuljka. S te strani neposredno na Špik ne pelje nobena pot. Z nasprotne
strani, pa na Špik peljeta dve, razmeroma nezahtevni, označeni poti. Žal večino
obiskovalcev Špik s te strani razočara, saj se njegov vrh komajda dvigne nad
okoliški greben. Zaradi nekoliko odmaknjene lege so razgledi s Špika odlični. Le
pogled na Triglav nam zastira Škrlatica.
421 Od Koče v Krnici (Š-400). Najprej hodimo skorajda po ravnem skozi gozd.
Za tem pa prispemo v grapo Gruntovnico po kateri se nekaj časa vzpenjamo. V
steni nad grapo je videti manjši slap. Vode v grapi pa navadno ni. Iz grape
zavijemo v levo in vzpon nadaljujemo po meliščih pod Gamsovo špico. Ko
prečimo melišča pridemo v pas ruševja kjer je pot prijetnejša za hojo. Pot kmalu
pripelje nad Gamsovo špico (1931 m). Skozi njeno škrbino je mogoče videti
Prisojnik, kot bi ga pogledali skozi kakšno grajsko lino. Sledi vzpon po travnatem
pobočju Lipnice. Na njen vrh pa se povzpnemo ob jeklenicah. Z Lipnice (2418 m)
nadaljujemo proti severu, po grebenu med Lipnico in Špikom. Greben je na
nekaterih mestih izpostavljen, vendar so ta mesta dobro zavarovana. Z Lipnice
na vrh Špika potrebujemo pol ure. Ta pot je daljša, a manj naporna kot tista čez
Kačji graben. Zahtevna označena pot. Iz Krnice 4h.
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422 Skozi Kačji graben. Začnemo na mostu čez Veliko Pišnico (nekdanjega
hotela Erika), tik preden se cesta začne strmo vzpenjati proti Vršiču. Parkiramo
lahko na manjšem obcestnem parkirišču. Z mostu zavijemo levo na kolovoz, ki
pelje ob desnem bregu Pišnice proti Koči v Krnici. Pozor, s tega mesta se lepo
vidi Zadnje Prisojnikovo okno. Kolovoz po katerem hodimo je pogosto zelo
močno poškodovan in največkrat ni prevozen niti s terenskimi vozili, saj ga
sekajo številni plazovi. Po njem hodimo dobre pol ure do lepo označenega
odcepa za pot čez Kačji graben. Od razpotja najprej nekaj minut hodimo skozi
gozd. Potem pa pot pelje skozi ruševje ter čez gruščnate zasipe ob vznožju
Kačjega grabna. Dokaj naporno pot nam omili razgled na severno steno
Prisojnika in na planino V Klinu. Nazadnje pot preči Kačji graben v smeri proti
desni (možici) in se mu nikoli več ne približa. Sledi dolg vzpon čez strm skalnat
teren skozi gozd. Pot po tehnični plati niti ni toliko zahtevna, kot je naporna za
hoja. Vseeno so za boljši občutek na nekaterih, nekoliko bolj strmih, mestih
nameščene skobe in pa klini. Iz gozda se dvignemo v pas ruševja ob pogledih na
dva brezpotna vrhova – Rušico in Rigljico. Potem pa se po slabih treh urah
precej dolgočasne in le slabo razgledne hoje dvignemo nad gozdno mejo, kjer
vstopimo v krnico pod Frdamanovimi policami, Špikom in Lipnico. Najprej se
pot za kratek čas nekoliko položi. Potem pa nas pelje čez velike balvane, ki so
posledica še dokaj svežega skalnega podora. Takoj za tem pa se začne najbolj
naporen del poti čez melišča. Najprej se v ključih vzpenjamo bolj ali manj
naravnost proti zatrepu krnice. Potem pa zavijem desno v širok žleb med
Špikom in grebenom Lipnice. Na vrhu melišča, tik pod vršno piramido Špika, se
nam priključi pot čez Lipnico (Š-421). Po njej dosežemo greben (pojavi se nekaj
klinov in jeklenic) in se po vršni strmini povzpnemo na vrh Špika. Bolj
priporočljivo je to pot zaradi melišč uporabiti za sestop. Zahtevna označena
pot. Z mostu čez Veliko Pišnico 4 h.
Dolkova špica (2591 m)
429 Dolkova špica je vrh ujet med dvema krnicama – Zadnji Dolek in Vrtača. Nanjo ne vodi
nobena označena pot. Vendar ker leži razmeroma blizu obeh označenih poti na Rdečo
škrbino, je razmeroma lahko dostopna. V panorami Dolkove špice dominirata Stenar in Razor
s prostrano planoto Na Rušju na zahodu, medtem ko dobršen del vzhodne panorame
zavzame Škrlatica.
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Najlažje je dostopna s krnice Zadnji Dolek. Do sem gremo kot po poti z Vrat na Škrlatico (Š431). Potem pa na razpotju zavijemo levo proti Kriškim podom (desno se nadaljuje pot na
Škrlatico). Po kratkem prečenju redkih trav in vrtač pridemo na melišče. Pot se tu kar malo
izgublja. Sledi naporen vzpon po melišču do Rdeče Škrbine. V žlebu do škrbine je velika
nevarnost padajočega kamenja.
Ime Rdeča škrbina seveda še zdaleč ni naključje. Kamnina je že od daleč videti oranžno rdeča
zato, ker ima precej primesi limonita (železove rude – zmesi mineralov hematita, göthita in
lepidokrokita). Lepe primerke rude boste v okolici škrbine z lahkoto našli.
Na vrhu škrbine krenemo naravnost navzgor proti rdeči piki. Medtem ko markirana pot proti
Kriškim podom zavije desno navzdol. Potem nadaljujemo po grebenu ali tik pod njim, na
zahodni strani gore. Za tem se greben položi in pristopimo na dolg in prostran vrh Dolkove
špice. Kljub temu da pot ni markirana ni orientacijsko zahtevna, saj je označena s celo
plejado možicev. Vmes pa nas čaka tudi par metrov najlažjega plezanja. Delno zahtevno
brezpotje. S Zadnjega Dolka 45 min.

Škrlatica (2740 m)
430 Škrlatica ali nekoč imenovana tudi Suhi plaz, je druga najvišja slovenska
gora. Prvi se je nanjo leta 1880 povzpel Juilus Kugy, v spremstvu gorskih
vodnikov Andreja Komaca in Matije Kravanje. Na Škrlatico je možno priti iz več
različnih smeri, a prav na sam vrh vodi samo ena označena pot - s krnice Zadnji
Dolek. Na vrhu stoji jeklen križ v spomin umrlim članom Turistovskega kluba
Skala. Razgled z vrha prav vleče proti Triglavu, ki dominira v južnem delu
panorame. Na zahodu in pa severu pa kraljujejo Prisojnik, Jalovec in Mangart
ter Špik. Še najlepši razgled pa se odpre proti vzhodu, tik pod vrhom Škrlatice,
proti čudoviti krnici v Kotlu.
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431 Z Vrat. Pri kažipotu pred Aljaževim domom (Š-101) zavijemo desno in
nadaljujemo ob zahodnim do severnim robom travnika pri Šlajmerjevem domu
na kolovozno pot, ki se sprva vzpenja skozi strnjen gozd. Že kmalu pa se gozd
okrog poti odpre in nam ponudi nekaj veličastnih pogledov na Triglavsko
severno steno. Pot je na tem delu precej gruščnata in s tem naporna za hojo. Za
tem pot zavije levo in za trenutek stopi iz gozda. Tu se nam odpre pogled na
vzhodno steno Stenarja. Na desni nad nami pa se vleče ozek greben Dolkove
glave in Strmih polic. Na tem delu hodimo cikcak bolj ali manj naravnost
navzgor in hitro nabiramo višino. Stenar pa nam prihaja vse bližje. Za tem nas
pot pripelje pod žleb v katerem leži melišče. Tu se pot spet obrne navkreber in
nas povede čez melišče. Na vrhu melišča je razpotje. Naravnost pelje pot čez
melišča proti Stenarskim vratcem. Mi pa zavijemo desno in nadaljujemo po
razgibanem visokogorskem kraškem svetu. Kmalu za tem se teren poravna in
nas privede na prostrano visokogorsko planoto imenovano Na rušju. Levo,
nekoliko stran od naše poti, leži Bivak IV. Na razpotju krenemo naravnost (levo
gre pot mimo Bivaka IV na Kriške pode (Š-332).
S travnate planote stopimo na krajše melišče in se po njem vzpnemo čez
skalovje na neizrazit greben med Dolkovo špico in Strmimi policami. Z grebena
nas steza v rahlih vzponih in spustih popelje prek travnikov in melišč po
obronkih krnice Prednji Dolek. Pot nas popelje skorajda povsem pod južno
steno Škrlatice. Potem pa se spet obrne navzgor čez melišče. To je zagotovo
najnapornejši del poti na Škrlatico. Na vrhu melišča se teren poravna v krnico
Zadnji Dolek. Tu na razpotju zavijemo desno navzgor na novo melišče. Levo
pelje pot na Kriške pode (Š-432 v obratni smeri) in Dolkovo špico (Š-429).
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Pot navzgor po melišču ni enotna, ker gre tu (sploh pri povratku) vsak planinec
malce po svoje. Zato se držimo najbolj uhojene različice poti. Z melišča stopimo
v skalovje in se po njem, tik nad meliščem, vzpnemo pod masivno steno
Škrlatice. Ta del pot ni toliko zahteven. Vseeno pa je treba potrebna previdnost
zaradi velike količine naloženega grušča. Za tem sledi zavarovan del poti. Odslej
nas večinoma spremlja dobra masivna skala. Najprej se ob jeklenici nekoliko
spustimo. Potem pa zavijemo navzgor po žlebu. Pot večnima dobro sledi
naravnim prehodom. Zato je jeklenic in klinov manj kot bi morda pričakovali.
Vseeno pa so vsi najtežji deli dobro zavarovani. Omenjen žleb nas pripelje na
majhno škrbino s katere se nekaj metrov spustimo. Potem pa nas čaka najbolj
izpostavljen del poti prek strmih gladkih apnenčastih plošč. Čezenj nas varno
povedejo skobe, klini in pa jeklenica. Sledi še nekaj vzpona po zelo
razčlenjenem terenu v smeri proti desni. Če se na tem delu poti obrnemo nazaj,
bomo videli majhno trikotno okno v Škrlatici. In nič hudega če smo ga gor grede
spregledali, saj ga bomo pa zato zagotovo opazili med sestopom. Kmalu
pridemo na jugovzhodni greben Škrlatice in po njem nadaljujemo v levo. Z
grebena se nam odpre čudovit pogled v krnico v Kotlu in na oster greben Rokov
nad njo. Pot se sprva grebenu nekoliko ogne po desni strani. Za tem pa za
trenutek sledi spet bolj strm vzpon da dosežemo teme grebena in po njem
nadaljujemo na vrh Škrlatice. Zelo zahtevna označena pot. Z Vrat 6 h.
432 S Pogačnikovega doma na Kriških podih (Š-326). Z vzpetine na kateri, v
zavetju varno pred snežnimi plazovi stoji koča, krenemo proti severu in se
mimo zgornje postaje tovorne žičnice spustimo par deset višinskih metrov do
razpotja in nadaljujemo naravnost. Levo pa gre pot proti Razorju (Š-355) in
Vršiču (Š-330 v obratni smeri). Nadalje se vzpenjamo po zaraslem svetu polnem
škrapelj, kotličev in drugih kraških oblik. Kasneje se pot nekoliko položi, preči
pobočja Kriškega roba ter nas pripelje skorajda povsem na rob Kriške stene. Na
tem odseka poti imamo odličen razgled na Zgornje Kriško jezero – naše najvišje
ležečo visokogorsko jezero. Za tem se pot obrne na desno in postane nekoliko
zahtevnejša. Čez vse ovire nas spretno popeljejo klini in skobe. Kasneje se teren
spet položi in nas pripelje na Bovška vratca (2375 m).
Na Bovških vratcih nas smerokaz usmeri levo navzdol. Lahko pa tudi zavijemo
desno in si privoščimo krajši ovinek na vrh razglednega Križa (Š-347). Za tem se
v 15 minutah z Bovških vratc spustimo do novega razpotja, kjer zavijemo desno
v smeri Škrlatice. Levo pa pelje pot čez Kriško steno v Krnico (Š-331 v obratni
smeri).
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Naša pot se za tem še naprej spušča in nas kmalu pripelje do novega križišča,
kjer krenemo levo. Pot desno pa se spusti proti Bivaku IV (Š-332 v obratni
smeri) in v Vrata. Sprva nadaljujemo prek melišč. Potem pa zaidemo v bolj strm
(mestoma rahlo izpostavljen) svet pod zahodno steno Dovškega Gamsovca. Pot
je na tem odseku (do Rdeče škrbine) tudi bolj slabo označena. Markacije so
stare in obledele. Bolj ali manj uspešno pa jih nadomeščajo možici. S poti pa
lahko pod nami občudujemo čudovito skorajda povsem pravilno (okroglo)
alpsko krnico imenovano Vrtača. Pot nas za tem za trenutek prinese na greben,
tik pod vršno zgradbo Dovškega Gamsovca. Potem pa nadaljujemo navzgor po
melišču. Naj vas ta nikar ne spravi v slabo voljo, saj je sestop po njem morda še
bolj neroden, kot vzpon. Melišče nas povede tik pod Rdečo škrbino. Do nje nas
loči le še vzpon čez nekaj metrov lažjega skalovja čez katerega nas popeljejo
možici. Z Rdeče škrbine nadaljujemo navzdol po žlebu na drugo stran. Zaradi
naloženega grušča in velike nevarnosti padajočega kamenja stopamo previdno.
Ko pa z žleba stopimo na melišča, pa si lahko damo duška in udobno sestopimo
na dno krnice Zadnji Dolek. V spodnjem delu se pot čez Dolek kar nekoliko
izgublja in nas pripelje do razcepa, kjer zavijemo naravnost na melišča pod
Škrlatice. Z Leve pa se nam priključi pot na Škrlatico z Vrat (Š-431).
Pot navzgor po melišču ni enotna, ker gre tu (sploh pri povratku) vsak planinec
malce po svoje. Zato se držimo najbolj uhojene različice poti. Z melišča stopimo
v skalovje in se po njem, tik nad meliščem, vzpnemo pod masivno steno
Škrlatice. Ta del pot ni toliko zahteven, kot je treba ohraniti pozornost zaradi
velike količine naloženega grušča. Za tem sledi zavarovan del poti. Odslej nas
večinoma spremlja dobra masivna skala. Najprej se ob jeklenici nekoliko
spustimo. Potem pa zavijemo navzgor po žlebu. Pot večnima dobro sledi
naravnim prehodom. Zato je jeklenic in klinov manj kot bi morda pričakovali.
Vseeno pa so vsi najtežji deli dobro zavarovani. Omenjen žleb nas pripelje na
majhno škrbino s katere se nekaj metrov spustimo. Potem pa nas čaka najbolj
izpostavljen del poti prek strmih gladkih apnenčastih plošč. Čezenj nas varno
povedejo skobe, klini in pa jeklenica. Sledi še nekaj vzpona po zelo
razčlenjenem terenu v smeri proti desni. Če se na tem delu poti obrnemo nazaj,
bomo videli majhno trikotno okno v Škrlatici. In nič hudega če smo ga gor grede
spregledali, saj ga bomo pa zato zagotovo opazili med sestopom. Kmalu
pridemo na jugovzhodni greben Škrlatice in po njem nadaljujemo v levo. Z
grebena se nam odpre čudovit pogled v krnico v Kotlu in na oster greben Rokov
nad njo. Pot se sprva grebenu nekoliko ogne po desni strani. Za tem pa za
trenutek sledi spet bolj strm vzpon da dosežemo teme grebena in po njem
nadaljujemo na vrh Škrlatice. Dolg in fizično naporen pristop. Zelo zahtevna
označena pot. S Pogačnikovega doma 4.30 h.
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433 S Krnice. Pri Koči v Krnici (Š-400) nadaljujemo naravnost v smeri Križa. Pot
se nekaj časa vzpenja skozi gozd, potem pa položno vije skozi ruševje. Večkrat
prečimo tudi gruščnate nasipe čez katere nas vodijo veliki možici. Pot do sem
poteka bolj ali manj naravnost. Potem pa pripelje do grape po kateri teče
potok. Grapo prečimo v smeri proti levi. Za tem pa začnemo nekoliko strmeje
vzpenjati v ključih skozi redek macesnov gozd. Ko dokončno stopimo iz gozda,
se pred nami že odpre pogled na Kriško steno. Tja čez smo namenjeni. Še prej
pa nas čaka vzpon prek melišč krnice V kotu. Vendar tudi vzpon prek melišč ni
pretirano naporen, saj se dolina ves čas zelo zložno vzpenja. S središča krnice
pa smo s treh strani tako zelo obdani s strmimi stenami da dobimo občutek, kot
da smo v centru velikega amfiteatra. Tik pod Kriško steno običajno celo leto
ležijo manjša snežišča.
Začetek poti čez steno je na levi strani krnice. Pot se sprva pomika po skalni
polici proti levi. Za tem pa zavije proti desni v razčlenjen gruščnat žleb. Za
žlebom se spet začnemo pomikati proti levi proti vrhu stene. Pot ves čas lepo
sledi najlažjim naravnim prehodom. Zato železja v steni ni prav veliko. Še največ
se pojavi klinov. Jeklenice in pa skobe pa varujejo samo posamezne krajše
odseke. Pot čez Kriško steno ni pretirano zahtevna. Se pa na poti pojavi nek
drug problem. Pot je namreč sploh v spodnjem delu posuta z drobnim grušče,
zaradi česar je (sploh pri sestopanju) nevarnost zdrsa.
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Z vrha stene stopimo na planotast svet. Pomikamo se proti desni in kmalu
naletimo na križišče poti, kjer zavijemo ostro levo (skorajda nazaj) proti
Škrlatici. Pot, ki na tem mestu krene desno pelje čez Bovška vratca na Kriške
pode (Š-331). Naša pot se za tem začne spuščati in nas kmalu pripelje do
novega križišča, kjer krenemo levo. Pot desno pa se še naprej spušča proti
Bivaku IV (Š-332) in v Vrata. Sprva nadaljujemo prek melišč. Potem pa zaidemo
v bolj strm (mestoma rahlo izpostavljen) svet pod zahodno steno Dovškega
Gamsovca. Pot je na tem odseku (do Rdeče škrbine) tudi bolj slabo označena.
Markacije so stare in obledele. Bolj ali manj uspešno pa jih nadomeščajo možici.
S poti pa lahko pod nami občudujemo čudovito skorajda povsem pravilno
(okroglo) alpsko krnico imenovano Vrtača. Pot nas za tem za trenutek prinese
na greben, tik pod vršno zgradbo Dovškega Gamsovca. Potem pa nadaljujemo
navzgor po melišču. Naj vas ta nikar ne spravi v slabo voljo, saj je sestop po
njem morda še bolj neroden, kot vzpon. Melišče nas povede tik pod Rdečo
škrbino. Do nje nas loči le še vzpon čez nekaj metrov lažjega skalovja čez
katerega nas popeljejo možici. Z Rdeče škrbine nadaljujemo navzdol po žlebu
na drugo stran. Zaradi naloženega grušča in velike nevarnosti padajočega
kamenja stopamo previdno. Ko pa z žleba stopimo na melišča, pa si lahko damo
duška in udobno sestopimo na dno krnice Zadnji Dolek. V spodnjem delu se pot
čez Dolek kar nekoliko izgublja in nas pripelje do razcepa, kjer zavijemo
naravnost na melišča pod Škrlatice. Z Leve pa se nam priključi pot na Škrlatico z
Vrat.
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Pot navzgor po melišču ni enotna, ker gre tu (sploh pri povratku) vsak planinec
malce po svoje. Zato se držimo najbolj uhojene različice poti. Z melišča stopimo
v skalovje in se po njem, tik nad meliščem, vzpnemo pod masivno steno
Škrlatice. Ta del pot ni toliko zahteven, kot je treba ohraniti pozornost zaradi
velike količine naloženega grušča. Za tem sledi zavarovan del poti. Odslej nas
večinoma spremlja dobra masivna skala. Najprej se ob jeklenici nekoliko
spustimo. Potem pa zavijemo navzgor po žlebu. Pot večnima dobro sledi
naravnim prehodom. Zato je jeklenic in klinov manj kot bi morda pričakovali.
Vseeno pa so vsi najtežji deli dobro zavarovani. Omenjen žleb nas pripelje na
majhno škrbino s katere se nekaj metrov spustimo. Potem pa nas čaka najbolj
izpostavljen del poti prek strmih gladkih apnenčastih plošč. Čezenj nas varno
povedejo skobe, klini in pa jeklenica. Sledi še nekaj vzpona po zelo
razčlenjenem terenu v smeri proti desni. Če se na tem delu poti obrnemo nazaj,
bomo videli majhno trikotno okno v Škrlatici. In nič hudega če smo ga gor grede
spregledali, saj ga bomo pa zato zagotovo opazili med sestopom. Kmalu
pridemo na jugovzhodni greben Škrlatice in po njem nadaljujemo v levo. Z
grebena se nam odpre čudovit pogled v krnico v Kotlu in na oster greben Rokov
nad njo. Pot se sprva grebenu nekoliko ogne po desni strani. Za tem pa za
trenutek sledi spet bolj strm vzpon da dosežemo teme grebena in po njem
nadaljujemo na vrh Škrlatice. Zelo dolg in fizično naporen pristop. Zelo
zahtevna označena pot. S Krnice 7 h.
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Veliki Oltar (2621 m)
435 Veliki Oltar je ena osrednjih Martuljških gora, saj leži na stiku gorskih grebenov
Dovškega Kriiža, Rokavov in Martuljških Ponc.
Od Bivaka II (Š-407) krenemo po poti čez visokogorske travnike proti severovzhodu. Poti se
držimo skorajda do sedla med Šplevto in Dovškim Križem. Tedaj se usmerimo proti široki
podrti grapi. Pristop na Oltar se začne na vrhu melišča, levo od te velike grape. Sprva
plezamo in hodimo po zelo razčlenjenem svetu bolj ali manj naravnost navzgor. Potrebna je
izdatna previdnost, saj je skala zelo krušljiva. Nadalje sledimo možicem v smeri proti levi,
prek nekaj manjših grap in žlebov. Smer vzpona za tem postane spet nekoliko bolj strma in
nas kmalu privede na travnat greben. Z grebena se po poti spustimo na sedlo Grlo. S tod se
nam prikaže podoba Velikega Oltarja, ki jo sekata dve grapi, ki se združita na melišču.
Usmerimo se na hrbet, ki poteka levo od leve grape. Možici nas nekaj časa vodijo čez
prehode navzgor po tem hrbtu. Plezanje na tem delu ni tako zahtevno. Vendar pa obstaja
nevarnost zdrsa zaradi grušča s katerim so posute skale. Višje prečimo nekoliko proti levi.
Teren kmalu postane še bolj strm in krušljiv. Za tem pridemo pod vršno zgradbo Oltarja, ki jo
obidemo po polički v smeri proti desni. To nas pripelje nad globoko škrbino. Od tod nas čaka
do vrha le še kratek, a ozek in zelo izpostavljen, vršni greben Oltarja. Težavnost plezanja je v
okviru I-II stopnje. Zelo zahtevno brezpotje. Z Bivaka II 2 h, z Vrat 6 h.

Dovški križ (2542 m)
436 Dovški križ je je ena lažje dostopnih brezpotnih gora v Martuljku. Nahaja se na stičišču
grebenov Martuljških Ponc in Rokavov. Na zahodnem delu se strmo spušča v krnico
Amfiteater. Njegova južna soseda je travnat vrh Šplevta (2272 m), ki je lahko dostopen
travnat »grič« nad dolino Na Brinju.
437 Od Bivaka II (Š-407) krenemo po poti čez visokogorske travnike proti severovzhodu. Pot
nas po pol ure hoje pripelje na sedlo med Šplevto in Dovškim Križem. Na sedlu zavijemo levo
in se vzpnemo navzgor po melišču. Potem pa preplezamo nekaj lažjega skalovje v smeri proti
desni. Sledi vzpon v ključih čez travnato pobočje po potki označeni z možici. Potem pa stezica
zavije levo in preči manjšo grapo. Za tem se vzpenjamo po skrotju do masivnega skalnatega
stebra. Tu zavijemo desno in se z lažjim plezanjem vzpnemo po krajši grapi na melišče.
Melišče prečimo proti desni in se vzpnemo skorajda na predvrh Dovškega križa. Potem pa
sledi kratek, a izpostavljen spust v škrbino. Paziti moramo predvsem zaradi grušča
naloženega na poličkah. S škrbine nas do vrha Dovškega Križa čaka le še nekaj lažjega
plezanja in hoje po skrotju. Zahtevno brezpotje z nekaj mesti plezanja do I stopnje. Od Bivaka
II 1.30 h. Z Vrat 4.30 h.
438 Z Vrat čez Brinje. Po poti Š-409 se vzpnemo na sedlo med Šplevto (2272 m) in Dovškim
Križem. Od tod nadaljujemo po poti Š-437.
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Kukova špica (2427 m)
441 Kukova špica je izrazit piramidast vrh na skrajnem severnem (desnem) robu Julijcev,
gledano iz Ljubljanske kotline. Zaradi tega, ker nanj ne vodi nobena označena pot, je tura v
preteklosti veljala za gorniško klasiko hoje po brezpotju. Danes temu ni več tako, saj je
povečan obisk ustvaril poti, ki pa so še vedno neoznačene. Z vrha Kukove špice se odpre
čudovit pogled v Amfiteater – po mnenju mnogih najlepšo krnico v Julijskih Alpah.
442 Z Vrat. Izhodišče za to pot je mesto kjer cesto Mojstrana – Vrata prečka široka grapa
imenovana Veliki Črlovec. To je sredi asfaltiranega klanca za Kočo pri Peričniku. Med neurji
se po Velikem Črlovcu valijo ogromne količine grušča v dolino. Zato je pogosto, točno na
mestu izhodišča te poti, cesta poškodovana. Parkiramo ob cesti na manjšem parkirišču.
Pot se začne točno nad parkiriščem in se na začetku vzpenja po grapi. Potem pa zavije desno
v gozd, da se ji ogne, ker postaje vse globlja. Za tem se pot vzpenja v nenavadno položnih
ključih med grapama Veliki Črlovec na zahodu in Mali Črlovec na vzhodu. Zato so sčasoma
nastale številne bližnjice, ki glavno pot sekajo po dolgem in počez. Za tem z gozda pridemo
na ozek z rušjem porasel grebenček med obema Črlovcema. Potem pa se teren zopet razširi
in postane bolj strm. Vendar če se držimo najbolj uhojene poti po serpentinah, napor ni
prehud. Čez čas se teren rahlo položi. Tu kmalu zavijemo levo (možic) na prečno pot, ki vodi
z Njivic proti Poldovem rovtu. Po parih minutah hoje nas ta pot pripelje v Veliki Črlovec in ga
preči. Za tem tej poti sledimo nekaj 100 metrov do mesta, kjer našo pot preči krajše melišče
deloma poraslo s travo. Tu stoji možic, ki nas usmeri desno navzgor proti sedlu Čez Gulce. Po
melišču se vzpenjamo bolj ali manj kar naravnost navzgor, saj na začetku ni nobene izrazite
poti. Kasneje pa se pot vendarle pojavi. Steza nas pripelje do skalnega skoka, ki ga lahko z
lažjim plezanjem preplezamo ali pa enostavno obidemo po levi strani. Nad tem delom se
spet pojavi skok, ki ga udobno obidemo po travah na desni strani. Vendar zaradi naraščajoče
nadmorske višine udobja trav kmalu zmanjka. Spet se znajdemo na meliščih, ki pripeljejo v
manjšo krnico, ki jo na severu zapira skalnato pobočje. Pot preči to pobočje brez posebnosti
in pripelje na sedlo Čez Gulce (2257 m). S sedla se usmerimo na desno (proti severovzhodu).
Vrh dosežemo v 20 minutah hoje po skrotju. Zahtevna neoznačena pot. Z Vrat 4-5 h
Pot ni markirana, a je kljub temu zelo dobro označena z možici. Poleg tega pa je zaradi
obljudenosti iz nekdanjega brezpotja nastala dobro vidna in sledljiva pot. Zato je primerna
tudi za tiste gornike, ki se z neoznačenimi potmi šele spoznavajo. Kljub temu pa opozarjamo
na previdnost. Sploh v primeru megle postane orientacija bistveno zahtevnejša.

Vrtaško Sleme (2076 m)
443 (Vrtaško) Sleme je najbolj vzhodni dvatisočak v grebenu Martuljških gora. Z
vrha se odpirajo razgledi predvsem proti Triglavski skupini na jugu ter proti
Karavankam na severu. V neposredni bližini Vrtaškega Slemena leži še en manj
znan dvatisočak z imenom Votlo Sleme (2029 m). Vrtaško Sleme je eden
tehnično lažje dostopnih dvatisočakov v Julijcih. Vendar so pristopi nanj precej
dolgi. Pot na sam vrh pa je na nekaterih mestih pomanjkljivo označena.
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444 Z Mojstrane. Parkiramo na manjšem parkirišču za tablo konec vasi
Mojstrana. Začetek poti pa je nekaj 10 metrov nazaj, kjer bomo opazili pot, ki
pelje v gozd. Najprej nekaj minut hodimo po kolovozu. Potem pa stopimo na
široko pot, ki se začne strmo vzpenjati. Strmina dolgo časa ne popusti. Ves čas
se pomikamo nekoliko proti levi. Pot se za tem nekoliko poravna in preči strma
skalnata pobočja. Kmalu za tem pridemo na Vrtaško planino, kjer zavijemo
desno navzgor. Še naprej se vzpenjamo skozi gozd v smeri proti zahodu. Vendar
ni več tako hudo strmo kot na začetku z Mojstrane. Kmalu prečimo večjo
travnato jaso. Potem pa nadaljujemo vzpon skozi gozd pod Vrtaškim vrhom do
travnate uravnave imenovane Njivice. Za Njivicami se pot začne vzpenjati skozi
ruševje. Sledi le še vzpon po strmih travah na greben Slemena, kjer zavijemo
levo in v nekaj minutah dosežemo travnat vrh. Pot od Njivic do Sleme je
nekoliko slabše označena. Lahka označena pot. Z Mojstrane 4.15 h.
445 Z Vrat. Izhodišče za to pot je mesto kjer cesto Mojstrana – Vrata prečka široka grapa
imenovana Veliki Črlovec. To je na sredi asfaltiranega klanca za Kočo pri Peričniku. Med
neurji se po Velikem Črlovcu valijo ogromne količine grušča v dolino. Zato je pogosto, točno
na mestu izhodišča te poti, cesta poškodovana. Parkiramo ob cesti na manjšem parkirišču.
Pot se začne točno nad parkiriščem in se na začetku vzpenja po grapi. Potem pa zavije desno
v gozd, da se ji ogne, ker postaje vse globlja. Za tem se pot vzpenja v nenavadno položnih
ključih med grapama Veliki Črlovec na zahodu in Mali Črlovec na vzhodu. Zato so sčasoma
nastale številne bližnjice, ki glavno pot sekajo po dolgem in počez. Za tem z gozda pridemo
na ozek z rušjem porasel grebenček med obema Črlovcema. Potem pa se teren zopet razširi
in postane bolj strm. Vendar če se držimo najbolj uhojene poti po serpentinah napor ni
prehud. Čez čas se teren rahlo položi. Tu kmalu stopimo na prečno pot (možic), ki vodi s
Poldovega rovta proti Njivicam. Po prečni poti zavijemo desno in se še naprej nekaj časa
vzpenjamo skozi gozd v ključih. Potem pa pot zavije močno desno in preči grapo Mali
Črlovec. Za grapo se pot spet nekaj časa vzpenja v ključih skozi gozd in po melišču. Potem pa
sledi dolgo prečenje strmih in mestoma tudi rahlo izpostavljenih pobočij pod Vrhom nad
Mužici in Slemenom do travnate uravnave Njivice. Tu stopimo na markirano pot (Š-444) in po
njej nadaljujemo do vrha.
Opisana pot seveda ni označena. Vendar je večinoma kar dobro uhojena in je lahko sledljiva.
Le zadnjih nekaj 10 metrov pred Njivicami se izgubi v ruševju. V kolikor bi želeli po opisano
pot prehoditi v obratni smeri, naj dodamo še to da je začetek poti označen z napisom »PP«
na skali na začetku Njivic (gledano z Mojstranške strani). Z Vrat 4 h.
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446 S Peričnika. Po običajni markirani planinski poti se povzpnemo mimo slapu Spodnji
Peričnik do Zgornjega Peričnika. Nadaljujemo po stezici pod slapom, tako da si ga ogledamo
»od zadaj«. Na drugi strani slapu za kratek čas sledimo stezici, ki nas vodi po skalni polici. Za
tem skrenemo z uhojene poti levo navzgor in nadaljujemo vzpon skozi gozd. Poti tu ni. Teren
pa je vseeno razmeroma lahko prehoden. Kmalu bomo naleteli na opuščeno in zaraščeno
planino Višek. Vidnih je še nekaj temeljev nekdanjih planšarskih stanov. Od planine Višek
nadaljujemo ob grapi Peričnika. Čez čas bomo naleteli na širok kolovoz. Ta isti kolovoz preči
tudi strugo potoka, ki napaja slap Peričnik. Od struge potoka nadaljujemo v smeri proti
vzhodu slabih 100 m do prvega ovinka v levo. Tu bomo naleteli na slabo viden začetek lovske
poti proti Vrtaški planini. Že kmalu pa se pot lepo pokaže. Pot nas vodi skozi bukov gozd
navkreber v smeri proti desni. Čez čas pot postane slabše vidna in se začne strmo vzpenjati.
Tudi možicev ali katerih drugih označb na tej poti ni.
Za tem pa nas pot pripelje v nekakšno plitvo grapo, ki ni poraščena z drevjem, ker tu pozimi
neprestano grmijo snežni plazovi. Pot po grapi naredi dve serpentini, potem pa na drugi
strani spet zavije v gozd. Sedaj se pot približa strmim stenam in še naprej preči proti desni.
Kmalu pridemo do še ene grapi, ki jo pa pot ne preči, ampak se začne v ključih vzpenjati po
njeni levi strani. Pot premeteno najde lahke prehode skozi sicer zelo strm in skalovit teren.
Slabih sto višinskih metrov višje pot pripelje na rob planote Vrtaške planine. Tu sta v pomoč
napeti jeklenici. S tega mesta zavijemo desno in sledimo poti, ki poteka po in tik ob ozkemu
in dolgemu pasu travnikov sredi gozda. Nazadnje nas pot pripelje do pastirskega stanu na
Vrtaški planini. Od tod proti Vrtaškemu slemenu nadaljujemo po markirani poti (Š-444).
Deloma lahko brezpotje, deloma lahka neoznačena pot. S Peričnika 2.30 h.
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ABECEDNO KAZALO
A
Ablanca
Adam
Ajdovska deklica
Aljažev dom v Vratih
Amfiteater
B
Bambergova pot
Barje Šijec
Begunjski vrh
Bela skala
Bivak II na Jezerih
Bivak III za Akom
Bivak IV Na Rušju
Bivak pod Luknjo
Bivak pod Špikom
Blato (planina)
Blejska koča na Lipanci
Blejski Vintgar
Bogatinsko sedlo
Bohinjska vratca
Bovška vratca
Bovški Gamsovec
Brda
Brinova glava
Bukovlje
C
Cesar
Cmir
Č
Čez Dol
Čez Gulce
Čez Hribarice
Čez Komarčo
Čez Nogo
Činkelkamen
Črno jezero
D
Debela peč
Debeli kamen

217
267
362
101
441
188
305
194
155
407
410
413
175
415
283
170
319
254
132
347
336
230
409
327
208
196
146
442
140
155
184
208
151
231
123
172
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Debeli lašt
Debeli vrh (Fužinske planine)
Debeli vrh (Pokljuka)
Dedno polje (planina)
Dol pod Stadorjem
Dolek
Dolič
Dolina Triglavskih jezer
Dolina Vrat
Dolina Za Cmirom
Dolina Za Debelim vrhom
Dolkova špica
Dom Planika pod Triglavom
Dom Valentina Staniča pod Triglavom
Dovška vrata
Dovška vratca
Dovški križ
Draški rob
Dvojno jezero
E
Eva
F
Frdamane police
Fužinske planine
G
Galerije kraljeviča Andreja
Galerije v Vratih
Galetovec
Glava (Triglav)
Glava v Zaplanji
Goličica
Goreljek (barje)
Grebenska pot
H
Hanzova pot (Prisojnik)
Hribarice
Hudičev most
I
Indijanec (Šplevta)
Ivačičeva jama
J
Jama pod Kredarico
Jasna
Javorov vrh

252
258
133
295
300
431
135
151
102
126
240
429
116
121
351
124, 202
436
224
151
267
419
282
317
102
310
115
193
359
305
363
361
140
166
344
107
107
335
311
173
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Jerebikovec
Jezerce (planina)
Jezero Jasna
Jezero pod Vršacem
Jezero v Ledvici
Jezerski preval
Jezerski Stog
Jubilejna pot
Jurčičeva vrtača
K
Kačji rob
Kanjavec
Klek (planina)
Klin v Vratih
Koča na Planini pri Jezeru
Koča na Uskovnici
Koča na Vojah
Koča pri Triglavskih jezerih
Koča v Krnici
Komar
Komarča
Konjsko sedlo
Konjščica (planina)
Kopica
Kopiščarjeva pot
Korita Mostnice
Kosijev dom na Vogarju
Koštrunovec
Kot
Kovinarska koča v Krmi
Kovinarska pot
Kravja dolina
Kreda
Kredarica (gora)
Kredarica (planinska postojanka)
Kriška jezera
Kriški rob
Križ
Krma
Krstenica (planina)
Kugyeva polica
Kugyeva pot
Kukova špica
Kurji vrh
L

321
263
335
151
151
134
268
366
131
223
236
235
111
158
165
164
151
400
138
155
109
129
245
362
318
162
275
123
104
173
204
278
190
107
329, 331
345
346
105
286
115
189
441
417
174
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Lanževica
Lazovški preval
Ledvica
Lepa Komna
Lepo Špičje
Lesa
Lipanska vrata
Lipanski vrh
Lopučnica (planina)
Lopučniška dolina
Luknja
M
Macesnovec
Mala Zelnarica
Mali Draški vrh
Mali Triglav
Malo polje
Malo Špičje
Martuljkova soteska
MDV
Medvedova konta
Mežakla
Mišeljska dolina
Mišeljski konec
Mišeljski preval
Mišeljski vrh
Mlinarice
Morbegna
Mostnica
Mrežce
Mrzla Komna
Murava
N
Na Brinju
Na kontah
Na Nizkem
Na Rušju
O
Obranca (planina)
Ogradi
Oltar
Ovčarija (planina)
P
Pekel
Peričnik

253
262
151
255
249
108
233
229
157
155
176
205
245
215
182
154
249
412
215
172
320
265
270
154
273
207
193
318
226
152, 255
108
409
214
276
414
324
260
435
302
123
446
175
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Pihavec
Pl. Blato
Pl. Dedno polje
Pl. Jezerce
Pl. Klek
Pl. Krstenica
Pl. Lopučnica
Pl. Obranca
Pl. Ovčarija
Pl. Pod Mišelj vrhom
Pl. Pri Jezeru
Pl. Rudno polje
Pl. Tosc
Pl. Trebiščina
Pl. V Lazu
Pl. Velo Polje
Pl. Viševnik
Pl. Vodični vrh
Pl. Vogar
Pl. Zajamniki
Planika (koča)
Planina Grintovca
Planja
Planski vrh
Plaski vogel
Plemenice (pot)
Plesišče (Viševnik)
Plesišče (Vrbanove špice)
Pocarjeva domačija
Pod Mišelj vrhom (planina)
Pod Rokavi (Bivak II)
Pogačnikov dom na Kriških podih
Pokljuka
Pokljuška luknja
Pokljuška soteska
Poštarski dom na Vršiču
Pot čez Nogo
Pot čez Plemenice
Pot čez Prag
Pot Lojzeta Rekarja
Pot Mire Marko Debelakove
Pot Tineta Miheliča
Požgana Mlinarica
Prednje Prisojnikovo okno

339
283
295
263
235
286
157
324
302
154
258
306
130
147
291
307
298
161
284
308
116
288
357
322
250
188
220
199
105
154
407
326
305
317
317
333
184
188
111
199
141
342
205
362
176
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Prehodavci
Prelaz Vršič
Prevalski Stog
Prgarca
Pri Ingotu
Pri Jezeru (planina)
Pri Lesi
Prisojnik
Prodi
Pršivec
Prvi Vogel
R
Radovna
Razor
Rdeča škrbina
Rjava mlaka
Rjavina
Rjavo jezero
Rudnica
Rudno polje (planina)
Rušnata Mlinarica
Rž
Ržki podi
S
Sedlo Planja
Sedmera Triglavska jezera
Sfinga
Skedenj
Skodelica
Skozi Rižo
Slap Mostnice
Slap Peričnik
Slap pod Hudičevim žlebom
Slap Savica
Slap Šum
Slapova v Kotu
Slatna
Sleme
Slovenska pot
Soteska Mostnice
Sovatna
Sovna glava
Spodnja Vrbanova špica
Spodnje Kriško jezero

145
335
266
108
411
158
108
360
156
279
277
106
354
429
140
201
151
314
306
207
191
122
355
151
188
366
157
141
131
446
361
155
319
123
278
443
364
318
327
363
198
329
177
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Spodnji Martuljški slap
Srednje Kriško jezero
Srednji Vogel
Srenjski preval
Staničev dom pod Triglavom
Stara Kugyeva pot
Stenar
Stenarska vratca
Studor
Studorski preval
Š
Šijec
Škednjovec
Škrltatica
Šlajmerjev dom
Šmarjetna glava
Špik
Šplevta (Indijanec)
Šplevta (Martuljek)
Šplevta (Pihavec)
Štapce
T
Teme (Rjavina)
Tičarici
Tominškova pot
Tosc (gora)
Tosc (planina)
Travnik (Plaski Vogel)
Travniška dolina
Trebiščina (planina)
Trebiški dol
Triglav
Triglavska jezera
Triglavska škrbina
Triglavski dom na Kredarici
Triglavski kot
Triglavski ledenik
Tržaška koča na Doliču
U
Uskovnica
Utrujeni stolp
V

412
331
277
222
121
189
350
248
313
128

V Lazu (planina)

291

305
265
430
101
242
420
344
436
343
154
204
245
110
209
130
151
251
147
147
179
151
184
107
184
181
135
309
358
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VDV
Velika Baba
Velika Montura
Velika Tičarica
Velika vrata
Velika Zelnarica
Veliki Draški vrh
Veliki Oltar
Veliki Pršivec
Veliki Selišnik
Veliko Blejsko barje
Veliko Špičje
Veliko Triglavsko jezero
Velo polje
Velska dolina
Vernar
Vintgar
Visoka in Spodnja Vrbanova špica

212
256
257
245
157
245
212
435
204
225
305
247
151
307
142
208
319
198

Viševnik (gora)
Viševnik (planina)
Vodični vrh (planina)
Vodnikov dom na Velem polju
Vodnikov razrednik
Vodnikov Vršac
Vogar (koča)
Vogli
Votlo Sleme
Vrata (dolina)
Vrata (preval)
Vrh Hribaric
Vrh nad Gracijo
Vrh Za Korita
Vrh Zelenic
Vršac (nad Zadnjico)
Vršaki
Vršič
Vrtaška planina
Vrtaško sleme
Z
Za Akom
Za Cmirom
Za Kopico
Zadnja Lopa

219
298
161
127
312
241
162
277
443
102
144
264
255
269
192
241
269
335
444
443
410
126
144
249
179

Bojan Ambrožič, https://bojanambrozic.wordpress.com/

Zadnje Prisojnikovo okno
Zadnji Dolek
Zadnji Vogel
Zadnjiški dol
Zadnjiški ozebnik
Zahodna Triglavska planota
Zajamniki
Zasavska koča na Prehodavcih
Zasipska planina
Zeleni sneg
Zeleno jezero
Zelnarici
Zgornje Kriško jezero
Zgornji Martuljški slap

366
431
277
146
243
188
308
145
104
181
151
245
331
411
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