
SLOVENIJA - Ponuja čudovit razgled

Hanzova pot na Prisojnik
je Naj planinska pot 2022
Pod okriljem PZS je registriranih 884 markacistov in inštruktorjev markacistov

LJUBLJANA - Zelo zahtevna

Hanzova pot, ki vodi na Prisojnik, je

zmagovalka izbora Naj planinska pot
2022. Naziv sta Planinska zveza Slo-
venije (PZS) in Zavarovalnica Triglav
razglasili prejšnji teden ob 100. oble-

tnici Knafelčeve markacije in ob 9.

dnevu slovenskih markacistov.
Kot so po dogodku v sporočilu

za javnost zapisali v omenjeni zava-
rovalnici, vsako društvo ureja poti na

svojem območju, za zahtevne planin-
ske poti pa skrbi tehnična skupina
komisije za planinske poti PZS. Letos

je predvidenih najmanj 16 akcij na
zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih
poteh, ki naj bi trajale približno 47
dni, na njih pa naj bi sodelovalo 45

markacistov, nekateri tudi večkrat.
Za obnovo kovinskih varoval, popra-

vila poškodb planinskih poti in sana-
cije erozije bodo porabili 3500 ur.

V letošnjem letu je bila izvedena
že tehnična akcija Na Jelenk čez Ken-

dove robe in na Zvoh preko grebena
Jež. Tehnična skupina bo obnovila
tudi Tominškovo pot do gozdne meje,

pot s sedla Planja na Mlinarico, pot
od Kranjske planine do Kajzljeve
škrbine skozi Zadnje oko, pot od

Srednje Ponče proti Visoki Ponči, Pot

Silva Korena na Krn, pot čez Rž in

Kot ter zahtevno pot od Pišnice čez

Kačji graben na Špik.
Po navedbah načelnika komisije

za planinske poti Uroša Zagoričnika
je pod okriljem PZS registriranih
884 markacistov in inštruktorjev
markacistov. Ti pa so skupaj s števil-

nimi drugimi prostovoljci, ki jim po-
magajo, v lanskem letu obnovi in

vzdrževanju planinskih poti namenili
35.316 prostovoljnih ur dela. Tehni-

Prednje Prisojnikovo okno von

čna skupina komisije za planinske
poti PZS, ki skrbi za zahtevne in zelo

zahtevne planinske poti v visokogorju,
je dodala še 1540 prostovoljnih ur.
Zagoričnik je ob tem opozoril, da je

povprečna starost markacistov 53

let in v komisiji si želijo, da bi se jim

pridružilo še več prostovoljcev, pred-

vsem mlajših, so v sporočilu zapisali

v Zavarovalnici Triglav.
Ta je v sodelovanju s PZS razgla-

sila tudi zmagovalko izbora Naj pla-
ninska pot 2022. Naziv je, kot rečeno,

pripadel Hanzovi poti, ki se od izho-

dišča pri Koči na Gozdu do Prisojnika
dvigne za okoli 1300 metrov in je ena
najdaljših zavarovanih poti v Julijskih
Alpah. Gre za traso, ki jo uporabljajo
le dobro izkušeni planinci. Njen strm

vzpon, ki ponuja izjemne poglede na

slap, je zavarovan z jeklenicami in

klini, pot pa preči tudi snežišče, ki se

običajno obdrži prek celega leta. Za

pot, ki je potrebna obnove, skrbi Pla-
ninsko društvo Kranjska Gora.

O
bj

av
e 

so
 n

am
en

je
ne

 in
te

rn
i u

po
ra

bi
 v

 s
kl

ad
u 

z 
od

lo
čb

am
i Z

AS
P 

in
 s

e 
br

ez
 s

og
la

sj
a 

im
et

ni
ka

 p
ra

vi
c 

ne
 s

m
ej

o 
pr

os
to

 ra
zm

no
že

va
ti 

in
 d

is
tri

bu
ira

ti!
Primorski dnevnik 07.07.2022 

ČetrtekDržava: Slovenija

Stran: 20

Površina: 182 cm2 1 / 1


