
 
 
 

 

 
Zimski napotki za odgovorno obiskovanje narave 

Triglavskega narodnega parka 
 
Kratki dnevi, visoka snežna odeja, hladen veter in nizke temperature so stalnica v višjih 
predelih Triglavskega narodnega parka od konca jeseni do pozne pomladi. Z upoštevanjem 
zimskih napotkov skupaj prispevamo k ohranjanju narave Triglavskega narodnega parka. 
 
 

 

Spoštujmo zimski počitek narave. 
Številne živali pozimi hibernirajo ali spijo. Druge si v težkih snežnih 
razmerah in ob nizkih temperaturah iščejo hrano in zatočišče. Bodimo 
obzirni obiskovalci in pomagajmo živalim, da bodo čim lažje preživele 
zimo. 

 

Uporabljajmo javni prevoz. 
Ustrezna zimska oprema in prilagojena hitrost sta v razmerah z visoko 
snežno odejo in na poledenelih cestah nujni za našo varnost. Parkirajmo 
samo na označenih parkiriščih, ki so ustrezno očiščena. Gozdne ceste 
pozimi praviloma niso splužene. Kjer je na voljo, uporabimo javni prevoz.  

 

Izbirajmo primerne pohodne poti v zimskem času. 
Glede na aktualne zimske razmere izbirajmo primerne pohodne poti. Dnevi 
so pol krajši kot poleti, vremenske razmere pa še enkrat bolj ekstremne. 
Glede na zahtevnost imejmo s seboj raje več kot premalo zimske opreme 
za varen in topel korak. 

 

Izbirajmo poti za turno smuko z mislijo na belko in druge živali. 
Grebeni, skalni predeli in gozdni robovi so tisti prostor, ki živalim dajejo 
težko dostopno hrano in zatočišče. Še posebej belka ima rada grebene in 
goličave, ki so magnet tudi za turne smučarje. Izbirajmo ustaljene poti, ki 
bodo v dobro najbolj občutljivih živalskih vrst v Triglavskem narodnem 
parku. 

 

Upoštevajmo mirna območja, ki so oaza varnosti in miru za prebivalce 
narave. 
V Triglavskem narodnem parku so mirna območja skozi vse leto namenjena 
zagotavljanju največje stopnje miru za živalski svet. V bližini mirnih 
območij bodimo še bolj skrbni do njenih prebivalcev. V tišini jih čim prej 
zaobidemo po urejenih planinskih poteh. 

 
 
 
Več informacij: 
Vodnik za obiskovalce biosfernega območja Julijske Alpe Zima 2022/2023 
Vremenska napoved za gorski svet 
Podatki z lavinskih postaj 
Padavine in višina snežne odeje 
Planinske poti - MaPZS 
Vozni redi avtobusov: Zelena mobilnost v Julijskih Alpah 


