PEŠPOT VRHNIKA - TRIGLAV
Pešpot Vrhnika - Triglav je bila ustanovljena 19. julija 1975 s pohodom skupine
Mladinskega odseka Planinskega društva Vrhnika in skupine treh starejših planincev.
Pot, kot ustanovitelj, upravlja Planinsko društvo Vrhnika.
Organizirane skupine lahko izberejo tudi kakšno drugo različico v dogovoru s
Planinskim društvom Vrhnika. Pot poteka pretežno po kolovozih, stezah in makadamu,
asfaltnih cest je malo.
Število žigov je odvisna od poti, ki je dolga od 120 do 150 kilometrov in traja od 3 do
6 dni.
Pot je označena z običajnimi planinskimi markacijami.
Posebnega opisa ni, saj poteka po že omenjenih transverzalah in si lahko pomagamo s
kartami 1 : 50.000: Vrhnika, Polhograjsko hribovje, Škofjeloško hribovje, Ljubljana okolica, Cerkljansko hribovje, Bohinj, Julijske Alpe in seveda Atlas Slovenije.
V organizaciji Planinskega društva Vrhnika je vsakih pet let organiziran množičen
pohod s preko 100 pohodniki, v vmesnih letih pa pohode organizirajo sekcije
Planinskega društva Vrhnika: veseli Triglavci, Triglavke, Vašani, Povžarji, Lintverni.
Dnevnike poti lahko nabavite na Planinskem društvu Vrhnika.
Doslej je pot prehodilo že preko 400 pohodnikov, ki je opravilo preko 1200 pohodov.
Vsako leto je šel na pot najmanj eden, več kot 25 pohodov so opravili trije pohodniki,
več kot 10 pa 35 pohodnikov. Vsaj tri pohode je opravilo 230 pohodnikov (podatki ob
30, letnici peš poti leta 2005).
Pravilnik
1. Pravico do dodelitve spominskega znaka ima vsak, ki prehodi pot z začetkom na
Vrhniki in koncem na Triglavu.
2. Pot je potrebno prehoditi v enem pohodu, izjemoma v dveh v slučaju objektivnih
razlogov.
3. Dokaz o prehojeni poti so običajni žigi kontrolnih točk z datumom in podpisom
oskrbnika.odtisni na strani za žige ali ob skici poti).
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4. Pot Vrhnika - Triglav je speljana po že obstoječih planinskih poteh: Slovenska
planinska transverzala (oznaka 1), Ljubljanska mladinska pot (M), Loška planinska
pot (L), Transverzala kurirjev in vezistov (TV), Gorenjska planinska pot (G) in
Vrhniška kurirska planinska pot (V).
5. Transverzalec lahko izbere eno od obeh možnih poti in sicer:
1. pot (obvezne kontrolne točke): Vrhnika - Planina - Smrečje - Vrh nad Rovtami Goropeke - Vrsnik - Ledine - Sivka - Bevkov vrh - Kladje - Bolnica Franja Porezen - Petrovo brdo - Sorica - Soriška planina - Bohinj - Vodnikova koča Planika - Triglav (možna je različica s Petrovega brda po Slovenski planinski
transverzali (1) čez Sedmera jezera).
2. pot (obvezne kontrolne točke): Vrhnika - Planina - Smrečje - Koreno - Grmada Tošč (ali Suhi dol - Črni vrh - Tošč) - Govejek - Osolnik - Škofja lok (grad) Lubnik - Tomaž - Križna gora - Čepulje - Mohor - Dražgoše - Prtovč - Ratitovec Soriška planina (do tu je možno po TV s Tošča) - nadaljevanje po prvi poti.
Transverzalec lahko izbere tudi kakšno drugo kombinacijo na skici začrtanih poti.
6. Organizirane skupine imajo možnost izbire tudi kakšne druge različice v dogovoru s
Komisijo za pota pri PD Vrhnika.
7.
8. Znak poti dobi ob predložitvi dnevnika vsak, ki prehodi pot in sicer: za enkrat
prehojeno pot prvi pohod bronasti znak, za dvakrat srebrni, za trikrat zlati znak, za
petkrat prehojeno pot dobi bronasto plaketo, za sedemkrat srebrno in za desetkrat
zlato plaketo.
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Skica začrtanih poti
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