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Zberemo se na parkirišču trgovine Mercator v Šempetru, od koder se z izrednim avtobusom 
odpeljemo v smeri Ljubljane, Jesenic in preko Vršiča v dolino Zadnjice. Tudi tokrat bomo 
poskrbeli, da bo vsakdo, ki se nam pridruži našel sebi primerno turo. Tura bo potekala v treh 
skupinah. Najprej bomo skupaj krenili s parkirišča v dolini Zadnjice.  
 
Udeleženci, ki se bodo podali mimo Doliča na Triglav in udeleženci, ki jim bo prvi dan cilj 
Dolič se bomo podali po lepo speljani mulatjeri do Doliča. Tu se bo končala tura za 
udeležence v kolikor ne bodo odšli na vrhove okoli Doliča ali Triglav.  Za opisano pot bo 
potrebno slabih šest ur nezahtevne hoje. 
 
Skupina, ki se bo podala na vrh Triglava bo po počitku nadaljevala pot na vrh Triglava. Od 
razpotja v bližini Koče na Doliču nadaljujemo levo proti zahodu in vzpon nadaljujemo po 
mulatjeri, ki se kar strmo vzpenja. Po pol ure hoje od koče se svet zravna in pot ne pridobiva 
več na višini. Naprej hodimo v smeri Triglava po podih, kjer je potrebna previdnost, da ne 
stopimo v kakšno luknjo in si pri tem zvijemo noge. Naprej pridemo na razpotje, kjer se nam 
priključi pot s Plemenic. Nadaljujemo desno po melišču navzgor vse do stene. Pot naprej se s 
pomočjo številnih varoval prečno vzpne in nas bo pripeljala pod Triglavsko škrbino. Naprej se 
povzpnemo do škrbine, kjer pridemo na razpotje. Nadaljujemo levo navzgor (naravnost 
navzdol Planika) po strmi, a dobro zavarovani poti. Po nekaj minutah strmina popusti in do 
vrha nas čaka samo še nekaj minut vzpona po vršnem pobočju Triglava.  Vračamo se po isti 
poti saj bomo vsi prenočili na Doliču.Za pot bomo potrebovali približno deset ur zahtevne 
hoje. 
 
Skupina, ki se bo podala  na vrhove nad Doličem  se bo napotila po melišču proti Triglavskim 
jezerom. Pot se sprva rahlo, nato pa strmeje vzpne proti Hribaricam. Po markirani poti 
hodimo do mesta, kjer nas le ta pripelje pod ostenja Mišeljskega konca. Markirana pot proti 
Hribaricam tukaj zavije  v desno, mi pa se bomo usmerili levo na nemarkirano, a v začetku še 
dobro uhojeno pot. Vse slabše vidna steza nas bo pripeljala na sedlo pod Mišeljsko glavo 
(2273 m). 
S sedla se bomo spustili približno deset metrov na drugo stran in nato zavili v levo, kjer v 
rahlem spustu prečimo pobočje pod Mišeljsko glavo. Sledi kratek nekoliko težji vzpon čez 
strmo in rahlo krušljivo pobočje, ki  nas pripelje na travnat vrh Na Nizkem (2295 m).  



Z vrha se nekoliko spustimo in sledi še strm vzpon po rahlo izpostavljenem grebenu proti 
vrhu Mišelj vrha. Po isti poti se vrnemo do koče na Doliču. Pot je zelo zahtevna in bomo 
zanjo potrebovali približno deset ur. 
 
Naslednje jutro se bomo v dveh skupinah podali v dolino. Prva skupina se bo povzpela po 
melišču na Hribarice in pod Kanjavcem odšla do doma na Prehodavcih. Druga skupina pa se 
bo povzpela na vrh Kanjavca in se spustila na Hribarice in  nato prečila pode Hribaric do 
Prehodavcev.  Tu se bosta obe skupini ponovno združili in skupaj podali v dolino Zadnjice, 
kjer nas bo čakal avtobus. Za pot bomo potrebovali približno sedem ur nezahtevne hoje. 
 
 
Potrebujete dobro uhojene čevlje, pohodne palice, ne pozabite pa tudi na topla oblačila, saj 
bomo v visokogorju.  Za udeležence, ki se bodo povzpeli na Triglav je obvezna uporaba 
samovarovalnega kompleta in čelade, dočim za udeležence, ki se bodo povzpeli na ostale 
vrhove je obvezna uporaba čelade in rokavic. Hrana in pijača iz nahrbtnika, bo pa mogoče 
tudi topel obrok v planinskem domu na Doliču in Prehodavcih. 
 
Prijave zbiramo do srede 24. julija 2019 oz. do zasedbe avtobusa na štev. 5701 944 ali 031 
501 244. 
 
 

               Pojdite z nami na vrhove okoli Triglava! 
 
 

 
 
 


