SLOVENSKA PLANINSKA POT
(SPP)
Vid je za enajsti rojstni dan prejel posebno knjižico: Dnevnik Slovenske planinske
poti (SPP). Odtlej je vanjo odtisnil že nekaj žigov, a kdo ve, kdaj jo bo napolnil.
SPP je namreč najdaljša in najbolj priljubljena obhodnica v Sloveniji, obenem pa
tudi najstarejša na svetu. Poseben izziv je lahko tudi za mlade planince, saj na
njej spoznajo vso raznolikost našega alpskega sveta.
Reši kviz. V zadnjem stolpcu obkroži črko pri pravilnem odgovoru.
Črke, brane po vrsti, ti dajo imena ljudi, ki so izjemno pomembni za nemoteno
delovanje SPP.
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Na čigavo pobudo je nastala SPP?

Ivan Šumljak.

M

Miha Potočnik.

P

Tine Orel.

S

Slovenska planinska magistrala.
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Kako se je imenovala pot ob odprtju leta 1953? Slovenska planinska transverzala.

Kdaj je obhodnica od Maribora do Debelega
Rtiča dobila sedanje ime?

Kakšne markacije nas spremljajo na poti?

Čez katero hribovje ne poteka SPP?
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Planinska pot »št. 1« od Maribora do Ankarana.
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Leta 1974.

A

Leta 1985.

O

Leta 1991.

R

Rdeč krog z belo piko.

N

Rdeč krog z belo piko in dodana številka 1.

K

Rdeč krog z rumeno piko.

D

Čez Zasavsko hribovje.

A

Čez Kamniško-Savinjske Alpe.

O

Čez Karavanke.

I

38

»NI VELIKIH GORA, NE
VELIKIH POTI, NE NAJŠIRŠIH
LEDIN; SO LE TVOJE ALI
MOJE NAJVIŠJE GORE,
NAJBOLJ TIHE POTI,
NAJSVETLEJŠE DOLINE.«
(Leopold Suhodolčan)
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Prvotna zamisel je bila, da se SPP nadaljuje od Da.
morja in čez Notranjsko ter Dolenjsko zopet na
Štajersko, nazaj v Maribor. Drži ali ne drži?
Ne.
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Tvegana pot.
Pisatelj Anton Ingolič je v mladinski planinski
povesti popisal prigode dijakov, ki se odpravijo Čudovita pot.
na to vznemirljivo popotovanje po slovenskih Šumijo gozdovi domači.
gorah. Kako se imenuje povest?
Pretrgana naveza.

V

8 dni, 14 ur in 45 minut.
Večina SPP prehodi, nekateri gorski tekači pa 7 dni, 14 ur in 44 minut.
so jo že tudi pretekli. Kakšen je trenutni (2017)
7 dni, 11 ur in 25 minut.
rekord?
7 dni, 8 ur in 10 minut.
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Kako dolga je SPP (po reliefu)?

SPP dopolnjuje še ena pot (35 točk), ki nas
10. popelje po še nekaterih zanimivih vrhovih
Slovenije. Kako se imenuje?

I
C
S

Š
U
S

572 km.

E

599 km.

T

611 km.

G

Slovenska planinska pot št. 2.

Z

Dodatna Slovenska planinska pot.

H

Razširjena Slovenska planinska pot.

I

KONČNO GESLO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ALI VEŠ?

Obhodnica je planinska pot
, ki
smiselno povezuje določene
postojanke in vrhove med seb
oj. Po
podatkih PZS jih je bilo leta
2017 v
Sloveniji 62.
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