
MARTULJŠKI 

VRŠIČ 

V NEDELJO, 16. JUNIJA 2013, OB 6. URI 

 

Eno od slovenskih vodnih čudes so gotovo Martuljški slapovi, ki se dvigajo visoko pod 

Martuljkovo skupino. Više kot se vzpenjamo, bolj divji in nedostopen je ta svet, a hkrati tudi 

vedno lepši. Že leta 1949 je bil razglašen za krajinski park, od leta 1981 pa je del 

Triglavskega narodnega parka.  

Zberemo se ob 6. uri na Glaziji (na drugih postajališčih po dogovoru). Hodili bomo v dveh 

skupinah. Tisti, ki se bodo odločili za zahtevno pot, bodo začeli vzpon na Rutarski oz. 

Martuljški Vršič, in sicer po neoznačeni poti skozi dolino Belega potoka, mimo skočnikov in 

do razglednega vrha na višini 1696 m. Nato se bodo spustili do krnice Za Akom, kjer stoji 

bivak III. Od tod dalje se začne sestop po markirani, na kratkem odseku tudi zavarovani poti 

(obvezna čelada in samovarovalni komplet – možna izposoja v društvu) proti Zgornjemu 

slapu in nato do brunarice Pri Ingotu, kjer se bomo sešli z drugo skupino.  

Pot druge skupine se bo začela v Gozdu Martuljku, spremljal pa nas bo potok Martuljek, ki 

nam bo v svoji strmi in divji soteski razkazal vso moč gorskega hudournika. Najlepša sta 

seveda oba slapova, Spodnji in Zgornji, do katerih se bomo povzpeli vsi. Po počitku se bomo 

povzpeli še na krnico Pod srcem, v samo naročje mogočnega Špika, in se vrnili po isti poti do 

brunarice Pri Ingotu, od koder sledi skupni sestop v Gozd Martuljek do avtobusa. 

Zahtevno varianto bomo prehodili v 6-7 urah, lahko pa v uri manj. Seveda je mogoč tudi 

vzpon samo do brunarice pri Ingotu oz. do obeh slapov, kar pomeni skupaj 3 ure hoje.  

 Prijave sprejemejo PLV ZZV VLADO KORŽE na 041 465 355 , SLAVKO KLANJŠEK na 

031 654 760 in STANKO GAŠPARIČ na 041 862 214, stroški prevoza se plačajo na 

avtobusu in znašajo 17 - €. 

 

                          VREDNO SI JE OGLEDATI MARTULJKOVA SLAPOVA ! 


