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SLOVENSKE AVANTURE

Krepak sprehod, ki ga lahko začneš 
z domačega praga in greš nato sled-
njemu ves čas naproti. Ta unikatna 
vélika tura je namreč krožna: če začneš 
recimo v Ljubljani, greš po ljubljanski 
pristopni poti do Polhograjcev, nato 
zaviješ levo v krog: prek Žirovskega do 
Golakov, Nanosa in Slavnika, od tam 
čez Snežnik, Petelinjek, Turn, Goteniški 
Snežnik in Veliki Rog do Gorjancev, čez 
Zasavje, Menino in Rogatec ter Uršljo 
in Pohorje, prek Kozjaka in Karavank in 
Kamniških in Julijcev in Škofjeloškega, 
pa si doma. 
Ta planinska transverzala je tudi prava 
transverzala, kajti zanjo potrebuješ 
dober mesec, raje dva. Na njej se nabe-
re blizu 1200 kilometrov in skupnega 
vzpona za skoraj 70 kilometrov. Toliko, 
kot če bi šel osemkrat na Everest. Z 
nivoja morja. 

TEŽAVNOST?
Ta dolga pot je za vsakogar, kajti na 
zahtevnejših odsekih ima povsod tri 
različice: za smele svizce (manj zahtev-
na), za gajstne gamse (zahtevna) in za 

korajžne kozoroge (zelo zahtevna). 
Pot je nadalje seveda v vsakem primeru 
krasna in barvita: zdaj si v globinah 
samote med Snežnikom in Rogom, kjer 
gozdnato hribovje kraških tal poseljuje-
jo velike zveri in druge zanimive živali; 
zdaj si v visokogorju, ki je ob cvetju in 
vršacih ter še kakšnem jezercu in ko-
zorogu za nameček, kot bi bilo iz Heidi; 
zdaj si v mnogih manjših mestih, kjer se 
ti ob tako dolgi poti odpre spet kakšen 
povsem nov vidik njihovega utripa, 
zdaj si na podeželju, ki živi spet svoje 
življenje, zdaj med hribovci, ki živijo 
spet tretje. 
Transverzalo se da prehoditi v celoti po 
označenih poteh, a predlagana trasa 
napravi nekaj krajših odsekov tudi po 
brezpotjih, da transverzalec – tisti, 
ki jo zmore v enem zamahu – lahko 
prek popolne svobode koraka doseže 
transverzalno nirvano. Toda glavni 
predpogoj za slednjo je seveda vsaj 
osnovno planinsko znanje in nujno je, 
da ste dobro pripravljeni tako kondi-
cijsko kot v številnih drugih pogledih. 
Južno od Porezna in vse do Zasavja je 

recimo koč malo, pa še te so večinoma 
odprte samo za konec tedna. Za streho 
nad glavo se je tako najbolje vnaprej 
dogovoriti na kakšni turistični kmetiji, 
v gostišču, lovski koči in podobnem. 
Ali pa se boste od Idrije do Krškega 
podali kar v divjinskem, samooskrbnem 
slogu? Lepšega preizkušeno ni, a tudi 
za to se je treba vnaprej dogovoriti z 
lastniki zemljišč. In oprema za odsek od 
Robanovega kota do Črne prsti mora 
biti vsekakor primerna alpskemu slogu 
pohoda.

PO TRANSVERZALI

DODATNE INFORMACIJE?
www.transverzala.si
Še nekoliko bo pot olajšal potopisni 
roman s Transverzale, ki bo izšel 
letos jeseni, v načrtu pa sta tudi 
knjižni vodnik in vodniška aplikacija 
za mobilnik. Najbolj avanturistični 
pohitite, da boste imeli izkušnjo te 
sijajne poti čim bolj neokrnjeno. In 
prehodite jo v enem kosu, kot pravi 
transverzalec: pot takšne planince 
nagradi kot redko kaj v življenju.

PREDLAGA: JAKOB J. KENDA, transverzalec in še kaj
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