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Ig, 26. 1. 2013                             Igor Mlakar, KPP 



! Prva vezna pot na Svetu 

Označena s KNAFELČEVO    in številko 
 markacijo       ena desno spodaj 
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 1950 prof. Ivan Šumljak na zboru pri Slamiču 
predlaga Slovensko planinsko transverzalo 

 28. 6. 1950 pošlje PZS uradni predlog 
 Odprtje 1. 8. 1953 
 1958 izide prvi vodnik po SPT 
 1958 podaljšana od Postojne do Ankarana 
 1965 razširjena točkovna SPT  
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 1991 preimenovana iz transverzale v pot 
 1993   iz 80 KT na 69 KT 
 2003   iz 69 KT na 71 KT 
 2011   iz 71 na 75 KT 
 2013   60 let SPP 
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 Stanje konec leta 2012 
 Dolžina poti:584 km 
 Skupni vzpon:45,2 km 
 Spust:45,5 km 
 Normalni čas hoje:28 dni 
 Najhitrejši čas:Klemen Triler v 8 dneh, 14 urah in 

45 minutah  
 Podeljeno za prehojeno pot: 9500 značk 
 Kontrolne točke SPP =75 >>>>>> 
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Od 75 kontrolnih točk obiščemo: 
 1 točko UNESCOve dediščine 
 1 končno točko v Ankaranu 
 2 muzeja: 

Slovenski Planinski Muzej in Bolnica Franja 
 23 vrhov hribov in gora 
 Obiščemo 5 slovenskih mest 
 48 točk v planinskih kočah 
 5 opcij planinskih koč 
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Skupno gre SPP mimo 58 planinskih koč 

 Kapaciteta 3908 ležišč 
 
 
 36 kontrolnih točk razširjene SPP po celi Sloveniji 
 Dodatnih ?? prenočišč po planinskih kočah in 

zasebnih nastanitvah 
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Promocija SPP: 
 PZS vodnik, karte in dnevnik  po poti 
 www.pzs.si 
 sl.wikipedia.org/wiki/Slovenska_planinska_pot  
 portal.geopedia.si 
 pespoti.si/spp.php 
 hiking-biking.net 
 http://www.gore-ljudje.net 
 www.facebook.com 
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Povezane slike ni mogoče prikazati. Morda je bila datoteka premaknjena, preimenovana ali izbrisana. Preverite, ali povezava kaže na pravilno datoteko in mesto.

Hvala za Vašo  
pozornost. 
Igor Mlakar 

Nasvet prof. Ivana Šumljaka 
„prijatelj, hodi počasi! Transverzalo res lahko 

opraviš v enem mesecu . . . . . hodi pa rajši pet let.  
Potem boš imel več od nje,  mnogo, mnogo več.  
 
Častni znak te bo že počakal!“ 
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