
 
 

PLANINSKI 

DRUŠTVI  ŽALEC 

in GALICIJA 
 

 

vabita na 

Škrlatica (2740 m), Dolkova špica (2591 m) 

v soboto, 10. avgusta 2013 

 

Škrlatica, drugi najvišji vrh v Sloveniji je ime dobila po svoji (škrlatni) barvi, ki jo dobi ob večerni ali 
jutranji zarji. Spada med naše težavnejše gore, saj so pristopi dolgi in naporni, v vrhnjem delu pa 
tudi nekaj plezanja. Na sam vrh vodi samo ena zelo zahtevna zavarovana plezalna pot z idilične 
ledeniške krnice Zadnji Dolek. 

Prevoz iz Žalca do Mojstrane in do parkirišča v dolini Vrat. Približno 1.5h vožnje z avtomobilom. 

Izhodišče: Parkirišče pod Aljaževim domom v Vratih 1015m, potrebno plačilo parkirnine. 

Vzpon na Bivak IV – 1980m, lahek vzpon 3h. 

Z Bivaka IV nadaljujemo preko pobočij Dolkove špice in po meliščih v krnico Zadnji Dolek – 2305m. 
Deloma zahteven vzpon, 1.5h. Iz krnice Zadnji Dolek se prične vzpon na Škrlatico po zavarovani 
plezalni poti preko zahodne stene in po jugo zahodnem grebenu na vrh, zelo zahtevna plezalna pot, 
iz Zadnjega Dolka 1.5h. 

Sestop s Škrlatice nazaj v krnico Zadnji Dolek in vzpon na Rdečo škrbino – 2450m in po grebenu na 
vrh Dolkove špice 2h, deloma zahtevna pot. 

Z Dolkove špice sestopimo v smeri Kriških podov in pod Kriško steno nazaj do bivaka IV, 2h, deloma 
zahtevna pot. Z Bivaka IV nazaj v dolino Vrat do izhodišča ture, 2h. 

Tura je tehnično in kondicijsko zelo zahtevna. Vzpon iz Zadnjega Dolka na Škrlatico je zelo 
zahteven. Udeleženci morajo biti vešči gibanja po zelo zahtevnih poteh, gibanja po strmih terenih. V 
zadnjem delu vzpona na Škrlatico je potrebno obvladovati gibanje po izpostavljenem terenu in 
prosto plezanje po skalah. Čas ture 12h. Udeleženci potrebujejo ustrezno planinsko obutev z 
narebrenimi podplati, pohodne palice po lastni presoji. Obvezno čelada! Tura poteka po južnem 
terenu in se pričakuje vročina. Obvezna zaščita pred soncem (očala, pokrivalo). Hrana in pijača 
lastna za celotno turo. Na poti ni vode in planinskih postojank. 

Odhod ob 4:00 izpred pisarne PD Žalec, zbor ob 3:45. Prevoz bomo organizirali z osebnimi 
avtomobili. Obvezna vinjeta. 
Tura le v lepem in stabilnem vremenu, drugače se dogovorimo za rezervni termin naknadno. 
 
 
Prijave :   Bogdan Kreča  (031 565 423) 
      Mail: bogdan.kreca@triera.net 

Matjaž Žohar  (041 460 716) 
   (Če se ne javi, po vašem klicu pokliče nazaj) 
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