
JUBILEJNI 40. POHOD NA TRIGLAV 

 
 

POHOD NA TRIGLAV – 1. SKUPINA  – Z USKOVNICE , 19.–21. 8. 2016 

Tomo Rusimovič, Stane Kragelj 

 

Izhodišče: Uskovnica 

Čas hoje:  9h + 9 h + 3h 

Zahtevnost: zelo zahtevna označena pot  + nekaj brezpotja 

Oprema: standardna gorniška oprema + čelada, plezalni pas, komplet za 

samovarovanje  

 

 

Letos, ko se bomo podali na 40. pohod našega planinskega društva na Triglav, sem 

si za izhodišče izbral Uskovnico (1154 m). Ne vem, če smo v zgodovini naših 

pohodov na Triglav že kdaj izbrali to izhodišče, gotovo pa ne v zadnjih dvajsetih letih. 

Na Uskovnici se bomo od kapelice podali proti Planini Tosc, pot nas bo vodila pod 

ostenjem Ablance do planine Tosc, nad njo pa se bomo priključili triglavski 

transverzali, ki vodi od Tosca do Vodnikovega doma (1817 m). Po postanku se bomo 

preko Konjskega prevala (2020 m) povzpeli na Planiko (2401 m). Če bo vreme 

ugodno, se bomo čez škrbino odpravili na Triglav (2864 m) in se preko Malega 

Triglava vrnili nazaj v kočo. V primeru neugodnega vremena pa bomo vrh osvojili v 

soboto zjutraj in se z njega spustili na Triglavske pode in nato proti Tržaški koči na 

Doliču. Po počitku se bomo podali proti Hribaricam in v primeru ugodnega vremena 

zavili na Mišeljski greben, po katerem bomo dosegli Mišelj vrh (2350 m), očaka nad 

Velim poljem. Z Mišelj vrha se bomo spustili na Planino pod Mišelj vrhom, od tu pa 

gor in dol preko Mišeljskega in Lazovškega prevala, Planine v Lazu vse do naše 

Planine pri Jezeru. V primeru slabega vremena bomo z Doliča nadaljevali čez prelaz 

Hribarice in nato po ustaljeni poti za Zelnarico do Planine pri Jezeru.  

 



 
Mišelj vrh, v ozadju levo Kanjavec in desno Šmarjetna glava 

 

 

 

40. POHOD NA TRIGLAV– 2. SKUPINA – ČEZ VIŠEVNIK, MALI IN VELIKI 

DRAŠKI VRH, 19.–21. 8. 2016 

Janez Medved in Andrej Počervina  

 

Izhodišče: Rudno polje 

Čas hoje:  9h + 9 h + 3h 

Zahtevnost: zelo zahtevna označena pot  

Oprema: standardna gorniška oprema + čelada, plezalni pas, komplet za 

samovarovanje  

 

1. dan 

Rudno polje –Viševnik – Mali Draški vrh – Veliki Draški vrh – Planika 

 

2. dan 

Planika – čez Škrbino – Triglav – Planika – čez Hribarice – Debeli vrh – Lazovski 

preval –Pl.v Lazu – Koča na Planini pri Jezeru. 

 

3. dan 

Koča na Planini pri Jezeru – Stara Fužina 

 

Začetek naše poti bo tokrat na Rudnem polju in bomo najprej osvojili Viševnik, na 

katerega vodi razmeroma nezahtevna pot, razen proti samemu vrhu. Z Viševnika se 

bomo spustili do Srenjskega prevala. Ta pot je ponekod nekoliko izpostavljena. S 

Srenjskega prevala nadaljujemo pot proti Malemu Draškemu vrhu, na katerega vodi 

nekoliko bolj zahtevna pot. Vrnili se bomo nazaj po isti poti do Srenjskega prevala in 

nadaljevali pot do Studorskega prevala in se nato povzpeli na Veliki Draški vrh. 



Vrnemo se nazaj na Studorski preval in pot nadaljujemo proti Vodnikovi koči in naprej 

do Planike, kjer bomo prenočevali. Naslednji dan nas čaka vzpon na Triglav čez 

Škrbino, ki predstavlja zelo zahtevno pot. Vračamo se po isti poti do Planike in se 

nato usmerimo proti Doliču. Od tam dalje nadaljujemo pot proti Hribaricam in nato 

zavijemo pred Vršaki proti Debelemu vrhu, na katerega se tudi povzpnemo. Spustimo 

se do Lazovskega prevala in mimo Planine v Lazu nadaljujemo pot do koče na 

Planini pri Jezeru. Tretji dan nas čaka še spust v dolino. 

 

 

 

40. POHOD NA TRIGLAV– 3. SKUPINA – BREZ VRHA, 19.–21. 8. 2016 

Trope Tone, Bergant  Franc - Begi 
 
PETEK: 
Uskovnica – Krstenica – Planina v Lazu – Planina pri Jezeru, kjer prenočimo. Pot je 

lahka, hoje bo za 6 ur (prikaz v slikah). 

 

 

  
                   Planina Krstenica                                             Planina Laz 

 

  
         Koča na Planini pri Jezeru                                     Alpska ivanščica 

 

 

 

 



SOBOTA: 

Planina pri Jezeru – Tičarica – Sedmera jezera – Planina pri Jezeru (lahka – 
zahtevna Tičarica) 
Hoje  bo približno 7 ur. 
                                                                                                   

  
                     Velika Tičarica                                            Sedmera jezera 

 

NEDELJA 

Skupni program pohodnikov in odhod v dolino. 

 

 

 


