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NAJ

PLANINSKA

2020

POT

Na Triglav

čez Plemenice
Planinci

in krušenja

so za naj planinsko pot

2020 izbrali eno najlepših, a tudi

najzahtevnejših zavarovanih poti

v Sloveniji: Bambergovo
planinsko pot na Triglav z
Luknje čez Plemenice. Pot, ki

skal.

Zato

obnavljanja

moramo poleg re-

obvezno

markacij

čistiti zapadlo kamenje in nadzirati morebitne poškodbe kovinskih varoval.
Obnovitvena dela na poti, ki je bila nazadnje obnovljena pred več

kot 25 leti,

so tako nujno potrebna, da bo trasa šte-

ponuja izjemne razglede tako na

vilnim domačim in tujim obiskovalcem

Severno triglavsko steno kot

gora še naprej zagotavljala varen vzpon
čez Plemenice na Triglav.«

tudi na gore nad
Pohodniki so

dolino Soče.

Zaradi zahtevnosti poti bo njeno ob-

v okviru izbora Naj pla-

ninska pot že tretje leto zapored izglakatero

sovali,

pot bodo

markacisti ob-

novili ob pomoči finančnih sredstev
varovalnice Triglav.

Za-

so lahko izbi-

Letos

rali med sedmimi visokogorskimi trasami, ki jih je v nabor vključila Planinska

Slovenije.

zveza

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

dnega

Po

izboru glasovalcev

vodila tehnična ekipa markacis-

novo

tov Planinske zveze

do,

Slovenije. Pot boče bodo vremenske razmere to do-

puščale, obnovili še pred avgustom, ko

obišče

jo

večje

število

ljudi.

Akcija

Očistimo naše gore je letos vstopila že
v

11.

sezono. Če so organizatorji v prvih

letih

poseben

poudarek

namenjali

je s prepričljivo prednostjo zmagala pla-

predvsem

ninska pot na Triglav z Luknje čez Ple-

pomenu ohranjanja čiste narave, se v
zadnjih sezonah, ko gore in planine
pogosteje obiskujejo tudi manj pripra-

imenovana Bambergo-

menice,

nekdaj

va pot.

Na drugo

in tretje

mesto pa sta

se uvrstili Jubilejna planinska

pot z

Vr-

ozaveščanju pohodnikov

o

vljeni ljubitelji narave, usmerjajo v za-

šiča čez Zadnje Plate na Prisojnik skozi

gotavljanje

Zadnje okno ter planinska pot Kranjska

odgovorni hoji v hribe. Tako so v sode-

koča na Ledinah-Koroška Rinka.
Pot za izkušene planince
pot 2020

glasovanja

Naj

planinska

v osrčje Severne triglavske

stene, na drugi pa

leto pripravili izbor

ska pot,

pohodnikom na eni strani od-

pira razgled

v dolino Trente.

ozaveščanje o

lovanju s Planinsko zvezo Slovenije že
tretje

Zmagovalka

varnosti in

Kot

niške poti
kacistov.

s

katerim
ter

Naj

planin-

obnavljajo

pohod-

ozaveščajo o delu

mar-

Rdeča nit letošnjega delova-

nja akcije pa je tudi požarna varnost v
gorah. Z omenjeno planinsko organi-

pravi mag. Uroš Vidovič iz Planinskega

zacijo so namreč izvedli razpis za večjo

društva Ptuj, kjer že od leta 1994 skrbijo
za urejenost zmagovalne poti, ne gre le

požarno varnost planinskih domov ter

za eno najlepših, ampak tudi za eno naj-

52 prijavljenim kočam podelili 152 gasilnih ampul. x ea

zahtevnejših visokogorskih tras v Slove-

"Številni izzivi; s

Zato je njeno vzdrževanje za društvo velik izziv: »Številni izzivi, s katerimi

srečujemo pri urejanju

niji.

se

srečujemo pri urejanju najzahtevnej-

še planinske poti na Triglav, se v zadnjih
čutijo

letih,

ko

vplivi

se

v visokogorju močno

podnebnih

stopnjujejo. Vse

sprememb,

še

več je skalnih podorov

katerimi se

najzahtevnejše planinske poti
na Triglav, se v zadnjih letih,

ko se v visokogorju močno
čutijo vplivi podnebnih
sprememb, še stopnjujejo."

