Tretja kronika kranjskih planincev

Storžič je kajpada hišna gora kranjskih planincev; ko so se organizirali v društvo,
je bila njihova prva želja, da bi na njenih pobočjih zgradili svojo prvo planinsko kočo.
To jim sicer ni uspelo, že davno pred tem pa so domačini prinesli s pobočij te svoje
gore na grad Brdo lastnikoma, baronu Žigi Zoisu in njegovemu bratu Karlu, rožico, ki
je dotlej svet še ni poznal; botaniki so jo leta 1788 prvič opisali in jo krstili za Zoisovo
zvončico. Znamenita slovenska botaničarka Nada Praprotnik je napisala: »Če bi izbirali cvetico, ki naj bi predstavljala slovensko, sončno stran Alp, bi se odločili za Zoi
sovo zvončico, ki se je na naših tleh ohranila še iz obdobja pred ledenimi dobami.«
Storžič in Grintovci sta klasični nahajališči Zoisove zvončice, prave hčere slovenskih
planin. Foto: Peter Skoberne.

Poti h goram

Kranjski planinci iz predvojne Kranjske podružnice Slovenskega planinskega društva in povojnega Planinskega društva Kranj so doslej izdali dva obširna zbornika ali
kroniki, v katerih je opisano dotedanje društveno delovanje; prvega z naslovom »Po
desetih letih« so izdali leta 1909 ob deseti obletnici Kranjske podružnice SPD, drugega z naslovom »Gore v ljudeh« leta 1988 ob 90-letnici Planinskega društva Kranj. Že
ob praznovanju kranjskega planinskega stoletja pred več kot desetletjem je bilo sklenjeno in planinski javnosti tudi sporočeno, da bi ob tako visokem okroglem jubileju
vendarle opisali in objavili svetovno primerljive in še katere druge pomembne podatke in dogodke iz domače planinske zgodovine, ki sodijo ob vsem drugem tudi v
dediščino Kranja, Gorenjske, Slovenije in njenega gorskega zamejstva. Dobrih deset
let pozneje je ta načrt s publikacijo, ki jo imate v roki, naposled vendarle uresničen.
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Publikacija je izšla, ko je Planinsko društvo Kranj vodil upravni odbor v naslednji sestavi:
Predsednik:

Franc Ekar

Podpredsednika: Živko Drekonja
Tomaž Jamnik
Člani:

Nadzorni odbor
Predsednik:
Člana:

Rudi Lanz
Matevž Vučer
Franc Benedik
Primož Černilec
Slava Obradović
Helena Lužan
Marjan Čadež
Tončka Sušnik
France Jamnik
Ivan Bohnec
Miha Marenče
Miro Jovanovič
Petra Stankovič
Marjan Burja
Stane Rotar
Peter Keše

Častno razsodišče
Marjan Prinčič
Miro Jovanovič
Gorazd Hace
Načelniki odsekov
AO:
TKO:
Markacisti:
PS:
MO:
Naravovarstveniki:
Vodniški odsek:

Matevž Vučer
Blaž Šmid
Jernej Mubi
Živko Drekonja
Primož Černilc
Helena Lužan
Helena Lužan
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Vsi predsedniki Kranjske podružnice SPD
in Planinskega društva Kranj

1899 - 1906 Janko Majdič, veletrgovec

1907 - 1923 prof. Anton Zupan, gimnazijski učitelj

1923 - 1926 mag. Franc Šavnik, lekarnar

1926 - 1927 prof. Anton Zupan, gimnazijski učitelj

1928 - 1932 mag. Franc Šavnik, lekarnar

1932 - 1940 prof. Andrej Rojc, učitelj na Trsteniku

1946 - 1947 prof. Črtomir Zorec, ravnatelj Tekstilne šole Kranj

1947 - 1968 prof. Franjo Klojčnik, direktor Dijaškega doma Kranj

1968 - 1970 dr. Ivo Valič, zdravnik specialist v bolnišnici Kranj

1970 - 1972 iur. Ciril Hudovernik, šef inšpekcijskih služb SDK Kranj

1972 - 2011 mag. Franc Ekar, direktor Poslovno prireditvenega centra Kranj
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Tretja kronika kranjskih planincev

Poti h goram

Kranjski planinci iz predvojne Kranjske podružnice Slovenskega planinskega društva in
povojnega Planinskega društva Kranj so doslej izdali dva obširna zbornika ali kroniki, v katerih je – kolikor je bilo takrat pač le mogoče natančno – opisano dotedanje društveno delovanje; prvega z naslovom »Po desetih letih« so izdali leta 1909 ob deseti obletnici Kranjske
podružnice SPD, drugega z naslovom »Gore v ljudeh« leta 1988 ob 90-letnici Planinskega
društva Kranj.
Odtlej se je na področju planinstva, ki ga ima na skrbi PD Kranj, zgodilo marsikaj, poleg
tega pa so preučevalci planinskih dogajanj in naključni najditelji našli v takih in drugačnih
arhivih in zasebnih zbirkah vrsto dokumentov, ki odkrivajo marsikatero doslej malo znano ali
popolnoma neznano podrobnost, pomembno za zgodovino planinstva v najširšem smislu
na Kranjskem.
Publikacija, ki smo jo naslovili »Poti h goram«, predstavlja doslej manj znane in nekatere
celo popolnoma neznane podatke iz zgodovine našega društva. Nekateri od malo znanih so
bili sicer že objavljeni v knjigah, periodiki in dnevnem časopisju ali predstavljeni na društvenih občnih zborih in drugačnih javnih prireditvah, vendar objavljamo vsaj povzetke nekaterih od teh pisnih virov, če že ne celotnih dokumentov in spisov, da bi jih povezali z novimi,
takrat še neznanimi podatki, ali pa zato, da bi jih imeli sedanji in prihodnji bralci zbrane v eni
knjigi.
Planinske dejavnosti, povezane s kranjskim planinskim društvom, obravnavamo po sklopih, ki se med seboj marsikje prepletajo. Tako je, na primer, del alpinizma zajet tudi v predstavitvah posameznih posebej dejavnih in zaslužnih kranjskih planincev, alpinistov in gorskih
reševalcev – in obratno, nekateri planinci so s svojimi dejanji delno opisani tudi v poglavjih
o teh dejavnostih.
Dobro vemo, da niti ta kronika ne odkriva vsega doslej neznanega in izjemnega s področja kranjskega planinstva, nekatere dosedanje nejasnosti in neznanke pa nam je vendarle
uspelo oteti večni pozabi. Skoraj gotovo se bo v prihodnje našlo še kaj pomembnega za
zgodovino planinstva v Kranju, tudi zato, ker je med našimi planinskimi člani in simpatizerji
zanesljivo kdo, ki se ljubiteljsko ukvarja z zbiranjem vsakršnih podatkov in materialnih dokazov o opravljenih planinskih dejanjih. Njega dni so nekateri te unikate skrbno čuvali, sedanja
tehnika omogoča, da z njimi seznanijo še druge, ne da bi se jim bilo treba ločiti od njih. V
pisarni PD Kranj torej pričakujemo vsakršne podatke o bolj ali manj slavnih planinskih podvigih, ki bodo vsekakor obogatili kranjsko planinsko faktografijo.
Želimo, da bi to knjigo vzelo v roke in jo seveda prebralo čim več naših članov, simpatizerjev in drugih, ki jih zanima planinstvo. Zato smo se kolikor je bilo le mogoče potrudili,
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da bi bila napisana zanimivo in ne le polna podatkov, a kljub temu vendarle verodostojno
in hkrati kolikor je le mogoče pregledno. Kot je že kateri od tukaj predstavljenih planinskih
velmož pisal svoj planinski dnevnik ali vodil drugačno evidenco o planinskih dejanjih, ki jih
je opravil bodisi sam, bodisi skupaj s planinskimi tovariši, ali pa so jih v gorah opravili njegovi
kolegi, to pa je zdaj dragocen delček društvene planinske zgodovine, tako je ali še bo kateri
od bralcev nemara stopil na enako pot in otel večni pozabi košček ali kos planinske zgodovine, katere del je (bil) tudi on sam.
Kdor koli se že odloči pripraviti kroniko, katere vsaj delček je močno obarvan zgodovinsko, se tega dela loti na način, ki se mu zdi najprimernejši, čeprav za marsikaterega bralca ni
nujno najboljši. Čas, ki skoraj vedno najbolj nepristransko ovrednoti delo, pokaže, v kolikšni
meri je avtorjem delo uspelo in kaj je v njem ostalo uporabnega za prihodnje rodove. To
seveda velja tudi za to publikacijo, ki jo daje PD Kranj v branje in ocenjevanje.
Že ob praznovanju kranjskega planinskega stoletja pred več kot desetletjem je bilo sklenjeno in planinski javnosti tudi sporočeno, da bi ob tako visokem okroglem jubileju vendarle
opisali in objavili svetovno primerljive in še katere druge pomembnejše podatke in dogodke
iz domače planinske zgodovine, ki sodijo ob vsem drugem tudi v dediščino Kranja, Gorenjske, Slovenije in njenega gorskega zamejstva. Dobrih deset let pozneje je ta načrt naposled
vendarle uresničen. Ko zdaj prelistavamo to knjigo, ki je obsežnejša, kot smo sprva pričakovali, se ob branju marsikatere strani ne moremo načuditi, v kako nemogočih razmerah so
kranjski zaljubljenci v gore dosegali tako zavidanja vredne uspehe in v kakšnih razmerah je
bilo občasno sploh treba živeti in delati; ob branju nekaterih strani se komajda zavedamo,
na kako številnih pomembnih planinskih področjih so bili kranjski planinci prvi med prvimi
v državi in celo zunaj nje, ob branju marsikatere strani pa smo nadvse ponosni na izjemna
gorniška dejanja, ki so jih v svetovnem merilu dosegali člani kranjskega planinskega društva,
ne da bi vedeli, kako velikanski je njihov prispevek k bogatenju slovenskega planinstva in k
popularizaciji tega našega planinstva v svetu.
Najbrž je v naši publikaciji kljub marsikateri omembi še vedno premalo poudarjeno, v kolikšno podporo kranjskemu planinstvu in njegovim članom so bili in so še vedno preštevilni domači kmetje in drugi vaščani na izhodiščih tur pod gorami. V imenu kranjskih planincev smo dolžni zahvalo med drugimi Remčevim v Mačah, Agrarni
skupnosti Bašelj, Suhadolnikovim in Povšnarjevim v Kokri, Makekovim na Jezerskem,
Ambružarjevim s Krvavca, Karničarjevim z Babnega vrta, pa zaslužnim in prizadevnim
oskrbnikom planinskih koč Rozaliji Čeferin, Ivanu Erženu, Radu Čarmanu, Jožetu Krču,
Borisu Križnarju, Ivanu Likarju in Živku Drekonji, pa izjemnim delavcem pri gradnjah to-
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vornih žičnic in drugih planinskih objektov, ki so opravljali najtežja in nevarna dela, tako
Lovru Rutarju, Jožetu Kaštrunu, Janezu Alešu in Ivanu Pogačniku, in tudi Emilu Herlecu,
Lojzki Trebušak, Ruši Zabret, Roži Zabret, Tončki Sušnik, Slavi Bučan, Francu Gselmanu,
Cenetu Krajncu in Vladu Erženu – in še marsikoga smo, zanesljivo brez najmanjšega slabega
namena, najbrž izpustili.
Mestna občina Kranj, v kateri je sedež Planinskega društva Kranj, zna vrednotiti in ceniti
velika dejanja svojih v gore zagledanih občanov, o čemer priča med drugim podatek, da
je dva vrhunska alpinista-člana PD Kranj v letih samostojne države Slovenije proglasila za
častna meščana, dvema pa je podelila Nagrado Mestne občine Kranj.
V Kranju, septembra 2011
				
Mag. Franc Ekar
Marjan Raztresen
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Kako se je začelo

Nastanek in razvoj Kranjske podružnice SPD
Kranjska podružnica Slovenskega planinskega društva (SPD) je bila sicer ustanovljena
leta 1899 kot šesta podružnica SPD, ko so ji oblasti podelile državno registracijo in pravico
delovanja, če pa bi bila kranjskim planincem sreča le malo bolj naklonjena, bi bila ustanovljena že pet let prej in bi bila po vrsti tretje slovensko planinsko društvo. Le manj kot pet
mesecev po ustanovitvi SPD 27. februarja 1893 v Ljubljani so 19. julija ustanovili v Kamniku
Kamniško podružnico tega društva in le dober mesec dni pozneje, 28. avgusta, v Mozirju
Savinjsko podružnico SPD, za ustanovitev svoje planinske organizacije pa so se že takrat zanimali tudi Kranjčani, saj je bilo med takratnimi člani SPD, torej po vsej verjetnosti ustanovniki,
tudi deset kranjskih meščanov.
Že v letu ustanovitve SPD je kranjski notar
Viktor Globočnik v imenu svojega župana Cirila Pirca
prosil, naj mu iz SPD v Ljubljani pošljejo seznam v
novi organizaciji registriranih kranjskih planincev
in 21. majnika 1894 mu je tajnikov namestnik Josip
Hauptman, eden od znamenitih »piparjev«, ki so
23. julija 1892 na vrhu sončnega Stola »trdno sklenili, ne prej odnehati, dokler se ne ustanovi slovensko planinsko društvo«, kar se je dobro leto dni
pozneje tudi zgodilo, pisal tole ljubeznivo pismo:
»Velecenjeni gospod notar!
V smislu včerajšnjega dogovora pošiljam Vam
prepis pravil podružnic, kojega sem za Kranjsko
podružnico priredil, in imenik kranjskih članov. Naznanilo oblasti o osnovitvi podružnice tudi lahko
naš odbor preskrbi, ako želite. V tem slučaju prosim za obvestitev.
Najodličnejšim spoštovanjem in planinskim
Profesor na kranjski gimnaziji Anton Zupan,
pozdravom - za osrednji odbor Josip Hauptman.«
drugi načelnik Kranjske podružnice SPD, je
bil med tistimi »udi« kranjskega planinstva,
Kot je sporočil tajnikov namestnik, so bili taki so bili najzaslužnejši za gradnjo Prešerno- krat, torej čisto na začetku, iz Kranja člani glavnega
ve koče na Stolu. Ko kranjskim planincem
ali osrednjega društva SPD Viktor Globočnik, Vinko
ni uspelo postaviti lastne koče na pobočjih
Majdič, Peter Mayer, Ivan Omersa mlajši, Tomo
Storžiča, so svoje posestniške načrte preuPavšlar, Ciril Pirc, Karol Pučnik, Jurij Režek, Janko
smerili v kraljestvo Karavank in njihovega
Sajovic in Edvard Šavnik, torej kar deset članov.
poglavarja Stola.
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Pravila Kranjske podružnice Slovenskega planinskega društva naj bi imela po Hauptmanovem predlogu (taka so bila takrat tudi pravila drugih dveh podružnic) komaj osem členov. V prvem, ime in sedež, bi bilo zapisano, da »se podružnica imenuje Kranjska podružnica
Slovenskega planinskega društva v Ljubljani in ima svoj sedež v Kranju«, v drugem, namen,
bi pisalo, da »je namen spoznavati slovenske gore in planine ter pospeševati in olajševati
potovanje po Kranjskem«, v tretjem, pripomočki, da »namen svoj doseže podružnica s tem,
da prireja zbore in shode ter skupne izlete in potovanja (z znižano vozovnico po železnicah),
da napravlja, popravlja in zaznamenava z znamenji in napisi pota in steze ter skrbi za zavetišča in koče, da razkriva in dela pristopne jame in votline, da priskrbuje in nadzira vodnike
ter razpolaga spominske knjige, da prireja in objavlja predavanja o vseh strokah turistike ter
izdaja, pospešuje in podpira zanimive planinoslovne spise in slike, in da napravlja strokovne
knjižnice in zbirke.« »Članovi« so po teh pravilih »ustanovniki, pravi člani in častni člani. Člane
sprejemlje podružnični odbor in jih naznanja vsaj vsakega četrt leta osrednjemu odboru. Vsak
član dobi izkaznico, podpisano od načelnika.« Sedmi člen govori o razsodišču: »Podružnične
prepire razsoja in poravnava razsodišče, katero se sestavi iz podružnikov. Obe stranki si izvolita
po dva razsodnika, kateri si med seboj izbero načelnika.« V zadnjem, osmem členu, je napisano, da »o razhodu podružnice odločuje občni zbor podružnični z večino treh četrtin navzočih
članov. Ob razhodu ali razpustu podružnice pripada nje imovina glavnemu društvu.«
Takratni kranjski župan Ciril Pirc in njegov planinski sočlan Viktor Globočnik sta na podlagi
teh informacij nemudoma ukrepala. V pismu, poslanem 12. junija 1894 na vrsto naslovov, sta
napisala:
»Podpisana vabiva najvljudneje dosedanje tukajšnje č. člane Slovenskega planinskega
društva in one gospode, koji so že prijavili ali še hočejo prijaviti svoj pristop k omenjenemu
društvu, dne 14. t. m. (v četrtek) ob pol devetih zvečer v čakalnično bralno sobo, da ustanovimo podružnico Slovenskega planinskega društva v Kranji.
Odveč bi pač bilo poudarjati prevažen pomen, kojega ima za nas Slovensko planinsko
društvo. Namen je itak vsakemu znan: spoznavati lepo našo domovino in slovenski zemlji
podati slovensko lice. Naša dolžnost je tedaj po možnosti podpirati prepotrebno to društvo
– a ne samo gmotno s pristopom, ampak predvsem v tem, da ustanovimo v procvitanje in
prospeh Slovenskega planinskega društva podružnico v Kranji. Prevelik je namreč delokrog
Slovenskega planinskega društva, da bi glavni odbor mogel uspešno delovati sam. Za to so
potrebne širom naše domovine podružnice, ki bodo združenimi močmi v zvezi z glavnim
odborom pomagale uresničiti prepomembni smoter Slovenskega planinskega društva.
Na nekaj krajih osnovali so že podružnice in samo po sebi je umevno, da tudi ne sme zaostati naše mesto, ki se je doslej še vedno imenovalo na odličnem mestu, kadar se je šlo za narodov
napredek. To naju je napotilo sklicati podružnični osnovalni shod v nadi, da se glede na prekoristen namen Slovenskega planinskega društva polnoštevilno odzovete najinemu povabilu.«
Če bi šlo po njunih takratnih načrtih, bi postala Kranjska podružnica – ne upoštevaje
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osrednji odbor v Ljubljani – tretja članica Slovenskega planinskega društva. Iz zapisnika tega
»osnovalnega shoda«, ki ga je, kot kaže, spisal Viktor Globočnik, preberemo:
»Jaz sem si dovolil v družbi g. Cirila Pirca sklicati za danes javen shod v ta namen, da
se posvetujemo o ustanovitvi podružnice planinskega društva. Jaz si priložim natančneje
razjasnjenje te zadeve za pozneje, kot sklicevatelj za zdaj pozdravljam presrčno vse navzoče
in se Vam zahvaljujem za Vaše zanimanje v tej zadevi ter Vas pozivljam, da si za današnje
zborovanje izvolite predsednika in zapisnikarja.«
V »natančnejšem razjasnjenju« je mož nato povedal:
»Pred dvema letoma osnovalo se je v Ljubljani Slovensko planinsko društvo, prevažno v
osebnem oziru, ker hribolastvo kakor telovadba pospešuje telesno in duševno krepost človeka, v domovinskem oziru, ker ima namen spoznavati domovino, našo rodno zemljo, naše
gore, hribe in jezera, v narodnem oziru, ker skrbi za to, da naš jezik v veljavo pride tam, kjer
se je po naši domovini pred kratkim še šopiril tuj jezik. Raztegnjen in obširen je delokrog po
celi slovenski domovini, na Kranjskem, Koroškem, Štajerskem, Primorskem. Zato so potrebne
podružnice, kajti osnovni odbor ne more vse izvršiti.
Do sedaj je žalibog premalo zanimanja, saj so podružnice le v Mozirju (Štajersko) in Kamniku (Kranjsko). Zanimanje pa se mora vzbujati in zlasti korekten nastop društva in izleti
so vzbudili tudi pri nas večje zanimanje. In spodobi se, da posebno Kranj pokaže svoje zanimanje s tem, da ustanovi tretjo podružnico: kraj je pripraven, sredi Gorenjske, kjer ni druge
podružnice, v njem je mnogo inteligentnega meščanstva in prebivalstva.
Torej predlog: Shod izreče se principijelno za osnovo podružnice in izvoli tri gospode
v konstitucijski ali pripravljalni odbor, ki bode statute izdelal in potrjenje njih vložil, potem
občni zbor sklical, na katerem se bode volil stalni odbor.«
Prizadevni iskalci kranjskih planinskih korenin doslej niso našli pisnih virov, ki bi nedvoumno pojasnjevali, zakaj niso v Kranju že leta 1894 ustanovili podružnice SPD. Do tega je prišlo
šele pol desetletja pozneje, ko »se je 12. julija leta 1899 peščica kranjskih rodoljubov zbrala v
gostilni pri Stari pošti v Kranju, da ustanove prepotrebno planinsko podružnico. Predsednikom pripravljalnega odbora je bil enoglasno izvoljen Janko Majdič in zapisnikarjem Janko
Sajovic. Skrbno pripravljena pravila so se soglasno sprejela, vnela se je le daljša debata zaradi
imenovanja podružnice. Predsednik je priporočal po nasvetu prof. dr. Frischaufa ime ‘Kokra’,
češ da bode delokrog Kranjske podružnice navezan največ na Kokriško dolino, Fr. Ks. Sajovic
je predlagal, naj se imenuje podružnica ‘Kranj’. Da bi se ne zamenjala nova podružnica s
sekcijo ‘Krain’ nemškega planinskega društva, se je po daljšem debatiranju na predlog Cir.
Pirca sklenilo imenovati podružnico ‘Podružnica Slovenskega planinskega društva v Ljubljani
s sedežem v Kranju za kranjski okraj’. Provizoričnim načelnikom in tajnikom sta se na to volila
Janko Majdič in Janko Sajovic, katerima se je naročilo, nemudoma predložiti sprejeta pravila
vladi v potrdilo. Vlada je pravila hitro potrdila in že 16. avgusta leta 1899 se je vršil prvi redni
občni zbor. Pri volitvah so bili v odbor enoglasno izvoljeni Janko Majdič načelnikom, dr. Fran
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Prevc podnačelnikom, Ciril Pirc blagajnikom, Janko Sajovic tajnikom, odbornikom brez portfelja pa Ivan Rakovec, dr. Leop. Poljanec in Fr. Ks. Sajovic. Bili so to energični in agilni možje, ki
so vse svoje moči zastavili v prospeh podružnice,« kot je bilo pod naslovom »Prvo desetletje«
in podnaslovom »Tajnikovo poročilo« objavljeno v publikaciji »Po desetih letih«, ki jo je leta
1909 izdala in založila Kranjska podružnica SPD v Kranju.
Čeprav je v tej knjižici zapisano, da »sta Kranjsko podružnico ustanovila pravzaprav znana
pospeševatelja in odkritosrčna prijatelja slovenskih planin prof. dr. I. Frischauf in sedanji načelnik Savinjske podružnice, neumorni turist Fr. Kocbek«, ker da se je »na njuno inicijativo in
povabilo« 12. julija 1899 zbrala peščica kranjskih rodoljubov v kranjski gostilnik Stara pošta,
»da ustanove prepotrebno planinsko podružnico«, se iz zadnja leta najdenih pisem vidi, da
so jo ustanovili Kranjčani sami. Ni pa mogoče zanikati, da sta bila kranjskim ustanoviteljem
oba znamenita planinca velika vzornika, ki sta bila tudi prisotna na enem od obeh kranjskih
ustanovitvenih planinskih zborovanj.
Dr. Johannes Frischauf se je rodil leta 1837 na Dunaju, od koder je prišel po končanih univerzitetnih študijih leta 1866 za docenta matematike na univerzo v Gradec (Graz). Komaj dve
leti pozneje je šel prvič v takrat še popolnoma prvobitne Savinjske Alpe in jih začel leta 1874
načrtno raziskovati. Za začetek se je v spremstvu domačih pastirjev in lovcev povzpel kar na
najvišje vrhove in je bil kljub težavnim dostopom in prehodom nad Grintovci nadvse navdušen. Že leta 1877 je napisal vodnik »Die Sannthaler Alpen«, še pred tem, leta 1875, pa je ta
veliki prijatelj slovenskih gora in pozneje slovenskega planinstva nad Suhadolnikovo kmetijo
in nad Taško postavil nadvse skromno leseno kočico, ki je bila nasploh prva planinska koča v
Kamniško-Savinjskih Alpah. Iz nje je odhajal v ta del Alp, tudi na Grintovec in Kočno, kamor
mu je kazal poti takratni gospodar Suhadolnik.
Leta 1893 se je Frischauf prvič srečal s Franom Kocbekom, načelnikom mlade Savinjske
podružnice SPD, in skupaj sta naslednja leta obhodila precejšen del Kamniških in Savinjskih
Alp. Leta 1899 sta se iz Ljubljane odpeljala v Kranj, kjer sta prisostvovala ustanovitvi Kranjske
podružnice SPD, naslednji dan pa sta že trasirala vozno pot na Dolenje Ravni, da bi olajšala
gradnjo Češke koče.
Predsednik Janko Majdič in blagajnik Ciril Pirc sta 24. listopada 1899, novembra torej,
poslala na vrsto naslovov v Kranju in po Gorenjskem okrožnico s tole vsebino:
»Pred kratkim ustanovila se je za naše mesto prepotrebna podružnica Slovenskega planinskega društva. Članarina, katera je prej pripadala osrednjemu društvu, ostane sedaj tu
in se bode porabila za naše krasne planine, katere še čakajo domačinov. Da pa je možno
uspešno delovati ter storiti kaj na polji turistike, treba je v prvej vrsti članov množino, kateri
podpirajo društvo, v drugej vrsti pa hribolazcev, katerih nam tudi ni v izobilico. V prvej vrsti
prosimo torej člane, da naj delujejo na to, da podružnici pristopi kolikor možno novih članov,
da se jej na ta način odpre denarni vir v prospešno delovanje; v drugej vrsti pa prosimo na
članarini zaostale člane, da tisto obračunajo, da bode možno predložiti osrednjemu društvu
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natančni obračun. Članarina znaša za celo leto 73, vpisnina pa 71 kron (Planinski vestnik
dobode vsaki član brezplačno). V tej nadi belježimo za odbor podružnice Slovenskega planinskega društva – Janko Majdič, predsednik, Ciril Pirc, blagajnik.«
Medtem ko je življenje Janka Majdiča vključno z njegovim planinskim udejstvovanjem
obširno opisano v publikaciji »Po desetih letih«, je v širši, tudi planinski javnosti razmeroma
malo znanega o Cirilu Pircu, kranjskem županu, enem od ustanovnih članov SPD in enem od
pobudnikov za ustanovitev Kranjske podružnice SPD.
Rodbina Pirc je bila v Kranju znana že v 18. stoletju. Iz ohranjenih družinskih dokumentov
izvemo, da se je leta 1754 barvarski mojster Lovro Pirc oženil z Marijo Ano, hčerko Andreja
Marenika, prav tako barvarskega mojstra in kranjskega meščana. Kot doto je nevesta dobila
očetovo hišo v Savskem predmestju (kjer je zdaj Vodopivčeva cesta), v kateri je bila tudi
barvarska delavnica. Od njunih otrok je prevzel barvarsko obrt najstarejši sin Andrej in po
njegovi smrti brat Simon, za njim pa Matej, ki je leta 1864 v domači hiši odprl še trgovino
z mešanim blagom ter postal kranjski župan in prvi predsednik Narodne čitalnice v Kranju.
V zakonu s Katarino Hartl se jima je rodilo pet otrok, Gustav Pavel, Karel, Ljudmila, Ciril in
Metod; tudi iz imen, ki sta jih zakonca dala otrokom, se vidi njuna rodoljubna usmerjenost.
Ciril se je rodil 17. februarja 1865 kot četrti otrok v
družini. Nižjo gimnazijo je končal v Kranju, v višjo
je moral v Ljubljano, ker so kranjski guimnaziji takrat dovolili le nižje razrede. Ukvarjal se je tudi z
glasbo in skupaj z bratom Karlom sodeloval v godbenem klubu kranjskih narodnozavednih inteligentov, ki ga je ustanovil okrajni komisar Klein,
nato pa vodil skladatelj Viktor Parma, koncipist pri
okrajnem glavarstvu v Kranju. Enako kot starejša
brata Gustav Pavel in Karel je tudi Ciril študiral. Po
maturi leta 1884 se je vpisal na pravno fakulteto
dunajske univerze.
Po zgodnji očetovi smrti 30. januarja 1891 je
podjetje prevzel najmlajši sin Metod, ki je bil že
od leta 1888 vpisan v registru trgovskega sodišča
kot prokurist v očetovi trgovini. Toda že decembra
1891 je v 24. letu starosti umrl za davico in trgoviKranjski župan Ciril Pirc ima velike zasluge
no je prevzel brat Ciril, ki se je naslednje leto, 14.
za ustanovitev Kranjske podružnice Slojunija 1892, poročil z Marijo, hčerko kranjskega trvenskega planinskega društva. Bil je tako
govca Ferdinanda Sajovica, in opustil študij. Ob tej
ustanovni član Kranjske podružnice SPD
priložnosti je klub kranjskih liberalnih študentov,
kot tudi Slovenskega planinskega društva
leta 1893.
Zveza kranjskih fantov Kokra, posvetil številko »Ko-
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krana«, ki je objavljal različne pesmi, prigodice in šaljive novice, ženinu Cirilu, ki da prerano
zapušča njihovo družbo. Ko so mu zaželeli obilo sreče, so ga hkrati opozorili, da v zakonu ne
sme pozabiti lepih navad iz študentskih časov. V zakonu se je Mariji in Cirilu rodilo pet otrok,
Zdenka, Metod, Boris, Halka in Dušan.
Že kot študent se je Ciril Pirc v Kranju vključil v liberalni krog, katerega duhovni vodja je
bil notar Viktor Globočnik; ta je bil Pircu vrsto let eden od velikih vzorov.
Pirca trgovina ni posebno privlačila, zato se je kmalu povsem predal politiki, tudi zato,
ker je narodno napredni stranki najbolje kazalo v kranjskem občinskem odboru. Po besedah
Viktorja Globočnika, ki je bil pozneje prav tako kot Ciril Pirc med soustanovitelji SPD, so se
občinske volitve konec leta 1891 izšle zanjo »jako ugodno« – in tudi za Pirca, ki je pozneje
postal kranjski župan.
Kaj takega ali podobnega, kar se je dogajalo v drugem desetletju 20. stoletja v Kranju
in še kje na Slovenskem, se pri nas že dolgo ne dogaja več. V poročilu s 16. občnega zbora
Kranjske podružnice SPD dne 28. januarja 1914 je bilo med drugim zapisano in objavljeno
(PV, 1920), da »je g. dr. Edvard Globočnik prepustil članom Slov. Plan. Društva proti izkaznici v
svoji vili v Kokri 1 sobo z dvema posteljama v brezplačno uporabo, za kar naj prejme dobrot
nik najiskrenejo zahvalo«.
Malo je znano, da je bil med ustanovnimi člani Kranjske podružnice SPD tudi Josip
Tominšek, znameniti dolgoletni urednik Planinskega vestnika. Rodil se je leta 1872 v vasici
Slatina med Bočno in Gornjim gradom v zelenem vznožju Savinjskih planin, kamor je sicer
hodil že v otroških letih, predvsem pa kot dijak celjske gimnazije. Po maturi je študiral na univerzi v avstrijskem Gradcu klasično in primerjalno jezikoslovje, slavistiko in germanistiko, poleg tega pa še filozofijo, pedagogiko in telovadbo z anatomijo. Po končanih študijah je dobil
službo na kranjski klasični gimnaziji, kjer je od leta 1896 do 1904 poučeval latinščino, grščino,
nemščino, slovenščino in – kakšna kombinacija za sedanje čase! – telovadbo. Iz Kranja je
naredil prve korake v čisto prave gore; iz tega mesta je šel med drugim na Storžič, Grintovec,
Krvavec in še marsikam, te ture so mu bile nenadomestljivi praktični nauki za nadaljnje delo
v planinstvu. Seveda je zato kar razumljivo, da se je kot velik ljubitelj narave in predvsem gorskega sveta, kot turist od nog do glave, znašel med ustanovniki Kranjske podružnice SPD. Ko
je bil pozneje, od leta 1908 do 1941, kar 33 let urednik »Planinskega vestnika«, so mu prišle
še kako prav tudi prve prave planinske izkušnje iz Kranja.
Prav tako je manj znano, da je bil od leta 1900 član Kranjske podružnice SPD pisatelj
in duhovnik Fran Saleški Finžgar, avtor znamenitega romana »Pod svobodnim soncem« in
še več drugih književnih del. Rojen leta 1871 v vasi Doslovče med Begunjami in Žirovnico
pod Begunjščico in Stolom je obiskoval osnovno šolo doma in v Radovljici in gimnazijo v
Ljubljani, po končanem študiju teologije pa je od leta 1895 služboval v Bohinjski Bistrici,
na Jesenicah, v Kočevju, Idriji in pri Svetem Joštu nad Kranjem, kjer ga je večkrat obiskal
stanovski kolega, znameniti triglavski župnik Jakob Aljaž. Med župnikovanjem pri Joštu se
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je Finžgar, vneti častilec narave in še predvsem gora, ki jih je pogosto obiskoval, leta 1900
včlanil v Kranjsko podružnico SPD.
Ena od pomembnih osebnosti kranjskega gorništva v najširšem pomenu besede je bil
Jernej Krč, član Kranjske podružnice Slovenskega planinskega društva od leta 1901 do 1924.
Kot zelo mlad fant je bil oskrbnik Cojzove koče na Kokrskem sedlu in pozneje prvi oskrbnik
Češke koče na Spodnjih Ravneh, bil pa je tudi prvi član Kranjske podružnice SPD, ki je opravil
državni izpit za gorskega vodnika.

Takole so kranjski (in drugi slovenski) planinci kakšno desetletje po koncu druge svetovne vojne
potovali na redke skupinske izlete v Visoke Ture, približno tako so se vozili tudi na planinske delovne akcije
in tudi še desetletje pozneje pod Bleščečo planino na avstrijskem Koroškem, kjer so slovenski planinci iz
Celovca gradili svojo planinsko kočo.

Kar zadeva hribolazce, »katerih nam tudi ni v izobilico,« kot sta v letu ustanovitve Kranjske
podružnice SPD spomnila v pismu, naslovljenem na vrsto kranjskih občanov, društveni predsednik in blagajnik, se je začelo stanje prav kmalu popravljati. V glavnem so bili »hribolazci«
izletniki na hribe in griče, izlete pa so prirejali večinoma ob nedeljah, ki je bil takrat edini
dela prost dan v tednu, in le redko za dva dni, ko ni šlo drugače. Prva leta organiziranega
delovanja so kranjski planinci priredili letno dva do šest izletov, predvsem spomladi in poleti,
pozneje tudi kakšen zimski pohod na Stol ali na Vršič. Med drugim so nekajkrat organizirali
izlet na Svete Višarje nad Trbižem, kamor so se že v soboto odpeljali z opoldanskim vlakom.
Peljali so se do Trbiža (precej let po drugi svetovni vojni so to železniško progo z Jesenic skozi
Rateče-Planico do Trbiža, kot se ve, ukinili in odtlej tam ni več niti tirov), šli, peš seveda, saj so
žičnico na vrh zgradili šele mnogo desetletij pozneje, na Višarje, se tam okrepčali, iz česar se
je po stari planinski navadi ponavadi razvila živahna zabava s petjem, tam prespali, naslednji
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dan šli, na primer, na bližnjega dvatisočmetrskega Kamnitega lovca ali po dokaj strmi poti
čez Dolino Mrzle vode v Rabelj in do idiličnega Rabeljskega jezera, v poznih večernih urah pa
so se z vlakom vrnili domov. Udeležba je bila za tiste čase dokaj številčna, saj se je, na primer,
izleta na Svete Višarje leta 1902 udeležilo kar 21 planincev.
Pogostejša izletniška točka kranjskih planincev je bila takrat Črna prst nad Bohinjem, kamor so prav tako šli za dva dni, najpogosteje konec junija na praznik sv. Petra in Pavla; leta
1901 se je, na primer, tega izleta udeležilo 17 članov kranjske podružnice, še posebno številčno pa je bilo to leto žensko zastopstvo. Iz Lesc se je »ekspedicija« z vozovi odpeljala v Bohinj,
od tod so peš odšli do Orožnove koče in tam prespali, naslednje jutro pa so se odpravili na vrh.
Ker so ljudje tiste čase delali šest dni v tednu, prostega časa niso imeli na pretek, zato so
pogosteje organizirali krajše poldnevne ali enodnevne izlete. Priljubljena pot je bila čez Sv. Mohor v Selca, kjer so se ponavadi ustavili v gostilni župana Šlibarja, tam pa se je ob pijači in jedači
razvila živahna zabava. Večkrat se je zgodilo, da so popoldne prišli za temi izletniki s kolesi ali z
vozmi tisti, ki so imeli v nedeljo dopoldne še obveznosti. Domov se te druščine niso vrnile peš,
kot bi bilo pričakovati od njih, ampak so se z lojtrniki odpeljali v Škofjo Loko in od tam v Kranj.
Večkrat obiskana je bila pot, ki jo je kranjsko planinsko društvo sámo markiralo čez Sv.
Jošta in Sv. Mohorja v Jamnik, Češnjico in Podnart; iz Jamnika je bilo mogoče zaviti v Kropo
in od tod v Kamno Gorico. Posebno radi so ljubitelji gora obiskovali Golico, kamor so jih vabili
tudi časopisi, na primer »Gorenjec« leta 1908, ki je zapisal, da je ta po razgledu najimenit
nejša gora zdaj v najlepšem cvetju, »Kadilnikova koča na vrhu Golice pa je že preskrbljena z
vsem potrebnim provijantom in pijačo. Kdor je prijatelj planinske narave v krasnem pomladanskem cvetju, ko nežno bele narcise pokrivajo okoliške planjave od vznožja do vrha, naj
ne zamudi binkoštnih praznikov in gre na Golico.«

S kolesi (kako pa drugače!) so se v desetletju
po koncu druge svetovne vojne kranjski
planinci odpravljali iz domovine na dolga
pota pod vrhove Centralnih Alp.

Še pestrejšo podobo takratnega pohodništva nam predstavijo ture, ki so jih opravili posamezniki ali manjše skupine neorganizirano. Iz poročil v »Planinskem vestniku« po letu 1900
so se nemalokrat podali na Stol, Storžič, Grintovec, Kepo, Skuto, Krvavec, Mangart, Jalovec
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ali Triglav, dva člana kranjskega planinskega društva pa sta tista leta stala ob žrelu ognjenika
Vezuv pri Neaplju, kar pomeni, da so se posamezniki že takrat podajali tudi v tuje gore.
Še predvsem priljubljena hribovska izletniška točka je bil takrat (kot je tudi še dandanašnji) Sv. Jošt. Ob lepih zimskih in pomladnih nedeljah se je leta 1906 oglasilo pri joštarskem
mežnarju in gostilničarju samo iz Ljubljane več kot sto gostov, najbolj zagnani pohodniki na
Sv. Jošt pa so bili vsekakor Kranjčani, od katerih so nekateri že takrat tekmovali, kdo bo prišel
večkrat tja gor. Že tista leta je bil eden od gospodov na vrhu 191-krat, drugi 167-krat v enem
letu, skoraj pa niso šteli tistih, ki so bili isto leto na Joštu 50-krat. Številni so se odpravljali na
to goro predvsem zaradi lepega razgleda ter domače, preproste in dobre postrežbe v gostilni
joštarskega mežnarja Jožeta Benedika. Stalni izletniki iz Kranja so se imenovali Joštarski klub.
Kranjska podružnica SPD je bila dejavna tudi v
Osrednjem odboru SPD. Na osrednjem občnem
zboru 13. aprila 1910 v Narodnem domu v Ljubljani so Kranjčani izrazili željo, če ne kar zahtevo po
spremembah SPD: v osrednjem odboru SPD naj bi
bile s svojimi poverjeniki zastopane tudi podružnice. To je bil pomemben uspeh v dobro delovanja
celotnega organiziranega slovenskega planinstva.
Ob tem je vredno posebej poudariti, da SPD s
sedežem v Ljubljani ni mogoče smatrati za nekak
šno Ljubljansko podružnico SPD. Te namreč niso
nikoli ustanovili.
Do začetka prve svetovne vojne so Gorenjci
nemoteno hodili v gore, vojna pa je to dejavnost
zavrla. V Julijskih Alpah, kjer so celo v najvišjih goŽupan Bašlja Anton Roblek je bil predvsem
rah potekali boji, je bilo močno omejeno ali celo
med letoma 1899 in 1910 eden od poverjepopolnoma prepovedano gibanje, o čemer priča
nikov Kranjske podružnice SPD. Tako kot so
2. septembra 1915 objavljen razglas okrajnega
njegovi planinski somišljeniki Franc Šlibar,
župan v Selcih, Janez Povšnar, župan v Kokri, glavarstva v Kranju: »Armadno poveljstvo je iz vojaško policijskih ozirov odredilo sledeče: Po političSlavko Flis, učitelj v Škofji Loki, in Josip Šter,
posestnik v Tržiču, vsak na svojem območju
nih okrajih Radovljica, Kranj, Logatec in Postojna je
propagirali za planinsko idejo, je bil Roblek
vsem civilnim osebam prepovedano hoditi v gore,
poverjenik kranjske planinske podružnice za
posebno pa bivanje na vrhih, kopah in razglediStoržičevo skupino in bližnjo soseščino in se
ščih. Osebe, ki imajo po svojem poklicu v bližini
je trudil zbrati čimveč članov.
teh krajev kaj opraviti, morajo imeti legitimacije.«
Po koncu vojne so se razmere tudi v planinstvu normalizirale in med društvenimi vestmi
je bilo v »Planinskem vestniku« (PV 1923, stran 60) objavljeno tudi to, da »se je Kranjske podružnice SPD občni zbor za leto 1922 vršil dne 5. februarja 1923 v mestni posvetovalnici v
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Kranju. Prisotnih je bilo 19 članov. Tajnik je poročal, da je bil redni občni zbor za leto 1921 dne
9. marca 1921 v Narodni čitalnici; za dobo treh let je bil za načelnika izvoljen Anton Zupan,
odbor, ki je štel poleg njega še štiri odbornike in dva namestnika, pa je imel sedem sej. Na
njih so določili cene za Valvazorjevo kočo in provizijo za oskrbnico ter cene za Prešernovo
kočo. Izvršila so se pri obeh kočah najnujnejša popravila, osobito na strehah, a do prizidka
ni prišlo, že glede na to, da se je začelo tekom preteklega leta z zgradbo Narodnega doma v
Kranju in ni bilo pričakovati, da bi se dobil od sicer nadvse požrtvovalnega kranjskega meščanstva primeren znesek za prizidek.
V korist Prešernove koče se je vršila dne 25. 3. 1922 v Bellevue na Šmarjetni gori planinska
prireditev, ki je bila kljub neugodnemu vremenu dobro obiskana in je donesla podružnici
6100.20 K čistega dobička.
Odbor je naročil 18 orientacijskih tablic po vzorcu, ki ga priporoča Knafelc v Plan. Vestniku. Napise je napravil tuk. slikar g. Matija Bradaška. Vseh tablic pa ni bilo mogoče postaviti,
ker so bile prepozno izgotovljene in sta nagajala dež in sneg.«
Enako kot so se pred nekaj desetletji in se deloma tudi še zdaj so se tudi tiste čase v
Karavankah dogajale specifične nesreče. V tem poročilu je navedeno, da »so dne 4. oktobra
1921 našli ne daleč od lovske koče pod Srednjim vrhom mrtveca, ki je imel v termos-steklenici veliko vsoto denarja. Po dokumentih, dobljenih pri njem, je bil ponesrečenec Dragoljub
Milovanovič, kandidat prava iz Beograda. Kako se je dogodila nesreča, se ni moglo zaznati;
vsekakor pa je ležalo truplo kake štiri tedne, ne da bi ga bil kdo našel.«
Tudi o naslednjem je tekla beseda na tem občnem zboru: »Bruno Rotter iz Maribora se
je pritožil na odbor, da v Prešernovi koči radi nemira ni mogel spati. Načelnik je oskrbnika
ponovno poučil, naj pazi, da se drže posetniki hišnega reda.«
Naposled »pred volitvami izjavi načelnik, da odlaga svoje mesto, ker je s stanovskimi posli
preobložen; omeni tudi, da se odpovedujejo ostali tovariši svojim funkcijam. Novemu odboru
polaga posebno na srce, naj skrbi za Prešernovo kočo, za katero je kranjsko meščanstvo toliko
žrtvovalo. Kakor smejo biti ponosni njih predniki na to, da hrani kranjsko pokopališče ostanke
našega največjega pesnika, tako naj njih potomci čuvajo njegov spomenik na vrhu Stola –
Prešernovo kočo.« Na volitvah so za novega načelnika soglasno izvolili kranjskega lekarnarja
Frana Šavnika. Novo izvoljeni načelnik je izrecno poudaril, »da se je odločil za sprejetje le v
interesu podružnice, in prosi vse, osobito tov. odbornike, da ga čim izdatneje podpirajo.«
Nekaj let pozneje je »Planinski vestnik« (PV 1926, stran 189) poročal: »Ko je ta odbor prevzel svoje delo (tako je na rednem občnem zboru Kranjske podružnice SPD 10. maja 1926
v mestni posvetovalnici v Kranju dejal načelnik Fran Šavnik), si je stavil za nalogo popolno
preureditev Valvazorjeve koče in, če bi dopuščale razmere, povečanje Prešernove koče. Da je
ugodno rešil prvo nalogo, dokazuje mnogoštevilni obisk Valvazorjeve koče in gmotni uspeh,
ki ga donaša društvu vsako leto. Pripravil je odbor tudi vse, kar je potrebno za pričetek povečave Prešernove koče, dal je popraviti že zelo pokvarjeno pot, ki vodi k tej koči, tudi stavbni
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les za nameravani prizidek te koče je že posekan; treba ga je samo spraviti na stavbišče.«
Pred novimi volitvami je načelnik F. Šavnik izjavil, da »ne sprejme zopetne izvolitve, zato
se mu izreče zahvala za njegov trud in se na predlog R. Mayra izvoli načelnikom prof. Anton
Zupan«.
Še nekaj let pozneje je na občnem zboru Kranjske podružnice SPD 25. aprila 1930 (PV
1930) gospodar g. Gajšek v poročilu o Prešernovi in Valvasorjevi koči »poudarjal, da promet
v Prešernovi koči stalno napreduje, slabši pa je bil v Valvasorjevi koči, česar je krivo ne preveč
povoljno oskrbovanje. Ker dobi letos Valvasorjeva koča novo oskrbnico v osebi ge. Minke
Krč, dosedanje oskrbnice Češke koče, je pričakovati, da se bo obrnilo na boljše. Obe koči
izkazujeta prav lep pribitek. Prešernovo kočo je posetilo 2295 vpisanih turistov, prejšnje leto
pa 1899. Ako prištejemo še nevpisane turiste, je bilo lansko leto v Prešernovi koči okrog 2800
posetnikov. Valvasorjevo kočo je posetilo 1245 oseb, lansko leto 1905.«
Štiri leta pozneje je bilo v poročilu z občnega zbora za to leto (PV 1934, stran 159) zaslediti velik preskok: zapisano je bilo, da »je za zimskosportni odsek poročal načelnik g. Danilo
Cingerli. Zanimanje za ta sport je jako veliko. Vršilo se je osem smučarskih tečajev in napravili
smo štiri daljše turne izlete. Priredil se je tudi ‘lov na lisico’. Odsek šteje 46 članov.«
Pred 2. svetovno vojno, ko je bil »Planinski vestnik« društveno glasilo Slovenskega planinskega društva in ni bila njegova naloga predvsem objavljanje prispevkov o dejanjih v gorah,
ampak v enaki ali še večji meri informiranje o društvenih dogodkih, so bila v eni od številk
sredi leta vsako leto objavljena društvena izvestja (poročila) SPD za minulo leto. V njih so bile
kajpada zastopane vse podružnice SPD, ki so poslale v uredništvo PV poročila s svojih občnih
zborov, ti prispevki o delovanju posamezne podružnice pa so bili tako izčrpni, da je mogoče na
njihovi podlagi še dandanašnji dokaj natančno sklepati o društvenem delovanju tistega časa.

Tako za samostojno planinsko društvo Jezersko kot za to, da dobi novo društvo v upravljanje Češko
kočo, se je zavzemal Jezerjan Tone Ekar, ki je v petdesetih letih prejšnjega stoletja s Pavletom Kemperlom
kot prvi Jezerjan preplezal Nemško smer v Severni triglavski steni. Ko je Češko kočo že upravljalo PD Jezersko, sta se v njej z drugimi jezerskimi gorskimi reševalci večkrat srečala stara soplezalca Kemperle in Ekar.
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Na koncu poročila z občnega zbora Kranjske podružnice SPD za leto 1935 (PV 1935, stran
278) je posebej omenjeno, da »se je občnega zbora kot odposlanec Osrednjega odbora udeležil g. Pučnik kot nadzornik podružnice«. To je bil Konrad Pučnik, posestnik iz Kranja, ki je bil
sicer eden od ustanovnih članov Kranjske podružnice SPD, kot je zapisano v načelnikovem
poročilu iz leta 1899. »Pri slučajnostih je g. Mayr na tem občnem zboru priporočal, naj podružnica osnuje alpinističen in fotografski odsek, ki bosta namenjena zlasti mlajšemu članstvu.
Zgodilo se bo to na posebnem sestanku.«
»Planinski vestnik« je v številkah 7-9 letnika 1936 (PV 1936, stran 294) v Društvenem
izvestju SPD za leto 1935 najprej natančno poročal o 10. rednem kongresu Zveze planinskih društev Kraljevine Jugoslavije, ki je bil 1. in 2. septembra 1935 v Dubrovniku, potem
o seji širšega Osrednjega odbora SPD v Ljubljani 28. februarja 1936 in o 43. občnem zboru
Osrednjega društva 12. marca 1936 v Ljubljani, slednjič pa o delu podružnic v zadnjem letu.
Podružnicam, ki so poslala poročila, je bil v PV namenjen ustrezno velik prostor; iz Kranjske
podružnice so poslali poročilo 28. februarja 1936, v njem pa so za današnji čas pomembni
predvsem naslednji zaznamki:
»G. načelnik Rojc pozdravi zlasti mestnega župana g. Pirca in se mu za podporo, izkazano
v minulem letu, iskreno zahvali, ter zastopnika Osrednjega društva g. Konrada Pučnika. Spomni se umrlega člana g. Majdiča, katerega spomin občni zbor stoje počasti. Nato poda obširno poročilo o delovanju podružnice. Opiše najprej kraljestvo Storžiča (potopis g. Mlakarja!)
ter brezuspešne križe in težave okoli pridobitve prostora za zidavo planinske koče. Napravila
pa se je na privatno iniciativo nova koča, od katere imamo tudi mi koristi. Markacije na vrh so
se obnovile in Storžič ostane slej ko prej dobra izletniška točka.
Na Valvasorjevi koči se je odkrila spominska plošča v spomin zaslužnemu magistru Šavniku. Popravil se je tudi vodnjak in ker je stavba v jako slabem stanju, bo treba v doglednem
času misliti na zidavo nove koče, saj bi popravila stare stala okoli 123.000 din.
Markacije na vrh Stola so se obnovile; pot na strmi vrh krajšajo šaljivi napisi.
Nova pridobitev je postojanka na Šmarjetni gori; za njo smo žrtvovali težke tisočake. Od
35 deležev pa jih je sedaj 22 last podružnice; pridobitev je bila potrebna, ker je bila koča v
skrajno slabem stanju, a številni obisk upravičuje to postopanje.
Osnoval se je Mladinski odsek SPD za nedoletne osebe obojega spola; pričakovati je številnega naraščaja.
Največ dela je zadala Šmarjetna gora. Popolnoma sta se opremili dve spalnici in jeseni je
posvetila na to krasno pregledno točko tudi elektrika. Delo so izvršili izključno domači obrtniki.
Podružnica je štela 288 članov, med temi 12 ustanovnih in 1 častnega. Prešernovo kočo
je obiskalo 1110 oseb, Valvasorjevo pa 1035, skupno 279 manj kot prejšnje leto.«
Druga svetovna vojna je prekinila marsikatero delovanje, tudi Kranjske podružnice Slovenskega planinskega društva. Ne ve se (še) natančno, kako se je po končani vojni delovanje
nadaljevalo, saj je ohranjen komajda kakšen dokument, ki bi pričal o tem. Med zaprašenimi
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papirji pa so vendarle našli list papirja, na katerem je s pisalnim strojem natipkano:
»Okrajni ljudski odbor Kranj, Poverjeništvo za notranje zadeve. Predmet: Izstavitev dovoljenja za delovanje Planinskega društva Kranj.
Na podlagi prijave Planinskega društva Kranj z dne 10. junija 1948, ki je vložena v roku,
ki ga predpisuje zakon o društvih, zborovanjih in drugih javnih shodih in ker so izpolnjeni
vsi pogoji po členih 13, 14, 15 in 16 zakona o društvih, poverjeništvo za notranje zadeve pri
OLO Kranj potrjuje prijavo ustanovitve in dovoli delovanje Planinskemu društvu v Kranju,
katero bo delovalo na območju mesta Kranja v smislu pravil, ki jih je izdalo odnosno potrdilo
poverjeništvo za notranje zadeve.
O tem se obveščajo: 1. Prvi podpisnik prijave Planinskega društva Kranj tov. Klojčnik Franjo, Čirče št. 105, 2. Ljudski odbor Ljubljanske oblasti, poverjeništvo za notranje zadeve IV.
Ljubljana. Smrt fašizmu – svoboda narodu! Poverjenik: Pirc Jože.«
Kako počasi so že takrat mleli nekateri državni mlini, kažejo datumi na tem dokumentu.
PD Kranj je vložilo prijavo za »registracijo« 10. junija 1948, lokalna oblast, se pravi Okrajni
ljudski odbor v Kranju, je izstavil dovoljenje za delovanje PD Kranj 18. novembra 1949, PD
Kranj ga je prejelo 22. novembra 1949, kar je overilo z žigom.
In tako je uradno smelo PD Kranj delovati šele štiri leta in pol po koncu vojne.
V rubriki »Občni zbori« je »Planinski vestnik« dobri dve desetletji po koncu 2. svetovne
vojne (PV 1966, stran 483) objavil naslednje: »Ko je PD Kranj po vojni s 365 člani prevzelo
izropano in demolirano Češko kočo in Dom na Krvavcu ter pogorišči na Šmarjetni gori in
Prešernove koče na Stolu, še slutilo ni, kako močno se bo društvo razvilo in kakšen obseg bo
zavzelo njegovo poslovanje. Dvakrat je povečalo stari Dom na Krvavcu, do doma potegnilo
električni daljnovod, bilo pobudnik za izgradnjo žičnice, postavilo je Kočo ob žičnici, nato
moderen prizidek Doma na Krvavcu, na Šmarjetni gori zgradilo do zadnje faze moderen hotel, na Kališču zgradilo nov planinski dom, ki si ga je društvo že ob svoji ustanovitvi 1899. leta
dalo v svoj program, in kupilo del hiše v Kranju, v kateri ima svoje lastne društvene prostore.
Za vse to je bilo potrebno ogromno organizacijskih in fizičnih naporov, saj je bilo v teh letih
na delovnih akcijah opravljenih skoraj 50.000 prostovoljnih delovnih ur.
Uspešno pa je bilo društveno delo tudi v lanskem poslovnem letu. Propagandni odsek je
(med drugim) organiziral štiri delovne akcije pri nošnji materiala za gradnjo Prešernove koče
na Stolu, v septembru pa je organiziral delovno akcijo za pomoč pri začetku gradnje prvega
slovenskega planinskega doma pod Kepo na Koroškem, ki ga je pričelo graditi Slovensko
planinsko društvo iz Celovca.
Gospodarsko in finančno plat je kranjsko planinsko društvo zelo zadovoljivo rešilo s tem,
da je iz svoje gospodarske dejavnosti izločilo novi del Doma na Krvavcu in novogradnjo na
Šmarjetni gori. S to imovino je ustanovilo planinsko-gostinsko podjetje ‘Krvavec’, ki posluje po
principih gospodarskih organizacij, ima pa to prednost, da je lahko nosilec kreditov, kar društvo
kot družbena organizacija ni moglo biti. Za stari del Doma na Krvavcu in Kočo ob žičnici dru-
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štvo prejema letno najemnino 2,4 milijona S-din, ki skupaj z najemnino za skladišče v hiši na
Koroški cesti zagotavljajo društvu letne dohodke v višini tri milijone S-din za dotiranje društvene dejavnosti oziroma odsekov. Društvo ima danes v svojem upravljanju le Dom na Kališču.
Poleg ostalih sta društvu čestitala za dosežene uspehe predsednik PZS tov. dr. Miha Potočnik in načelnik Komisije za odprave v tuja gorstva tov. ing. Pavle Šegula, ki sta se predvsem
tudi zahvalila dosedanjemu društvenemu predsedniku tov. Franju Klojčniku za njegovo
20-letno uspešno vodstvo društva.
Zelo prisrčno je bilo slovo od dosedanjega predsednika tov. Franja Klojčnika. Občni zbor
je na predlog nadzornega odbora izvolil tov. Klojčnika za svojega dosmrtnega člana. Za novega društvenega predsednika je bil izvoljen dr. Ivo Valič, večletni predsednik Akademskega
planinskega društva v Ljubljani.«
Z vzponi in padci je potekalo delo kranjskih planincev brez posebnih pretresov do leta
1991, leta velikanskih družbenih in političnih sprememb v državi. Ko se je Slovenija odločila
za samostojno pot in je bila pripravljena stopiti nanjo celo z orožjem v rokah, »se je Planinsko
društvo Kranj ob napadu sovražne vojske na našo domovino in v boju za ohranitev naših
največjih vrednot – svobode in samostojnosti Republike Slovenije – odzvalo z večjo požrtvovalnostjo, kot so mu to narekovali odgovornost, pričakovanja in dolžnost«, sta v zahvali
za sodelovanje PD Kranj v desetdnevni vojni za samostojno Slovenijo predvsem na območju
Krvavca zapisala Ministrstvo za obrambo RS in Republiški štab Teritorialne obrambe (TO). Na
Krvavcu so namreč pripadniki TO uporabljali objekte in storitve PD Kranj.
Eden od tistih dni, 2. julij 1991, je ostal Franciju Ekarju v nepozabnem spominu.
Potem ko je tega dne ob 11. uri jugoslovanska vojska iz letal raketirala RTV stolp na Krvavcu,
so se v PD Kranj dogovorili, da si popoldne ogledajo stanje na Krvavcu, saj sta bila ob drugih
v planinski koči na Gospincu tudi njihova oskrbnika, zakonca Majes. Zaradi izrednih razmer
je Ekar popoldne ostal sam in se je s psom po tretji popoldanski uri odpeljal na Krvavec. Ko
je bil nekoliko pred 16. uro prav blizu zavetišča GRS in tik pod RTV stolpom, so letala vnovič
bliskovito napadla. Ekar, edini naključni očividec, je po radijski zvezi o tem nemudoma poročal v dolino, potem pa odhitel do planinske koče Gospinca, kjer sta se prestrašena oskrbnika
nadvse razveselila obiska iz doline. Kmalu so se jim pridružili še mehanik iz RTV stolpa, dežurni žičničar in novinar Radia Slovenija.
Ekar, ki je bil takrat direktor Gorenjskega sejma, je v tem »svojstvu« in kot predsednik PD
Kranj dva dni pozneje poslal Zveznemu sekretarju za ljudsko obrambo armadnemu generalu
Veljku Kadijeviću v Beograd, Kneza Miloša ulica 35, ostro protestno pismo, na katerega pa se
je general najbrž požvižgal, če ga je že dobil.
Po koncu te vojne sta še istega leta 1991 prejela Planinsko društvo Kranj in zakonca
Majes, oskrbnika planinske koče na Krvavcu, zahvalno pismo Republiškega štaba za TO, ki ga
je podpisal generalmajor Janez Slapar. Deset let pozneje so na zavetišču GRS na Krvavcu, ki
je bilo edini med vojno za samostojno Slovenijo poškodovani objekt Planinske zveze Slove-
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nije, odkrili ploščo v spomin na te dogodke. Prisotne je najprej nagovoril načelnik kranjske
GRS Tomaž Jamnik, osrednji govornik pa je bil poslanec v Državnem zboru in v vojnem času
minister za informiranje Jelko Kacin.
Dve leti po vojnih dogodkih je 19. julija 1993 objavil ljubljanski dnevnik »Delo«, drugi
dnevnik iz iste časopisne hiše, »Slovenske novice«, pa teden dni pozneje, da so kranjski markacisti nadelali in zavarovali novo pot med Kočnama. Takole so o tem dogodku poročale
»Slovenske novice«:
»Ta konec tedna so bile planinske poti močno obljudene: največ planincev je bilo na ‘modnih’ gorskih vrhovih, številni so raje poiskali manj znane poti, kjer so lahko skoraj ali popolnoma sami uživali v miru veličastne gorske narave. Nekateri so šli na obe Kočni, ki sta od konca
prejšnjega tedna tudi uradno povezani z markirano in dobro zavarovano planinsko potjo.
Na Kokrsko Kočno, ki se mogočno dviga iz doline Kokre nad idilično Suhadolnikovo kmetijo 2482 metrov visoko in do koder je tri ure hoje, so planinski markacisti šele leta 1977
nadelali prvo pot, ta vrh pa je takrat postal eden od ‘kranjskih vrhov’, kot se je imenovala planinska transverzala, ki jo je Planinsko društvo Kranj odprlo tisto leto. Sosednji vrh je Jezerska
Kočna, 2510 metrov visoka gora, kamor bi s Kokrske Kočne rad šel marsikateri planinec, pa
je bila pot kljub neposredni bližini in soseščini predolga in prenevarna in je trajala kar tri ure.
Tako so se kranjski planinski markacisti z načelnikom Rudijem Lanzem na čelu lani lotili
nadelave in zavarovanja poti z ene Kočne na drugo in tako je ta pot v jubilejnem letu slovenskega planinstva odprta za planinsko javnost.
Pot z Jezerske na Kokrsko Kočno so uradno in slovesno odprli minulo soboto, 17. julija,
predsednik Planinskega društva Kranj Franc Ekar se je zahvalil Ministrstvu za notranje zadeve
za pomoč, ki jo namenja letalskemu reševanju v gorah, prisotni notranji minister Ivan Bizjak
pa se je zahvalil prizadevnim planinskim delavcem, ki so ljubiteljem gora spet približali del
manj znanega gorskega območja na meji med Koroško, Štajersko in Kranjsko.
Tako je zbrana planinska druščina, v kateri je bil tudi takratni predsednik države Milan
Kučan, tisto soboto stopila na to novo planinsko pot, ki jo je med tednom obiskalo še nekaj
gornikov, več pa jih je bilo spet na poti konec tega tedna.
Predsednik kranjskih planincev je na otvoritvi poti med Kokrsko in Jezersko Kočno predstavil še en podvig kranjskih planinskih markacistov, ki obnavljajo pot v severni steni Križa in
v Koroški Rinki. Kot je povedal, bo otvoritev te poti najverjetneje letošnjega 31. julija ob 11.
uri na Ledinah pod Skuto, kjer stoji planinska koča kranjskih planincev in kjer je v neposredni
bližini znameniti ledenik, ena od velikih privlačnosti tega dela naših Alp.«
V časopisnem poročilu ni bilo omenjeno, da se je predsednik kranjskih planincev na
otvoritveni slovesnosti posebej zahvalil tudi kranjskim markacistom in gorskim reševalcem
ter pri tej akciji aktivnim planincem iz Komisije za pota pri Planinski zvezi Slovenije, ki jim je
uspelo nadelati, zavarovati in primerno usposobiti to za slovensko planinstvo tako zanimivo
pot ter planinstvu odkriti dotlej manj znani biser gorske narave.
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Več kot desetletje pozneje, ko je bila Slovenija že samostojna in mednarodno priznana
država in je leta 2004 postala tudi članica schengenskega območja brez meja, je skupina
kranjskih planincev s svojim predsednikom Francijem Ekarjem, ki je bil takrat tudi predsednik
PZS, simbolično »podrla« delček nekdanje trdno zacementirane državne meje v gorah, ki
jo je v desetletjih povojne Jugoslavije varovala jugoslovanska vojska – odstranila je nekaj
državnih napisnih tabel »Omejeno gibanje – mejni pas«. Dne 21. decembra 2008 so kranjski
planinci na Savinjskem sedlu (2001 m) nad Jezerskim in nad svojo Kranjsko kočo na Ledinah,
na starodavnem stikališču nekdanjih deželnih meja Koroške, Štajerske in Kranjske, odstranili
mejne kamne. Odkar je tudi Slovenija v schengenskem območju brez meja, lahko planinci

Le nekaj mesecev po tem, ko je Slovenija
1. maja 2004 postala članica Evropske zveze,
sta Kranjčana Tomaž Jamnik in Franci Ekar
prve oktobrske dni peljala vsestranskega
rekreativnega športnika Erwana Foureja,
ki je bil takrat veleposlanik in vodja Evropske
komisije v Sloveniji, na Triglav.

brez vsakršnih omejitev hodijo po slovenskih in sosednjih gorah, kjer ni več »graničarjev« in
državnih zapovedi, da je hoja po mejnih hribih dovoljena le od zore do mraka, prehodi čez
mejo pa niso dovoljeni. Planinska zveza Slovenije je ob vstopu Slovenije v schengensko območje prevzela od Ministrstva za javno upravo obveznost, da bodo njeni člani odstranili z gora
vse oznake, ki spominjajo na nekdanje omejevanje gibanja po slovenskem gorskem svetu.
V najnovejših sprememb polnih časih je treba spomniti vsaj še na eno pomembno dejanje PD Kranj. Dne 2. septembra 2011 so kranjski planinci postavili pred sedežem PD Kranj
sredi mesta, pred znamenito Bežkovo vilo, zgrajeno po načrtih Jožeta Plečnika, doprsni kip
svojemu dolgoletnemu zaslužnemu članu, alpinistu in do njegove smrti kranjskemu rekorderju v osvajanju himalajskih osemtisočakov Nejcu Zaplotniku. Oblikovalec in projektant
obeležja, ki sta ga na slovesnosti, združeni z odprtjem razstave in z okroglo mizo o tem kultnem kranjskem alpinistu, odkrila Marija Štremfelj in Tomaž Jamnik, je Nejčev plezalski tovariš
arhitekt Klemen Kobal (svoje delo je opravil zastonj), alpinistov doprsni kip, kakršnemu nista
nasprotovala niti Nejčeva soproga Mojca, niti Zaplotnikova družina, je izdelal kipar Miha Kač
iz Stahovice, kip, ki stoji na skoraj dva metra visokem temnem marmornem podstavku, pod
katerim je bela marmorna piramida kot simbol gorskega vrha, so odlili v livarni Kamenšek v
Podgori pri Kamniku, kamnoseška dela pri spomeniku pa so opravili v kamnoseštvu Jožeta
Jeriča iz Kranja. Spomenik so odkrili na pobudo društvenega predsednika Francija Ekarja, v
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Dne 2. septembra 2011 smo pred Bežkovo
vilo, v kateri je sedež Planinskega društva
Kranj, postavili bronast doprsni kip Nejca
Zaplotnika ter se pokojnega alpinista in
častnega občana Kranja tudi s fotografsko
razstavo, ki jo je pripravil Gorenjski muzej
iz Kranja, in na okrogli mizi spomnili kot
vrhunskega alpinista in himalajca, učitelja
planinstva in planinskega pisca.

,

odboru za postavitev obeležja so bili poleg njega še Bojan Homan, Klemen Kobal, Tomaž
Jamnik, direktorica Gorenjskega muzeja iz Kranja Marija Ogrin s sodelavkami, Tone Škarja in
Jure Markič. Kranjski planinci so postavili spomenik izključno z lastnim in donatorskim denarjem; največji donatorji so bili Mestna občina Kranj, Cestno podjetje Kranj, Planinska zveza
Slovenije in tovarna zdravil Krka iz Novega mesta, seveda pa ne smemo spregledati majhnih
donatorjev, ki so iz čisto svojega denarja prispevali za planinsko idejo.
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Znamenita tura Franceta Kadilnika

Izhod na Triglav sredi 19. stoletja
Čeprav France Kadilnik ni bil niti Kranjčan, niti ni prav dolgo živel v gorenjski metropoli, je
prav iz mesta pod Storžičem javnosti predstavil svoj znameniti vzpon na Triglav. Članek je izšel v Bleiweisovih »Novicah« istega leta 1866, ko je avtor opravil vzpon in časopisni prispevek
napisal v Kranju, kjer je takrat služboval. Kadilnika lahko smatramo za enega od najvidnejših
predstavnikov slovenske in s tem kranjske planinske predzgodovine, zato naj bo njemu in
njegovemu spisu »Izhod na Triglav« posvečenih teh nekaj vrst.
France Kadilnik se je rodil leta 1825 v
Stari vasi pod Vidmom pri Krškem. Oče je bil
krojač, pozneje pa si je pridobil posestvo in
postal gostilničar. Mladi France ali Fran, kot
se je pozneje podpisoval, je obiskoval domačo dvorazrednico, leta 1840 pa ga je oče
poslal v bližnji Zagreb, da bi se izučil v trgovski stroki. Vendar se je mladi France skujal
in jo je že po dveh mesecih peš primahal
domov, kjer ga seveda niso z veseljem sprejeli; sicer je pela šiba, toda nazaj v Zagreb ga
niso poslali. Trgovske obrti se je nato izučil v
trgovini Simona Žarka v Krškem. Leta 1849
je odšel v Ljubljano, kjer se je zaposlil pri
znanem trgovcu I. C. Mayerju in bil pri njem
12 let v službi. V tem času se je naučil francoščine, angleščine in italijanščine, pričelo
pa se je tudi njegovo hribolazništvo. Leta
France Kadilnik je v letih službovanja v Kranju
napisal znameniti članek »Izhod na Triglav«, ki je
1858 se je prvič povzpel na Stol.
v Bleiweisovih Novicah izšel istega leta 1866, ko je
Leta 1861 je stopil v zvezo s trgovcem
bil mož na najvišji gori Slovenije.
Dominikom in postal samostojni trgovec,
a je leta 1864 izstopil iz te zveze. Leto dni
pozneje mu je bilo zaupano vodstvo trgovine tedaj umrlega Konrada Bleiweisa v Kranju, ki
jo je prevzela znana domača tvrdka Fr. Ks. Souvana. V Kranju je bil tri leta, nato pa se je leta
1868 preselil v Ljubljano, kjer je do leta 1874 delal pri Souvanovih. Zatem je postal delničar
in blagajnik banke Slovenija in doživel leta 1881 njen žalostni konec, nakar se je spet zaposlil
pri Souvanovih.
France Kadilnik je bil prvi in v tistih časih najvztrajnejši slovenski planinec; je živa zgo-
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dovina naše turistike in njenega razvoja od leta 1848 dalje. V njegovih privlačnih zasebnih
beležkah, v katerih so zaznamki od leta 1858 do 1905, najdemo marsikaj zanimivega iz tistih
časov, tudi marsikaj komajda znanega ali do branja teh beležk popolnoma neznanega.
Kadilnikovi gorski vzponi so se začeli leta 1858, ko je bil na dopustu na Bledu in se je
povzpel na Stol in še na nekatere nižje gore. Leta 1865 je prvič priplezal na Grintovec, to goro
pa je naslednje leto obiskal še petkrat. Leta 1866 je prvič poljubil brado častitljivemu očaku
Triglavu, ki ga je nato do leta 1900 obiskoval tudi po dvakrat na leto. Z vrha Triglava je devetnajstkrat pozdravljal domovino, čeprav se je na njena pobočja povzpel še večkrat, vendar
mu vreme ni bilo naklonjeno ali pa so se njegovi »korajžni prijatelji sredi gore spuntali«. Leta
1867 je prišel na vrsto Storžič, ki ga je to leto obiskal še trikrat, polotil pa se je tudi Grintovčeve pošastne sosede Kočne in jo ugnal. Leta 1870 sta bila na vrsti Nanos in Črna prst, leto
dni pozneje pa gospodar Notranjske, Snežnik. To goro je potem obiskal še leta 1877. Kadilnik
se je 7. avgusta 1872 povzpel na Veliki Klek, potem pa vzel od njega »slovo za zmiraj«, kot je
obljubil ob odhodu z vrha, ko je napisal, da ga gotovo ne bo več pohodil. To obljubo je držal,
čeprav se mu je leta 1896 spet ponižno približal in se poklonil njemu, ki mu je bil pred leti kos.
Ko je služboval v Kranju, je leta 1866 napisal svoj znameniti spis »Izhod na Triglav«, ki ga
tukaj ponatiskujemo zato, da ne bi šel popolnoma v pozabo, pa tudi zato, da bi se poskušali
vživeti v pustolovščine, v kakršne so se podajali tisti, ki so se tiste čase odpravljali v visoke
gore. V Kadilnikovem spisu smo piščevo slovenščino ponekod le nekoliko, a ne popolnoma
posodobili, a le zato, da bi branje bralcem sedanjega časa teklo enako zanimivo, kot je tistim
v času nastanka.
Takole je svoj prvi vzpon na Triglav leta 1866 opisal France Kadilnik.
Z gospodom profesorjem Francetom Globočnikom iz Ljubljane sva se zmenila, da v sredo, 1. avgusta, popoldne iz Kranja nastopiva pot na Triglav. Prišel pa je profesor šele drugi
dan, v četrtek, ob pol petih popoldne. Stopivši v štacuno našo reče: »Tukaj sem, idiva!« Po
kratkem premisleku odgovorim: »Dobro, idiva!« Bil je po naključbi v štacuni tudi neki Oger,
agent avstrijskega Greshama, gospod Rosner. Tudi on pravi, da hoče z nama na velikana. In
komaj je ura odbila pet, že se drdramo proti Bleškemu jezeru, kjer smo v gostilnici Malnerjevi
prenočili. Globočnik je imel s seboj popis Triglava, ki ga je spisal gospod dr. H. Costa; da ga
Rosnerju, naj ga v postelji glasno bere. Do Malega Triglava je mirno bral, naprej pa se mu je
ustavljala beseda, ponehuje, z glavo kima, dvomi, da bukle morebiti resnice ne govore, in
večkrat pravi: »Wenn schon Mali so schlimm ist, was wird erst der Veliki machen!« (Če je že
Mali tako hud, kaj bo šele z Velikim!) Tako je bral naprej, da smo vsi zaspali.
V petek zjutraj vstanemo ob četrti uri in se odpeljemo v Bistrico do Mavriča, pri katerem
smo zajtrkovali in se potem čez goro podali v Srednjo vas. V gostilni pri Šestu smo vprašali
po vodniku Jožefu Šestu in izvedeli, da je v Rovtah. Najeli smo njegovo hčer Rozalo in gostilničarjevo deklo Mino, ki sta nabasali naša odvečna oblačila, pijačo in jedila, in ob enajstih
dopoldne odrinili iz Srednje vasi na hrib. Kmalu medpotoma srečamo Jožeta Šesta. Koj je
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pripravljen, da nam hoče vodnik biti, samo da še po puško domov skoči. Pri koči počakamo
starega Šesta, Rozala pa je šla še po mladega Lorenca. Oba kmalu prideta, mi pa smo med
tem pili sladko mleko pa sirotko jedli. Od tod sta oče in sin nosila naše blago. Šli smo čez
hribe in doline in prišli prav trudni ob pol osmih zvečer na Belo Polje.
Predno se v Belo Polje navzdol gre, štrli velikan od tal v višavo, kakor da bi bil z nebom
zvezan; tu je najlepši pogled Triglava! Omeniti moram še, da predno v dolino prideš, moraš
še kake tri sežnje snega pregaziti, čeravno ta ni bil prvi. Ko v Šimnovo kočo pridemo, nam
Šimen ponudi sladkega mleka. Rosner in jaz sva ga pila, Globočnik pa je bil nevoljen, da
tukaj niti kislega mleka ne dobi; toda odvrnili so mu, da se mleko tu zavoljo mrzlote ne skisa.
Šimna potem povprašamo, kaj nam bo za večerjo napravil. »Grem koj turšične moke iskat,«
pravi, »bodo žganci z mlekom.« In iz petih grl zadonijo mu dobroklici.
Medtem ko so se žganci kuhali, greva z Rosnerjem na travo počivat, in videla sva, kako
dekleta krave molzejo na planini. Goveje živine je tu kakih 150 repov bilo, z veliko trumo koz
in enim konjem. Vsa živina, kadar dežja ni, prenočuje pod milim nebom.
Po večerji, ob deveti uri, je Globočnik na tisto stran, po kateri smo gor prišli, visoko na
skali dva raketeljna spustil, katera pa se gotovo nista videla ondi, kamor sta bila namenjena
v znamenje, da smo tukaj. Živina se je jako prestrašila in divjala okrog – gotovo štirinožnim
planinskim stanovalcem raketeljni niso bili po volji.
Šimen je ta čas v kočo sena nanosil in potem smo se vlegli. En čas smo dobro spali, toda
proti jutru je bilo tako zelo mraz, da nas naši plašči in suknje niso dosti ogreli. Ob pol štirih sta
vstala Šimen in Jože ter začela žgance kuhati in mleko vreti. Tudi Globočnik in jaz vstaneva
in se napraviva. Rosner je pa že zvečer naročil, da njega ni treba buditi, ker on ne za milijon,
tudi za celi svet na Triglav ne gre, ter mrmra, da sva ga že do sem zapeljala.
Ko smo žgance snedli, odrinemo v soboto zjutraj ob četrt čez štiro naprej. Vreme se ni
ugodno kazalo: Triglav je bil ves v megli. Toda le naprej, takšno je bilo najino geslo! In prekobacali smo čez kamenje in sneg v dobri uri prav v podnožje Triglavovo. Zopet se nam odpre
krasen pogled; toda megla je Velikega še zmeraj zakrivala in še celo na Malega segala. Videli
smo pri pol višavi Malega Triglava dve črni vrani okoli frfrati, tri bele jerebice (Schneehühner)
pa so ob prednjem ohribju letale. To je bilo vse, kar smo živega videli. Začelo je zdaj celo deževati in prav mrzel veter je vlekel. Klobuke si z rutami priveževa in tako prav težko na strma
Vrata prilezeva. Tukaj si spočijemo in z žganjem in kruhom vsi okrepčamo. Veter čedalje huje
vleče. Palice in kar je sicer nepotrebnega, pravi Jože, morata tukaj pustiti. Jaz sem taško in
flaško Jožetu z rame dal in tako sva začela, jaz naprej, Jože za menoj po skalnati steni kvišku
na Mali Triglav plezati; vodnik gori grede mora biti odzad, kajti potreba je, da večkrat z roko
podpira noge. Za nama pa je bil Globočnik z Lorencem. In tako smo kmalu po sedmi uri z
veliko težavo dospeli na Mali Triglav. Pri neki skalnati steni smo počivali. Z žganjem se zopet
pokrepčamo in se potem podamo dalje čez sedlo, čez katero pa ni težavno iti in tudi ne preveč nevarno. Sprva smo šli pokonci, kmalu pa jezdarimo čez ozko pot, ki ni dolga; zdaj prihaja
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širša, zdaj ožja, tudi čez majhne špičaste skale je treba kobacati. Če se oziraš na prepade, ki so
na obeh straneh, se ti lahko v glavi zvrti; toda človek še časa nima, da bi pogledal okoli sebe,
ker, bogme, za vsako stopinjo, ki jo narediš, je potrebna največja pazljivost.
Naenkrat stojiva pred velikim stolpom, ki skoraj navpik proti nebu moli. Zdaj povprašam
Jožeta, kod da pojdemo gori. »Ravno po robu, gospod,« pravi, »le korajžno, vse bomo srečno
prestali.« Malo me je streslo, toda mislil sem: če je treba iti po robu, hajdimo po robu! Začeli
smo torej lesti po robu do podvrha. Huda je bila. Zdaj pravi Jože: »Podajmo se na desno stran
roba!« In ta pot do vrha je bila najnevarnejša. Jože je rekel, da jo je on nedavno našel.
Ob osmih in četrt smo bili vsi skupaj na vrhu Triglavovem. Mrzel veter je še zmerom pihal,
vodnika nam dasta plašče, da se ogrneva. Z Globočnikom se objameva in poljubiva. S solznimi očmi se vsi na kolena vržemo, Boga z molitvijo zahvalimo, da nas je srečne obvaroval.
Zdaj je bilo prvo gledati okrog sebe. Kakor daleč oči neso, vse je nižje, samo mi, ki smo na
vrhuncu bili, smo bili višji od Triglava: jaz za pet čevljev, Lovrenc nekoliko linij več, oča Jože še
več in Globočnik blizu šest čevljev.
Najprej se ozremo tja, kjer je Garibaldi, proti Tirolom, in tje, kjer je Cialdini, proti Vidmu
ali Benetkam; nekaj morja smo videli. Jože nam pokaže nekaj belega, rekoč, da je to Videm.
Toda kot bi trenil pridrvi megla in nam zagrne laško stran.
Mangart se je prav malo iz megle kazal, lep pogled pa je bil na Koroško, Štajersko in
Hrvaško in naprej, dokler oči neso. Lepo se je videl ljubljanski grad, Šmarna gora, Sveti Jošt,
kamniško hribje, Grintovec, Stol, Črna prst z bohinjskim ohribjem je pa samo največje robove
iz megle kazala. Pred očmi ti stoji Dovje (Lengenfeld) in Mojstrana. Megla je po Bohinju nižje
zlezla. Hipoma se solnce prikaže in prijetna toplota nastane. Zdaj plašče na tla zmečemo, se
nanje vsedemo in vse, kar smo še s seboj imeli, smo pojedli in popili; po vsem tem pa se je
smodka kaj dobro prilegla.
Na mestu, kjer je nekoč lesena piramida stala, so dilce z imeni napisane in s kamenjem
obložene bile; vse smo prebrali. Jaz sem s svinčnikom tudi svoje na eno napisal. Potem nam
prinese Jože flaško (buteljo) spod ene skale, v kateri je sedem listkov bilo; Globočnik je prepisal vsa imena z listkov in z dilc ter v flaško djal vse poprejšnje listke, priloži pa še svojo
fotografijo, svetinjico pevskega društva, svoj in moj listek, pesem (četverospev) »Na Triglav« v
note stavljeno in od Valente, Vidica, Dreniga in Orla podpisano, in napiše še en majhen listek
s prošnjo, naj vsak naslednik pazljivo z listi ravna, da se kaj ne izgubi in pokvari. Nabrali smo si
še kamenja v spomin in našli tudi prav na vrhu proti solncu tri rožice, plavo, belo in rumenkastobelo cveteče. Po vsem tem smo zmerili planjavo Triglavovega vrha, ki je 50 stopinj dolga,
široka pa do dveh sežnjev, proti Laškemu celo do pet sežnjev, samo da je močno navzdol
do propada. Na zahodu proti Koroškemu je ena stena, viseča do propada in en seženj široka,
prav do vrha polna snega, tako da se lahko z eno nogo po snegu, z drugo po suhem hodi.
Globočnik in jaz še zapiševa na skalo z oljnato barvo svoji imeni in dan v spominek. Eno
uro in tri četrt smo bili na vrhu in se potem počasi spravili na odhod; jaz in Jože sva bila zopet
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prva. Groza me obide pri prvi stopnji navzdol. Jože še enkrat Lovrencu priporoča pazljivost
in da naj zmeraj malo zadaj ostaja zavoljo kamenja, katero se pod nogo ruši in v globočino
beži. Srečno sva prišla v sedlo. Zdaj, pravi Jože, počakajva in poglejva, kaj onadva delata. Vidiva ju visoko na robu Triglava; zdelo se mi je, kakor da bi v zraku visela in to mi je bil najbolj
grozovit pogled na vsej poti. Tudi onadva sta srečno prišla do naju, in zdaj sem šel jaz in tudi
Globočnik pokoncu čez celo sedlo do prostora počivališča. Na tej skali je Globočnik namalal
na vrhu cesarskega orla, pod njega napisal »Slava slovenskemu Triglavu«, spodej na levi »Fr.
Globočnik«, na desni »Fr. Kladnik«, pod vsako ime pa še letopis 18 4/8 66.
Potem dalje koračimo, da pridemo zopet čez Mali Triglav do Vrat, kjer smo zopet svoje
palice in vse drugo pobrali in se čez kamenje in velike kupe snega dričali, pa srečno prišli ob
pol dveh popoludne v Belo Polje. Šimen nam je zopet žgance z mlekom skuhal. Dobro smo
se najedli in napili dobre vode, plačali vse in odšli z Rosnerjem, ki je tukaj čakal, ob pol osmih
zvečer pa prišli, sicer prav težko, vendar srečno v Srednjo vas.
V gostilnici pri Šestu si damo dobro večerjo napraviti, potem pa brž v posteljo. Zmenjeni
smo bili, da zgodaj vstanemo. Vendar ni bilo mogoče; vstali smo šele ob osmih v nedeljo in
ob devetih prišli do Bohinjskega jezera. Tu sem svetoval Globočniku in Rosnerju, naj gresta
k Savici. Globočnik je ubogal, Rosner pa je zopet ponovil svoj »Za celi svet ne več na hrib!«
Zapustila sva tedaj Globočnika oba in prišla ob pol dvanajsti uri peš v Bistrico, kjer sva pri
Mavriču kosila. Ker Rosner ni hotel, sem se jaz odpeljal na Bleško jezero, od tod pa zopet koj
naprej in tako sem bil zvečer ob pol deseti uri že v Kranji.
Evo, dragi čitatelj, naše potovanje na Triglav, ki se, 9575 čevljev visok, ponosno imenuje
glavarja kranjskega!
Priporočamo pa vsakemu nasledniku tole: Za vodnika Jožeta Šesta, lovca pri baronu Cojzu v Srednji vasi v Bohinji, in njegovega sina Lovrenca. Vsak naj vzame s seboj veliko žganja,
najbolje dober slivovec, precej kruha in mesa, če je, tudi svinjina ali pa klobase; vse je dobro,
potem pa prav veliko smodek ali kaj tobaka, ker možje vodniki cel dan, tudi po najnevarnejših potih, pipice v ustih drže. Močne škornje in dobro podkovane so do Malega Triglava
potrebne. Na Malem in Velikem Triglavu bi bila pa najboljši debela klobučevina, zato ker
manj drči.
Čvrste roke
dobre noge,
čista glava
dospo vrh Triglava!
Na zdravje!
V Kranji, 6. avgusta 1866		

France Kadilnik

30

Kdo je bil Avgust Sušnik?

Zimski prvopristopnik na Triglav in Grintovec
Pod naslovom »Zimske ture v Karavankah, Julijskih in Savinjskih Alpah« je leta 1882 v 7.
številki »Oesterreichische Touristen-Zeitunga« izšel kratek članek Augusta Suschnika (Avgusta Sušnika), ki v podnaslovu napoveduje, da gre za ture na Triglav (po takratnih meritvah
2858 m) dne 15. februarja tega leta, Stol (takrat 2233 m) 21. februarja in Grintovec (tudi že
takrat 2558 m) 23. februarja istega leta. Ker gre za tri zimske ture, na katere bi bil ponosen
celo marsikateri planinec sedanjega časa, opremljen z vsem, kar lahko ponudi današnji čas,
tudi z zanesljivo vremensko napovedjo, te tri ture pa so bile v komaj dobrem tednu opravljene v 19. stoletju s takratno opremo, in ker je te ture opisal naše gore list, sta tako časopisni
prispevek in še bolj dejanje sámo vredna vse pozornosti. To velja predvsem zato, ker ti trije
zimski hribovski podvigi doslej niso bili deležni širše obravnave.
»Tura na Triglav,« piše v članku, »je z malo previdnosti popolnoma brez vsakršne življenjske nevarnosti. Vzpon iz Stare Fužine v Bohinju z uglednim vodnikom Jakobom Jelerjem do
najvišje koče, Doma nadvojvodinje Marije Terezije, brez počitka v sedmih urah, naprej do
vrha pa dve uri. Najtežavnejši del je na Malem Triglavu; sleme je brez posebnih težav, greben
Velikega Triglava pa je na strmih mestih neprijeten. Sestop do omenjene koče traja prav tako
dve uri, od tukaj pa traja tura k Triglavskim jezerom, do Koče nadvojvode Franca Ferdinanda,
in dalje čez steno Komarče do slapa Savice ter naprej vzdolž samotnega Bohinjskega jezera
do Stare Fužine devet ur pešhoje. Triglavska jezera so bila pokrita z meter debelim ledom,
ledena plošča je bila razpokana in razbita, voda je bila samo v Dvojnem jezeru.
Pot na Stol je, kot znano, zelo lahka, razgled osupljivo bogat. Vzpon iz Žirovnice mimo
Most direktno na vrh v treh urah tričetrt, sestop po isti poti v uri in tričetrt.
Na Grintovec sta me spremljala gospod Konrad Pučnik in moj brat Rajmond, oba iz Kranja. Sedem ur vzpona je bilo divje romantičnih. Prenočevali smo v zgledni Frischaufovi koči
s čudovito lego. Suhadolnikov sin Jurij nam je bil vodnik; vodi sicer dobro in varno, vendar
ni šolan za vodnika.
Na vseh treh turah nam je bilo naklonjeno najlepše vreme, ki si ga je mogoče misliti.
Razgled tako po gorah kot po dolinah je bil kristalno čist. Bilo je prijetno toplo, sonce je celo
žgalo. Snežne razmere nasploh niso bile neugodne; predgorje je bilo skoraj brez snega, zgornje gozdno območje je bilo neprijetno zaradi suhega, zrnatega snega, ki ni zdržal naše teže,
v zgornjem predelu pa je bil leden sneg; ledene tvorbe so bile neznatne. Vodniška tarifa: na
Stol 2 forinta, na Grintovec 3 forinte, na Triglav dnevno po 2,50 forinta.«
Dvanajst let pozneje, leta 1894, je Richter v tretjem zvezku publikacije »Osvajanje Vzhod
nih Alp« med drugim napisal, da »so bili naslednji turisti« (se pravi planinci), »ki so 29. julija
1877 pristopili« (na Grintovec) »po severni poti, gospodje X., A., St. in W. z Dunaja, ki jih je
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vodil Anton Muri. Dne 25. septembra 1879 je šel Ludwig Jahne z Georgom Delouzem« (Jurijem Delavcem torej), »takratnim oskrbnikom Frischaufove koče, pri sestopu po tej poti. Sicer
pa severne poti niti dandanašnji ne uporabljajo prav pogosto.«
Ko govorimo o prvih znanih zimskih vzponih na Grintovec, je zanimivejši naslednji odstavek tega Richterjevega prispevka. Takole se glasi:
»Prvi zimski vzpon na Grintovec je opravil, kolikor je meni znano, 9. novembra 1874 v
snegu, ki je segal do kolen, Hans Hauenschild, in sicer iz doline Bistrice čez Kokrsko sedlo.
Dne 14. marca 1880 je Robert Lendenfeld prišel z vodnikom Delavcem od Frischaufove koče
na Grintovec v dveh urah in pol, in sicer v nogavicah in s privezanimi derezami, kajti Delavec
je v hiši zažgal svoje čevlje, ko jih je sušil. Temperatura na vrhu je bila ob 9. uri devet stopinj
Celzija pod ničlo. Dne 20. novembra sta opravila obisk ‘kralja gora na Spodnjem Koroškem’
tudi dva neimenovana člana Turistovskega kluba – sekcije Železna Kapla in Alpenvereina –
sekcije Celovec, in sicer od Frischaufove koče. Vzpon je trajal tri ure (od 9. do 12. ure) in ‘ni bil
povezan z nikakršnimi težavami’; temperatura na vrhu je bila dve stopinji R« (po Reaumurju).
»Ob sedmih zvečer so bili že na Jezerskem pri Muriju. Sredi najhujše zime, 23. februarja 1882,
je takratni upravnik Schneeberga« (Snežnika) »August Suschnik« (Avgust Sušnik) »s svojim
bratom Rajmondom Sušnikom in gospodom Konradom Pučnikom (zadnja dva sta iz Kranja)
in z mladim Jurijem Suhadolnikom kot ‘vodnikom’ priplezal v sedmih urah od Frischaufove
koče na Grintovec.«
V »Planinskem vestniku« letnika 1948 je Mira Marko Debelak-Deržaj v več nadaljevanjih
»Kronike Triglava« napisala za leto 1882 med drugim tole: »Dne 15. februarja sta izvršila prvi
zimski vzpon na Triglav Avgust Sušnik (Suschnik) z Dunaja in vodnik Jakob Jelar iz Ribčevega Laza« (ki ga je leto dni prej Avstrijsko-nemško alpsko društvo avtoriziralo za gorskega
vodnika). »V sedmih urah sta prišla iz Stare Fužine do koče Marije Terezije in odtod v dveh
urah na vrh. Zanju je bilo najtežje mesto na Malem Triglavu. Greben jima ni delal težav, pač
pa raz Velikega Triglava. Prenočila sta v koči na Prodih in sestopila skozi Zajezersko dolino in
čez Komarčo v Bohinj. Jezera so bila vsa zamrznjena, le v jezeru pri Utah je bila voda. Vreme
je bilo lepo in trd sren.«
Nemška poročila o prvih zimskih vzponih na tukaj omenjene gorske vrhove povzema in
komentira tudi Boris Režek v knjigi »Stene in grebeni«, kjer na strani 340 med drugim piše:
»Leta 1882, 23. februarja, so stopili na vrh Grintovca Avgust in Raimund Sušnik ter Konrad
Pučnik iz Kranja z vodnikom Jurijem Suhadolnikom (Štularjem), ki so ga dosegli v sedmih
urah od Frischaufove koče. Konrad Pučnik je bil oče poznejšega dolgoletnega odbornika
SPD A. Pučnika, in imamo po njem izročilo, da je omenjena trojica, opremljena z drvarskimi
kramžarji in gorskimi palicami, imela izredno lepo vreme s čistim razgledom po vsem obzorju. Na vrhu je bilo tako toplo, da so brez suknjičev sedeli na soncu. – Avgust Sušnik (Alpines
Handbuch I/390 ga piše Luschnik) je bil pred tem (15. marca) na Triglavu in (21. marca) na
Stolu in mu gre torej prvenstvo zimskega pristopa na oba vrhova (»Alpines Handbuch« mu
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pripisuje tudi prvi zimski pristop na Grintovec, brez omembe ostalih udeležencev, čeprav na
drugem mestu pravilno omenja Hauenschilda). Avgust Sušnik je bil torej pozimi na Triglavu
pred Kugyjem! Podrobnosti, posebno ta, kdo ga je vodil na obe turi, se niso ohranile. Sušnik
je bil naš človek, v svojem času dobro znan kranjski rojak in se je s svojim pristopom na
Triglav uvrstil med najboljše tedanje alpiniste (Ö. Tur. Zeitung, 1882/81). Pozneje, ko je bila
leta 1897 postavljena Cojzova koča, so postali zimski pristopi na Grintovec bolj pogosti in jih
slovstvo poslej ne omenja več.«
Kdo je bil ta znameniti Avgust Sušnik, od kod je bil in kaj je bil, kje je živel, kaj je delal in kje
je preminil? Kljub njegovim zaslugam za »slovensko turistiko« doslej ni bilo mogoče nikjer
najti njegovega življenjepisa. V nekaterih virih je sicer omenjeno, da je bil doma z Dunaja (ali
je živel na Dunaju), kjer pa se mož s tem priimkom skoraj gotovo ni rodil.
V »Kroniki mesta Kranja« Jožeta Žontarja iz leta 1939 je na strani 413 zapisano, da sta na
Zgornjem trgu 114 od leta 1870 do 1905 živela trgovec Rajmund Sušnik in Marija Sušnik s
Primskovega, od leta 1905 do 1916 pa Rajmund Sušnik sam. Ker je v avstrijskih virih zapisano,
da je bil Kranjčan Rajmund Avgustov brat, je bil ta Kranjčan skoraj zanesljivo ta mož, ki je sodeloval pri takratnih tukaj opisanih zimskih (in najbrž še katerih drugih) hribovskih podvigih.
Predsednik PD Kranj Franc Ekar se že dolgo trudi, da bi do vseh potankosti razvozlal
uganko, od kod je bil pravzaprav Avgust Sušnik, ki ga avstrijski viri neprenehoma predstavljajo kot Dunajčana. Seveda ni izključeno, da je v svojih najaktivnejših hribovskih letih v resnici
živel na Dunaju in je bil zato v omenjenih poročilih predstavljen kot Dunajčan. Po pomoč se
je Ekar obrnil tudi na ljubljansko nadškofijo, kjer bi morda v arhivih ali krstnih knjigah hranili
kakšne njegove rojstne podatke, in je v prošnji za informacijo navedel domnevo, da naj bi
bila brata Sušnik doma s Primskovega ali z Rupe, Avgust pa naj bi nekaj časa nemara služboval tudi v Ljubljani. »Veseli bi bili vsake informacije,« je Franc Ekar napisal v elektronskem
pismu ljubljanski nadškofiji, »na podlagi katere bi ugotovili, ali so bili Avgust in Rajmund
Sušnik ter Konrad Pučnik v resnici Kranjčani.«
Konec oktobra leta 2010 je Janez Gril, urednik časnika »Družina«, Francu Ekarju odgovoril, da »sem se obrnil na najboljšega poznavalca škofijskih in župnijskih arhivov dr. Marijana
Smolika, da bi našel iskane podatke o Avgustu Sušniku. Tudi on ni našel nobenih drugih
podatkov, ki bi pomagali najti njegovo letnico in kraj rojstva. Gre za pravo iskanje igle v kopici
sena. Žal ne morem pomagati.«
Vztrajni Franc Ekar ni odnehal in je pisal svojim znancem v ÖTK, Avstrijski turistovski klub
na Dunaj, od koder je dobil sredi januarja 2011 naslednji za razrešitev te uganke nadvse
spodbuden odgovor:
»Dne 1. septembra 1875 se je začelo triletno najemno (zakupno) razmerje gospoda Augusta Suschnika« (v tem pismu je posebej poudarjeno, da »je v vseh pisnih dokumentih navedena le ta oblika podpisovanja, tudi gospod Suschnik se ni nikoli podpisoval kot Sušnik!«)
»in njegove žene Christine za obe planinski koči ÖTK na Schneebergu, najvišji gori Spodnje
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Avstrije. To sta bili Baumgartnerjeva koča in Damböckova koča. Pred tem je zakonski par
stanoval v Gradcu.
Februarja 1876 je gospod Suschnik prevzel opazovanja na meteorološki postaji pri
Baumgartnerjevi koči, ki jih je nadaljeval do vključno leta 1880. Izsledki njegovih opazovanj
so objavljeni v letopisih ÖTK VIII do XII. Leta 1878 je najemna pogodba mirovala in bila potem
še za leto dni podaljšana, zatem pa uradno še za naslednjih pet let, torej do 1. septembra
1884. Toda gospod Suschnik je pogodbo že maja 1883 predčasno prekinil, ker je prevzel v
najem gostilno na kolodvoru v Payerbachu, izhodišču za ture na Schneeberg in v Raxenske
Alpe. Januarja 1885 je postalo znano, da bo gospod Suschnik v kratkem zapustil Payerbach,
ni pa znano, kam naj bi odšel.
Leta 1875 je gospod Suschnik postal član ÖTK, kako dolgo je bil član, pa ni znano. Leta
1876 je Suschnikova družina 13 dni dolgo požrtvovalno negovala poškodovanega turista.
Februarja 1882 se je gospod Suschnik podal na tri zimske ture: dne 15. februarja na Triglav z
vodnikom Jacobom Jellerjem iz Althammerja, 21. februarja na Stol, 23. februarja pa na Grintovec s svojim bratom Raimundom in Conradom Pučnikom (oba iz Kranja).
Nekdanji triglavski vodnik Leopold Jeller je bil pri gospodu Suschniku na Schneebergu
zaposlen kot hlapec. Maja leta 1883 je Jeller prevzel v najem Kočo Carla Ludwiga v Raxenskih
Alpah.«
Na posebno vprašanje Franca Ekarja, ali imajo v svoji dokumentaciji kakšno Sušnikovo
fotografijo, so mu iz ÖTC odgovorili, da je nimajo.
Prve zimske vzpone na Grintovec je ob objavah Triglavske kronike v »e-časopisu« »Goreljudje«, ki ga že leta dolgo ureja Franci Savenc, sredi februarja 2009 takole komentiral znani
kamniški zdravnik, alpinist in gorski reševalec dr. France Malešič: »Že leta 1874 je neki Hans
Hauenschild pristopil na zasneženi Grintovec in bi bil ta njegov pristop sploh prva zimska
tura v naših Alpah, če je bil Grintovec tedaj res zasnežen, kar pa verjetno ni bil, ker je bil Hauenschild na njem 9. novembra, ta čas pa po naših gorah ponavadi še ni pravega snega, razen
tankega poprha.« Ob tem je Malešič pripomnil, da »tudi Režek po tujih virih njegov vzpon
navaja med zimskimi pristopi, zato kaže, da je bil na vrhu v zimskih razmerah.« In je nato
nadaljeval: »Ker se je ohranila le kratka omemba pristopa brez vseh podrobnosti, pa najsi je
bilo tako ali tako, moremo domnevati, da je pristopil od Suhadolnika; že to, da je sploh prišel
na vrh, kaže, da je imel le malo opraviti s snegom. – Ta prvenstveni zimski pristop je bil dolgo
osamljen.«
Upravičeno je torej mogoče domnevati ali glede na doslej znane podatke celo trditi, da je
bil zimski prvopristopnik na Triglav Kranjčan Avgust Sušnik, ki pa je bil prvi v pravih zimskih
razmerah tudi na Grintovcu, čeprav v koledarski zimi na tem vrhu ni bil prvi.
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Jernej Krč

Prvi kranjski gorski vodnik
Ena od pomembnih osebnosti kranjskega gorništva v najširšem pomenu besede je bil
Jernej Krč, član Kranjske podružnice Slovenskega planinskega društva od leta 1901 do 1924.
Kot zelo mlad fant je bil oskrbnik Cojzove koče na Kokrskem sedlu in pozneje prvi oskrbnik
Češke koče na Spodnjih Ravneh, bil pa je tudi prvi član Kranjske podružnice SPD, ki je opravil
državni izpit za gorskega vodnika; na seznamu članov Kranjske podružnice SPD za leto 1901
je bil Jernej Krč vpisan kot »gorski vodnik na Jezerskem«.
Jernej Krč, po domače Tomažkov, se je rodil 23.
avgusta 1871 kot sin malega gorskega kmeta v
Spodnji Kokri (zadnja kmetija ob markirani planinski
poti iz doline Kokre čez Davovec na Krvavec je Tomažkova, nad njo je po kmetiji imenovan Tomažkov
potok, čez katerega pelje ta pot) in odraščal v senci
Grintovca in Kočne, kot je o njem zapisal njegov sin
Venci. Bistrega dečka je takratni župnik Ivan Lavtižar
poleg marsičesa drugega poučeval tudi v orglanju.
Oče ga je zgodaj poslal v uk za krojača. Leta 1898 se
je poročil s Povšnarjevo Johanco iz Kokre (tudi Pov
šnarji so bili znana planinska družina), dve leti pozneje pa je prevzel razpisano službo cerkovnika in
organista v cerkvi sv. Ožbolta na Jezerskem.
Ko je istega leta Češka podružnica SPD na
Spodnjih Ravneh odprla svojo Češko kočo, sta oba
Krčeva, Jernej in Johanca, prevzela oskrbništvo. Iz
te koče je Jernej na vrhove Savinjskih Alp in Kam
Jernej Krč (1871-1925) iz Spodnje Kokre,
niških planin kar pogosto vodil »turiste«, kot so
ki je bil član Kranjske podružnice SPD od
takrat imenovali ljudi, ki so šli na gorske ture. Še
leta 1901, je bil njen prvi gorski vodnik z
predvsem mu je bilo pri srcu vodenje na Veliko Koopravljenim državnim izpitom.
roško Babo – skozi Žrelo in Ledine ter čez Jezersko
sedlo na vrh. To potrjujejo vpisi v knjigi na vrhu Babe od leta 1905 dalje, v kateri je šest vpisov
Krčevega vodenja. Kot gorski vodnik je moral biti tudi vsaj malo alpinista – in je seveda bil;
kot prvi je s soplezalcem, domačinom iz Kokre, preplezal grapo med Veliko in Malo Koroško
Babo. Med drugim je leta 1912 sodeloval pri reševalni akciji, ko so iz ledeniške razpoke ledenika pod Skuto (takrat je bil ta ledenik, enako kot Triglavski ledenik, še čisto pravi alpski
ledenik) reševali ponesrečenega ljubljanskega dijaka. V svojih najboljših letih je prijateljeval
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tudi s planinskimi tovariši iz Kranjske podružnice SPD Francetom Saleškim Finžgarjem (ki se
je rodil istega leta 1871 kot Krč), znamenitim urednikom »Planinskega vestnika« dr. Josipom
Tominškom, ki je osrednjo slovensko planinsko revijo urejal celih 33 let, in Jurijem Štularjem,
znanim Suhadolnikom.
Več let pozneje je obujal spomine na svoja oskrbniška leta v Češki koči, kar dvajset jih je
bilo, tudi na dolge pogovore, ko so češki turisti ob večerih in dolgo v noč ob skromni četrtinki
vina kramljali o marsičem in pletli svoje alpinistične načrte. Leta 1920 je oskrbništvo prepustil
svaku Janezu Povšnarju, ta pa svoji hčerki – vojni vdovi in prvi oskrbnici Koče na Krvavcu
Minki Krč.
Še preden je odšel iz Češke koče, je Jernej Krč poskrbel za splošno in glasbeno vzgojo
svojih hčerk Justine in Minke, ki sta ga pozneje kot organistki nadomeščali v jezerski cerkvi.
Od leta 1921 do 1924 je bil Krč jezerski župan, ki je bil na daleč znan tudi po tem, da se je
odločno bojeval za socialne pravice malega človeka. Njegov mlajši sin Viktor je šel vsaj deloma po očetovih stopinjah in je kot alpinist v navezi z Andrejem Volcem preplezal vsaj sedem
omembe vrednih plezalnih smeri.
Ko se je Jernej Krč za vse dni v letu vrnil iz planinske koče med gorami v dolino, je nadaljeval razmeroma skromno plačano cerkovniško delo, zato je doma gojil dve kravi in štiri
prašiče, vse seno za svoje živali pa je v butarah in na hrbtu znosil s hriba nad domačijo. V
zadnjih letih življenja je v prostorih mežnarije odprl lastno trgovino in gostilno.
Ironija njegovega življenja: čeprav je kdo ve kolikokrat plezal v nevarnih gorah in se mu
na teh poteh ni zgodilo čisto nič, se je smrtno ponesrečil doma, ko je 25. januarja 1925
nesrečno padel po nedokončanih hišnih stopnicah. Na Kranjski koči na Ledinah so mu kot
domačemu pionirju vrhunskega udejstvovanja v hribih in gorskega vodništva v tamkajšnjih
gorah vgradili spominsko ploščo.
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Cene Malovrh

Prvi čez zimsko triglavsko steno
Marsikomu šele smrt prinese časti, ki bi jih moral biti deležen za življenja; šele s smrtjo
marsikaterega pomembnega človeka se zavemo, kako zelo bi ga morali ceniti in spoštovati,
ko je bil še med nami, in kako velik človek je bil, pa je to komajda kdo opazil ali ustrezno
ovrednotil. To velja tudi za univerzitetnega profesorja ter velikega oboževalca gorskega sveta
in alpinista dr. Ceneta Malovrha, o katerem je Franc Ekar v nekrologu ob njegovi smrti 17.
oktobra 2000 napisal v »Planinskem vestniku« (PV, december 2000) med drugim tole:
»V letošnjem letu se je iztekla bogata življenjska pot univerzitetnega profesorja dr. Ceneta
Malovrha. Rodil se je 17. julija 1915 na Gorenjskem, v Predosljah pri Kranju, v vasi z nalepšimi
pogledi na Storžičevo skupino, Grintovce in Kamniške planine. Že z dobrimi dvajsetimi leti
je začel zahajati v gore, Storžič pa je bila njegova prva in vseskozi najbolj priljubljena gora.
Za Kranjčane je Cene, ki je bil aktiven v Akademski skupini SPD, bil pa je tudi član Kranjske
podružnice SPD, najpomembnejša predvojna alpinistična osebnost, saj je bil ob plezalnih vzponih
tudi dosleden pri zapisovanju in hkrati edini registrator kranjskega plezalstva. Že kot dvajsetletnika
ga 9. oktobra 1935 zasledimo vpisanega na Veliki
Koroški Babi, kamor so bili takrat pristopi plezalnega značaja. V leta 1959 izdani knjigi Borisa Režka
‘Stene in grebeni’ je zapis o zahodni steni Kočne, ki
jo je Cene Malovrh preplezal s Cirilom Hudovernikom. Leta 1937 sta se Cene in Ciril odločila za novo
smer nekoliko južneje čez Oltarja, kjer sta zašla v
peto težavnostno stopnjo.
Konec tridesetih let 20. stoletja si je Cene zamislil šotoriščno bazo pod Savinjskim in Jezerskim
sedlom, ki je bila izhodišče za njegove plezalne
vzpone. Med preprostimi vzponi sta bila tudi
Cene Malovrh (1915-2000) in njegovi trije sovzpon v Štajersko Rinko in preplezan raz seveplezalci so bili prvi, ki so, že leta 1939, pozimi
rovzhodnega stebra Štajerske Rinke. Z enakim elapreplezali Severno steno Triglava.
nom se je Cene s soplezalcem podal v vzhodno
steno Križa – Koroške Rinke, preplezal pa je tudi severno steno Kranjske Rinke.
Poleg Cirila je imel Cene za soplezalca še odličnega kranjskega alpinista Bena Anderwalda, s katerim je preplezal Zajedo, ki loči Štruco od Dolgega hrbta. Preplezala sta tudi vzhodno
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steno Dolgega hrbta. V tem zanesenem osvajanju jezerskih severnih ostenij je premagal tudi
zahodni steber Dolgega hrbta, nekaj smeri pa je opravil solo, na primer leta 1935 severozahodni raz Štruce. V drugem poskusu mu je s Cirilom Hudovernikom uspelo pozimi preplezati
imeniten severozahodni greben Kočne, to je Velikega Vrha, in prečiti obe Kočni. Vrh vsega je
prav gotovo v zimskem času prvič preplezana Slovenska smer v Severni triglavski steni, kar je
bil vsekakor najvišji predvojni dosežek, vrhunec kranjskih alpinistov Malovrha, Anderwalda,
Jordana in Slaparja, ki so ga opravili od 11. do 13. februarja 1939.
V spominu na tako mogočno osebnost, kot je bil Cene Malovrh, moramo vsaj omeniti še
podatek, da se je Cene z Benom Anderwaldom podal leta 1940 v Aschenbrennerjevo smer.
Spoznala sta takratni alpinistični maksimum in po štirih raztežajih sestopila.
V začetku šestdesetih let 20. stoletja je bil v ‘Planinskem vestniku’ (PV 1960, stran 248) ob
60-letnici kranjskega planinstva objavljen Cenetov dragocen prispevek ‘Preprosti vzponi’. Gre
za dopolnitev ocene kranjskega predvojnega alpinizma izpod peresa B. R., ki mu Cene poočita: ‘Kranjčani smo največkrat po opravljenem delu v gorah s prstom na ustih godli sami vase
in razpredali bajke o čaru osebnih doživljanj v strmoglavni pustinji skalovja in zametenih
grebenskih rezi’ – za zapise o plezalnih vzponih, prvenstvenih smereh in drugih alpinističnih
dogodkih pa se v Kranju ni in ni našlo volje in časa. Zatorej vse priznanje in zahvala Cenetu,
da vsaj del alpinistične zgodovine ni šel v pozabo.
Za slovensko planinstvo je pomembna Cenetova znanstvena aktivnost od leta 1956 dalje, ko je doktoriral na prirodoslovno-matematični fakulteti v Ljubljani. Ob vsem drugem je v
svojem poklicnem delu namenil veliko časa izrazoslovju, tudi planinskemu, njegova specialnost pa je bila tudi preučevanje problematike regionalnega planiranja.
Cene Malovrh in njegovo ustvarjanje temeljev slovenskega alpinizma nam bosta ostala
v večnem spoštljivem spominu.«
Kamenček k tem Malovrhovim alpinističnim dejavnostim in alpinizmu pred začetkom
druge svetovne vojne je med drugimi dodal njegov alpinistični tovariš Vlasto Kopač, ki je v
»Planinskiem vestniku« (PV 1993, stran 50) med drugim napisal:
»Pred vojno odborniki Slovenskega planinskega društva niso prav prijazno gledali mladih plezalcev; imeli so jih za lahkomiselne fante, ki se izogibajo markiranim stezam, hodijo
po skrotju in lazijo po pečevju ter se tam izpostavljajo smrtni nevarnosti. Zato so se tedanji
plezalci začeli povezovati izven SPD, ustanovili so Turistovski klub Skala, plezalci, študentje na
univerzi, pa pozneje Akademsko skupino SPD...
Proti koncu zime leta 1940 je Akademska skupina SPD poslala na Durmitor šestčlansko
alpinistično odpravo, v kateri so bili Daro Dolar, Tone Dovjak, Bojmir Filipič, Cene Malovrh, Cene
Paderšič-Batreja in jaz. Opravili smo prvenstvene zimske vzpone na durmitorske vrhove. Odprava je stala 16 000 dinarjev; petnajst tisočakov smo zbrali sami udeleženci odprave, en tisočak pa je prispevalo Osrednje SPD v Ljubljani s pogojem, da po vrnitvi domov napolnimo ‘durmitorsko številko’ Planinskega vestnika s svojimi članki, fotografijami in risbami o odpravi ...«
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Vsemu temu velja dodati še nekaj podatkov iz nekrologa v časniku »Gorenjski glas«, v katerem se Malovrhov stanovski kolega dr. Avguštin Lah z vso spoštljivostjo spominja »univerzitetnega profesorja dr. Vincenca Malovrha, geografa, dragega učitelja, ki je vneto preučeval
naravo in bil njen pristni ljubitelj... Srednjo šolo je končal na Ptuju, univerzitetni študij zgodovine in geografije v Ljubljani pa nesrečnega leta 1941. Nesrečnega, ker je moral čakati do leta
1946, da je nastopil službo kot asistent na tedanjem Geografskem inštitutu, predhodniku
sedanjega geografskega oddelka filozofske fakultete... Leta 1948 je dobil mesto docenta na
dve leti prej ustanovljeni Ekonomski fakulteti, ki je imela v programu tudi ekonomsko geografijo, obenem pa je postal še sodelavec Višje pedagoške šole, kjer je prispeval k solidnemu
študiju geografije. Njegovo področje je bila geomorfologija, ker je kot ljubitelj gora dobro
poznal naravne pojave in se je temu posvetil z vsem žarom. Objavljal je članke s to tematiko
in leta 1956 tudi doktoriral na Prirodoslovno-matematično-filozofski fakulteti ljubljanske univerze s tezo ‘O metodi geomorfološke analize gorate pokrajine z vidika ekonomske, posebej
agrarne geografije’.
Geomorfologija kot ‘eksterna dinamična geologija’ je z genetsko-analitično metodo postala samostojna veja fizične geografije, Malovrh pa je izdelal ‘metodski sistem za geomorfološko analizo reliefa gorate pokrajine’ in ga predstavil s primeri analize družbeno ekonomskih
sestavin pokrajine... Njegove razprave o problematiki goratih pokrajin so poleg geomorfoloških imele tudi gospodarske vidike hribovskega kmetijstva in drugih panog...
Profesor Malovrh je bil ljubitelj narave in gora posebej. Narave ni samo užival, temveč se
je vanjo in v naravne zakonitosti poglabljal. Bil je pravi gornik in plezalec. Pogovori z njim so
vselej imeli vsebino in to je znal razložiti tudi študentom...«
Menda je bil njegov sin tisti, ki je leta 2000 lastnoročno takole opisal delček očetovih
hribovskih dejavnosti:
»Prof. dr. Vincenc Malovrh se je rodil 15. julija 1915« (ne ve se, kdo ima prav, Drago Bajt v
knjigi »Slovenski kdo je kdo«, Nova revija, Ljubljana, 1999, ali Malovrhov sin) »na graščini Brdo
pri Kranju, kjer je bil njegov oče oskrbnik gradu, ki je bil tedaj še v lasti rodbine Zois. Dokaj
brezskrbno otroštvo je preživljal v prostranih parkih graščine Brdo. Po prvi svetovni vojni se
je družina preselila v Kranj na Pungart.
Po končani osnovni šoli se je vpisal na kranjsko gimnazijo, iz katere pa je bil tik pred
maturo izključen zaradi svojih svobodomiselnih nazorov. Odklonil je namreč, da bi napisal
prosti spis iz slovenščine v cirilici, kakor je bilo zahtevano. Edino ravnatelj ptujske gimnazije
mu je omogočil vpis, ki mu je bil sicer prepovedan na vseh tedanjih gimnazijah v Sloveniji.
Vseskozi je bil ljubitelj gora in se je zgodaj zapisal alpinizmu. Zahajal je v Storžič, ki je bil
njegova najbolj priljubljena gora, kjer se je uvajal v solo alpinistične podvige. Pozneje, ko je
spoznal svojo življenjsko sopotnico Vero, pa je alpinizem počasi zamenjal s pohodništvom in
gorništvom. Od leta 1938 so na planini Jezerca pod Krvavcem v enem od najetih pastirskih
stanov našli prijetno zavetišče, kjer so preživljali svoje proste dneve. Podobno kot na Veliki
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planini so ustanovili županstvo in vsako leto volili pastirskega župana. Pohod v zavetje gora
je bil tedaj pravi majhen podvig, saj se je bilo tedaj potrebno prebiti na Krvavec peš iz Kamnika preko Stahovice, Dolgih njiv in Ambroža pod Krvavcem. Spesnili so celo svojo himno. Po
naporni hoji se je prileglo večerno druženje ob toplo zakurjeni peči in smrdljivi petrolejki ter
kuhanje čaja iz natopljenega snega, naslednji dan pa smučarski pohod na Kržišče (1658 m),
Kalški Greben (2039 m) ali Kompotelo (1989 m), pozno popoldne pa še dolgotrajen pohod
v dolino in v Kamnik, od koder jih je vlak peljal v Ljubljano.
Druga svetovna vojna je prekinila to idilo, takoj po njej pa so se zopet vrnili nazaj v naročje
planin.«
Lep primer, kako je znal Cene Malovrh pripovedovati o alpinističnem, pa tudi drugačnem planinskem podvigu in te izkušnje preliti v nauke ali premišljevanja za prihodnje še
uspešnejše takšno delovanje, je njegov članek »Severna Triglavska stena pozimi«, objavljen v
»Planinskem vestniku« (PV 1939, stran 125). V njem je opisano prvenstveno zimsko plezanje
čez Slovensko smer te stene, ki so ga od 11. do 13. februarja 1939 opravili člani Akademske
skupine SPD Beno Andervald (nekateri ga pišejo Anderwald), Mirko Slapar, Bogdan Jordan
in Cene Malovrh. Zaradi posebne vrednosti ga ponatiskujemo v celoti.
»Na koncu januarja in prve dni februarja t. l smo nestrpno pričakovali vesti o snežnih
razmerah v planinah. V suhem in mrzlem vremenu se je pršič ohranil celo na južnih plateh;
v severnih stenah pa bi v takih dneh moralo biti kaj neprijazno. Kaj smo hoteli drugega ko
čakati, da bo mraz čez dan popustil in se bo sneg vsaj nekoliko sesedel!
V načrtu smo imeli vzpon čez Triglavsko steno. Nekoliko nenavadna se je ta namera zdela
prvi hip; zato smo o njej previdno molčali. Sicer so se razgovori pletli sem in tja in ta ali oni
je nasvetoval, naj se lotimo kakega roba v Kamniških Alpah. Odločila pa je domneva, ki ni
bila ravno jalova, čeprav smo ji mogli postaviti nasproti celo vrsto ugovorov: ‘Pozimi utegne
v tehničnem oziru imeti vzhodni del Triglavske stene več veljave nego karkoli pri nas!’ To drži,
in to je odločilo.
Neusmiljeno je pritiskala odjuga, ki je nastopila šele popoldne, tako da je snežnica ob
desetih zvečer še vedno klokotala v žlebovih Aljaževega doma. Želje po milejšem vremenu
bi skoraj bile prav pošteno maščevane. Toda nebo je bilo čisto in to nas je tolažilo.
Preko noči se ni nič spremenilo in tako smo zjutraj 11. februarja rili kar na celo skozi snežno mečavo, ne da bi mogli slutiti, kakšen je sneg više gori. S strahom smo vlekli na ušesa,
ali se bo kaj premaknilo v stenah. Prejšnji dan so se vsipali plazovi; zdaj je bilo mirno. Steni
smo se bližali naglo, kljub temu, da smo globoko gazili; ob svitu smo stali pod njo pri vstopu
v smer, ki vodi skozi kamine. Sneg je bil tukaj trd, ves zgneten po plazovih. Vstopni skok je
bil popolnoma zakrit. Pod kamini smo zavili na levo in po prvem žlebu naravnost navzgor,
dokler nismo obtičali v prostorni lopi pod razsežnim skalnim previsom. V žlebu je bil sneg na
površju nekoliko odjužen, spodaj pa trdo sprijet, da je bila stopinja varna.
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Solnce je ravnokar obžarilo vrhove v skupini Škrlatice. Dolina je bila mirna, nikjer ni bilo
znamenja življenja. Občutje divje sproščenosti rije ob takih jutrih človeku v mislih.
Po kratkem odmoru smo se morali pripraviti za naprej. Navezali smo se po dva in dva,
tako da smo plezali v dveh skupinah. Desno od previsa je bil mogoč prehod preko nerodnega skoka v plitev, strm žleb. Skala je bila mrzla, da je bolelo v prste. Po prvem raztežaju vrvi
smo pričeli poševno prečiti po snegu in poledenelem pečevju do snežišča. Po njem smo
nekaj pred poldnem dosegli podnožje Belih Plati. Kot bi odrezal, se je spremenil sneg. Postal
je trd, da so okovanke komaj prijemale. Strmo so se spuščale snežne vesine izpod Plati in se
izgubljale niže doli za robom.
Bele Plati so bile na debelo prekrite z ledom. Desni prehod preko njih je v snegu nekam
čudno visel nad nami. Slutili smo, da nam bo teh sto metrov višine dalo še precej opraviti;
vse je bilo odvisno od snega, skalne golice so bile poledenele. Opremili smo se z derezami.
Ura je bila ena, ko je pričel prvi prečiti v strmem pobočju malega amfiteatra nad kamini.
Dvojna vrv je kmalu potekla. Varovalne stope smo si morali izbiti v naklonini 60 stopinj. Nekoliko više je prvi tovariš mogel zabiti kline v skalo; vsako drugo varovanje je v tem snegu in
pri tej naklonini nekoliko smešna ‘moralna opora’. Cepine smo sicer mogli zabiti do tal v sneg,
toda velike obtežbe, zlasti prostega padca, bi s tem ne mogli zadržati.
V prvi tretjini Belih Plati smo našli dobre stope v suhi skali. Nadaljnja smer je vodila po
gladkem snežnem žlamboru. Višine vnaprej nismo mogli točno določiti; sploh je značilno za
vzpone v strmem snegu, da je občutek za razdalje popolnoma drug kot v kopni skali. Nekajkrat
nas je temeljito zavedla na oko preračunana razdalja. Tako se more zgoditi, da prvi plezalec obtiči v strmini, v kateri bi vsak najmanjši teg vrvi pomenil padec. Zato je pri zimskih turah, zlasti
če pleza skupina treh ali štirih, potrebna predvsem zadostna dolžina vrvi. Mi smo v normalnih
razmerah plezali v dveh skupinah. Na težjih mestih, ko smo se morali združiti, pa je bila še
dvojna 40-metrska vrv mnogo premalo. To je tudi močno oviralo hitrejše napredovanje.
Žlambor je visok okrog 60 metrov. V višini 40 metrov je prepognjen v kolenasti, skoraj
navpični stopnji. Do tega kolena je naklonina postopoma rasla. Varovanje v žlamboru je bilo
praktično nemogoče; mesto je bilo skrajno izpostavljeno.
Pričelo se je mračiti in z mrakom smo dobili oster, padajoč veter, ki je otežkočil sporazumevanje s prvim tovarišem. Prislonjeni tesno ob snežino smo popuščali vrv, ki je prav počasi
drsela navzgor. Konec! Pomakniti smo se morali navzgor. In zopet je šlo počasi, silno počasi
v tej neusmiljeni strmini.
Ura je bila osem. Na nasprotnem pobočju se je utrnila luč in zopet ugasnila. Nekdo je
hodil proti bivaku.
Od zgoraj se je glasilo: ‘Ooo-aaa – oo - -’ Glas se je izgubil v vetru in kakor v zasmeh je
odjeknilo od stene na levi: ‘Ooooo - - -’ Nič nismo vedeli, kaj hoče tovariš zgoraj. Zopet je
pričela drseti vrv, dokler ni potekla. V trenutku, ko je veter nekoliko pojenjal, smo mogli dati
prvemu znamenje, naj počaka. Dvignili smo se nekaj metrov više. Temnilo se je vedno bolj.
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Za hip me je spreletela misel: ‘Kaj, če bomo morali obviseti kar takole za vso noč?’ Kaj je
zgoraj, nismo mogli slutiti. Zopet smo bili na koncu z vrvjo. S pridržano sapo smo poslušali.
Vrvi sta bili napeti. Končno vendarle: nekoliko močnejši zaporedni tegi so bili znamenje, naj
sledimo. Zgoraj je tovariš čepel na robu: vrvi ni imel toliko, da bi jo mogel oviti okoli cepina.
Varoval je s telesom, z roko oprt na oklo.
Ura je bila devet. Čez Bele Plati, to je za višino približno 120 metrov, smo rabili skoraj
osem ur! Zakaj toliko, se nismo spraševali. Delo na tem najbolj izpostavljenem mestu v steni
je bilo opravljeno previdno in pošteno. Navezani smo bili vsi skupaj, kar je zavest odgovornosti zaostrilo do kraja. Sleherni med nami se je dobro zavedal, da bo ena nepremišljena kretnja
pomenila padec štirih, katerega bi nihče ne mogel zadržati.
V temi smo se razgledali okoli sebe. Morali smo najti čimprej primeren prostor za bivak.
Po strmi snežini smo zavili na levo pod stolp nad Belimi Platmi. Sreča nam je bila mila. Pod
previsno steno je bil vrh snežišča zravnan; na enem koncu smo si izgrebli udobno vdolbino,
tako da smo bili zavarovani proti vetru. Zaviti v šotor smo v jasni, mirni noči kmalu zaspali.
Šele ob dnevu smo se zbudili. Ozračje je bilo čisto in mirno kakor vse dni doslej. Ob devetih smo se pričeli spuščati navzdol, da smo se ognili steni, ki nam je zgoraj zapirala prehod.
Sneg se je udiral do gležnjev. Vrh škrbine, kjer sekajo Zlatorogove steze Slovensko smer, smo
dosegli ob pol dveh popoldne. V žlebu pod njo smo imeli opraviti še z ledom; kopanje stopinj v hudi strmini je zelo zamudilo.
V Triglavski grapi pod Slovenskim stebrom se je strmina znatno zmanjšala, tako da smo
mogli istočasno napredovati. Malo pred koncem grape smo zavili na levo. Sneg se je v opoldanskih urah že nekoliko ojužil. Na gladkih snežiščih nismo imeli posebnih zaprek; po njih
smo ob pol šestih popoldne dosegli ledenik.
Gozd v dolini in gole stene v nasprotnih pobočjih so se v nastajajočem somraku ostro
odražale od svetlikajočega se snega. Daleč zadaj so se bleščali vrhovi in grebeni, moleč iznad
temnih dolinskih zarez. Za trenutek smo postali in zrli v to krasno gorsko divjino.
***
Zimska alpinistika je pri nas še na začetku. Nič ni to čudnega; saj stalno slišimo ugovore,
češ da se le-ta sploh ne bo mogla razviti, ker se ji postavljajo nasproti ovire, ki jih ni mogoče
omejiti, kaj šele odstraniti. Trditev res ni popolnoma neosnovana, saj predstavljajo pri zimskih
vzponih plazovi in zameti ovire, ki jim zaenkrat z vsemi pripomočki in z vsem znanjem ne
moremo blizu. Toda s tem smo tudi že izčrpali nepremagljive težkoče. Največja nevarnost
plazov in zametov je neposredno v dneh, ko zapade sveži sneg, in v času nenadnih toplotnih
obratov, ki pa pri nas, zlasti v višjih legah, niso tako pogostni. Ostane nam torej za zimske
vzpone še dovolj vmesnega časa, ko je sneg v višinah na splošno trd in spihan in je temperatura tudi zadosti stalna.
Zimska alpinistika zahteva sistematične vaje, ki jo danes vrše pri nas le posamezniki in še
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ti zdaleč ne v onem obsegu, kakor se to vrši za plezanje v kopni skali. – Pri vzponih pozimi se
na vsakem koraku stavljajo nova vprašanja, ki jih mora plezalec reševati sproti, kar je zvezano z
velikimi napori in z nemajhno izgubo časa. Ti vzponi pa niso isto kot oni v snegu visokega gorovja. Tudi je precejšnja razlika med zimskim in kepastim spomladanskim snegom (srenom).
Posebnost zimskih razmer je nadalje hitro menjavanje kakovosti snega. Taka menjava pride včasih nenadoma in zelo otežkoči položaj. V strmem žlebu pod Triglavsko grapo smo mi
na primer naleteli v spodnjem delu na led; nekako v sredini se je pričela tanka plast poprha, ki
je postajala vedno debelejša, dokler ni proti vrhu prevladal sam pršičast sneg. Napredovanje
na taki razlikoviti snežini je silno zamudno, ker samo zgornja, mehka plast ne vzdrži pritiska.
Ob vseh pa je nedvomno najkočljivejše vprašanje varovanja na gladki snežni vesini. Varovanje s cepinom, zasajenim navpično v sneg, je praktično možno samo do določene naklonine. Med našo turo je eden sprožil misel, ali bi ne bilo na strmih pobočjih bolje varovati
s poševno zasajenim cepinom. Važno je nadalje vprašanje, kolikšno obtežitev prenese v različnih nakloninah tanka plast snega na zmrznjeni podlagi.
Ta in še vrsto drugih vprašanj bo treba reševati s sestavnim proučevanjem zimskih razmer
v stenah. Radovednemu gorniku se bodo tako pričele odpirati stene tudi v zimskem snegu.
Navadil se bo še marsičesa, predvsem brezobzirnega napora, ki je v snegu in mrazu mnogo
večji kot poleti. Preizkušen na tveganih potih bo tudi slovenski alpinist smel nekoč samozavestneje pogledati v široki svet, preko ograde svoje majhne domovine.«
Čisto vsega s te prvenstvene zimske ture pa Cene Malovrh v svojem prispevku v »Planinskem vestniku« le ni napisal. Šele mnogo pozneje je v pogovoru z novinarjem Stojanom
Sajetom povedal za bralce »Gorenjskega glasa« med drugim tole:
»Po opravljenem vzponu smo imeli več sreče s prenočevanjem kot dan poprej, saj je bilo
eno od oken koče na Kredarici le priprto. Naslednji dan smo sestopili po globokem snegu
skozi Krmo do Mojstrane, kamor smo prišli kljub silni utrujenosti, premočeni obutvi in obleki
ter lakoti v želodcu dobre volje. Tod se nam je sreča še bolj široko nasmejala: ker so bili naši
žepi še bolj prazni od želodcev, smo si v domači, Rabičevi gostilni ob pomoči prijazne natakarice izprosili prenočišče na klopeh.«
Teden dni zatem, je zapisano v tem intervjuju v »Gorenjskem glasu«, je v »Domoljubu«,
takratnem časopisu za kmečke gospodarje, pri katerem je bil eden od urednikov za planinstvo ogreti Janez Gregorin, izšla kratka vest o opisanem vzponu. To je bil ves odmev v
javnosti, junakom dejanja pa niti na misel ni prišlo, da bi se hvalili z njim. Vzpon, ki ga danes
štejemo za osnovo našega zimskega alpinizma, je nekaj več veljal le med plezalci Slovenskega planinskega društva.
»Zakaj je med tedanjimi in današnjimi alpinističnimi dosežki tolikšna razlika, zakaj je tisto,
kar je bilo nekdaj po tehnični plati težko, danes otroško lahko?« se je v tem intervjuju retorično vprašal Cene Malovrh in takoj sam odgovoril: »Alpinizem se je v predvojnem obdobju pri
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nas šele uveljavljal, zato so bila plezalčeva dejanja v moralnem pogledu brez nekih veljavnih
meril. Odmev nanje je bil slaboten in večkrat tudi negativen. Ker plezalci nismo imeli moralne opore, smo bili slabo osredotočeni na dejanje in smo se kljub uspešno opravljenemu
vzponu premalo zavedali njegovega pomena. Meje naših zmogljivosti so bile nižje zaradi
slabše opremljenosti od današnje, omejevale pa so nas tudi manj ugodne finančne, promet
ne in druge razmere.«
Delček takratnih nadvse skromnih razmer, špartansko urejen bivak nedaleč od Savinjskega sedla, ki sta ga v tridesetih letih, takoj po koncu španske državljanske vojne, uredila s
Cirilom Hudovernikom, je dr. Cene Malovrh lepo opisal v članku »Preprosti vzponi« (PV 1960,
stran 248) takole:
»Po sončnem zatonu je nočnik kmalu pospravil zaloge toplote izpod najinega frfotajočega doma tako, da sta hlad in vegasto dno travnatega ležišča že pred prvo zoro opravila
posel budilke in naju jadrno pognala po poti proti Turskemu žlebu. Po stari hribovski šegi izza
njega dni sva domačijo prepustila varstvu ljubega poštenja in še bolj jalovosti pohlepa, čigar
nosilec bi si drznil vtakniti nos v najino zalogo koruznega brašna, suhih hrušk in krhljev. Ne,
zastran imetja si nisva belila glav!«
Po treh dneh plezanja čez okoliške stene na okoliške vrhove in vsakodnevnega vračanja
v ta bivak sta »v jutru četrtega dne, ki je svetlo in zlato prisijalo izza Krofičke, Ojstrice in Škarij,
pospravila bivak, se vrnila nazaj čez Avstrijo na kranjsko stran in se potem spustila doli v
Ravensko Kočno. Pri karavli v dnu naju je pričakal čuvar meje. Brez alarmantne službene
napetosti, kajti začul naju je že od daleč.
Pojav dveh tenkih ljudi z zagorelima obličjema, s katerih bi mimo košate dobrovoljnosti
lahko sijalo tudi nekaj jedke prišpičenosti, lastne prekucuhom vseh vrst, je bil v tistih vznemirljivih dneh nevaren. Še prav posebno nedoločni pa sta bili vsebini njunih nahrbtnikov.
Kot bi mignil, sta bili iztreseni in razodeti sredi sončne trate pred karavlo. Ko sem tako motril
na tleh tisto zmes nekaj kosov perila, sajaste posode, brašna in siromaščine ter sledil čuvarjevim kretnjam, ki je tipal po razcefranih vrečevinastih podplatih najinih plezalnikov, mi ni
prišlo kaj pametnejšega na um kot želja, da bi vprašal tega človeka, če so topovi v Španiji
med tem že razbili kodekse človečanskih pravic.
Potem sva s Cirilom nadaljevala pot in omenil sem mu, da mi je žal, ker psujem človeka,
ki zagotovo ni kaj prida na boljšem, kot sva midva...«
Žal se razmere ob tej meji in v teh gorah potem nekaj desetletij niso dosti spremenile.
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Temeljni kamni kranjskega planinstva

Ustvarjalci zgodovine

Poleg znamenitih, znanih in zaslužnih kranjskih planincev, ki smo se jih iz različnih vzrokov odločili v tej publikaciji predstaviti pod posebnimi poglavji, je za kranjsko planinstvo
zaslužna še zelo, zelo dolga vrsta ljudi. O nekaterih od njih so iz drugih publikacij znane skoraj
vse zasluge tako za planinstvo kot za slovenstvo nasploh, zato jih na tem mestu le skoraj bežno omenjamo. Drugi so v tej knjigi komaj omenjeni in nekateri niti to ne, ker so bili preskromni, da bi se javno izpostavljali, a so storili bistveno več kot to, kar mož je storiti dolžan, in ne
le tistega, kar veleval je stan. Zato o njihovem delovanju ni ohranjenih prav veliko podatkov,
nekatere o nekaterih vrlih kranjskih planincih pa smo vendarle našli in jih objavljamo.
***
Prva obsežnejša publikacija, ki jo je izdala in
založila Kranjska podružnica Slovenskega planinskega društva v Kranju, je bila »Po desetih
letih« in je izšla, kot je napovedano že v naslovu,
leta 1909, deset let po uradnem začetku organiziranega kranjskega planinstva. Velik del je knjižica posvečena soustanovitelju in prvemu predsedniku Kranjske podružnice Janku Majdiču, ki
je umrl tri leta pred izidom te publikacije komaj
dan po tem, ko se je 11. februarja 1906 v gostilni
Jožeta Benedika pri Sv. Joštu udeležil občnega
zbora Joštarskega kluba. Po prireditvi se je še isti
večer vrnil domov v Kranj. Ko so se zapozneli
praznovalci, ki so noč prespali na Joštu, nasled
nje ponedeljkovo dopoldne vračali v dolino, so
na Kalvariji od domačinov zvedeli, da je v Kranju
pravkar umrl Janko Majdič, »obče čislani in
povsod priljubljeni mož«.
Prvi predsednik Kranjske podružnice SPD je bil
Kot je med drugim napisano v tej brošuri,
Janko Majdič (1870-1906), ki so ga na ta položaj
izvolili kot 29-letnega mladeniča, umrl pa je le
je »Janko Majdič, sin trgovca Janeza Majdiča
dobrih šest let pozneje; na njegovem spomein Ivane Majdičeve, rojene Sturm iz Poljč na
niku nasproti Prešernovega groba na starem
Gorenjskem, zagledal luč sveta v Kranju 2. dekranjskem pokopališču, v Prešernovem gaju,
cembra 1870. Ljudsko šolo in nižjo gimnazijo je
piše, da je tam pokopan prvi načelnik Kranjske
dovršil v rojstnem mestu, trgovsko šolo pa pri
podružnice SPD.
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Mahru v Ljubljani. Nato je služboval približno poldrugo leto kot volonter v neki trgovini v
Trstu, da se praktično izvežba v svoji stroki in priuči laškemu jeziku, katerega je imel pozneje
rabiti v trgovini svojega očeta, ki je zlasti z Italijo živahno kupčeval.«
Po vrnitvi v Kranj se je posvetil po očetu podedovani trgovini, »kar mu je ostalo časa
od napornih trgovskih poslov, pa ga je posvetil javnemu in društvenemu življenju v Kranju.
Zlasti se je zanimal za slovensko turistiko, za domače planinstvo. Vzpodbujen po dr. Janezu
Frischaufu ni miroval preje, dokler se ni osnovala meseca julija 1899 v Kranju podružnica
Slov. plan. društva. Na prvem občnem zboru so ga izvolili za načelnika, kar je ostal do svoje
smrti. Spretnejšim rokam pač niso mogli izročiti vodstva naše podružnice ...«
Komaj 35-letni Majdič pred iznenadno smrtjo ni napravil oporoke, »pač pa se je našel v
njegovi pisalni mizi majhen listič iz meseca avgusta 1905; tedaj je nameraval iti na Veliki Klek
in je na omenjeni listič napisal, kako se naj razdeli tedanje njegovo imetje za slučaj, da bi se
na Kleku ponesrečil.« Podružnici SPD v Kranju je s tem »testamentom« volil 2000 kron.
Janko Majdič počiva na starem kranjskem pokopališču, v Prešernovem gaju, na njegovem spomeniku piše, da je tukaj pokopan prvi načelnik Kranjske podružnice SPD. »Tam iz
daljave gleda na njegovo gomilo tudi širokoplečati Stol,« piše v publikaciji iz leta 1909, »na
katerem je včeraj prvič zapela lopata, da se izkoplje temelj za Prešernovo kočo, kateri je postavil gmotni temelj baš pokojnik s svojim velikodušnim volilom.«
***
Dr. Johannes Frischauf (1837-1924) je bil, kako nenavadno, do neke mere tudi zaslužen
za ustanovitev Kranjske podružnice SPD. Potem ko je leta 1866 postal docent za matematiko na univerzi v avstrijskem Gradcu, je začel spoznavati Savinjske Alpe, intenzivno hoditi in
plezati po njih, pod Kokrskim sedlom je postavil prvo planinsko kočo v teh Alpah sploh in
napisal planinski vodnik po teh gorah, leta 1893 pa se je prvič srečal s Franom Kocbekom,
načelnikom mlade Savinjske podružnice SPD, ustanovljene leta 1893 le nekaj mesecev po
ustanovitvi Slovenskega planinskega društva v Ljubljani. Kot je napisal Franc Vogelnik v monografiji »Stoletje v gorah« (Cankarjeva založba, Ljubljana, 1992), sta se Frischauf in Kocbek
»pod Olševo spotoma domenila glede nadaljnjega sodelovanja. V naslednjih letih sta skupaj
obhodila precejšen del Savinjskih planin. Leta 1899 sta se odpeljala iz Ljubljane v Kranj in bila
prisotna pri ustanovitvi Kranjske podružnice SPD. Naslednji dan sta že trasirala vozno pot na
Dolenje Ravni, da bi olajšala gradnjo Češke koče.«
Vogelnik nadalje piše, da slovenski planinci po ustanovitvi svoje organizacije »niso imeli
potrebnih izkušenj za uresničevanje svojih ciljev. Čakalo jih je velikansko delo in niso vedeli,
kje naj se ga lotijo. V zadregi jim je priskočil na pomoč dr. Johannes Frischauf s svojimi nepogrešljivimi nasveti in s praktičnimi izkušnjami. Predsednik SPD prof. Fran Orožen mu je
ob njegovi 60-letnici izrekel zahvalne besede: brez Frischaufa si ne morem misliti SPD, tako
tesno je spojen naš častitljivi dobrotnik z zgodovino in usodo našega društva.«
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***
Enako vlogo kot Frischauf je imel pri ustanovitvi Kranjske podružnice SPD prvi predsed
nik Savinjske podružnice SPD Fran Kocbek (1863-1930), ki je bil na čelu »svoje« podružnice
od ustanovitve 28. avgusta leta 1893 do leta 1927, ko so sedež podružnice preselili iz Mozirja
v Celje. Za kranjsko planinstvo je med drugim zaslužen tudi zato, ker je nadelal in markiral
marsikatero planinsko pot po Kranju bližnjih Kamniških Alpah.
***
Med ustanovnimi člani Kranjske podružnice SPD je bil – kdo bi si mislil – tudi poznejši
dolgoletni urednik Planinskega vestnika Josip Tominšek (1872-1954), rojen v Slatini med
Bočno in Gornjim Gradom v vznožju Savinjskih planin, ki jih je obiskoval tudi že kot dijak celjske gimnazije. Kot je o njem v knjigi »Stoletje v gorah« napisal Franc Vogelnik, »si je na graški
univerzi naprtil spoštljivo breme: poleg klasičnega in primerjalnega jezikoslovja še slavistiko
in germanistiko pa še filozofijo, pedagogiko in telovadbo z anatomijo«. Po diplomi je bila
njegova prva zaposlitev na klasični gimnaziji v Kranju, kjer je od septembra 1896 do avgusta
1904 poučeval latinščino, grščino, namščino, slovenščino in – kako nenavadno – telovadbo.
Že kot šolar in dijak je hodil po savinjskih hribih, »kot četrtošolec se je leta 1888 povzpel
na Ojstrico čez Vódole na Korošico in sestopil čez Škarje na Klemenškovo planino in v Plestje«, je ob Tominškovi osemdesetletnici napisal v »Planinskem vestniku« takratni urednik te
planinske revije Tine Orel. »Kot osmošolec je leta 1892 obiskal Okrešelj in splezal čez Žrelo
na jezersko stran. Po maturi je po Savinjskih Alpah potoval na Koroško in se tam povzpel na
Dobrač. Kot profesor v Kranju in Ljubljani je obhodil vse naše vrhove.«
Med službovanjem v Kranju je bil med drugim na Storžiču, Grintovcu, Krvavcu in še marsikje po gorah, tudi te ture pa so bile trdna podlaga in poučni nauki za prihodnje delo v planinstvu. Ni nenavadno, da je bil kot navdušen ljubitelj narave in predvsem gora med prvimi,
ki so se pridružili slovenskemu planinskemu gibanju. Bil je med ustanovnimi člani Kranjske
podružnice SPD, na prvem članskem seznamu kranjske podružnice iz leta 1899 je zapisan
kot »cesarsko kraljevi profesor v Kranju«.
S šolskim letom 1904/1905 se je preselil v Ljubljano, kjer je bil do decembra 1910 profesor
na I. državni gimnaziji, zatem pa eno šolsko leto ravnatelj na državni gimnaziji v Gorici. Konec
leta 1911 se je preselil v Maribor, kjer so mu ponudili službo ravnatelja klasične gimnazije, v tej
službi pa je ostal do upokojitve leta 1932. Že med službovanjem v Ljubljani je prevzel ured
nikovanje »Planinskega vestnika«. Najstarejšo slovensko revijo, ki še vedno izhaja, je zgledno
urejal od leta 1908 do 1941, celih 33 let torej s štiriletno prekinitvijo med prvo svetovno vojno.
***
Slovenska planinska zgodovina pisatelja in duhovnika Franca Saleškega Finžgarja
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(1871-1962) komajda upošteva kot svojega zaslužnega »uda«, med kranjskimi planinci pa
je vendarle priznani, čeprav kratkotrajni član. Rojen v Doslovčah pod karavanškim Stolom je
obiskoval ljudsko šolo doma in v Radovljici, gimnazijo v Ljubljani, kjer je končal tudi bogoslovje, po novi maši pa je služboval kot kaplan v Bohinjski Bistrici, na Jesenicah, v Kočevju
in Idriji, potem pa pri Svetem Joštu nad Kranjem. Ko je bil na Joštu, se je leta 1900 včlanil v
Kranjsko podružnico SPD, v članskem seznamu za leto 1900 pa je med 88 društvenimi člani
tega leta zapisan kot »Franc Finžgar, kurat pri Sv. Joštu«. Na Joštu ga je med drugimi obiskoval tudi kolega Jakob Aljaž, župnik na Dovjem, o teh obiskih pa je ohranjenih nekaj zanimivih
in anekdotičnih »poročil«, ki kažejo na ljudska značaja obeh duhovnikov in piscev.
Čeprav je F. S. Finžgar znan predvsem kot pisatelj, naj ga kot ljubitelja gorske narave predstavimo še kot pesnika z eno od njegovih malo znanih pesmi o slapu Peričnik.
Peričnik, tudi ti sedaj si prost!
Rešila te pomlad vezi je zimskih.
Odjužni veter nate je zavel,
zapokal s hrupom je steber ledeni,
ki curek tvoj je celo zimo stražil.
Vode se penijo po ozki strugi,
kot da popraviti hite v pomladi,
kar v mrtvi zimi v snu so zakasnile.
Pršeč razgrinja se meglica mokra,
na drevje v svetle bisere se druži,
ki v jutra soncu mavrično gore.
In v drznem loku čez visoko steno
v tolmun na skale voda štropota,
da slapa grom skalá zidavo stresa
in votlo se razlega v sive gore.
In prosta kakor ti pod tabo čreda
vrsti se danes na planine sončne.
Med tvojim štropotanjem se razlega
brneči zvonec ponosite Mavre,
ki ve za pot in v čredi prva stopa.
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Za vrsto hodi črednik Miha,
tobak kadeč iz okovane čedre.
Presledek majhen. – Potlej se prikaže
iz smrečja beli jerbas brdke Mine.
Pri mostu, ki drži čez bistri potok,
privzdigne jerbas s krepkimi rokami
in dene breme na zeleno trato.
Pri slapu hoče se spočiti Mina.
Tako navada stara je planink.

In to življenje zdaj bo spet živela
od danes noter do jeseni pozne.
Nad slike te kot slika vseh kraljica
priplava deklici podoba ljuba –
podoba ljuba morda ne, ker se
je zdrznila ob jasni tej prikazni –
Matijče, fant sprelepi, dovški lovec,
ki trikrat je kolovrat nesel z njo,
ko s preje se je vračala domov.
Očancev starih dolga vrsta pravljic
vzbudila strah tedaj je mladi Mini,
da sama si ni upala domov.
Tega se spomnila je brdka Mina,
še bolj ji všeč je šumni bil Peričnik.

Na slap grmeči zre oko ji bistro,
ki seva jasno kot na drevju biser
in mavrice sedmeri žar odseva.
Veselje ji razlito je po licih
in sije kot meglica vedrnica.
Vendar – srce nemirno ji utriplje.
Vrste se v glavi deklici podobe,
spomini so preteklih dni veselih,
ki na planini jih je preživela:
veselje v koči in na pašnikih,
nedolžne šale nagajivih znank,
drvarjev mladih krepki vrisk in petje
in Mihe – starega pastirja – bajke,
a vsem vesela godba gorskih zvoncev,
predrznih lovcev zmagoslavna uka,
sokolji glas in divje koze pisk,
sinic pogorskih ščebetanje rahlo,
gavrana črnega grozeč krohot.
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Utrgala je vrese prvo cvetje,
privila k njej je lično Petrov ključek,
pripela v nedra na srce nemirno
pomladi prvi šopek. Pesem tiha
privrela je iz burnega srca,
da taščica na veji je obstala
in pesmi brdke Mine se čudila.

***
V komajda katerem pregledu življenja in dela Črtomira Zorca je le več kot omenjeno, da
je ta prešernoslovec, pesnik, pisatelj, tekstilni strokovnjak, učitelj, krajevni publicist in muzealec deloval tudi na področju planinstva. Dne 14. oktobra 1907 v Stični rojeni Zorec je po nižji
realki, ki jo je obiskoval od leta 1923 do 1927, nadaljeval šolanje na kiparskem oddelku Tehniške srednje šole v Ljubljani, nato je dve leti študiral kiparstvo na umetniški industrijski šoli v
Ljubljani in nato leto dni na umetnostni akademiji v Pragi, po vrnitvi s Češkega pa je leta 1932
končal dveletno Srednjo tekstilno šolo v Kranju. Nekaj let je bil odtlej vzorčni risar v tekstilnih
tovarnah v Šentvidu in Celju, odtlej pa je do začetka druge svetovne vojne poučeval na Srednji
tekstilni šoli v Kranju. Nemci so ga med vojno izgnali v Srbijo, kjer je v Leskovcu poučeval na
tekstilni šoli. Od tod je pobegnil v Ljubljano, od koder so ga oblasti nemudoma poslale najprej
v italijanska in potem v nemška koncentracijska taborišča. Po koncu vojne je bil od leta 1945
do 1962 sprva učitelj in nato ravnatelj na kranjski Srednji tekstilni šoli, hkrati pa desetletje od
1942 do 1952 predstojnik tekstilnega oddelka Šole za umetno obrt v Ljubljani.
Leta 1962, ko je odšel iz prosvete, je postal najprej kustos Prešernovega muzeja v Kranju, pozneje
pa do leta 1973 njegov vodja. Bil je tudi dramaturg,
režiser, kritik in urednik gledališkega lista Prešernovega gledališča v Kranju. Kot zavzet prešernoslovec
je že pred vojno poleg tega kot muzealec preučeval
tekstilno zbirko in Prešernovo hišo v Kranju. Ob še
marsičem drugem je bil tudi pobudnik za postavitev Prešernovega bronastega kipa v Kranju.
Za nas je zanimivo, da je postal po drugi svetovni vojni prvi povojni predsednik Planinskega društva Kranj, kjer je kot pedagog posvečal posebno
pozornost predvsem mladini, poleg tega pa še po
vojni hudo obubožanemu planinskemu gospodarstvu. Še posebno je bil dejaven pri obnovi Češke
koče, ki jo je po vojni dobilo v upravljanje PD Kranj,
in Doma na Krvavcu. Kot je bilo v »Planinskem veČrtomir Zorec (1907-1991) je v kulturnih
stniku« napisano v njegov spomin ob njegovi smrkrogih znan predvsem kot prešernoslovec,
ti (PV, 1991, stran 554), »je zagovarjal tezo, da bi z
ki pa se je udejstvoval tudi v planinstvu in
je bil ob vsem drugem prvi povojni pred
organiziranjem planinstva na Jezerskem jezerskim
sednik PD Kranj.
planincem odstopili v upravljanje Češko kočo«.
Umrl je 13. septembra 1991 v Zgornji Besnici pri Kranju.
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Razen v planinski organizaciji je bil dejaven tudi pri gozdovnikih, za katere je že leta 1927
sestavil tri priročnike in urejal njihovo glasilo »Ogenj slovenskih gozdovnikov«.
***
Zdaj širši javnosti pravzaprav popolnoma neznan kranjski planinec je bil Joža Vovk, ki je bil
Kranjčan le toliko časa, kolikor je trajalo njegovo duhovniško službovanje v tem mestu. Vendar
je bil, Gorenjec od nog do glave, navdušen hribovec, ki je bil prav zaljubljen posebno v Krvavec.
Bil je član Kranjske podružnice SPD in po 2. svetovni vojni PD Kranj. Med vojno je dobesedno
zaslovel s svojo knjigo »Naš Buček« s podnaslovom »Življenje vaškega poredneža«, ki je izšla v
drugem letniku takrat znamenite »Slovenčeve knjižnice«. Urednik Severin Šali ga je prosil, naj se
bralcem sam predstavi in Joža Vovk je v uvodu v to knjigo takole opisal svoje življenje:
»Rojen sem bil na Češnjici v ovsiški fari gori pod Jelovico 17. svečana 1911. Najprej sem
bil šolar in potem pastir. Kot najstarejšega pri hiši so me poslali študirat v škofove zavode.
Kot študent se nisem ravno preveč izkazal, ker sem bil len in mi je polno drugih stvari hodilo
po glavi. V četrti šoli sem začel pisati pesmice, v višjih razredih sem že stalno sodeloval pri
‘Domačih vajah’, posebno zadnji dve leti, ko so moji ‘izdelki’ prišli v ‘Mladiko’ in še nekatere
mladinske časopise. Proze takrat nisem pisal veliko, le tu pa tam me je pičilo. Kasneje sem
začel pisati kratke otroške zgodbice, ki jih je bilo veliko v mladinski prilogi ‘Slovenca’. Kot
bogoslovec v Ljubljani sem po malem vedno pesnikoval. Precej tistih pesmi je bilo objavljenih v ‘Mladiki’, nekaj tudi v ‘Domu in svetu’. Prav takrat sem napisal tudi več krajših novel in
leposlovnih črtic, ki so večinoma izšle v ‘Mladiki’. V ‘Slovencu’ pa sem objavil prvo daljšo stvar,
mladinsko pravljico ‘Gregec’.
Leta 1936 sem postal kaplan na Dobrovi pri Ljubljani. S književnim delom sem nekoliko
prenehal, čeprav sem kdaj pa kdaj pisal še naprej. Napisal sem več satirično humorističnih
zgodb, priložnostnih pesmi, zborovskih zgodb in podobno. Bil pa sem vse preveč zaposlen z
dušnopastirskim delom, posebno v Kranju, kamor sem odšel po dobrem letu in ostal do leta
1941. Tam sem napisal povest ‘Velika pravda’, ki je izšla v ‘Kresu’, ter v samozaložbi izdal zbirko
mladinskih humoresk ‘Zaplankarji’, ki mi jo je ilustriral Hinko Smrekar. Pripravljeno imam tudi
zbirko humorističnih pesmi, ki še čaka založnika.
Sedaj sem že več kot eno leto kaplan v Beogradu, kjer sem napisal tudi ‘Bučka’, ki je in
ni avtobiografski...« Kar pomeni, da je njegov »Naš Buček« izšel v »Slovenčevi knjižnici« leta
1942, kar je sicer posredno navedeno na platnicah knjige – v tej zbirki je knjiga izšla pod
zaporedno številko 36 kot 11. zvezek v drugem letniku izhajanja zbirke.
V »Krajevnih novicah« iz Radovljice je v začetku leta 2011 izšel kratek priložnostni prispevek
»Stota obletnica rojstva Joža Vovka«, v katerem je v podnaslovu napisano, da »je 17. februarja
minilo sto let od rojstva na Češnjici pri Kropi rojenega duhovnika, književnika in prevajalca Joža
Vovka«. V besedilu članka je zapisano, da »je bil Joža Vovk rojen na Češnjici pri Kropi, umrl pa
je prav na svoj 46. rojstni dan na Zgornjem Jezerskem. V počastitev okrogle obletnice rojstva
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je Krajevna skupnost Podnart letošnji kulturni praznik namenila spominu nanj.«
V prispevku piše, da je bil Joža Vovk po končanem študiju bogoslovja v Ljubljani najprej
kaplan na Dobrovi pri Ljubljani in nato v Kranju. »Leta 1941 je bil izgnan v Srbijo, kjer je deloval med slovenskimi izseljenci. Po vojni se je vrnil v Kranj in je kasneje deloval kot župnik
na Jezerskem in kot župni upravitelj v Kokri.« Navedeno je tudi, da je za različne gledališke
skupine prevedel nekaj del iz nemščine, iz latinščine pa zbirko psalmov, samospevov in cerkvenih himen.
Kar zadeva planinstvo, je bil do ušes zagledan predvsem v Krvavec; bil je pravi Krvavčan. V
planinski vpisni knjigi s Krvavca, v kateri je nekaj prvih strani porisanih s pravimi hribovskimi
risarskimi umetninami, začinjenimi z veliko mero smučarskega humorja in alkoholnih namigov, je 1. januarja 1947 Joža Vovk vpisan na prvi strani kot prvi in edini Kranjčan med samimi
Ljubljančani. S tem datumom je datirana tudi njegova na roko napisana »Pesem Krvavcu«:
Spomladi zvabijo steze me tvoje,
da božam v rebrih vesne mladi cvet.
Ko spet v življenje vstaja tvoj prekrasni svet,
ob tebi oživljam jaz življenje svoje.
Poleti tu me sonce božje greje,
spet ti počitek nudiš mi sladak.
Od mene daleč sta tema in mrak,
na delo vrnem spet se veseleje.
Po zadnje sonce k tebi pohitim,
da vidim še poslednji cvet jeseni,
še preden nanj spuste kosmiči se sneženi,
večernih zarij še se napojim.
Pozimi sneg pokrije ti poljane,
prebijem k tebi spet se skoz’ meglo,
v belini tej bi pustil dušo vso,
tvoj čar me znova spet vsega objame.
Dobrega pol leta pozneje, 8. julija 1947, je bila na Krvavcu (kje pa drugje!) premierna
izvedba uglasbene izvedbe te pesmi. Ohranjene so note, pod katerimi so ročno narisane
planike, ob njih pa je spisana in podpisana opomba skladatelja Franca Rapotca, da je vodilni
glas drugi tenor in da so pesem ta dan prvič zapeli kot prvi tenorist Mara Rapotec, kot drugi
tenoristi Tatjana Kandare, Albert Kariš in Solza Hanekova in kot prvi basist Franc Rapotec.
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***
Eden od znamenitih predvojnih kranjskih alpinistov je bil Benjamin Anderwald, ki so
ga plezalski tovariši klicali Beno ali Benko. Rodil se je 31. marca 1915 v Kranju, obiskoval
gimnazijo v svojem rojstnem mestu, po maturi pa se je na ljubljanski univerzi vpisal na arhitekturo in jo končal. Njegov študijski in plezalski kolega Vlasto Kopač se ga je precej let po
koncu druge svetovne vojne takole spominjal:
»S tovarišem Benom Anderwaldom sva se
po srednješolskih letih zopet srečala na univerzi, na tehniki pri prof. Plečniku. Vsa študentov
ska leta sva vzajemno delila dobro in zlo, skup
no preživljala brucovske krize in skupaj šarila po
gorah. Takih tovarišev, s tako odkritim in veselim značajem, sem doslej srečal le malo. Tovarištvo je umel tako, kot ga je treba umeti. Po maturi se je vzpel s tovarišem na Veliki Klek;
premogla sta samo en par derez – dve štirizobi
žabici – zato sta si jih bratsko razdelila, vsak si je
navezal eno. Ko je tovarišu na ledeniku Pasterci
kramžar odžvenketal v globino, je Beno odpel
še svojega in ga vrgel v poč: ‘Oba morava biti
enako opremljena!’ To gesto bo razumel le tisti,
ki je že doživel v gorah trenutke, ko sta si obe
neznanki, življenje in smrt, enaki, ko se tehta
tovarištvo in ko človek pokaže svoj pravi obraz.«
Kot arhitekt ni delal nikoli, takšne njegove
Beno Anderwald je bil pred drugo svetovno vojno
načrte je prekrižala bližajoča se vojna. Po koneden od najznamenitejših kranjskih alpinistov.
čanem študiju je bil med drugim nekaj časa
urednik »Mladine«, ko ga je oblast prepovedala, je izhajanje časopisa pod imenom »Sobota«
organiziral v Kranju. Vlasto Kopač se v »Planinskem vestniku« takole spominja ene od skup
nih tur z nepozabnim tovarišem Benom:
»Nekega čemernega jesenskega jutra sva jo mahnila v Kamniške. Iz Konca sva vdano
prtila svoj tovor v mladem, rahlem snegu navpik po plazu. Okoli naju je ležal mračen gorski
svet, megleni prameni so se vlačili med črnimi roglji, plahutali po pobočju v dolino, v škrbinah je vršel veter in rjuhe snega so se belile v odljudni, brezupni pokrajini tam na Podih. Benu
in meni so bile take gore vedno najdražje. Zgoraj v zimski sobi Cojzove koče sva preživela
večer, podoben neštetim drugim, že na pol pozabljenim. Zlezla sva na pograd, po stenah se
je lesketal srež, štedilnik je jokal in cvilil, kot bi se v njem ‘cvrle grešne duše’. Zjutraj sva zarana
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lezla na Grintovec. Pršil je dež in sodra je škrobotala po krajcih najinih klobukov. Poledenele
plaznice so se gubile v mrgolečo belino. ‘Nazaj grede se jim bova morala izogniti, sicer bi se
lahko primerilo, da bi se ustavila šele spodaj pri stari Frischaufovi koči.’ Na vrhu Grintovca sva
izgrebla luknjo v sneg, napela odejo in pod njo prižgala kuhalnik. Po odeji nad glavo je bobnala ‘babja jeza’, vmes pa je brenčalo, kot bi se tam podil roj muh. Radoveden sem bil, kakšne
muhe se spreletavajo pozimi po strehi Grintovca, pomolil sem glavo izpod varnega napušča,
po laseh mi je zaprasketalo in v trenutku mi je bilo vse jasno – Elijev ogenj! Nekje nad Dolško
škrbino je udarila strela, naju je zbilo po tleh, prevrnila sva kipeči čaj, pograbila svojo ropotijo,
cepin, vrv, odejo in jo udrla po vesini navzdol. Cepina sta brenčala, zopet je treščilo čisto
blizu – nevihta se je gnala čez vrh Grintovca – nato pa naju je neznanska sila, proti kateri sva
bila brez obrambe, zbila po tleh. Edini najin zaveznik je bila debela snežna plast pod nogami.
Zdrsnila sva po zaledenelem žlebu v meglo, na snežišču, ki se vleče čez Planjavo, sva bila že
na varnem. ‘Odnesla sva jo!’ se je smejal Beno, smejala sva se v dežju skozi Suhi dol in skozi
Kokro do Jurja. Tam sva si privezala dušo, kmetje in vozniki pri peči so naju bistro gledali in si
mislili svoje, star oča je mahnil z roko čez čelo – nedvoumen znak, da v glavi tistega, komur
je kretnja namenjena, ni vse v redu, ali kakor pravijo tamkaj pod Grébenom, da ‘je raščen
nekoliko čez les’. Midva očancu nisva zamerila, gledal naju je z očmi prejšnjega stoletja. V
mraku in dežju sva do kože premočena kolovratila skozi preddvorske hoste in pozno ponoči
prišla v Kranj. Drugo jutro pa sva zopet zamenjala gore z risalnico.«
Kot se je spominjal Anderwaldov soplezalec Kopač, »je Beno poleti 1937 preplezal severno steno Špika, pozneje v globokem snegu Severno triglavsko steno« – to je bilo leta
1939 tisto prvenstveno zimsko plezanje po Slovenski smeri skupaj z Malovrhom, Slaparjem
in Jordanom. Poleg tega spada med pomembnejše Anderwaldove vzpone še plezanje v
severozahodnem grebenu Kočne s C. Malovrhom in D. Suchyjevo leta 1938.
»Leto 1941 je prekinilo vse te drzne podvige v gorah,« piše Vlasto Kopač. Dne 3. junija
1942 je Beno Anderwald odšel v partizane, potem ko mu je eksplozija odtrgala nekaj prstov
na roki, je delal v gorenjski tehniki za Kranj v Kokri. V začetku leta 1944 so jo premestili v
Vešter pri Stari Loki. Kmalu zatem so po izdaji mlin z bunkerjem, v katerem je bila tehnika,
Nemci obkolili, partizane pobili in mlin zažgali. Beno Anderwald je pokopan v Škofji Loki.
***
Dne 30. julija 1982 je bil v celovškem »Slovenskem vestniku«, časniku koroških Slovencev,
pod naslovom »Za vedno nas je zapustil« objavljen daljši spominski prispevek, ki sporoča, da
»smo v ponedeljek spremili k zadnjemu počitku na pokopališče v Kranju velikega prijatelja
koroških Slovencev Franja Klojčnika. Umrl je star 73 let.«
Članek, ki kranjskega planinskega funkcionarja vidi predvsem z očmi koroških Slovencev,
se nadaljuje: »Vest o smrti Franja Klojčnika je pretresla in močno prizadela tudi nas Slovence
na Koroškem. Tovariš Klojčnik je bil aktiven pobudnik, usmerjevalec in souresničevalec nalog,

54

ki so podpirale našega človeka v njegovi borbi za napredek in narodnostni obstanek, pa naj je
šlo za pobude in pomoč v okviru Slovenskega planinskega društva, za kadrovsko usmerjanje
in strokovno usposabljanje domskih pedagoških delavcev ali za potrebe domske mladine.
Planinci se ga spominjajo kot človeka-idealista, ki je organiziral delovne akcije gorenjskih
planincev, da je bila prva slovenska zamejska planinska postojanka, Koča nad Arihovo pečjo,
pravočasno zgrajena (po pogodbi določen rok). Našim planincem je bil v najplemenitejšem
pomenu besede prijatelj. Vsa bratska pomoč, tako moralna kot materialna, ki so je bili in so
je še deležni s strani planinskih društev matičnega naroda in Planinske zveze Slovenije, je
konec koncev sad njegovega neumornega prizadevanja.
Neizbrisno bo ostalo njegovo delo, ki ga je vložil tudi za gradnjo novega dijaškega doma
v Celovcu ... Bil je tisti, ki je naše koroške potrebe s polnim razumevanjem, z neizčrpno vnemo in strokovno zavzetostjo vedno zagovarjal. Bil je izvedenec na tem področju, saj je bil
najtesneje povezan s procesom izgradnje domov za srednješolsko mladino v Sloveniji in zato
tudi ta razumljiva vnema ...
Franja Klojčnika, velikega prijatelja koroških Slovencev, bomo ohranili v nepozabnem spominu. Njegov lik naj nam bo svetel zgled pri nadaljnjem delu.«
Na več kot dveh revijalnih straneh so se od dolgoletnega predsednika PD Kranj, ki je umrl 22. julija
1982 in je pokopan na kranjskem pokopališču, poslovili v »Planinskem vestniku« (PV 1982, stran 487).
O njem in njegovem delu so med drugim zapisali,
da se je rodil 31. oktobra 1909 v Mariboru. Njegov
oče je bil železničarski uradnik, ki so ga po takrat
običajnem dekretu za javne uslužbence premeščali
iz kraja v kraj, zato se je družina pogosto selila. Na
mariborski realki je leta 1929 maturiral in se vpisal
na filozofsko fakulteto v Zagrebu, študij pa je iz
gmotnih razlogov opustil in se zaposlil.
Že pred drugo svetovno vojno je bil član skavtske
in planinske organizacije. Leta 1946, ko ga je
Franjo Klojčnik je bil predsednik PD Kranj
ministrstvo za industrijo in gospodarstvo poslalo na
celih 19 let, od leta 1947 do 1967.
tekstilno šolo v Kranj, se je takoj vključil v PD Kranj in
postal najprej društveni tajnik, leta 1947 pa predsednik, kar je ostal celih 19 let, do leta 1967.
Hkrati je zelo dejavno sodeloval pri ustanavljanju taborniške organizacije. Kot predsednik PD
Kranj je bil gonilna moč pri vseh planinskih gradnjah in obnovah od Češke in Prešernove koče
do Doma na Kališču in zamejske Koče nad Arihovo pečjo. Ko se je pokazala potreba po boljšem sodelovanju med vse številnejšimi planinskimi društvi, so po Sloveniji ustanavljali med-
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društvene odbore planinskih društev, prvi predsednik Meddruštvenega odbora Gorenjske pa
je postal Franjo Klojčnik in ostal njegov prvi mož več kot 16 let. Pomembna je tudi njegova
vloga pri navezavi stikov s planinskimi društvi in zvezami drugih jugoslovanskih republik, saj
je kot slovenski delegat pogosto sodeloval na skupščinah Planinske zveze Jugoslavije. Tudi ob
teh priložnostih je obiskal več jugoslovanskih gorstev, razen v slovenske gore pa je rad šel še
v Centralne Alpe, Dolomite in še katero od evropskih gorovij.
Za svoje delo v planinski organizaciji je prejel vrsto najvišjih planinskih priznanj, nekaj
državnih odlikovanj, Bloudkovo plaketo in Žagarjevo nagrado ter najvišja odlikovanja Zveze
tabornikov Slovenije.
***
Avgusta 2002 se je iztekla življenjska, planinska in alpinistična pot Cirila Hudovernika,
rojenega leta 1912. V domače, kranjske gore se je zagledal v tridesetih letih prejšnjega stoletja, slovenski alpinistični svet pa je postal nanj pozoren leta 1937, ko je v zahodnem ostenju Kokrske Kočne dosegel za tiste čase osupljiv uspeh: preplezal je smer pete težavnostne
stopnje. V knjigi »Stene in grebeni« piše, da »sta se na torišču nenadoma pojavila Kranjčana
Ciril in Cene« (Hudovernik in Malovrh) »in razrešila najtežjo stensko plezalno problematiko
Kočne nad dolino Kokre«. Pravzaprav se nista pojavila tako iznenada, saj sta bila oba že več
let za takratne razmere odlična alpinista z vrsto plezalnih vzponov; Hudoverniku sta bila še
posebno pri srcu zimski Storžič in Grintovec.
V mali dvorani kranjskega sindikalnega doma je
bil 6. novembra 1946 občni zbor Kranjske podružnice Planinskega društva Slovenije, kot se je takrat
imenovala osrednja slovenska planinska organizacija. Prisoten je bil tudi izvrsten predvojni alpinist
Ciril Hudovernik, po poklicu finančni uradnik v
kranjski tekstilni tovarni Intex, ki je izpolnjeval kar
več pogojev za uspešno društveno delo. Izvolili so
ga za društvenega odbornika predvsem za področje alpinizma in gorskega reševanja, kot aktivnega
finančnika in gospodarstvenika pa tudi v projekt za
obnovo med vojno porušenih planinskih koč.
Še isto leto so v Kranju ustanovili bazo Gorske
reševalne službe, katere aktivni ustanovni član je
bil Hudovernik, enaka je bila tudi njegova vloga pri
ustanavljanju alpinističnega odseka. Znani alpinist
Rado Kočevar se je konec leta 2010 takole spoCiril Hudovernik (1912-2002) je bil na različminjal enega od sodelovanj z njim: »PD Kranj je v
nih področjih dolga leta eden od temeljev
okviru svojega alpinističnega odseka organiziralo
organiziranega kranjskega planinstva.
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(najbrž je bilo v prvi polovici julija 1948) v svoji planinski postojanki, Češki koči, tečaj za alpiniste-začetnike, katerega glavni organizator in organizacijski vodja je bil Ciril Hudovernik, takrat
eden od vodilnih planinskih zanesenjakov v Kranju. Mene, ki sem bil takrat študent in sem stanoval v Ljubljani, so zaprosili, naj bi bil tehnični vodja, kar sem z veseljem sprejel. Tisto leto sem
veliko plezal v Kamniških in Julijskih Alpah; v svojem dnevniku imam zapisanih 40 plezalnih
vzponov, med drugim tudi prvo ponovitev Aschenbrennerjeve smeri v severni steni Travnika.
Natančnega števila tečajnikov se ne spominjam, vem pa, da je bilo vreme kar dobro.
Vadili smo običajne elemente, kakršne se vadi na začetniških tečajih, poleg tega pa smo
opravili nekaj lažjih vzponov v bližnjih stenah. V svojem plezalnem dnevniku imam zapisane
vzpone, ki sem jih s tečajniki osebno vodil. Med njimi je Fritsch-Lindenbachova smer v severni steni Dolgega hrbta, ki sem jo 18. julija 1948 preplezal s Kristančičevo in Pezarcem, ob tem
pa sem zabeležil, da nas je na vrhu zajelo neurje, vendar smo brez težav sestopili do koče.
Naslednji dan sva s Kristančičevo v treh urah preplezala celo prvenstveno smer v severni
steni Dolške škrbine, ki je v desnem delu tretje težavnostne stopnje.
Neizbrisno mi je ostalo v spominu, da je bil Ciril Hudovernik res odličen organizator, s
takratnim tečajem pa smo bili vsi zadovoljni.«
Ko so kranjski planinci leta 1951 ponovno obudili željo po zidavi planinske koče v Storžiču, je bil Hudovernik član skupine, ki je izbrala lokacijo za Dom na Kališču; do leta 1959, ko so
kočo zgradili in odprli, je imel velike zasluge pri njeni gradnji.
Ciril Hudovernik, ki so ga v gorah klicali Čurn’k, je bil skoraj pol stoletja odbornik PD
Kranj. Leta dolgo je bil načelnik gospodarskega odseka, predsednik nadzornega odbora in
predsednik društva, delal pa je tudi v različnih društvenih komisijah. Bil je skrben in vedno
pripravljen pomagati. Še zdaj se ve, da je svojemu dosti mlajšemu alpinističnemu kolegu
Nejcu Zaplotniku pomagal najti zaposlitev, za katero niti takrat ni bilo vedno prav lahko.
Prejel je vsa najvišja planinska priznanja ter postal častni član in častni predsednik PD Kranj,
dobil pa je tudi več državnih odlikovanj in priznanj; že v samostojni Sloveniji ga je Mestna
občina Kranj odlikovala z najvišjim priznanjem, Nagrado MO Kranj.
***
Med nadvse zaslužnimi kranjskimi planinci je vsekakor pomembna osebnost dr. Gorazd
Zavrnik, rojen 8. septembra 1929, zdravnik-specialist za pljučne bolezni, ki se je mnoga leta
bojeval za človeška življenja: najprej dan za dnem na svojem delovnem mestu, za nameček
pa še kot planinec in gorski reševalec v našem gorskem svetu in na smučiščih. Posebnost
njegovega dela je bila, kot je napisal inž. Pavle Šegula iz Škofje Loke, tudi sam znamenit planinec od nog do glave, nepotešljiva vedoželjnost: nikdar se ni ustavil, nikdar se ni zadovoljil
s svojim znanjem, nenehno ga je dopolnjeval in ga ob vsaki priložnosti uporabil vsem v prid.
Njegova izredna zanesenost je bila vidna pri vsem njegovem delu, a je bil kljub temu nadvse
strpen in je vedno miril razburjene duhove.
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Bil je dober alpinist in odličen smučar. Udeležil se je odprav v Zahodne Alpe in prve kranjske alpinistične odprave na Kilimandžaro, ki je dosegla lep uspeh, saj sta njena člana Nejc
Zaplotnik in Tone Perčič v vzhodni steni enega od vrhov Mawenzija preplezala novo smer.
Dr. Gorazd Zavrnik je bil ob vsem tem široko razgledan planinski organizator. Kot zdravnik-gorski reševalec je postal leta 1964 zgleden načelnik postaje GRS v Kranju, kar je bil do
leta 1969. Tako pri opremi kot pri načinu dela je uvedel mnogo novega. Leta 1966 je bil
pobudnik in začetni organizator za izgradnjo zavetišča GRS na Krvavcu. Pomagal je pri pripravah na gradnjo koče na Ledinah in pri oblikovanju prvega predloga, kakšen naj bi bil
planinski vodnik. Pomembna je bila njegova vloga pri izvedbi prvega jugoslovanskega državnega prvenstva v vožnji s čolni akia 24. marca 1973 na Krvavcu.
V zborniku ob 25-letnici Alpinističnega odseka in Postaje GRS Kranj je leta 1972 zapisal:
»Pomen preventive v gorah je širok in zajema celotno naše življenje, za gornika pa pomeni
predvsem dejavnost, ki preprečuje nezaželene dogodke v gorah. To preprečevanje je težko,
ker imamo opraviti z različnimi ljudmi, katerih izkušenost je različna. Preventiva je v bistvu
najcenejša in najučinkovitejša dejavnost za varovanje zdravja.«
Ključen pa je delež dr. Zavrnika pri razvoju reševanja s helikopterjem in šolanju reševalcev-letalcev v Sloveniji.
Leta 1963 je Komisija za GRS pri Planinski zvezi Slovenije organizirala v sodelovanju z
Jugoslovanskim aerotransportom (JAT) v Kamniški Bistrici in v Julijcih prvo poskusno vajo, s
katero naj bi ugotovili možnost za reševanje ponesrečencev v gorah s pomočjo reševalcevpadalcev. Prvo helikoptersko reševanje je bilo izvedeno 6. avgusta 1963 s pomočjo avstrijskega helikopterja, ko se je v Veliki Dnini pod severno steno Škrlatice ponesrečil beograjski
alpinist Bogdan Petrović; to akcijo je prek Gorske reševalne službe Celovec in jugoslovanskih
oblasti pripravil Pavle Šegula, ki je bil takrat zaposlen v Republiškem sekretariatu za notranje
zadeve in je bil tudi član Gorske reševalne službe.
Takratno delovanje dr. Zavrnika in kranjskih gorskih reševalcev je močno prepleteno z
začetki letalskega reševanja v gorah v Sloveniji. Leta 1966 je bila izvedena prva poskusna
helikopterska reševalna vaja na Kamniškem sedlu, ki jo je oviral močan veter. Na njej je, kot
domneva gorski reševalec dr. France Malešič iz Kamnika, verjetno sodeloval vojaški helikopter. Leto dni pozneje je Republiški sekretariat za notranje zadeve Socialistične republike Slovenije kupil prvi helikopter in ga namenil tudi za reševanje v gorah. Ker za takšno reševanje
pri nas še ni bilo usposobljenih pilotov in reševalcev, je bila 4. decembra prva praktična vaja,
na kateri so pilot Andrej Andolšek, mehanik Emil Stepančič, zdravnik dr. Ivo Valič in gorski
reševalec Emil Herlec, zadnja dva iz Postaje GRS Kranj, uporabljali gorsko reševalno opremo.
Februarja naslednjega leta 1968 je bil helikopter prvič pripravljen za akcijo, da bi z njim prepeljali opremo za reševanje Aleša Kunaverja, Staneta Belaka in Toneta Sazonova, ki so takrat
opravili prvenstveni zimski vzpon v Čopovem stebru v Severni steni Triglava. Kot piše dr.
Malešič, je helikopter zaradi snežnega meteža takrat ostal na Brniku.
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Po podatkih Franca Ekarja je helikopter s slovensko posadko prvič sodeloval pri iskanju
v gorah izgubljenega planinca že leta 1967, leta 1968 pa tudi pri reševanju na Poljani in na
Kalškem Grebenu, vendar točni podatki o tem reševanju niso znani. Dokumentirano je, kot je
napisal Ekar (revija »Varnost«, junij 1975), da je helikopter 24. marca 1968 po nesreči v plazu
na severni strani Mojstrovke odpeljal v bolnišnico hudo poškodovano Ino Vrhovnik. To je bila
prva reševalna akcija z domačim helikopterjem, zdravnikom, gorskimi reševalci in opremo.
Na njej so sodelovali pilota Svetozar Jesić in Andrej Andolšek in gorski reševalci Emil Herlec,
dr. Ivo Valič in dr. Evgen Vavken, pozneje pa so se jim pridružili še pilota Drago Hanžel in Franc
Štajer ter gorski reševalci dr. Andrej Robič, dr. Gorazd Zavrnik, Franc Ekar, Tone Langerholc
in še nekateri drugi. Pri GRS je bila ustanovljena podkomisija za letalsko reševanje, pilot in
nekateri reševalci so obiskovali simpozije in vaje v tujini.
Pri organiziranju prvega šolanja za gorske reševalce iz vse Slovenije jeseni 1974 je odločilno sodeloval dr. Gorazd Zavrnik; novembrskega enotedenskega tečaja na Viševniku in
Velem polju, ki so ga vodili inšpektor Jaka Jeran, pilot Andrej Andolšek in gorski reševalec
Emil Herlec, se je udeležilo deset gorskih reševalcev in dvanajst miličnikov. Po tem uspešnem
tečaju si je dr. Zavrnik izredno prizadeval, da bi takšno izpopolnjevanje opravili tudi zdravniki.
V drugi polovici junija 1975 so prišli na Jezersko zdravniki-gorski reševalci iz vse Slovenije,
tridnevni tečaj so vodili dr. Zavrnik ter piloti Andrej Andolšek, Drago Hanžel in Franc Štajer.
V lepem vremenu je bilo mogoče preleteti in pregledati vsa gorska območja nad Jezerskim.
Le nekaj dni pozneje, v nedeljo, 29. junija, je v meglenem in deževnem vremenu 64-letni
planinec Franc Gruden iz Ljubljane sestopal z Jezerske Kočne proti Češki koči. V zgornjem
delu poti je zdrsnil in si pri padcu hudo poškodoval glavo, prsni koš, roki in zobe. Kranjski
gorski reševalci, ki sta jih vodila dr. Gorazd Zavrnik in Emil Herlec, so šli ponj in ga prinesli do
Češke koče, kjer ga je čakal helikopter s pilotom, 48-letnim Francem Štajerjem iz Medvod;
ta je že iz doline poletel v izredno slabem vremenu. Bližala se je noč, hudo poškodovanega
planinca pa je bilo treba obzirno in hitro odpeljati v bolnišnico. Kljub neprimernemu vremenu »in ob neupoštevanju znanega pravila IKAR, da helikopter v gorskem svetu v megli ne
more varno leteti«, kot je pozneje dogodek komentiral inž. Pavle Šegula, je helikopter odletel
izpred Češke koče – in se takoj zatem v megli in dežju zrušil Pod Kanceljni ob vznožju Ledin
ter zgorel. To je bila prva helikopterska gorska nesreča v Sloveniji, trojica ljudi, ki so bili v helikopterju, pilot, zdravnik in ponesrečenec, so bili mrtvi.
Dr. Zavrnik, med drugim nekaj časa tudi član upravnega odbora PD Kranj, je pokopan na
ljubljanskem pokopališču Žale. Pavle Šegula mu je v spomin zapisal: »Gorazdovo življenje se
je izteklo vse prenaglo – v polnem žaru in polnem poletu. Ostalo je njegovo delo in spomin
na vzornega tovariša, ki ga bomo pogrešali, dokler se ne izteče tudi naše lastno življenje.«
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***
Na spletni strani PD Kranj je bilo 8. marca 2011 objavljeno, da »nas je na seji Upravnega odbora Planinskega društva Kranj presenetila kratka radijska novica, da je v soboto, 19.
februarja 2011 preminil prijatelj, alpinist, gorski reševalec, predsednik PD Kranj v letih 19681971 in zdravnik dr. Ivo Valič. Še novembra se je na vabilo na srečanje gorskih reševalcevveteranov odzval z opravičilom, da potuje v Holandijo urejevat neke nujne zadeve, hkrati pa
se je navduševal nad našimi zimskimi načrti. ‘Uživajte!’ je zaželel in v isti sapi, poln humorja
in optimizma, dodal, da sicer ima nekaj zdravstvenih težav, vendar se ne da. ‘Slišimo se, ko se
vrnem,’ je zaključil. Nismo se slišali. Ostal nam bo v spominu kot trden, dosleden mož, ki ni
poznal besede ‘nemogoče’, kot mož, ki je neskončno ljubil gore, naravo, avanturo in soljudi.«
Ivo Valič, čigar oče je bil znani zdravnik dr. Viktor
Valič, se je rodil 6. marca 1929 kot drugi od štirih
bratov – poleg njega so bili še Vojko, Andrej in Božo.
Po končani osnovni šoli v rojstnem Preddvoru, kjer
ga je za gore in smučanje med drugimi navduševal
učitelj Nande Majnik, je odraščajoči mladenič medvojne generacije obiskoval gimnazijo v Ljubljani,
Celovcu in spet v Ljubljani, kjer je po vojni maturiral
in končal študij medicine. Ko je med študijem prihajal domov na počitnice, ga je z alpinizmom dodatno zastrupljal kamniški alpinist Pavle Kemperle,
ki je med službovanjem na Jezerskem ustanovil alpinistično sekcijo, ta pa je s študentom medicine
pridobila novega člana. V Ljubljani se je včlanil v
Planinsko društvo Univerza, naslednika Akademske
sekcije Slovenskega planinskega društva in predhodnika Akademskega planinskega društva. Ivo
Dr. Ivo Valič (1929-2011), doma iz Pred
Valič je bil še leta 1956 njegov predsednik, za njim
dvora, je bil v letih svojega službovanja v
Kranju nadvse dejaven v alpinizmu in je bil je predsednikovanje prevzel znani bojevnik za deen mandat tudi predsednik PD Kranj.
mokracijo na vseh ravneh Andrej Aplenc.
Z alpinizmom je Ivo Valič že doma v Preddvoru
najtesneje povezoval smučanje; že v študijskih letih je postal eden od prvih slovenskih povojnih učiteljev smučanja z izpitom in avstrijsko diplomo, ki je vodil vrsto smučarskih tečajev
in turnih smukov, tudi na Jahorini, v Črni gori in na visoki šoli za telesno kulturo v Beogradu,
v Sloveniji pa velja za pobudnika organiziranega turnega smučanja.
Po končanem študiju se je leta 1957 najprej zaposlil kot obratni zdravnik v kranjski tovarni Sava, po končani specializaciji iz ginekologije in porodništva pa v kranjski porodnišnici;
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ta čas je bil en mandat tudi predsednik PD Kranj. V letih svojega službovanja v Kranju je
bil alpinistično karseda aktiven in se je udeležil tudi nekaj velikih in odmevnih alpinističnih
odprav v tuja gorstva. Leta 1964 je bil z veliko ekspedicijo, prvo jugoslovansko alpinistično
odpravo z izključno slovenskimi plezalci, v Južni Ameriki, v bolivijski Kordiljeri Real, kjer so
njeni člani priplezali na kar 32 vrhov, visokih okoli 6000 metrov, od tega pa so bili na enajstih
prvopristopniki. Sedem let pozneje je bil vodja odprave v pakistanski del Hindukuša, na 7400
metrov visoki Istor-o-Nal, na kateri je bila predvsem odmevna preplezana Direktna smer po
južni steni.
Leta 1971 je odšel na delo v Holandijo, kjer je služboval v Friziji, potem je bil štiri leta, od
leta 1983 do 1986, zdravnik v Radovljici, na Bledu in v Bohinju, zadnjih osem let pred upokojitvijo leta 1994 pa je bil docent na univerzitetni kliniki v Groningenu.
Kot dolgoletni član GRS je imel vrsto predavanj predvsem s področja prve pomoči pri
reševanju v gorah tako za »splošni profil« planinca kot za turne in alpinistične smučarje, alpiniste in gorske reševalce. Bil je eden od prvih zdravnikov, ki so sodelovali pri helikopterskih
reševanjih v Sloveniji. Ob tem je – v nasprotju s takratno splošno veljavno slovensko planinsko doktrino – zagovarjal kakovostno in ne predvsem množično planinstvo v prepričanju, da
je množičnost v občutljivem gorskem svetu problematična.
Za zasluge na področju planinstva je prejel srebrne in zlate častne znake Planinske zveze
Slovenije in Jugoslavije.
***
V ljubljanskem »Dnevniku« je njegov gorenjski dopisnik Peter Colnar 9. aprila 1991 objavil pogovor s Kranjčanom Emilom Herlecom-Milčem, ko je ob svoji 60-letnici (rodil se je
4. marca 1931) praznoval tudi 45-letnico svojega gorskega reševanja. Le nekaj dni pred tem
praznovanjem je kljub svojim letom (ki pa jih je vešče skrival, kot mu je brez kakršnega koli
pretiravanja polaskal novinar) pomagal tehnikom iz helikopterja, ki so na hotel na Šmarjetni
gori montirali anteno Radia Kranj.
Milč, katerega osnovni poklic je gozdarski tehnik, je novinarju takrat povedal, da je njegov oče Emerik že pred vojno ob koncih tedna dva od sedmih otrok redno jemal s seboj v
planine, kjer se je bodoči alpinist in gorski reševalec zastrupil z gorami. Povedal je, da so takoj
po koncu vojne, leta 1946 (Milč je bil takrat star komaj 16 let!), Sašo Slavec, Franc Jezeršek,
Ivan Lampret in on v Kranju organizirali gorsko reševalno službo, v kateri je potem deloval do
leta 1992. »Nima prešteto, kolikokrat je moral v gore, ko je bilo v nevarnosti življenje, vendar
pa mu je bilo najtežje, ko je moral kot mlad reševalec v gore po svojega brata Franka,« je bilo
deset let prej, ob njegovem »abrahamu«, napisano v kranjskem časniku »Glas«. »Mlinarica je
terjala njegovo življenje. Mogoče je prav ta trenutek Milča spodbudil, da je treba ljudem v
nesreči pomagati.« Deset let pozneje pa je povedal, da »sem se leta 1948 po Frankovi nesreči
dokončno vključil v bazo GRS v Kranju«. Reševalni krst je doživel že leto prej »v Kukovi špici
Martuljkove skupine. Pobrali so me, ko sem čakal na vlak na Jesenicah.«
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Seveda je bilo takrat tudi na področju gorskega reševanje vse drugače, kot je zdaj. Herlec se spominja: »Hrano smo nosili v gore v kanglicah, vrv za sušenje perila je bila glavni
alpinistični pripomoček.« Nabavljali so jo na lastne stroške, »Herlečevi mami jo je vedno primanjkovalo«. Na Krvavcu so bili tiste čase pozimi le turni smučarji, s katerimi gorski reševalci
niso imeli nikakršnih težav, poleti so imeli tam največ dela s turisti, ki so med nabiranjem
gorskega cvetja zašli v skalnate težave. Nekaj dela so imeli predvsem pri Češki koči in na
Ledinah s tako imenovanimi mejaši, ki so tam s pomanjkljivimi gorskimi izkušnjami iskali
gorske prehode iz socializma v kapitalizem.
Ko so leta 1952 preselili center slovenske Gorske reševalne službe z Jesenic, kjer ga je
vodil znani alpinist Uroš Župančič-Žuro, v Ljubljano, je prevzel vodstvo kranjske GRS Emil
Herlec-Milč, ki je bil načelnik najprej dve leti in pozneje še dvakrat. Sodeloval je pri gradnji
bivaka GRS v Kočni, že leta 1965 pri prvem helikopterskem reševanju v slovenskih gorah
v Veliki Dnini pod severno steno Škrlatice z avstrijskim helikopterjem in tri leta pozneje s
slovenskim helikopterjem pod severno steno Mojstrovke, kjer je plaz zasul skupino turnih
smučarjev. Za to reševanje je dobil državno odlikovanje Red dela s srebrnim vencem. V obrazložitvi je bilo zapisano: »Tovariš Emil Herlec je dne 24. marca 1968 sodeloval pri reševalni
akciji ponesrečencev izpod plazu pod severno steno Male Mojstrovke. Tedaj je namreč nenadni snežni plaz zasul skupino osmih smučarjev in Emil Herlec je bil edini očividec dogajanja.
Takoj je začel z reševanjem in je poklical še drugo skupino smučarjev, ki so bili v bližini, da so
pomagali pri reševanju. Obenem so organizirali pomoč iz doline, ki je prispela v najkrajšem
času. S svojim hitrim postopkom je rešil življenje trem ponesrečencem, medtem ko štirim ni
bilo več pomoči (eden iz skupine se je rešil sam). V dobri uri so reševalci izkopali izpod petih
metrov globokega snega tudi trupla ponesrečenih. Vsa reševalna akcija je potekala izredno
hitro, kar je nedvomno zasluga tovariša Emila Herleca.«
Jedro helikopterskega reševanja v Kranju (in najbrž tudi v Sloveniji) so sestavljali prvi pilot
Andrej Andoljšek, mehanik Emil Stepančič in gorski reševalec Emil Herlec. Dne 24. marca
1969 so pri GRS ustanovili posebno podkomisijo za letalsko reševanje, ki jo je prevzel Milč.
Kot inštruktor za gorsko reševanje je potem leta dolgo sodeloval s planinsko enoto jugoslovanske vojske v Kranju in pomagal usposabljati policiste, ki so se takrat imenovali miličniki,
za reševanje v gorah.
Herlec, ki je znal marsikatero resno stvar tako začiniti s humorjem, da je bil potem izid
pogovora še učinkovitejši, se spominja slavnostnega odpiranja brunarice na Krvavcu in prve
dvosedežnice Gospinca, ko je v močnem sneženju in visokem snegu tedanjemu kranjskemu
županu Martinu Koširju zdrsnilo in si je zlomil nogo. Prisotni gorski reševalci so mu kolikor je
bilo le mogoče takoj pomagali, med čakanjem na žičnico pa je Herlec mimogrede vprašal
svojega župana, če bi lahko GRS dobila iz kranjskega občinskega proračuna kakšen dinar.
Vprašanje se je izplačalo, gorski reševalci so iz proračuna kmalu dobili nekaj denarja.
Leta 1984 je Emil Herlec dobil Bloudkovo plaketo za prizadevno delo v Gorski reševalni
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službi, leta 2007 pa mu je Mestna občina Kranj podelila priznanje za dosežke na področju
alpinizma, gorskega vodništva in gorskega reševanje.
***
Med najbolj vsestranske slovenske in torej tudi kranjske športne plezalce sodi Srečo
Rehberger, ki je bil na vrhuncu svoje plezalne poti najboljši slovenski športni plezalec, hkrati pa vsestranski plezalec in tudi uveljavljen vrhunski alpinist. V Kranju leta 1961 rojeni Srečo
je postal alpinist pri AO PD Kranj leta 1982. Ko mu je strast plezanja zlezla globoko pod kožo,
se je posvetil ekstremnemu alpinizmu, alpinističnemu smučanju in plezanju po zaledenelih
slapovih. Čeprav je bil že takrat opazen športni plezalec, se ni udeleževal takih tekmovanj.
Na področjih, kjer se je najbolj uveljavil, je dobil v nekdanji državi Jugoslaviji priznanje za
najboljšega plezalca, ko se je v letih 1987-1988 uvrstil na prvo mesto, leta 1990 pa na drugo.
Bil je športnik mednarodnega razreda in je postal leta 1990 zaslužni športnik SFRJ.
Bil je res vsestranski alpinist. Leta 1983 je sodeloval na odpravi v Pamir, kjer je na Piku
komunizma preplezal Brezzubkinov steber, leto pozneje pa je v Direktni smeri Stenarja v
Julijskih Alpah opravil prvo zimsko ponovitev. V visokih stenah so bile njegove prve proste
ponovitve v triglavskem Razu Sfinge leta 1984, Steber Šit v Šitah istega leta, Goba v Ospu leto
dni pozneje, Brid klina v Paklenici leta 1987 in še več težavnih smeri v Ospu, Paklenici in Dolomitih. Med vrhunskimi športnoplezalskimi podvigi je treba navesti smer Sortileges v Franciji
leta 1988, kar je bila njegova (in slovenska) prva čista desetka, prvi od Slovencev pa je zmogel tudi 10+ v smeri White Wedding v ZDA leta 1989. Med njegove plezalske vrhunce šteje
tudi smer Kaj ti je deklica v Mišji peči v Ospu leta 1989 in njegova zadnja najvišje ocenjena
smer leto pozneje, prvi vzpon v smeri Boj za užitek v Bohinjski Beli, ki je tudi ocenjena z 10+.
Ko so hoteli v tistih letih nekateri označevati športno plezanje kot amerikanizacijo plezanja, čeprav je šlo prosto plezanje povsem svojo pot, sta Srečo Rehberger in Tadej Slabe leta
1986 za svojo dušo in hkrati tudi za potrebe neposrednega televizijskega prenosa prosto
preplezala smer Goba v Ospu, kar je bila takrat medijsko najodmevnejša predstavitev prostega plezanja v Sloveniji in celo v celotni Evropi. V letih 1989 in 1990 je bil Srečo nasploh
prvi plezalec in avtor več najtežavnejših smeri v Stari Bohinjski Beli. Naposled ne smemo popolnoma zamolčati njegovih podvigov na področju alpinističnega smučanja: v kronikah sta
med drugim zabeležena njegov prvenstveni smučarski spust s Kočne po južni strani in njegov spust s Skute po severni strani, kar je bilo drugo smučanje po tej strani gore v zgodovini.
Srečo Rehberger je na vrhuncu svojih plezalskih moči poleg tega preplezal še vrsto zavidanja
vrednih smeri v slovenskih in tujih gorah, med drugim v Avstriji, Rusiji, ZDA, Avstraliji in Južni Afriki.
Ko so leta 1991 v Tržiču ustanovili športno plezalni odsek, je Srečo Rehberger postal prvi
trener njegovih 40 mladih plezalcev. Leta 1994 je za te svoje plezalce tam izdelal boulder steno.
V Tržiču je bil trener do leta 1995, zdaj živi v Preddvoru in je uspešen podjetnik in lastnik firme
»Promontana« v Kranju, kjer je ljubiteljem gora na voljo odlična planinska in alpinistična oprema.
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***
Najbrž se spodobi med znamenitimi imeni kranjskega planinstva vsaj omeniti družino
Povšnar, staro kmečko posest v Zgornji Kokri pri sotočju Kokre in Lobnice, trdno kmetijo, ki
je v dokumentih omenjena že leta 1455. Stalni obiskovalci Grintovcev, tudi »navadni« planinci, predvsem pa alpinisti, tod dobro poznajo tri kmetije, Suhadolnikovo, Makekovo
in Povšnarjevo. Kdor je bil kdaj na Cjanovci (1817 m) nad znamenito Zaplato in se je vračal
po planinski poti proti Javorjevemu vrhu ali Hudičevem borštu, je s te poti gledal na dolino
Lobnice (domačini jo imenujejo Vobenca ali kar Obenca). Ob njih se velja kajpada spomniti še
planincem znane Ambružarjeve kmetije v zavetju cerkve svetega Ambroža pod Krvavcem.
Povšnarjeva kmetija je bila njega dni priljubljeno planinsko izhodišče za pohode v Grintovce mimo Suhadolnika, pa tudi za gorska potepanja po tamkajšnjih brezpotjih in za plezalne
vzpone. V časih, ko osebni avto še ni bil vsakdanjost in ko si je bilo treba za ture vzeti več časa,
so bodisi na Povšnarjevi domačiji, bodisi na planini Stara Povšna že visoko nad dolino, ki je
odlično izhodišče za plezalne vzpone v zahodnem ostenju Povšnarjeve (ali Kokrske) Kočne,
vedno vzeli pod gostoljubno streho gorske popotnike. Predvsem so to vedeli alpinisti: Stara
Povšna je bila nadvse primerno izhodišče za vzpone po severozahodnem grebenu Kočne, ki je
po oceni Borisa Režka najdaljši plezalni greben v Kamniških Alpah. Ovčarski stan na Povšnarjevi
planini je bil v nekdanjih ne prav oddaljenih časih pogosto alpinistični bivak. V te gore in stene
so, kot je zapisano, pogosto zahajali znani slovenski alpinisti, med njimi drenovca Ivan Michler
in Ivan Kovač, stari kranjski alpinisti Cene Malovrh, Ciril Hudovernik in Beno Anderwald, pa
Daro Dolar, tudi Klement Jug je bil med stanovalci na Povšni, v novejših časih pa sta tod pred
svojimi alpinističnimi vzponi med drugimi prenočevala tudi Franc Ekar in Srečo Rehberger.
***
Čeprav Simon Robič, duhovnik in vsestranski naravoslovec, ni
bil nikoli član kranjske planinske organizacije, naj ga čisto na koncu
vendarle vsaj predstavimo. V Kranjski Gori 11. februarja 1824 rojeni
Robič je bil nekaj let kaplan v Preddvoru, pozneje pa v Šenčurju, Olševku in do smrti 7. marca 1897 na Šenturški gori. Robič, nemirni
duh, je tudi po Kokrski dolini, po Grintovcu, Storžiču, Krvavcu, po Zaplati in v okolici Preddvora zbiral hrošče, polže (nekaj se jih imenuje
po njem), mahove in gobe, kot jamar pa je v Mokriški jami odkril
popolno okostje medveda brlogarja. Pod naslovom »Simon Robič,
prvi pobornik slovenske planinske organizacije« je J. W. (najbrž Josip
Wester) v »Planinskem vestniku« (PV 1943, stran 96) objavil, da je Robič sredi julija leta 1880 ob
obisku nove Frischaufove koče nad Suhadolnikom in Taško premišljeval in potem za Bleiweisove »Novice« napisal: »Kedaj, mislil sem si, bo oživela tudi med Slovenci enaka družba, katera bo
stavila enaka poslopja po naših lepih planinah!« Pred »piparji« je torej kot prvi glasno premišljeval o ustanovitvi Slovenskega planinskega društva, do česar je prišlo več kot desetletje pozneje.
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Kranjske planinske koče

Prijetna gorska domovanja
Kranjska podružnica Slovenskega planinskega društva oziroma Planinsko društvo Kranj
s svojimi sekcijami sta bila doslej lastnika, upravitelja ali oskrbnika kar dvanajstih planinskih
postojank, od katerih je iz burnih, tudi z vojnami in vsakršnimi političnimi spremembami
bogatih časov, PD Kranj nekatere obdržalo do današnjih dni.

Prešernova koča na Stolu
Prva planinska koča, ki naj bi jo postavili kranjski planinci, naj bi stala pod kranjsko »hišno
goro« Storžičem. Kot je zapisano v brošuri »Po desetih letih 1899-1909«, ki jo je leta 1909
izdala in založila Kranjska podružnica SPD v Kranju, »si je kranjska planinska podružnica stavila kot prvo nalogo zgradbo koče na Storžiču pod Bašeljskim sedlom; imenovati bi se imela
Valjavčeva po Matiju Valjavcu Kračmanovem, ki je bil doma iz Srednje Bele, vasi pod Storžičem, in ki je nedosežno lepo opeval svoj rojstni kraj, svojo 'Storžičevo deželo', kakor sam
pravi v neki pesmi.« Toda »deloma zaradi financijelnih ozirov, deloma tudi zato, ker Storžič ni
posebno imenitna razgledna točka, je odbor v seji dne 8. novembra 1904 definitivno sklenil
opustiti misel zidati kočo na Storžiču in postaviti na Stolu, prvaku Karavank, planinsko kočo.«
V isti publikaciji piše, da »si je odbor dne 2. julija 1905 ogledal skupno z zastopniki osred
njega odbora za nameravano kočo projektirana dva prostora. Enega, ki leži ob zvezi nove
poti raz Golico na Stol, je osrednji odbor že kupil; leži pa žalibože v grapi in je nezavarovan
pred plazovi. Drugi prostor leži na vrhu oziroma pod vrhom Malega Stola. Odločilo se je, da
se stavba, ako je le mogoče, napravi na Malem Stolu. Koča bi stala tu na velerazglednem
dobro zavarovanem prostoru v višini 2198 m« (po novih meritvah 2174 m).
Potem ko je 12. februarja 1906 umrl ustanovitelj in načelnik Kranjske podružnice SPD
Janko Majdič (ki je v oporoki »volil Kranjski podružnici 2000 kron in tako s tem zneskom položil temelj planinski koči na Stolu«), so kranjski planinci »na občnem zboru dne 6. marca 1906
izvolili njegovim naslednikom prof. Antona Zupana... V isti seji se je na predlog dr. Kušarja
sklenilo imenovati nameravano stavbo Prešernovo kočo, ker se bode vzdigala nad rojstno
vasico pesnikovo in bode tudi dokaz, da mesto Kranj, čuvar pozemskih ostankov pesnikovih,
neumorno tudi čuva nad pesnikovim imenom in da je ono vedno prvo med tistimi, ki se
trudijo proslaviti Prešernovo ime in slavo.«
Manj kot pol leta pozneje »se je vršil dne 29. junija 1906 ogled na Malem Stolu«, kjer »se
je odmeril tudi svet... V letu 1907 so se podpisale kupne pogodbe glede stavbnega sveta
in posekal se je tudi za stavbo potrebni les, katerega je zabrežniška občina, uvažujoč veliko
važnost tujskega prometa, podružnici brezplačno odstopila.«
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Planinci so se tudi takrat spopadali z velikanskimi denarnimi težavami – kot se pač še
dandanašnji. Večkrat so spremenili načrte in sklepali pogodbe s cenejšimi ponudniki, dokler
ni »odbornik inž. Karel Krivanec načrt temeljito predelal in popravil in 1. aprila 1909 se je pogodba podpisala in stavba koče oddala podjetnikoma Jurgelu in Legatu iz Sela. Koča bo zadnji čas do 1. septembra 1909 izvršena in tako se je podružnici ravno ob desetletnici izpolnila
dolgo gojena želja, postaviti na najvišjem vrhu Karavank svojo prvo kočo, ki se bode glede
lepote lege in divnega razgleda lahko kosala s katerokoli naših planin... S stavbo prepotrebne
Prešernove koče završuje torej letos podružnica prvo desetletje svojega dela.«
V osmi, avgustovski številki »Planinskega vestnika« je bil leta 1910 objavljen daljši članek
o otvoritvi Prešernove koče na Malem Stolu, kjer piše:
»Kranjska podružnica je 31. julija pokazala svojo produktivno moč: postavila si je svoj
lastni hram na mogočnem Stolu in ga posvetila manom Prešerna, čigar dom leži v odsevu
belih pobočij poglavarja Karavank.

Na večer, preden so odprli Prešernovo kočo na Stolu, so se v njej zbrali mojstri, ki so jo gradili, in pokramljali s kranjskimi planinskimi odborniki, med katerimi je bil tudi drugi načelnik Kranjske podružnice SPD
Anton Zupan (sedi v sredini).

Otvoritev koče je bila nastavljena na dopoldne omenjenega dne, ki je na predvečer obetal vprav nedeljsko vreme. Ta srečni slučaj in pa skrbno prirejene priprave so zvabile na Stol
ogromno množico, skoraj tisočico obiskovalcev, v prvi vrsti domačinov iz sosednjih vasi, ki
so, stoječ kot materialni in psihični interesenti ves čas tik ob gradnji in postanku njih 'svoje'
koče, hoteli s svojo navzočnostjo završiti delo in skrb dveh let ali vsaj pokazati solidarnost
z lokalpatriotističnimi težnjami svojih sosedov. Posebo mikavnost je imela tudi maša, ki se
bo, kakor je bilo oznanjeno, brala ob koči – v taki višini! Pa tudi mnogo zunanjih turistov je
porabilo to priliko, da obišče Stol in obenem počasti Kranjsko podružnico.
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Uspeh tega poseta je bil tak, da sta bila obsežna vrha obeh Stolov v dopoldanskih urah
prekrasnega otvoritvenega jutra zasedena od stotin ljudstva, ki se je zabavalo s petjem, godbo, streljanjem in z opazovanjem došlecev ali pa je v nemem občudovanju zrlo v lepi svet
tam doli v vznožju. Okrog koče so bile postavljene mize, na vidnem mestu je plapolala zastava, v grapi se je mesil 'guljaž', v koči se je kuhalo in cvrlo. Ljudje pa so še vedno prihajali,
zlasti po 'novi poti'.
Okrog 10. ure se je pričelo otvoritveno slavje. Ob vzhodni steni koče je bil pripravljen ličen,
s planinskim cvetjem okrašen oltar; tu je pod milim nebom, ob svečanostni tišini in v navzočnosti vseh mnogoštevilnih došlecev daroval sv. mašo g. župnik Jakob Kleindienst (z Begunj).
Ko gospod župnik opravi sveto opravilo, se obrne k zbrani množici in jo nagovori s prisrčnimi,
s pobožnostjo in poetičnim čustvovanjem navdahnjenimi besedami, ki so znale v Božje okrilje združiti čudovito stvarstvo prirode, vrlo domače ljudstvo in njegovega otroka Prešerna.

Toliko in še več ljudi se je zbralo na otvoritvi prve postojanke Kranjske podružnice SPD,
Prešernove koče na Stolu.

Po vznesenih župnikovih besedah, ki so našle jasen odmev v srcih navzočih, je poprijel
besedo načelnik Kranjske podružnice g. profesor Anton Zupan, ki je, prisrčno pozdravivši vse
navzoče, zlasti mnogobrojne domačine, nadaljeval in končal svoj govor s temi mislimi: Stol v
turistovskih krogih ni na najboljšem glasu; očitajo mu, da ne nudi nobenega razgleda in da
je pot slaba in umorna. No, za razgled je treba le sreče! In danes so se vremena Kranjcem razjasnila: na vse štiri strani imamo najkrasnejši razgled! Treba pa je bilo odpraviti drugi, resnični
nedostatek. Da ne zasede tujec lepega prostora, je sklenila Kranjska podružnica napraviti
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novo pot, ki je senčna in zložna, in postaviti na vrhu Malega Stola svojo prvo kočo. Dosedaj
malo obiskovane Karavanke so s tem odprte turistiki. Ko se je sklenil načrt, se je podružnični
načelnik – žal prerano umrli – Janko Majdič, poprijel z njemu lastno eneržijo započete akcije
ter je z vsemi močmi deloval za bodočo kočo; najsijajneje je svojo naklonjenost dokazal s
tem, da je volil zanjo nad 2000 K. Zato ostani njegovo ime zapisano z zlatimi črkami v zgodovini Kranjske podružnice! S to svoto je bil sicer položen temelj, a manjkalo je še mnogo, da bi
mogli pričeti z delom. Da si pridobi odbor novih sredstev, je priredil tri veselice, dve v Kranju
in eno na Selu, katerih čisti dobiček je bil nad 3000 K. Zahvala za lepo uspele veselice gre v
prvi vrsti gospem in gospodičnam Kranjskega mesta, ki se – s požrtvovalno gospo dr. Kušarjevo na čelu – niso ustrašile nobene zapreke, samo da dosežejo čim lepši uspeh; v drugi vrsti
gospodični Ivanki Jegličevi s Sela, ki že dolgo časa neumorno in uspešno deluje za Prešernovo kočo. Pohvalno je omeniti tudi kranjske meščane, ki so, kakor pri vseh svojih podjetjih,
tako tudi tu dokazali, da umejo geslo 'viribus unitis'. Pozabiti ne smemo vrlih Zabrezničanov
in Seljanov, ki so proti mali odškodnini odstopili prostor ter dali za stavbo potrebni les. Osobito veljaj zahvala navdušenemu pospeševatelju naše koče, načelniku zabrežniške in selske
srenje Šimnu Prešernu, p. D. Beleju, ki je podružnico ves čas podpiral.
S tem otvarjam kot načelnik Kranjske podružnice Prešernovo kočo. Želim in upam, da
jo bodo posečali za naprej turisti v kar najobilnejem številu, da spoznajo krasote Karavank.
Živela torej bodočnost Prešernove koče, živela bodočnost slovenskih Karavank!
Predsednik Osrednjega odbora g. dr. Fran Tominšek iz Ljubljane, ki je nato povzel besedo,
častita Kranjski podružnici, ki je postavila kočo z mnogim trudom in velikimi žrtvami, in poudarja, da si je največ zaslug za novo stavbo pridobil njen načelnik g. profesor Zupan.
Po slavju se je pričela skrb za telesni blagor, ki so jo spretno in neumorno uteševale dame
iz Kranja. Tudi so si prišleci zdaj mogli natančneje ogledati otvorjeno kočo.
Koča leži v višini 2193 m« (po sedanjih podatkih 2174 m) »tik pod vrhom Malega Stola, na
njega jugovzhodnem pobočju, tako da je od nje prost razgled na vse Posavje ter na Julijske
in Kamniške planine. Ogrodje ji je zidano, a zid je obložen z eternitovimi ploščami, streha je
krita takisto z eternitom. V pritličju je veža, kuhinja in jedilnica (v njo sta postavljeni tudi dve
postelji). V podtličju je klet, v nadstropju je damska soba s štirimi posteljami in skupno ležišče
s sedmimi žimnicami; dve žimnici sta poleg tega še v reservi. Oskrbnik koče je Anton Legat,
posestnik s Sela. Preskrbljena je s konservami in tremi vrstami vina; ostala oprema je kakor
obična v naših planinskih kočah.«
Kot je pozneje pripovedoval Joža Kokalj z Breznice, so si lastniki zemlje na Malem Stolu,
Selani in Zabrežičani, ki so dali Kranjski podružnici SPD zemljo za Prešernovo kočo, izgovorili
pravico, da sme njihov ovčarski pastir prenočevati v koči. Ovčar, nikoli preoblečen, venomer v
eni in isti srajci, umit le takrat, kadar ga je dobil dež, več lačen kot sit, ni bil čisto prava družba
turistom, ki so prihajali v Prešernovo kočo. Iz kranjske podružnice so kmalu predlagali, naj bi
zgradili ovčarsko bajto za pastirje, da ne bi več hodili v planinsko kočo, v ta namen pa so tudi

68

dali denar. Kmetje so se s tem predlogom strinjali. Gradnjo sta imela na skrbi Jakob ŽemljaJakov s Sela in Polda Zupan-Vrbanovc iz Zabreznice in zrasla je Betonska bajta na Stanu.
Več kot pol stoletja pozneje je dr. J. Prešern za svoje »Spomine s Stola«, objavljene v
»Planinskem vestniku« (PV 1963, stran 108), prelistal prve vpisne knjige iz te koče in napisal,
da »ima ta knjiga na prvi strani zaznamek: 'Prešernova koča je bila otvorjena 31. julija 1910.'
Vendar so prvi vtisi datirani še s prejšnjim dnem, ko se je pač na predvečer sestal odbor,
zastopniki društev in seveda številni gostje iz Kranja. Prvi je vpisan prof. Anton Zupan kot
načelnik podružnice Kranj, nato tajnik Josip Bučar, blagajnik Janko Rozman in podnačelnik
nečitljivega imena. Knjiga izkazuje za 30. in 31. julij skupno 182 vpisov, poleg Sajovcev, Kušarjev, Šavnikov, Mayrjev in Crobathov iz Kranja še druga bolj ali manj znana imena: dr. Josip
in dr. Fran Tominšek, botanik Rajko Justin, Ivan Korenčan (prva poroka na Triglavu!), inž. Viktor
Skaberne, dr. Tičar, prof. Peterlin... Ob otvoritvi je bila navzoča tudi Ivanka Jegličeva s Sela, ki
jo je Janko Mlakar ovekovečil v svojem Trebušniku...
Koča je prvo svetovno vojno srečno preživela, ker ni najti poročila, da bi bila izropana
ali prepuščena usodi, kot se je zgodilo z Vilfanovo kočo na Begunjščici. Ne mala zasluga gre
tedanjemu oskrbniku Antonu Legatu s Sela, ki je, sodeč po njegovih vpisih v knjigi, kočo
obiskoval tudi v vojnih letih.
Prva leta se v vpisni knjigi Prešernove koče pojavlja skoraj iz tedna v teden eno ime in
spada tudi pozneje med najpogostejše, ime prof. Antona Zupana (roj. 1875, umrl 1945), Prešernovega najožjega rojaka iz Vrbe, profesorja v Kranju in v prvem desetletju načelnika podružnice SPD. Danes je skoraj pozabljen in v naši planinski literaturi ni najti niti kratke notice
ob njegovi smrti, spomenik, ki si ga je sam postavil v obliki koče na vrhu Stola, pa je pobrala
zadnja vojna.«
Leta 1910 je bil prof. Zupan v Prešernovi koči na Stolu sedemkrat, leta 1911 kar 13-krat,
prvič že prve dni aprila in zadnjič v začetku novembra, leta 1912 celo 15-krat, leto dni pozneje 10-krat, leta 1914 najbrž zaradi vojne le trikrat, za leta 1915 do 1918 zaradi vojne ni vpisov,
leta 1921 pa je bil spet 15-krat. V devetih letih je bil v koči kar 90-krat.
Med znanimi Slovenci so bili tista prva leta, ko je na gori stala Prešernova koča, v njej
med drugimi Josip Wester, pisatelj Janez Jalen z Rodin pod Stolom, ki je bil zadnje avgustov
ske dni leta 1910 na Stolu še z dijaško izkaznico, univerzitetni profesor matematike dr. Josip
Plemelj z Bleda (ki ima v svojem rojstnem kraju spomenik), dr. Josip Cerk, ki se je dve leti po
otvoritvi koče smrtno ponesrečil na pobočjih Stola, ko je na goro s prof. Pavlom Kunaverjem
peljal skupino dijakov, »slovenski Baedeker« Rudolf Badjura, ki se je v knjigo vpisal kot član
društva Dren, planinski pisatelj Fran Kocbek iz Gornjega Grada, planinca Alojzij Knafelc in
Vilko Mazi, pisatelj Fran Saleški Finžgar, geograf in planinski pisatelj iz Škofje Loke France
Planina, Klement Jug, ki je bil takrat še študent filozofije, član »zlate naveze« dr. Miha Potočnik, alpinist Vladimir Topolovec in Jožef Kržišnik iz Žirovnice, ki je k svojemu imenu pripisal
»Trebušnikov sin«, kar je seveda v resnici tudi bil.
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Od otvoritve do leta 1914 je bil oskrbnik Prešernove koče Anton Legat s Sela, ki je obdržal in izposojal ključ od koče do konca prve svetovne vojne, potem pa je bil oskrbnik Franc
Avsenik iz Most.
Marsikdo je k svojemu podpisu v vpisno knjigo v koči dodal še kakšen stavek vzhičenja
ali drugačno opazko; že precej po vojni, 15. julija 1920, je, na primer, Klement Jug napisal:
»Narava, kako sem ti hvaležen! Zakaj si ljudje tu ne poiščejo virov krasote, mesto da si iščejo
nadomestkov v razkošju.« Nekateri »posetniki« Prešernove koče pa se niso mogli izogniti koroškemu plebiscitu. Groga Šašelj in Tomaž Wieser iz Slov. Plajberka sta napisala v cirilici: »Preko granice, dok još nema« in nato nadaljevala v latinici »kitajskog zida. Pozdrav bratom!« Dr.
Fran Mišič iz Borovelj je napisal: »Vsem mojim znancem v Jugoslaviji iskren planinski pozdrav
iz avstrijskega Korotana. Mi nočemo umreti.« In bančni uradnik Ferdo Primer iz Maribora: »Na
nam vsiljeni avstrijski meji se spominjamo zasužnjenih korotanskih bratov.«
Na 16. občnem zboru Kranjske podružnice SPD 28. januarja 1914 v bralni sobi Narodne
čitalnice v Kranju je tajnik Josip Meden med drugim poročal, da »je v pretečenem letu podružnica napravila dva skupna izleta, enega od obeh na Stol. Obiskovalcev Prešernove koče
je bilo lansko leto 598, po narodnosti 363 Slovencev, 208 Nemcev, 12 Čehov, 5 Poljakov, 5
Ogrov, 4 Lahi, 1 Rumun. Podružnica je štela koncem lanskega leta 169 članov. Med letom
so umrli trije člani. V spomin pokojnemu dr. Josipu Kušarju, marljivemu in požrtvovalnemu
sodelavcu ter navdušenemu planincu, je sklenil odbor v svoji 6. seji, da se bode imenoval
nameravani prizidek koče na Stolu 'Dr. Kušarjev Kot'.«
Skoraj poldrugo desetletje pozneje beremo v »Planinskem vestniku« (PV 1928, stran
143) v poročilu o občnem zboru Kranjske podružnice SPD 27. aprila 1928, da je načelnik mr.
ph. Fran Šavnik takoj po uvodnih pozdravih povedal, kako »je lanski podružnični občni zbor
poveril odboru točno nalogo, da končno započne in izvrši že dolgo projektovano povečavo
Prešernove koče na vrhu Stola. Odbor se je lotil te naloge z vso vnemo in je dosegel popolen
uspeh. Koncem preteklega polletja so bila gradbena dela dovršena! Tako bo podružnica slavila prve dni julija t. l. slavnostno otvoritev novega prizidka Prešernove koče.«
Že v istem letniku »Planinskega vestnika« (PV 1928, stran 239) je bilo pod naslovom
»Otvoritev povečane Prešernove koče na Stolu« objavljeno tole: »Marljiva Kranjska podružnica SPD je dogradila k poprejšnji, dosti premajhni svoji koči na vrhu Malega Stola veliko
obednico in nad njo dve spalnici ter sploh preuredila prostore. Prešernova koča je sedaj še
enkrat večja in dovolj prostorna.
Dne 15. julija je bila slovesna otvoritev, ki je pokazala, kako priljubljena točka je Stol. Domačinov in turistov se je zbralo nad 600; najbolj smo pozdravljali v velikih pevskih skupinah
zbrane koroške Slovence. Po veličastni službi božji je podružnični načelnik g. Fran Šavnik
izročil prometu nove prostore in podrobno opisal razvoj zgradbe in zasluge, ki so jih zanjo
stekli posamezni požrtvovalni člani. Predsednik Osrednjega društva g. dr. Fran Tominšek je
častital podružnici in marljivemu odboru na dovršeni gradnji, spominjajoč se časov, kako
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so se pričele pred več ko 30 leti priprave za našo postojanko na Stolu; poudarjal je zasluge
bivšega podružničnega načelnika ravnatelja A. Zupana, ki je z vso vnemo sodeloval tudi pri
sedanjem povečanju koče. – Častitki se je za Turistovski klub Skala pridružil g. Šporn.«
Leta 1940, ko se je že napovedovala druga svetovna vojna, so pred Prešernovo kočo dokaj skromno proslavili njeno 30-letnico. V »Planinskem vestniku« (PV 1940, stran 258) je bila
ena od vesti pod naslovom »Tridesetletnica Prešernove koče na Stolu« naslednja: »Dne 31.
julija 1910 je bila ob ogromni udeležbi slavnostno otvorjena ta koča, ponos Kranjske podružnice. Letos 11. avgusta se je času primerno brez slavnostnih govorov, a ob srčnem soglasju
in veselju mnogoštevilnih udeležencev, domačinov in drugih prijateljev-planincev obhajala
tridesetletnica te važne koče, ki je za to slavnost bila lepo okrašena, pa tudi z vsem oskrbljena. Planinci so jo napolnili do zadnjega kotička in jo trumoma obdali, da so uživali krasen razgled v najlepšem vremenu. Ob 11. uri je pred kočo opravil službo božjo sam domačin župnik
F. S. Finžgar, ki je pri tem planince nagovoril s pristno svojo ognjevitostjo in domačnostjo.
Proslave so se udeležili ravnatelj Anton Zupan, častni član Kranjske podružnice in započetnik
zgraditve koče, zastopnik Osrednjega društva SPD g. Lajovic, mnogi člani Tržiške in Kranjske
podružnice SPD s predsednikoma gg. Salbergerjem in Rojcem.«
Kočo so oskrbovali nosači. Regina Matič s Sela je povedala, da »je moj oče Valentin Zima iz
Žirovnice oskrboval Valvazorjevo in Prešernovo kočo s hrano in pijačo. Do Valvazorja in Zabreške planine je peljal s celim vozom, naprej proti Stolu pa samo s ta prednjim koncem.« Dorko
Zupan-Vrbanovc iz Zabreznice pa je že nekaj desetletij po koncu druge svetovne vojne pripovedoval: »Na Stol so nosili štirje rodovi iz naše hiše. Moj ded Joža Zupan je peljal gor prvi tram
za staro kočo. Na tram je bila pritrjena zastava, prof. Zupan in nekateri drugi pa so z daljnogledom iz doline opazovali, kako bo prišel mimo skale, ki je kasneje dobila ime Finžgarjeva. Moj
ata Polda Zupan je vozil material, ko so kočo povečali. Jaz sem začel nositi leta 1964, prvi dve
leti material za gradnjo, potem za oskrbo. Na Stol sem nesel tudi spominsko ploščo, ki je na
hiši. Že kot otrok je z menoj nosil sin Polda. V sezoni sva šla na pot dvakrat ali trikrat na teden.«
Med drugo svetovno vojno seveda ne, takrat so bili tam zgoraj zelo občasno le vojaki.
Prvoborec Franc Konobelj-Slovenko je v »Planinskem vestniku« (PV 1950, stran 88) natančno
opisal, kaj se je pri Prešernovi koči zgodilo 20. februarja 1942 in dan pozneje. Ko so močne
in za zimske razmere dobro opremljene nemške enote pregnale partizane iz Baragove koče
nad Zabreško planino pod Stolom, so se ti pod vodstvom komandirja Poldeta Stražišarja
umaknili višje, k Prešernovi koči. Toda Nemci so prišli za njimi in v spopadu je padel partizan
Kodrov Jože. »Na naše položaje so užigali posamezni streli, tudi mi smo odgovarjali,« piše
Franc Konobelj. »Toda mrak se je bližal in nastalo je vprašanje, kaj naj naredimo s kočo. Pustiti
jo Švabom za zatočišče ne bo najbolje. Polde je odredil, da se koča zažge. Kmalu se je kadila
stara preperela slama in vsem nam je bilo težko. Polde si je premislil in je sam začel gasiti...
Švabi so silili vedno bolj proti našim položajem. Mrak jih je še zakrival. Toda koče jim vseeno
ne bomo pustili. Zopet je zagorela.
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Četa je pričela z umikom. Prvi so se že spuščali po plazu v dolino Orgeljc. Toda nova misel
nam je padla v glavo: goreča koča bo za Švaba znamenje, da smo se umaknili... in pustili
smo Švabom celo kočo... Odločili smo se, da se umaknemo v dolino Žingarice. Trda noč nas
je obdajala. Megla jo je še bolj gostila. Z vrha Stola se je pričelo svetiti. Rumenkasti prameni
so prodirali skozi redko meglo. Vedeli smo, da mesec ne vzhaja iz te smeri. Švabi so v tretje
zažgali kočo...«
Šele več kot poldrugo desetletje po koncu druge svetovne vojne »so dali 20. februarja
1962 preživeli prvoborci na Stolu pobudo, da se na pogorišču Prešernove koče zgradi nova
planinska postojanka,« kot piše v kroniki PD Javornik-Koroška Bela, katere citirani del je natisnjen v knjigi »Stol, mogočni sosed«, izdani leta 2010 ob 100-letnici Prešernove koče na
Stolu. Knjigo je izdalo PD Javornik-Koroška Bela; »leta 1967 smo Prešernovo kočo prevzeli v
upravljanje planinci PD Javornik-Koroška Bela, ki smo pri gradnji največ sodelovali,« kot piše
v tej publikaciji.
V poročilu o otvoritvi nove koče v nedeljo, 21. avgusta 1966, objavljenem v »Planinskem
vestniku« (PV 1966, stran 472), ni niti z besedico omenjeno, čigava je ali katero planinsko
društvo je njen oskrbnik – tiste čase je bilo pač vse od vseh. Med drugim je v tem poročilu
zapisano, da »se je skoro nepretrgana reka planincev zgrinjala iz vseh smeri proti Valvasorjevi koči in proti vrhu Malega Stola, kjer je čakala na otvoritev nova Prešernova koča. Kljub
neugodnemu vremenu se je pri otvoritvi koče zbralo kakih 2000 planincev... Pobudo za gradnjo nove koče so dali predvsem člani Zveze borcev na Gorenjskem, v teh težnjah pa so jih
podpirala tudi vsa gorenjska planinska društva. Z združenimi močmi in ob finančni podpori
mnogih delovnih organizacij je zrasla nova planinska postojanka prav na istem mestu, kjer je
stala l. 1910 zgrajena Prešernova koča.«

Najbrž je edino, kar je od vsega
začetka do današnjih dni ostalo v
Prešernovi koči na Stolu, doprsni
kip Franceta Prešerna, ki gleda z
najvišjega vrha Karavank na svojo
rojstno vasico Vrbo.
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Valvasorjev dom pod Stolom
Že pred 1. svetovno vojno je bil Stol, poglavar Karavank, med razmeroma redkimi planinskimi obiskovalci modna gora – kot je zdaj ob še nekaterih drugih vrhovih Triglav. Nanj so
tako poleti kot pozimi hodili »turisti« iz domovine in tujine. Seveda je bila poleg vrha enako
pogost planinski cilj Prešernova koča tik pod vrhom, ki so jo kranjski planinci dogradili in
odprli leta 1910. Po koncu prve svetovne vojne vojne, leta 1919, pa je SPD na slovenskem
ozemlju prevzelo – a ne zastonj, temveč proti plačilu kupnine – 12 planinskih postojank
dotakratnega Nemško-avstrijskega planinskega društva in Avstrijskega turistovskega kluba,
med njimi tudi Valvasorschutzhaus, Valvasorjevo zavetišče na južnem pobočju Stola. Kot piše
Tone Tomše v članku »Od rudarskega poslopja do Valvasorjevega doma«, je bila po koncu
prve svetovne vojne med novimi pridobitvami slovenskega planinstva tudi nemško-avstrijska postojanka pod Stolom. »Na občnem zboru Osrednjega društva,« piše Tomše, »ki je bil
27. decembra 1919 v Narodnem domu v Ljubljani, so za prevzete nemške koče določili slovenska imena. Valvasorschutzhaus je bila tako preimenovana v Valvasorjevo kočo in dodeljena Kranjski podružnici SPD.«

Leta 1919, po koncu prve svetovne vojne, je nemško-avstrijsko planinsko Valvasorjevo zavetišče pod Stolom
prevzela Kranjska podružnica SPD in ga obnovila, da je iz njega nastal moderen Valvasorjev dom; med
drugo svetovno vojno je bil uničen, po njej pa je bilo tisto, kar je ostalo od koče, dodeljeno planincem iz
Radovljice.

Jože Dobnik piše v obširnem »Vodniku po planinskih kočah v Sloveniji«, katerega dopolnjen in popravljen že četrti ponatis je izšel leta 2007 v založbi Planinske zveze Slovenije, da
»stoji dom (1181 m) na terasi na južnem pobočju Belščice, ki je severozahodni del Stolovega
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masiva. Nekoč je na tem kraju stalo rudarsko upravno poslopje, ker so tam kopali železno rudo.
Pred 1. svetovno vojno je bila v njem nemško-avstrijska planinska postojanka; po vojni jo je
prevzela Kranjska podružnica SPD, jo adaptirala in 22. julija 1923 odprla. Poimenovali so jo po
Janezu Vajkardu Valvasorju. Malo pred 2. svetovno vojno je Kranjska podružnica SPD zgradila
nov dom. Odprli so ga 11. junija 1939. Partizani so 30. aprila 1943 dom požgali. Po osvoboditvi
je pogorišče prevzelo PD Radovljica, zgradilo velik nov dom in ga odprlo 6. junija 1954.«
V poročilu o občnem zboru Kranjske podružnice SPD 28. marca 1924 v bralni sobi Narodne čitalnice, objavljenem v »Planinskem vestniku« (PV 1924, stran 171), med drugim
piše, da je bilo celotno delovanje podružnice pod vodstvom Frana Šavnika v zadnjem letu
»osredotočeno na Stol, kjer nam je zaznamovati znaten napredek. Preuredili in popravili smo
Valvasorjevo kočo, jo na novo opremili ter iz prejšnje veže napravili udobno obednico. Povečala se je kuhinja in se je v njej postavil nov štedilnik. Vhod je preložen in napravljena je
nova shramba. – Da se pokrijejo stroški za prezidavo vsaj deloma, je priredil odbor dne 22.
julija 1923 slovesno otvoritev s sv. mašo, ki jo je daroval brezniški kaplan Gornik. Po končani
službi božji se je razvila okoli koče neprisiljena zabava; veselje je bilo gledati domačine, ki
so prihiteli v zelo obilnem številu, kako so se radovali lepega dne. Oficielnih zastopnikov,
tudi Osrednjega odbora, ni bilo; a došlo je dokaj pravih turistov, ki so spojili ta izlet z večjimi
planinskimi turami. Gmotni uspeh veselice je bil povsem zadovoljiv. Za to se imamo zahvaliti
damam in gospodom iz Kranja, ki so s priznano požrtvovalnostjo delali na vso moč, da uspe
prireditev. Zahvala gre pa tudi gospodičnam iz elektrarne v Žerovnici, ki se niso ustrašile nobenega truda, ko se je šlo za to, da se vrši prireditev v čim večjem obsegu. Zahvala veljaj tudi
g. nadučitelju Schiffrerju, ki nam je stal nesebično ob strani, in slednjič Kranjski industrijski
družbi na Jesenicah, ki nam je dala vse potrebno železje skoraj zastonj.«
Zaradi lahkega dostopa je bil predvsem poleti obisk Valvasorjeve koče velik in zato seveda ni nenavadno, da je pri koči prihajalo do ljubih in neljubih dogodkov. Ohranilo se je
vsaj eno pismo, ki ga je 3. avgusta 1927 pisal Ivan Šetinc z Jesenic Podružnici Slovenskega
planinskega društva v Kranju in ki se glasi takole:
»Dne 7. julija t. l. je bila moja 17-letna hčerka Zora v družbi Tatjane Obersnelove, hčerke g.
dr. Obersnela z Jesenic, in še neke druge gospodične na Valvasorjevi koči pod Stolom. Ker so
se deklice odpravile na pot same, sem jim dovolil, da vzamejo s seboj za varstvo mojo psico
volčje pasme, ki je zelo dobra spremljevalka. Ko so deklice prišle h koči, so se vsedle k mizi
pod kostanjem pred kočo z namenom, da se nekoliko odpočijejo, potem pa zopet vrnejo
proti domu. Neposredno nato se je vrnila čreda domačih koz s paše; ena od teh je bila posebno radovedna na psico, ležečo pod mizo, se ji približala in ji nastavila roge na boj. Pri tem
je sunila psico v gobec, kar je imelo za posledico, da je ta presenečena skočila izpod mize ter
zdirjala za kozo. Pri tej proceduri se je koza, bežeča po grmovju, nekoliko popraskala po stegnu in vimenu. Psica se je na klic moje hčerke takoj vrnila in komedija je bila s tem pri kraju.
Ta igra med psico in kozo pa je spravila oskrbnika koče Avseneka na noge; kot zapriseženi
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lovec je smatral za potrebno, da nastopi z orožjem in psico ustreli. Razumljivo je, da so se
vse tri deklice potegnile za življenje psice in jo na vse pretege branile pred krutim lovcem.
Položaj se je končno tako poojstril, da je Avsenek pomeril z napeto in nabito puško na hčerko
g. dr. Obersnela, ki je pogumno ščitila psico. Ne glede na to, da Avsenek ni imel povoda in
tudi ne pravice ustreliti psico, je bilo njegovo ravnanje skrajno neprevidno, kajti lahko bi se
bila zgodila velika nesreča.
O tem dogodku obveščam ugledno podružnico ne iznamena, da bi iskal osebnega zadoščenja (kar se tiče neprevidnega ravnanja z orožjem, bo itak obravnavalo sodišče), temveč
hočem le opozoriti na okolnost, da po mojem naziranju nikakor ne gre, da si dovoli oskrbnik
planinske postojanke napram izletnikom nastop, s katerim ogroža telesno varnost poedinca.
Pripomnim naj, da me Avsenek osebno pozna že okrog 18 let in tudi dobro ve, da bi
gotovo dobil povrnjeno vsako stvarno škodo, ki bi se mu bila na katerikoli način povzročila
od moje strani.
S planinskim pozdravom Ivan Šetinc.«
V poročilu o »posetu planinskih koč podružnic SPD v letu 1928« je zabeleženo, da je
Valvasorjevo kočo pod Stolom v oskrbi Kranjske podružnice SPD, ki ima osem sobnih postelj
(tako je napisano) in je bila oskrbovana vse leto, to leto obiskalo 1815 »turistov«, od tega
1627 Slovencev, 97 Hrvatov, 75 Nemcev (verjetno so bili predvsem Avstrijci) in 16 Čehov. Ta
čas je obiskalo »sosedo« tik pod vrhom Stola, Prešernovo kočo z 12 posteljami, ki je bila odprta le od začetka junija do 10. oktobra, 1920 ljudi, od tega 1356 Slovencev, kar 419 Nemcev,
se pravi Avstrijcev, 116 Hrvatov, 22 Čehov in sedem planincev drugih narodnosti.
Ogromno zaslug za ureditev tudi Valvasorjeve koče je imel magister farmacije Fran Šavnik, »po vsej Gorenjski znani lekarnar«, kot je bilo napisano v »Planinskem vestniku« (PV
1931, stran 173) v nekrologu ob njegovi smrti, »ki je dne 4. maja t. l. umrl v 54. letu starosti.
Preminil je mož kremen, vzor jeklenega značaja, ki ni nikoli klonil pred nikomur, vedno zvest
svojim čistim idealom. Pogrešali ga bomo vsi – dijak, gospod, delavec; pogrešala ga bodo
vsa naša humanitarna društva, posebno pa Kranjska podružnica SPD, katere dolgoletni agilni
član in voditelj je bil pokojni.
Rojen je bil leta 1877 kot sin znane Šavnikove narodne družine iz Kranja in je študiral,
kakor njegov oče, farmacijo in promoviral za mr. ph. na Dunaju leta 1898; nato je vstopil v
očetovo lekarno, ki jo je po njegovi smrti vodil z vso vestnostjo in darežljivostjo bolnikom.
V strokovnih krogih je bil znan kot izvrsten farmacevt in je požrtvovalno zastopal stanovske
interese kot odbornik v gremiju lekarnarjev. Doma v Kranju se je že od početka udejstvoval
v vseh narodnih društvih in je kot odbornik mnogih veliko pripomogel k nacionalnemu po
dvigu mesta.
Vse svoje sile pa je posvetil zlasti domači podružnici SPD. Nad 30 let je bil v odboru, zadnji
decenij pa je bil njen načelnik. Veliko je delo, ki ga je opravil pokojni, saj se je pod njegovim
vodstvom dvignila Prešernova koča vrh Stola do sedanje ponosne stavbe. Temeljito se je

75

prenovila tudi Valvazorjeva koča. V zadnjem času pa je vse svoje sile posvetil postavitvi nove
koče v kraljestvu Storžiča; žal, da ni dočakal uresničenja tega načrta. Kot idealen ljubitelj
prirode je zlasti prva desetletja ves svoj prosti čas porabil za izlete v hribe in planine; skoro ni
pota v Karavankah in Julijskih Alpah, ki bi ga ne bil premeril.
Za premnoge zasluge ga je podružnica že pred leti imenovala za častnega člana; na žalni
seji pa, ki se je vršila na dan smrti, se je sklenilo, da se bo v počastitev njegovega spomina
imenovala nova koča na Storžiču 'Šavnikova koča', a v Valvazorjevi koči pod Stolom se mu bo
vzidala spominska plošča.
Ohranimo ga v trajnem planinskem spominu!«
Preden so zgradili in odprli »kočo na Storžiču«, se je zgodilo toliko vsega, da so desetletja
po Šavnikovi smrti preprosto pozabili na tega zaslužnega Kranjčana in planinskega funkcionarja in kočo pod Storžičem imenovali tako, kot je velevala predvsem takratna politika.
V 31. letniku »Planinskega vestnika« (PV 1931, stran 153) je bil med društvenimi vestmi
objavljen daljši prispevek o »Kranjske podružnice SPD občnem zboru, ki se je vršil dne 9.
aprila v Kranju ob udeležbi lepega števila članov«. Tam med drugim beremo, da »se je stara
Valvazorjeva koča, ki je bila že precej zanemarjena, tekom pretekle sezone popolnoma renovirala. Nabavil se je nov inventar: postelje, odeje, blazine, kuhinjska oprema itd. Za pospešitev
zimskega športa so se nabavile tudi nove peči in dvojna okna, vsak teden pa se je obvestil
Zimsko-sportni savez o vremenskem stanju. Sedaj oskrbuje kočo dolgoletna oskrbnica Češke koče ga. Minka Krč, s katero je odbor zadovoljen... V Valvazorjevi koči je bilo vpisanih 1646
turistov, torej 400 več kot lansko leto.«
Že v poročilu z naslednjega občnega zbora podružnice 9. marca 1932 (PV 1932, stran
81) je načelnik Andrej Rojc med drugim povedal, da »se je izvršila intervencija glede spora
o lastništvu zemljišča v bližini Valvazorjeve koče pod Stolom. Tozadevna razprava se je že
obravnavala na sodišču, odločitev pa še ni padla.« Tajnik Lovro Korsič pa je poudaril, da »je
bilo tudi to leto za turistiko jako ugodno; to kaže obisk obeh naših koč na Stolu. Nekoliko je
ovirala poset strogost predpisov glede kretanja v obmejnem pasu, v katerega spadata obe
koči. V preteklem letu so se izvršila v kočah večja popravila in se je nabavilo mnogo potrebne
opreme. Sedaj bosta obe koči mogli zadovoljiti tudi razvajene planince. V Stolovem pogorju
so se deloma obnovile markacije, popravila so se pota, nanovo se je postavilo nekaj potrebnih kažipotov... Tajnik je še opozoril, da se vrši odkritje spominske plošče blagopokojnemu
dolgoletnemu načelniku mr. ph. Franu Šavniku dne 5. maja pri Valvazorjevi koči; vsi člani in
prijatelji naj se udeleže skromne počastitve spomina nanj.«
Dve leti pozneje je bilo v poročilu s podružničnega občnega zbora (PV 1934, stran 159)
napisano, da »je bil finančni uspeh uprave obeh koč, Prešernove in Valvazorjeve, zadovoljiv,
dasi je promet napram lanskemu letu nazadoval«. Ob tem je bilo še omenjeno, da »se je pri
Valvazorjevi koči napravil velik rezervar za vodo«.
Dne 28. januarja 1938 so na občnem zboru Kranjske podružnice SPD (PV 1938, stran 211)
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spet veliko razpravljali o Valvasorjevi koči (njeno ime so celo v »uradnem« glasilu osrednje
slovenske planinske organizacije »Planinskem vestniku« različna leta pisali različno, enkrat
Valvazorjeva in drugič Valvasorjeva; to leto je bila Valvasorjeva). »Načelnik g. Rojc poda kratko
zgodovino o Valvasorjevi koči,« piše v poročilu, »katero upravljamo od leta 1919. Ker je v
razsulu, smo se pogodili z Osrednjim društvom za odkup ter se obvezali, da zgradimo do
1. maja 1940 novo kočo, oziroma jo adaptiramo. Občni zbor dovoli najetje posojila 150.000
din. Na vprašanje župana g. Česnja glede Šavnikovega fonda se pojasni, da se fond po sporazumu z go. Šavnikovo porabi za zidavo koče, pozneje pa se vrne. Dr. De Gleria priporoča,
da se za stavbo koče podružnica obrne na strokovnjake Osrednjega društva.« - Ob tem je
tajnik Piskernik poročal »o obsežnem administrativnem delu v zvezi z zahtevami Osrednjega
društva s prezidavo Valvasorjeve koče in s kontrolo koč po financarjih. Pozivlja na nakup
strokovnih publikacij.«
Kljub prenovi pod načelnikovanjem pokojnega Frana Šavnika je Valvasorjeva koča propadala – za temeljito obnovitev je bilo vedno premalo denarja. V enem od virov planinskih
informacij so zapisali, da »kljub dobremu obisku denarja za temeljitejšo obnovo koče ni bilo,
zato je iz leta v leto vse bolj propadala. Leta 1937 je bila praktično v razsulu. Kranjska podružnica se je zato odločila, da prične na kraju nekdanje koče graditi novo. S pomočjo članov
podružnice in nekaterih domačinov je gradnja dokaj hitro napredovala. Maja 1939. leta je
Kranjska podružnica SPD zgradila nov velik dom.« Kljub polemiki o poimenovanju doma,
ki naj bi se po eni različici imenoval Šavnikov dom in po drugi Kranjski dvor, »je Planinski
vestnik kategorično objavil, da ime Valvasorjeve koče ostane.«
Na začetku poletja leta 1939 so raznobarvni letaki predvsem po Gorenjskem, pa tudi
drugod po Sloveniji opozarjali na pomemben dogodek: z njimi je Slovensko planinsko društvo – Podružnica Kranj vabilo »k otvoritvi novega Valvasorjevega doma na Stolu (1180 m)
v nedeljo, dne 11. junija 1939«. Na sporedu slavnosti je bil na predvečer kres, v nedeljo pa
»ob 10. uri služba božja poleg doma in blagoslovitev zgradbe, slavnostni govor načelnika
SPD in pozdravi, svečana otvoritev doma in prosta planinska zabava. Iz prijaznosti sodelujejo
ugledna pevska in godbena društva. S postrežbo bo vsestransko poskrbljeno. Obilne udeležbe pričakuje odbor.« Pod črto tega letaka pa je bilo zabeleženo, da »je Valvazorjev dom
oddaljen uro in pol od železniške postaje Žirovnica in ima devet udobnih sob, dve jedilnici
ter prostorna skupna ležišča. Odprt je vse leto. Pension od 45-55 din.«
V »Planinskem vestniku« (PV 1939, stran 247) je bilo pod naslovom »Planinsko slavje pri
Valvazorjevi koči« objavljeno tole poročilo:
»Kranjska podružica SPD je v nedeljo, 11. junija t. l. slovesno otvorila gori pod Stolom
svojo razkošno novo Valvasorjevo kočo (1180 m)« (po sedanjih podatkih 1171 m). »Že v soboto zvečer se je tam zbralo veliko število planincev, ki so prižgali dva velika kresa. V nedeljo
dopoldne je število naraslo na 600 vseh razigranih in uživajočih dobrine nove koče. Ponosni
dom stoji na mestu starega poslopja, s kletjo in podstrešjem. V pritličju je obednica s kuhinj-
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skimi prostori, v nadstropju in podstrešju je 11 sob in dve skupni ležišči za 50 oseb. Stavba
ima lasten vodovod, električna napeljava je pripravljena. Pot do tja je skoraj promenadna
(poldrugo uro od žel. postaje Žirovnice); na vrh Stola prideš v dveh urah, razgled na Gorenjsko in proti Triglavu je nepopisen.
Otvoritvena svečanost se je pričela s sv. mašo, ki jo je opravil g. dr. Arnejc, župnik na
Breznici, in nato blagoslovil novo stavbo. Med cerkveno slovesnostjo je lepo prepeval moški
pevski zbor iz Breznice. Po cerkvenem opravilu je predsednik Kranjske podružnice SPD A.
Rojc pozdravil goste, med njimi sreskega načelnika radovljiškega g. dr. Vrečarja, domačega
župana, zastopnike glavnega odbora SPD dr. Vrtačnika, dr. Brileja, Pučnika in Dolinška, zastopnika Zveze za tujski promet ravnatelja dr. Žižka. Nato je orisal zgodovino te zelo stare
planinske postojanke in se zahvalil vsem, ki so kakorkoli pripomogli do prelepe nove stavbe.
Za njim je govoril sreski načelnik dr. Vrečar, v imenu glavnega odbora SPD dr. Vrtačnik in v
imenu Zveze za tujski promet njen ravnatelj dr. Žižek. Vsi govorniki so enodušno priznali,
da si je Kranjska podružnica s to stavbo postavila trajen spomenik svoje delavnosti. – V popoldanskih urah je dospel tudi predsednik glavnega odbora SPD dr. Pretnar. Tedaj se je bila
živahno razvila planinska zabava, ki je trajala do večernega odhoda; mnogi planinci so pa kar
ostali za nekaj dni.«
Približno pol leta pozneje so se kranjski planinci spomnili, da se spodobi tako prenovljeno kočo preimenovati v dom. Na občnem zboru Kranjske podružnice SPD 22. februarja
(PV 1940, stran 222) »je načelnik Andrej Rojc podal posebno poročilo o gradnji novega Valvazorjevega 'doma' – to preimenovanje sklene občni zbor namesto ob otvoritvi imenovane
Valvazorjeve 'koče'.«
Obnovljeni Valvasorjev dom je gostil številne planince vse do bližnjega začetka 2. svetovne vojne. Med vojno, dne 30. aprila 1943, do partizani planinsko kočo požgali, po vojni
pa je bilo pogorišče dodeljeno bližnjemu Planinskemu društvu Radovljica, čemur predvojni
oskrbniki in lastniki iz Kranjske podružnice SPD seveda niso smeli nasprotovati..
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Planinski dom na Kališču

Na pobočjih Storžiča so kranjski
planinci želeli že prva leta 20. stoletja postaviti svojo prvo planinsko
kočo, šele skoraj poldrugo desetletje
po koncu druge svetovne vojne pa
jim je naposled le uspelo zgraditi
Planinski dom na Kališču.

Kot je bilo že omenjeno, naj bi prva planinska koča, ki bi jo postavili kranjski planinci, stala
pod kranjsko »hišno goro« Storžičem, in sicer pod Bašeljskim sedlom, imenovala pa naj bi se
Valjavčeva po Matiju Valjavcu Kračmanovem, domačinu iz Srednje Bele pod Storžičem. Toda
konec leta 1904 so Kranjčani opustili misel na kočo na Storžiču in so jo postavili na Stolu. Ko
je ta koča že stala, so vnovič obudili prvotno zamisel o koči na Storžiču.
Prvi ohranjen dokument, ki vsaj posredno priča o tej želji, je pismo 21 posestnikov iz
Bašlja, poslano 26. septembra 1920 Edvardu Dolencu v Kranj, kjer piše:
»Danes smo se podpisani posestniki iz Bašlja z Vami dogovorili sledeče: Vi popravite oba
mosta pri Ančneku in Mlinarju oziroma ju na novo sezidate in betonirate, in sicer še letos
do konca oktobra, za to pa Vam mi brezplačno podaljšamo lov na našem skupnem svetu za
nadaljnjih 12 let, to je od 1. julija 1928 do 1. julija 1940 in se to v pogodbi zapiše in od nas
podpiše. Zavežemo se takoj dostaviti ves cement brezplačno. Zavežemo se, da ne bomo
nikdar prodali ali dovolili ali na našem skupnem svetu v najem dali prostor za napravo ali
popravo kake koče za turiste. Vi stojite dobro za mostove za dobo, dokler traja pogodba o
lovu, torej do 1. julija 1940, ako bi bilo to potrebno.«
Kranjski planinci so po prvotnih poustanovitvenih navdušenjih spet začeli resno premišljevati o svoji koči v Storžiču na občnem zboru Kranjske podružnice SPD 9. aprila 1931 v
Kranju, kjer »se je obravnavalo tudi vprašanje, kje naj bi se zidala koča na Storžiču,« kot je
poročal »Planinski vestnik« (PV 1931, stran 154). »V pretres sta se vzeli dve mesti: Javornik
in Bašeljsko sedlo. Občni zbor se je odločil za Bašeljsko sedlo, ker je tu idealno izhodišče na
vse strani, zlasti so odprte poti proti Kamniškim Planinam. Zgradi pa se naj zaenkrat koča v
manjšem obsegu, tako da jo bo mogoče povečati.«
Takrat naj bi šlo zelo zares, drugače pač ni mogoče razumeti pisma Osrednjega odbora
Slovenskega planinskega društva v Ljubljani, ki je imelo tiste čase pisarno v prvem nadstropju
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Frančiškanske ulice 10, z dne 11. decembra 1931, poslanega Kranjski podružnici SPD v Kranju. Takole piše v tem pismu:
»K Vašemu dopisu z dne 3. novembra t. l. radi nakupa sveta na Storžiču Vam vljudno
sporočamo, da je dobil g. Podkrajšek še sledeče podatke:
Za zemljišče, vlož. štev. 163 Bela, kakor tudi vložna štev. 74 Baben vrt je uvedeno agrarno
postopanje. Vložite vlogo na komisarja za agrarne operacije v Ljubljani, Gosposka ulica. V tej
vlogi pojasnite, da se pogovarjate za odkup parcele z upravičenci in lastniki tega sveta. Omenite tudi, da je večina pristala na ta odkup, brani se pa temu upravičenec Edvard Dolenc. Zato
naj gospod komisar za agrarne operacije uredi začasni statut in skliče občni zbor, na katerem
naj pride na dnevni red tudi odprodaja parcele za SPD. Obenem pa morate skrbeti tudi za
to, da dobite od upravičencev večino podpisov, da bo potem pri občnem zboru uspešnejše
glasovanje.« S planinskim pozdravom se je pod dopis lastnoročno podpisal predsednik SPD
dr. Josip Pretnar, tajnik pa je pritisnil pečat Osrednjega odbora.
Stvari so se torej začele najresneje odvijati, sicer 2. marca 1932 dr. med. Alfons Šemper iz
Zagreba, Gajeva ulica 29, ne bi poslal Slovenskemu planinskemu društvu Kranj v hrvaščini
napisanega tegale pisma:
»Spoštovani gospod tajnik!
Obračam se na Vas z vprašanjem. Kot sem informiran, naj bi na Bašeljskem sedlu nameravali graditi planinsko kočo. Kot zakupnik lovišča Preddvor in samostojnih lovišč Bašelj, Babni
vrt in Povlje sem vzel od g. E. Dolenca iz Kranja do 1. julija 1940 v zakup tudi njegovo hišo
na Kališču.
Popolnoma razumem stremljenja cenjenega društva, da uresniči svoje cilje, ker v tem
predelu razen koče pri Krmičarju ni niti ene same planinske koče.
Nadalje sem seznanjen, da je g. Dolenc vezan z neko pogodbo, oziroma natančneje, obvezal je posestnike samostojnega lovišča Bašelj, da brez njegove privolitve ne morejo dati
prostora za gradnjo te koče. Že takrat, ko je prevzel ta lovišča, se je zavedal te okoliščine,
ki velja še zdaj. Prosim Vas, da se izvolite postaviti v vlogo zakupnika lova in boste razumeli
tudi mene. Bašeljsko sedlo je gotovo zelo primeren kraj, toda hkrati na celotnem storžiškem
območju edini prehod za vso divjad, ki neprestano, poleti in pozimi, hodi tam čez. Ko bi tam
postavili kočo, bi s tem turisti ob zgodnjih jutrih in pod večer nujno vznemirjali divjad, kar
bi nedvomno zelo slabo vplivalo nanjo. Nikakor ne želim, da bi me smatrali za nasprotnika
turistike, saj sem tudi sam dolgoletni član Hrvaškega planinskega društva v Zagrebu in imam
razumevanje za potrebe turistike. V tem primeru pa so naključno trčili skupaj interesi lovstva,
ne lova, in turistike.
Na Vas me je napotil g. Hlebš, ki me pozna že leta dolgo, od njega pa lahko tudi sami
dobite potrebne informacije o meni. G. Dolenc zdaj še nima pravice razpolagati s kočo na
Kališču, ker sem jo zakupil od njega, zato bi bila vsakršna pogajanja v tej smeri preuranjena.
Smatram za svojo dolžnost, da Vas seznanim s tem.
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Zaradi zgoraj navedenih interesov in v želji, da bi se stvar ugodno rešila tako za Slovensko
planinsko društvo kot tudi za mene, Vam dajem naslednji predlog in Vas hkrati prosim, da ga
posredujete na eni od sej odbora.
1. Odpovejte se kakršni koli gradnji na Bašeljskem sedlu, ampak kočo zgradite na kraju ali
nekje v bližini, kjer je stala pogorela koča g. Dolenca, se pravi na ozemlju samostojnega lovišča Povlje ali Zalog-Srednja vas. Glede Povelj ne bom imel nobenih pripomb niti posebnih
zahtev in lahko to pismo hkrati smatrate kot izjavo mojega pristanka, če je to seveda odvisno
od mene. Vi kot domačini se boste lahko mnogo lažje in hitreje dogovorili s posestniki iz
Povelj, da vam odstopijo zemljo ali dajo privoljenje za gradnjo, kot bi se jaz od tukaj.
2. Kot protiuslugo Vam dajem, če boste tako želeli in pristali na to, na voljo tisoč dinarjev
kot svoj prispevek za gradnjo koče.
Pričakujem Vaš cenjeni odgovor in ostajam s spoštovanjem, dr. Alfons Šemper.«
Iz tega dogovora očitno ni bilo nič.
Osrednji del občnega zbora Kranjske podružnice SPD 9. marca 1932 je bil posvečen Storžiču. Kot je poročal »Planinski vestnik« (PV 1932, stran 81), »je načelnik g. Andrej Rojc v lepi
pesniški besedi orisal veličino in privlačnost Storžiškega pogorja ter dosedanje delo za tam
sklenjeno postavitev 'Šavnikovega doma'. Med letom se je vršilo več sestankov z lastniki zemljišča, kjer naj bi stal Dom, ter z najemniki lovišča. Upati je, da bodo pogajanja v obojestransko zadovoljnost uspela.«
Pa niso. Manj kot štiri leta leta po dogovoru z Edvardom Dolencem, 22. maja 1932, so
Bašljani pozabili na pismo in obljubo – ali pa so se bistveno spremenile razmere. Tega dne
je bil namreč spisan zapisnik, »sestavljen povodom seje vaškega odbora vasi Bašelj dne 22.
maja 1932. Po sklicanju seje vaškega načelnika vasi Bašelj je bilo na dnevnem redu sklepanje
radi eventuelne dovolitve planinskemu društvu Kranj za zgraditev nove planinske koče na
Bašeljskem sedlu.
Soglasno se sklene, da se omenjenemu društvu dovoli, da sme uporabiti zemljišče, kar se
ga rabi za napravo nove planinske koče, in sicer pod pogojem, da se od tega zemljišča plača
vaščanom vasi Bašelj letno 20 din, to je dvajset dinarjev najemnine.
Ta zapisnik je bil sestavljen v dveh izvodih, od katerega ima en izvod vas Bašelj, enega pa
planinsko društvo v Kranju.
Zapisnik je bil prebran in podpisan z l. r. podpisi razen onih posestnikov, ki s tem niso
zadovoljni.«
Le malo pozneje je bila spisana zakupna pogodba, »katero sta po svojih zastopnikih sklenila Slovensko planinsko društvo, podružnica v Kranju, in vas Bašelj, zastopana po gospodarskem odboru«. Pogodba vsebuje šest členov:
»1. Vas Bašelj daje Slovenskemu planinskemu društvu, podružnica Kranj, v zakup 3000
kvadratnih metrov sveta na svoji parceli št. 227, vl. št. 163, k. o. Bela, in sicer pri studencu pod
Bašeljskim sedlom, proti letni zakupnini 20 din, beri dvajset dinarjev, za dobo 99 let, kateri
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svet je že zakoličen.
Slovensko planinsko društvo, podružnica v Kranju, jemlje to zakupno pogodbo na znanje
v smislu zgorajšnjih določil ter bo sezidalo na tem svetu svojo planinsko kočo ter bo po možnosti tudi v zakup vzeti svet ogradilo.
2. Vas Bašelj daje Slovenskemu planinskemu društvu, podružnici v Kranju, tudi pravico,
do te koče in od koče, posebno na Storžič in bližnje vrhove, napraviti planinska pota.
3. Prebivalci vasi Bašelj bodo oproščeni v tej novi koči vstopnine in reševalnega prispevka.
4. Slovensko planinsko društvo, podružnica v Kranju, je v zakup vzeti svet vzelo v svojo
dejansko posest in užitek.
5. Vas Bašelj tudi dovoli, da se sme to zakupno pogodbo zemljeknjižno zavarovati pri
zemljišču vasi Bašelj, vl. št. 163, k. o. Bela.
6. Glasom seje vaškega odbora vasi Bašelj z dne 22. maja 1932 se je sklenilo, da se Slovenskemu planinskemu društvu, podružnici v Kranju, dovoli, da sme uporabiti v zakup vzeto zemljišče za napravo nove planinske koče proti letni zakupnini 20 dinarjev in je ta sklep postal
pravomočen. Tozadevni prepis se prilaga in tvori sestavni del zakupne pogodbe.«
Očitno pa so Kranjčani takrat premišljevali še o drugi lokaciji, na kateri bi pod Storžičem
postavili svojo kočo. Ohranjeno je pismo, ki niti z besedico ne omenja načrtovane bodoče
koče na Bašeljskem sedlu, ampak na planini Javornik jugozahodno pod vrhom Storžiča. Dne
25. avgusta 1932 je namreč načelnik Kranjske podružnice Slovenskega planinskega društva
Andrej Rojc podpisal pismo, poslano v društvenem imenu načelniku gospodarskega odbora
srenje Babni vrt, pošta Golnik, v katerem piše:
»Na Javorniku, kjer je nad studencem koča na skupnem zemljišču upravičencev iz Babnega vrta, želi postaviti Slovensko planinsko društvo iz Kranja svojo planinsko postojanko,
kar se lahko zgodi, ako v ta namen odstopi gospodarski odbor oziroma prizadeti upravičenci
pod gotovimi pogoji ali pa odproda po primerni ceni potrebno površino zemljišča. Tam bi se
koča zgradila že leta 1933.
Upravičenci bi imeli v koči posebne ugodnosti: prost vstop v kočo in uporabo iste za
prenočevanje in kuhanje za časa spravljanja krme.
V prvi vrsti pride torej v poštev tovrstni pristanek gospodarskega odbora, nato morda še
upravičencev v obliki občnega zbora.
Pripominjam, da je Vaša sedanja koča že v slabem stanju in v doglednem času ne bo več
uporabna.
V primeru, da rabite še kakih pojasnil, sem Vam na razpolago pismeno ali osebno.
Upam, da Vaš odbor ne bo ugovarjal stremljenju Slovenskega planinskega društva in da
mu bo rade volje na en ali drugi način prepustil potrebno zemljišče za svoj razmah na Storžiču, za kar se Vam že naprej prav lepo zahvaljujem, pričakujoč skorajšnjega Vašega ugodnega
odgovora.«
Toda »v igri« je bila vendarle še vedno lokacija na Bašeljskem sedlu. Kot je videti iz ohra-
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njenega zapisnika, so si namreč Bašljani še prej kot po letu dni od podpisa zakupne pogodbe
med Kranjsko podružnico Slovenskega planinskega društva in gospodarskim odborom vasi
Bašelj že premislili:
»Povodom seje vaškega odbora vasi Bašelj dne 14. marca 1933, ki jo je sklical Peter Cuderman kot načelnik gospodarskega odbora vasi Bašelj, je bilo na dnevni red predloženo
sklepanje radi končne pogodbe za zgradbo nove planinske koče na Bašeljskem sedlu. Seja je
bila z ozirom na udeležbo sklepčna in se soglasno sklene:
Na končno pogodbo, katera je bila dana nam v podpis, se na paragraf 1 te pogodbe
sklepa sledeče: Vaščani vasi Bašelj Slovenskemu planinskemu društvu, podružnici v Kranju,
glasom prvega zapisnika niso dovolili uporabiti 3000 kvadratnih metrov na parcelni št. 227
k. o. Bela, zato se dovoli le površina, katero zavzame zgrajena koča. Isto se zgradba koče ne
dovoli pri studencu, pač pa le na vrhu Bašeljskega sedla, kakor tudi ne za dobo 99 let, temveč
le za dobo 5 let, to je pet let, proti že določeni najemnini.
Glasom tozadevne pogodbe, paragraf 2, se isto ne dovoli napraviti po Storžcu nikakih
potov.
Isto se glasom tozadevne pogodbe, paragraf 5, ne dovoli na to parcelo nikake vknjižbe.
Da se pa na današnji seji planinskemu društvu ni povsem ugodilo, kakor se je na prvi zapisnik, je povečini princip, da so za eventuelno odganjanje živine v Bašeljsko sedlo vsi posestniki močno obremenjeni, ako se koča zgradi.
Sklenjeno, prebrano in podpisano dva izvoda pogodbe, katerega prepis se odda pripadniku.
V Bašlju, dne 14. 3. 1933
Načelnik Peter Cuderman, odbornika Stanko Roblek, Franc Šavs.«
Da je prepis točen, so 7. aprila istega leta potrdili v Kranju.
Težave z nameravano gradnjo planinske koče pod Storžičem je bilo med drugim zaznati
v daljši novici z občnega zbora Kranjske podružnice SPD 13. marca 1934 (PV 1934, stran
158), v kateri piše, da je načelnik g. Andrej Rojc »podal pregledno poročilo, ki se je nanašalo
predvsem na zgradbo koče na Storžiču (Šavnikovega doma); nakup primernega sveta na
Bašeljskem sedlu, ki je last kmetov iz vasi Bašelj, pa je naletel na težkoče, ki jih s pomočjo
agrarnega komisarja podružnica upa ugodno rešiti.«
Spet nekoliko drugače kot leta 1933 so se Bašljani odločili 1. julija 1934, ko je odbornik
Stanko Roblek po skupni seji spisal zapisnik, ki sta ga poleg njega podpisala še načelnik Peter
Cuderman in odbornik France Šavs. Kot je zapisano, so se vaščani sestali zaradi sklepanja o
morebitni izdaji dovoljenja Slovenskemu planinskemu društvu v Kranju, da zgradi pod studencem na Bašeljskem sedlu novo planinsko (turistovsko) kočo. Na seji je načelnik ugotovil,
da je prisotnih 19 tamkajšnjih posestnikov; »glede sklepanja se da na glasovanje in so vsi
enoglasno zadovoljni, da se navedena koča sme zgraditi, razen sledečih« – in so poimensko
navedeni štirje nasprotniki, med njimi tudi Edvard Dolenc iz Kranja. »Prostor, na katerem bo
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stala omenjena koča,« je še zapisano v zapisniku, »se da v najem pod posebnimi pogoji, kateri sledijo tej pogodbi, ta pa je pravomočna le v slučaju, da se Slovensko planinsko društvo v
Kranju sporazume, da pristane na pogoje vaščanov vasi Bašelj. Za prodane pravice gospodu
Dolencu iz Kranja na Bašeljskem sedlu glasom pogodbe mora ondotno društvo samo urediti, da nimajo vaščani nobenega poroka za to in nikakih stroškov.«
V zapisniku omenjeni posebni pogoji so bili, kot je bilo posebej sporočeno kranjskim
planincem, naslednji: »1. Za zgradbo koče se dovoli 5 arov sveta, oddanih v najem, ki se
jih dovoli ograditi le z nežično ograjo. 2. Najemnina bi znašala, kolikor pripada zemljiškega
davka od nerazdeljenega sveta vaščanov vasi Bašelj, to je sedaj 400 do 500 din letno. 3.
Zgraditi dve betonski koriti 4 m x 80 cm na Bašeljskem sedlu in prevzeti zanju vodno oskrbo
za napajanje ev. živine. 4. Popraviti 60 cm široko pot od Broda do sedla, ki mora biti vedno
v dobrem stanju in za turiste markirana. 5. Vsa pripadajoča dela, to je vožnja, nošnja itd., se
morajo proti plačilu oddati le vaščanom iz Bašlja. 6. Svet se odda v najem za dobo 20 let (to
je dvajset let) ter se po preteku te dobe obveže Planinsko društvo v Kranju, da po ev. pogajanju vnaprej vplača letno vsaj toliko kot sedaj. 7. Oskrbnik koče ima za drva uporabljati le
čretje za kurjavo. 8. Vstopnino v kočo imajo vaščani prosto, dokler koča obstoji. 9. Isto se ne
sme valjati kamenje, ki bi ev. poškodovalo živino, za slučaj te škode pa je planinsko društvo
odgovorno za povrnitev škode lastniku živine. 10. Planinska koča naj bi bila novembra in
decembra vsakega leta zaprta.«
Iz najrazličnejših vzrokov iz vsega tega še zelo dolgo ni bilo nič. Šele v poročilu predsednika PD Kranj z rednega letnega občnega zbora 14. decembra 1949 so bili vnovič najresneje
obujeni gradbeni načrti kranjskih planincev: »Letos pred 50 leti so v Kranju prvič zborovali
planinci, ko so si osnovali svoje planinsko društvo... Že na takratnem občnem zboru so razpravljali in si zadali za nalogo zgraditi na Bašeljskem sedlu pod Storžičem planinsko kočo, kar
pa je vse do danes ostalo neizvršeno, čeprav je takratno društvo v dobi svojega obstoja in
delovanja doseglo znatne uspehe z gradnjo novih koč na Šmarjetni gori, Valvasorjeve koče
pod Stolom, oskrbovalo pa je še Prešernovo kočo na Stolu; vse navedene so danes le še kup
ruševin, priča okupatorjevih opustošenj in spomin na našo slavno osvobodilno borbo.
S silnim porastom planinstva in vedno številnejšim posečanjem vseh naših gora se je
pokazala še večja potreba po zgraditvi planinske postojanke v območju našega kranjskega
Triglava, Storžiča. Zadali smo si nalogo, da izvršimo to, česar niso mogli v 40 letih, da s podporo naše ljudske oblasti zgradimo ustrezno in prepotrebno planinsko kočo pod Storžičem.
Na lanskoletnem občnem zboru smo ta sklep osvojili kot svoj plan za leto 1949 in pričeli
z vsemi pripravami. Osnovali smo gradbeni odbor, načrte pa nam je izdelal tov. ing. Prihoda.
Predvideli smo, da bomo letos opravili več dela, zaradi objektivnih težkoč in zaradi pomanjkanja zadostne delovne sile pa prevzete obveze sicer nismo dosegli; vendar pa smo navzlic
temu opravili delo, o katerem bomo še kasneje slišali.«
Kajpada se načrtovalcem bodoče planinske koče takrat ni bilo treba več bati, da bi se jim
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kdor koli postavil na pot, saj zasebnih nepremičnin izpred vojne tako rekoč ni bilo več, vse je
bilo državno ali družbeno. Iz let 1950 in 1951 sta ohrajeni ročno spisani »letni poročili o gradnji planinskega doma na Storžiču«. Leta 1950 je bilo, na primer, za to gradnjo opravljenih
več kot 23.000 efektivnih ur dela, od tega največ prostovoljnega, nadelovali so dva metra široko dovozno cesto iz Bašlja in meter široko pot iz Suhe, zvozili in znosili na gradbišče precej
hlodovine, desk in zidne opeke, postavili na gradbišču leseno lopo, nabavili dovolj izolacijske
smole in porabili natančno 684.111 dinarjev investicijskega kredita. Že leto dni pozneje je
bila ta slika precej slabša, saj je bilo, na primer, investicij za komaj slabih 120.000 dinarjev.

Ogromne zasluge za to, da stoji na Kališču planinska koča, so imeli povojni odborniki PD Kranj, med njimi
takratni predsednik Franjo Klojčnik in njegovi sodelavci Stane Likar, Karel Badjera, Tine Prinčič, Jože Pavlič,
Ivo Majdič, Rado Čarman in Ciril Hudovernik.

Očitno je bila koča predvsem zaradi pomanjkanja denarja zgrajena šele konec desetletja.
Dne 2. avgusta 1959 je imel predsednik PD Kranj Franjo Klojčnik ob otvoritvi naposled le postavljene planinske koče na Kališču, ki so jo poimenovali Dom Kokrškega odreda, slavnostni
govor, v katerem je med drugim povedal:
»Danes uresničuje naše društvo ob svojem rojstvu pred 60 leti izraženo misel, zgraditi
pod Storžičem planinsko postojanko. Številni obiskovalci na čudoviti Zaplati in ponosnem
Storžiču so nam po zadnji vojni dali novo pobudo za gradnjo postojanke na kranjski strani Storžiča. Zastavili smo pred desetimi leti, nadelali poti, sekali les in kopali temelje. Že v
drugem letu se je ustavilo, ker ni bilo sredstev, vsa kasnejša sredstva, zares velika, pa so bila
namenska. Pred dvema letoma smo se znova lotili dela. V to gradnjo smo vložili vsa razpoložljiva lastna sredstva in venomer znova je grozilo, da jih bo zmanjkalo. Navzlic mnogim
težavam in velikim skrbem je skupina tovarišev iz odbora vztrajala in delala. Tisočero je bilo
vloženih ur truda in požrtvovalnosti, kar zmoreta le neizmerni idealizem in velika ljubezen do
gorskega sveta in naše slovenske zemlje. Ti idealisti naj bodo zgled ne samo nam planincem,
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marveč zlasti tistim, ki bi lahko in mogli uspešneje pomagati ter sodelovati v naporih pri
graditvi našega novega družbenega reda in še boljših življenjskih pogojev.
Pri nadelavi potov, sekanju in spravljanju lesa, kopanju temeljev, zlasti pa pri prenašanju
raznega gradbenega materiala je bilo v tem času opravljenih preko 25.000 delovnih ur in
niso med nami redki planinci, ki so opravili po nekoliko sto in tudi tisoč ur. Samo v letošnjem
letu je pri prenosih sodelovalo več kot 1300 mladincev in pripadnikov JLA – dijaki, vajenci, brigadirji iz Suhe in vojaki iz Križev so opravili nad 10.000 udarniških ur. Te številke nam
govore o delavoljnosti naše mladine, o njeni ustvarjalnosti in pomoči pri graditvi družbeno
koristnih objektov.

Jože Krč (na sredini) je bil prvi
zimski oskrbnik koče na Kališču.

Za tiste čase množičnega udarniškega dela je bil to
komajda omembe vreden utrinek z ene od delovnih
akcij na koči na Kališču.

Vrednost stavbe presega z udarniškim delom vred deset milijonov, vendar bo potreben
še dodaten milijon, da bo povsem gotova (dograditev in oprema sob v nadstropjih), zato
naša današnja delovna zmaga še ni popolna; predvidoma pa bo vse gotovo že v avgustu.
Po spremenjenem prvotnem načrtu inž. Prihode bo v domu v šestih sobah in skupni
spalnici 40 ležišč, v jedilnici in na terasi pa je prostora za skoro sto ljudi. Tekoča voda in butanska razsvetljava ga uvrščata med sodobnejše planinske postojanke.
Mislim, da mi ne bo nihče zameril, če povem, da smo prejeli tuje pomoči le od PZS, in
sicer v letih 1948-49 din 500.000, in letos od ObLO in OLO« (občinskega in okrajnega ljudskega odbora; op. ur.) »po din 600.000, skupno torej 1,700.000, vse ostalo pa so tekom let
prigospodarjena lastna družbena sredstva.«
Potem ko se je zahvalil tistim, ki so velik del tudi s takrat nadvse pomembnim političnim
vplivom pomagali pri gradnji planinske koče in ko je otvoritev doma vpletel v sklop prireditev ob okroglih obletnicah takratnih najvišjih političnih organizacij, je prosil predsednika
Občine Kranj Franca Puharja-Acija, naj »izvrši poslednje dejanje in izroči novo planinsko postojanko svojemu namenu«, kar je ta seveda storil.
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Manj kot šest let pozneje je Rado Čarman na Kališču pripravil predloge za preureditev
Doma na Kališču, kot je zapisal. Po njegovem mnenju naj bi na podstrešju uredili skupna ležišča, v kleti naj bi iz lesa, ki je na podstrešju, izdelali police, kjer naj bi v prihodnje shranjevali
embalažo in steklenice, preuredili naj bi skoraj vse sobe in v njih zamenjali postelje, obložili
sanitarije in del kuhinje s keramičnimi ploščicami, s slikami naj bi opremili sobe, pred njimi
pa na hodniku obesili ogledala, izolirali nekatere stene koče, kjer zamaka, in zamenjali več
dotrajanih cevi ter postorili še nekaj del, da bi bilo bivanje v koči prijetnejše, gospodarjenje
pa preglednejše. Med predlogi je bilo tudi čiščenje cisterne za kapnico ali napeljava vodovoda z Bašeljskega sedla, kar so planinci uresničili leta 1967.
Kočo so poldrugo desetletje oskrbovali nosači, ki so s konji in na lastnih plečih znosili iz
doline najnujnejše za oskrbovanje in normalno poslovanje. Družinama Janeza Aleša iz Mač
in Janeza Šavsa iz Preddvora je predsednik PD Kranj Franci Ekar leta 1973 izročil v imenu
»svojega« planinskega društva posebni priznanji za dolgoletno nošnjo na Kališče. Po zaslugi
njiju in njunih družin ni koča niti enkrat ostala brez pijače in hrane, čeprav je samo to leto,
kot je bilo ob izročitvi priznanj zapisano v daljšem časopisnem poročilu, prišlo v dom rekord
nih več kot 5000 obiskovalcev, »ki bi velikokrat ostali nepreskrbljeni, če ne bi Aleševi iz Mač
in Šavsovi iz Preddvora s svojimi konjiči prenesli na 1615 metrov visoki hrib« (uradno stoji
koča na nadmorski višini 1540 metrov) »samo letos prek sedem ton blaga«. Kot je povedal
s posebno lično listino nagrajeni 67-letni Janez Aleš, po domače Remc iz Mač, so bili on ali
njegovi s svojim konjičem samo to leto najmanj 70-krat na Kališču; konj je vsakokrat nesel
najmanj sto kilogramov, njegov gospodar pa 10 ali 12 kg. Tudi Šavsova kobilica je to leto
vsakokrat, v celoti 50-krat, nesla v dom sto kilogramov, Janez pa povprečno 20 kg. »Toda
glede na vse večji obisk planinske koče bo treba čim prej zgraditi tovorno žičnico; letos sta
dva konjiča nosila na Kališče, pa smo bili komaj kos,« je dejal Janez Šavs.

Janez in Tone Aleš sta bila
najmlajša nosača na Kališče.

Zdaj že pokojni Janez Aleš iz Mač
je imel izredne zasluge, da je bila
koča na Kališču v prvih letih
zgledno oskrbovana.
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O tem so kranjski planinci takrat seveda že premišljevali in za to tudi kaj naredili. Prve
septembrske dni leta 1974 je namreč Oddelek za gospodarstvo kranjske občinske skupščine
izdal odločbo, da »se prošnji Planinskega društva Kranj za krčitev gozda na trasi tovorne
žičnice od studenca v Suhi nad Mačami do doma na Kališču ugodi. Dovoli se golosečnja na
trasi«, za katero so bile natančno določene parcelne številke. Dovoljena širina trase je bila
tri metre, prav tako je bila po natančno določenih parcelah dovoljena krčitev gozda na trasi
priključne ceste do spodnje žičniške postaje v širini do šest metrov.
Že 27. decembra 1974 je bil v časopisu »Iskra« objavljen prispevek, da »so 22. decembra
na Kališču pod Storžičem izročili namenu tovorno žičnico«, slavje pa je bilo, kot je zapisano,
»združeno s praznovanjem dneva JLA« (Jugoslovanske ljudske armade) »in 15. obletnico
Doma Kokrškega odreda. Pri zgornji postaji nedaleč od doma se je v čudovitem vremenu
zbrala velika množica ljubiteljev planin«. Slavnostni govor je imel predsednik kranjskega planinskega društva Franc Ekar, govorila sta še predsednik kranjske občinske skupščine Tone
Volčič in predstavnik slovenske planinske zveze Franjo Klojčnik.

Joža Krč, Zdravko Rutar in Janez Aleš na zgornjem sidrišču žičnice na Kališču; ogromno dela
je bilo tiste čase tudi na žičnici opravljenega s prostovoljnim delom.

V članku je navedeno, da je žičnica dolga dva kilometra, da je njena nosilnost do 800
kilogramov, da traja njena pot iz doline na goro okoli deset minut, pač odvisno od teže, da
je naprava stala 500.000 dinarjev, od česar je kranjsko planinsko društvo prispevalo okoli
polovico, »200 tisoč je dala Planinska zveza Slovenije, 40.000 pa slovenska temeljna telesnokulturna skupnost. Naprava bi stala precej več denarja, če ne bi priskočili na pomoč številni
planinci z več kot 1800 prostovoljnimi urami udarniškega dela.«
V časopisu »Gorenjski glas« so tem podatkom dodali še tega, da je pogonski mehanizem
nove tovorne žičnice sprožil načelnik gospodarskega odseka PD Kranj Janez Zajc, in pripisali,
da »ima nova tovorna žičnica, zgrajena kljub slabim vremenskim razmeram v rekordnem
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času, vsestranski pomen. Planinska postojanka bo odslej lahko še bolje oskrbovana, na njen
račun pa je bila letos izredno hitro tudi popravljena... Prav nova žičnica bo veliko pripomogla
k temu, da bo kališki Dom kokrškega odreda odprt v sobotah in nedeljah tudi čez zimo.«
Nekaj manj kot četrt stoletja pozneje so nekateri časopisi objavili novico, da je strela razdejala spodnjo postajo te žičnice, od katere so ostali le betonski temelji. Časopis »Ljubljanski
dnevnik« je 31. avgusta 1997 objavil, da je strela naredila na žičnici z višinsko razliko slabih
tisoč metrov za dobrih 100.000 mark (zaradi velike inflacije jugoslovanskih dinarjev so takrat
v državi denarne zneske pogosto raje navajali v dokaj stabilnih nemških markah) škode. Kot
je v svoji zadnji, 12. številki tega leta poročala slovenska turistična revija »Lipov list«, pa so jo
do takrat v rekordnem času že obnovili.
V 1. številki »Planinskega vestnika« iz leta 1998 (PV 1998, stran 41) beremo pod naslovom
»Nova postaja žičnice na Kališče« med drugim naslednje:
»Kranjski vokalni kvintet je zbranim zapel nekaj planinskih pesmi, predsednik PD Kranj
Franc Ekar pa je povedal, kako so potekala obnovitvena dela na spodnji postaji tovorne žičnice na Kališče, v katero je lanskega 15. avgusta udarila strela. Zaradi tega je spodnja postaja
popolnoma zgorela, natančno tri mesece pozneje, 15. novembra 1997, pa so jo na slovesnosti ponovno odprli in jo po nekaj mesecih prvič spet pognali. Obnovitvena dela so opravili v
rekordnem času zelo kakovostno, čeprav v težavnih vremenskih razmerah.

Tajnik PD Kranj Franci Gselman, alpinist, ki je med prvimi
Slovenci preplezal severno steno Eigerja, na razdejanju,
ki ga je leta 1997 napravila strela, ko je uničila tovorno
žičnico na Kališče; planinci so jo v rekordnem času obnovili
in usposobili za ponovno obratovanje.

Janez Duhovnik, uradni zastopnik Planinske zveze Slovenije ter predsednika PZS Andreja
Brvarja in Gospodarske komisije pri PZS, je ob tej priložnosti izrekel spodbudne in laskave
ocene tako o tej prenovi kot o celotni društveni dejavnosti PD Kranj. Otvoritve so se poleg izvajalcev in članov upravnega odbora PD Kranj udeležili še lastniki zemljišč, predstavniki društev ter predstavnika Občine Preddvor in Mestne občine Kranj. Med visokimi gosti je bil tudi
domačin in vnet planinec Ivo Bizjak, takratni varuh človekovih pravic Republike Slovenije.
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Spodnjo postajo planinske žičnice Kališče je odprl Janez Aleš, kmet iz Mač, ki že leta dolgo
upravlja ta žičniški sistem ter je še kako zvest planinskemu domu na Kališču in žičnici, ki je
pravzaprav del njegove domačije.
Posebno zahvalo je PD Kranj izkazalo svojim članom, ki so v težavnih vremenskih razmerah opravili zahtevno in težko delo, ter izvajalcem Soškega gozdnega gospodarstva Tolmin,
kranjskim markacistom, domačiji Remc, tesarju Tonetu Robleku, domačemu gospodarskemu
odseku z načelnikom Francem Gselmanom, kleparju Markiču, delovni skupnosti PD Kranj in
vsem dobrotnikom, ki so pomagali v nesreči. Zbranim na otvoritvi prenovljene spodnje žičniške postaje je poslal pismo tudi predsednik države Milan Kučan.«
Planinska koča na Kališču od otvoritve dalje redno obratuje. V »Vodniku po planinskih
postojankah« Jožeta Dobnika, ki velja za najbolj uradno publikacijo o slovenskih planinskih
postojankah, piše, da stoji Planinski dom na Kališču na nadmorski višini 1540 metrov »na razglednem jugozahodnem podaljšku slemena Bašeljskega vrha nad nekdanjo planino Kališče
pod Bašeljskim prevalom. Zgradilo ga je PD Kranj ob svoji 60-letnici in ga odprlo 2. avgusta
1959. Tako je bila izpolnjena želja kranjskih planincev, ki so na tem območju že leta 1899
želeli postaviti planinski dom in ga poimenovati po domačinu, pesniku Matiji Valjavcu. Ob
odprtju so kočo poimenovali Dom Kokrskega odreda, leta 1992 pa je bil na predlog domačinov iz Bašlja, Bele in drugih krajev pod Storžičem preimenovan v Planinski dom na Kališču.
Temeljito je bil obnovljen v letih 1980-1982. Leta 1992 so namestili sončne celice, ki dajejo
elektriko za razsvetljavo, leta 1993 pa je dom dobil mobilni telefon.« Tista leta so pri koči
zgradili še čistilno napravo.
Dokumentirano je, da naj bi se »kranjska podružnica osnovala nekako s pogojem, da
stavi kočo na Storžiču«, kot je zapisano v tajnikovem poročilu o prvem desetletju delovanja podružnice, objavljenem leta 1909 v publikaciji »Po desetih letih«. »Koča naj bi nosila
ime našega narodnega pevca prof. Valjavca, čegar zibelka je tekla na Beli v vznožju strmega
Storžiča.« Na to se je po drugi svetovni vojni, ko je bila koča postavljena, preprosto pozabilo;
pomembnejši kot domači književni veljaki so bili takrat dogodki iz minule vojne.
Ni popoloma jasno, ali se je ime koče leta 1992, že v samostojni državi Sloveniji, v resnici
tudi uradno preimenovalo, kot je zapisano v Dobnikovem vodniku. Če bi se, krajani krajevnih
skupnosti Preddvor in Bela ter člani turističnih društev iz obeh krajev 20. maja 1994 ne bi
poslali Zboru krajevnih skupnosti Skupščine občine Kranj in PD Kranj pisnega predloga za
preimenovanje planinske koče na Kališču; Dom Kokrskega odreda na Kališču naj bi se po tem
predlogu preimenoval v Valjavčevo kočo ali dom. Predlog so predlagatelji utemeljili takole:
»Koča na Kališču bi z novim imenom postala planinska postojanka vseh planincev in prijateljev gora ne glede na politično ali strankarsko pripadnost. Kranjska planinska podružnica
Slovenskega planinskega društva si je že na samem začetku kot prvo nalogo postavila zgraditi kočo pod Bašeljskim sedlom na Storžiču, ki naj bi se imenovala Valjavčeva koča po Matiju Valjavcu Kračmanovem, ki je bil doma iz Srednje Bele pod Storžičem in ki je nedosežno
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lepo opeval svoj rojstni kraj, svojo Storžičevo deželo, kakor sam pravi v neki pesmi. To je bilo
zapisano že leta 1909. Ta želja po izgradnji se tedaj iz različnih vzrokov ni uresničila, prav pa
bi bilo, da bi koča, ki je bila zgrajena precej kasneje, nosila ime, ki ji je bilo namenjeno že na
samem začetku razmišljanj o gradnji. Večina planinskih postojank nosi ime po velikih možeh
iz naše zgodovine in tako naj bi bilo tudi v tem primeru. Idealna priložnost za preimenovanje
bi bila ob slovesnosti na Kališču, ki jo planinsko društvo načrtuje v juliju.«
Pod to so se podpisali predsedniki vseh predlagateljev, na Zboru krajevnih skupnosti
občinske skupščine Kranj pa so ta predlog Franca Bizjaka iz Krajevne skupnosti Bela delegati
potrdili s 23 glasovi in sprejeli, nihče ni bil proti, samo en delegat pa se je vzdržal.
Toda komaj mesec dni pozneje, 24. junija 1994, je bil v časniku »Gorenjski glas« objavljen
članek, ki je že v nadnaslovu in naslovu napovedal, da so borci Kokrškega odreda ogorčeni
in pravijo, da »imena ne damo«. Na redni mandatni skupščini Skupnosti borcev Kokrškega
odreda v Domu borcev v Kranju »je borce najbolj prizadela vest, da hočejo spremeniti ime
Doma Kokrškega odreda na Kališču. Pobuda naj bi prišla od nekaj posameznikov iz Pred
dvora, ki hočejo imeti dom Matije Valjavca-Kračmana in so predlog posredovali Planinskemu
društvu in Skupščini občine Kranj. Dom na Kališču so skupno gradili borci, planinci, lovci in
zavedni krajani vasi pod Storžičem z udarniškim delom. Skupno so se pred 35 leti odločili, da
bo dom nosil ime po Kokrškem odredu, ki je bil prav tu ustanovljen 18. junija 1942.« Potem
ko so bila našteta nekatera junaška dejanja borcev tega odreda, je bilo v članku zapisano,
da »noben posameznik nima pravice odločati o spremembi imena doma, razen najvišjega
organa Planinskega društva Kranj, ki danes z domom upravlja. Če je že prišlo do kakšne odločitve, je ta brez pravne podlage, opozarjajo borci Kokrškega odreda.«
Manj kot mesec dni pozneje je bilo dan pred trojnim praznovanjem na Kališču v istem
časopisu objavljeno, da »gre za proslavitev 95. obletnice ustanovitve Kranjske podružnice
Slovenskega planinskega društva (12. julija 1899). Drugi smisel jutrišnjega praznovanja na
Kališču je uresničitev dolgoletne želje planincev, da bi planinski dom blagoslovili in na vrhu
opravili obred svete maše. Jutri bo to dvojno nalogo opravil ljubljanski škof Alojzij Uran. Tretji
cilj slavja pa je v bistvu uresničitev dolgoletnega dolga do prebivalcev vasi pod Storžičem
in Kališčem«, ki je v nadaljevanju naveden, kajti »prav ljudje iz teh vasi so opravili glavno
delo pri nošnji materiala in gradnji sedanjega doma na Kališču... Zato je želja planincev, da
postane dom tudi bašeljski, saj je tudi uradno del te vasi in nosi hišno številko Bašelj 37... Sedaj je na vrhu Kališča Dom Kokrškega odreda. To ime, pravijo, se ni prijelo in je bilo že veliko
predlogov, da bi mu dali enostavnejše ime Planinski dom na Kališču...«
Praznovanju 95-letnice organiziranega planinstva v Kranju, ki je bilo 16. julija 1994 v
planinskem domu na Kališču in pred njim, je posvetilo precejšnjo pozornost več časopisov.
Časopis »Slovenske novice« je 18. julija 1994 objavil vest, da je »malone 500 planincev in
domačinov izpod teh gora včeraj prišlo k Domu kokrškega odreda na Kališču pod Storžičem«
(se pravi, da se je takrat še vedno imenoval tako) »na praznovanje 95. obletnice Kranjske
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podružnice Slovenskega planinskega društva. S terase pred kočo so spregovorili predstavniki
krajevne skupnosti in turističnega društva Bašelj ter predsednika Planinskega društva Kranj
mag. Franc Ekar in kranjskega izvršnega sveta Peter Orehar. Osrednji dogodek je bila vendarle velika péta maša, ki jo je ob asistenci štirih duhovnikov daroval škof Alojzij Uran, ki je
zatem še blagoslovil to planinsko postojanko. Preden se je uradni del praznovanja končal, je
predstavnik domačinov iz Bašlja, vasi, ki je najbližja Kališču in Storžiču, pred zbranimi 'dal na
znanje' partizanskim borcem, da domačini od nekdaj imenujejo to planinsko kočo le Dom
na Kališču, kar bi lahko pomenilo, da bo ta dom pod upravljanjem planinskega društva iz
Kranja kmalu izgubil oznako 'Dom kokrškega odreda'.« Na koncu je bilo v tem poročilu še
zabeleženo, da »sta bila včeraj med obiskovalci praznovanja pod Storžičem tudi nekdanji slovenski notranji minister Ivan Bizjak, sicer domačin izpod Storžiča, in triglavski župnik France
Urbanija.«
V enem od časopisov je bilo ob tej priložnosti objavljenih še nekaj podatkov o delovanju
PD Kranj v minulih desetletjih, saj »je dan kranjskih planincev lepa priložnost za pregled
dela društva, ki se lahko pohvali s številnimi uspehi. Markacijska sekcija skrbi za skoraj 200
kilometrov planinskih poti, društvo ima vrhunske alpiniste, strokovno usposobljeno ekipo
gorske reševalne službe, obetavne planince in gospodarski odsek, ki skrbi za vzdrževanje koč
na Kališču, Ledinah in na Krvavcu ter za dve tovorni žičnici.« V tem poročilu je tudi rečeno, da
je dobil planinski dom na Kališču v sedemdesetih letih vodovod iz izvira pod Bašeljskim sedlom. »Od leta 1980 je bilo v obnovo in vzdrževanje planinskega doma na Kališču vloženega
veliko dela in sredstev, saj so stala obnovitvena dela več kot celotna gradnja doma,« še piše
v tem časopisnem poročilu.
Slavnostni govornik na dnevu kranjskih planincev 16. julija 1994 na Kališču je bil predsed
nik izvršnega sveta Skupščine občine Kranj Peter Orehar, ki je med drugim dejal, da »moramo omeniti, da stoji dom na svetu agrarne skupnosti iz Bašlja, ki je bil kasneje nacionaliziran.
Upamo, da bo naš čas uredil tudi ta problem ob denacionalizaciji zemljišča agrarne skupnosti. Gradnja je potekala v sodelovanju z vaščani in krajem, kajti prav največ težaških delavcev
je bilo izpod Kališča. Vodja gradnje je bil Tone Kaštrun, tesarski mojster g. Šenk, 'Parkljev',
nosači s konji in mulami 'Lojzelj' iz Tupalič in 'Šveder' iz Preddvora, velika je bila pomoč Tavčarjeve in Remčeve kmetije iz Mač. Les za postojanko se je posekal v takrat državnem sektorju oziroma v Dolenčevem. Zgornji, leseni del se je postavil na Spodnjem Kališču, nato pa
so ga s škripčevjem transportirali na Zgornje Kališče. Privoščili pa so si tudi lastno apnenico
v bližini bašeljske pastirske koče na Spodnjem Kališču. Transport materiala je bil organiziran
iz Mač s strani šolske mladine, še posebej tekstilne šole in dijaškega doma, pomagali pa so
tudi vojaki, planinci, alpinisti in reševalci. Nekateri so vložili v kočo na stotine ur dela. Največ
skrbi in delovnih obiskov na Kališču pa so imeli Ciril Hudovernik, Jože Pavlič in Karel Padjera.
Izjemno skrben je bil tudi gospodar Stane Likar.«
Ob koncu nagovora je dejal: »Danes, ob dnevu kranjskih planincev, ki ga praznujemo
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na datum ustanovitve podružnice 12. julija 1899, je še posebno pomemben dan. Dom na
Kališču je blagoslovil g. škof Alojzij Uran in ga tako izročil v posebno božje varstvo, da bi še
dolgo lahko služil svojemu namenu in želji, ki je bila izrečena ob odprtju pred 35 leti: da bi
novi dom postal zatočišče vsem tistim planincem, ki ljubijo naravo in tihi gorski svet, ki ne
trgajo cvetja in ne plaše divjadi, tistim, ki po gorah ne tulijo in po kočah ne pijančujejo – in
vsem tistim, ki bodo prihajali na Zaplato in Storžič.
Sam bi k tem željam dodal še to: Naj Dom na Kališču še posebno po današnji slovesnosti
postane res dom v pravem pomenu besede. Odprt za vse. Da jih bo kot materina roka spremljal in jim dajal zatočišče, tistim in takrat, ko ga bodo potrebovali. Naj ne postane igrača
v političnih igricah. Biti mora naš, planinski, slovenski. Seveda pa tako zemljišče kot hišna
številka Bašelj 37 kažeta, da imate Bašljani do njega še posebno pravico in tudi odgovornost,
saj je del vas. Gora je last tistih, ki ji služijo in jo ljubijo.«
Zunaj protokola je ta dan nastopil še en govorec. Domačin Srečo Roblek je na Kališču
povedal, potem ko je zbrane pozdravil v imenu turističnega društva in vasi Bašelj, »v katero spada tudi ta dom«: »Ob današnji slovesnosti tukaj v Storžičevem kraljestvu bi vam rad
predstavil nekaj dejstev, ki so zaznamovala preteklo obdobje življenja na tej bašeljski planini.
Starejši planinci se morda še spominjate prijaznega planinskega pozdrava z zvoncem okoli
vratu in postrežbo kvalitetnega kislega mleka z bogato smetano, pridelanega iz gorskih rož.
Tukajšnja planina je bila življenjskega pomena za vas Bašelj, kjer se je čez poletje pasla mlada
živina. Ker je bila povojna kmetijska politika usmerjena v kolektivizacijo kmetijstva z namenom uničiti kmeta in ljudi spraviti v tovarne, zemlja agrarnih skupnosti pa je bila nacionalizirana, je ta dejavnost popolnoma usahnila in približno 150 hektarov planine je preraslo cretje.
Sedaj Bašljani zahtevamo, da nasilno odvzeto ponovno postane naše, ker je sedaj priložnost,
da se to uredi in se vrne kraju, kar mu od nekdaj pripada. Od pristojnih občinskih in državnih
organov pričakujemo, da bodo čimprej izpeljali denacionalizacijske postopke za vrnitev vaškega premoženja in popravili napake iz tega obdobja.
Kar pa se imena doma tiče, sporočamo borcem kokrškega odreda in planinskemu društvu
Kranj, da je bil za nas Bašljane ta dom vedno Planinski dom na Kališču in naj se tako tudi imenuje.«
Leta 1995 so za potrebe planinskega doma na Kališču zgradili čistilno napravo in postavili
fotovoltaični sistem za pridobivanje čiste električne energije. Čistilno napravo je poleg matičnega planinskega društva financirala komisija za gospodarstvo PZS iz namenskih sredstev
Evropske zveze, parcelo, na kateri stoji čistilna naprava, pa je takoj brezplačno odobrila Agrarna skupnost Bašelj, saj bo imela od nje seveda tudi sama koristi. Ta projekt EU si je na povabilo
takratnega predsednika Planinske zveze Slovenije Franca Ekarja ogledal prvi ambasador EU
v Sloveniji Van den Linden, oba moža pa sta takrat odšla s Kališča na vrh zimskega Storžiča.
Dodatni zapleti s pravnim lastništvom planinskega doma na Kališču so nastali z delitvijo
nekdanje velike občine Kranj, ko je iz nje ob drugih nastala samostojna občina Preddvor.
Zemlja, na kateri stoji koča na Kališču, je postala ob delitveni bilanci iz kranjske lastnine
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preddvorska, takratna preddvorska občinska uprava pa jo je namesto na PD Kranj, lastnico
stavbe na njej, brezplačno prenesla na Agrarno skupnost Bašelj, ki je odtlej pravna lastnica
tako zemlje, na kateri stoji koča, kot funkcionalnega zemljišča okoli nje.
Marsikaj, kar tudi na tem področju iz najrazličnejših vzrokov ni bilo urejeno v zadnjem
stoletju prejšnjega tisočletja, se je začelo urejati ali se je že uredilo prva leta tretjega tisočletja.
Dne 26. aprila 2006 je Agencija Republike Slovenije za okolje izdala PD Kranj vodno dovoljenje, s katerim »se dovoli PD Kranj neposredna raba vode za lastno oskrbo s pitno vodo iz zajetja Pod Bašeljskim sedlom, k. o. Bela, občina Preddvor, in se s tem podeljuje vodna pravica
pod naslednjima pogojema: 1. Stranki se dovoljuje odvzem vode iz zajetja v količini največ
pet kubičnih metrov na mesec. 2. Stranka mora zagotoviti ustrezno opremo za izvajanje
vodne pravice in zaščito objektov za odvzem vode. To vodno dovoljenje se izdaja za določen
čas, in sicer velja do 31. 12. 2020.«
Potem ko je Agrarna skupnost Bašelj na podlagi delne odločbe Upravne enote Kranj z
dne 11. julija 2001 po desetletjih vnovič postala zemljiškoknjižni lastnik zemlje na Kališču
in torej tudi tiste, na kateri stoji tamkajšnji planinski dom, je bilo treba seveda urediti tudi
razmerja med planinci in vaščani. Obe strani sta se odtlej večkrat sestali in marsikaj sklenili,
vendar ne tako trdno, da bi postalo pravnoveljavno.
Spisana je že bila pogodba o brezplačnem prenosu zemljišča, ki naj bi jo v imenu Agrarne
skupnosti Bašelj podpisal njen predsednik Slavko Roblek, v imenu Planinskega društva Kranj
pa njegov predsednik Franc Ekar. Po tej nikoli podpisani pogodbi naj bi agrarna skupnost, ki
ji je bila vrnjena zemlja na Kališču, zemljo, na kateri stoji planinska koča, skupaj z odmerjenim
funkcionalnim zemljiščem neodplačno prenesla na PD Kranj.
A so se Bašljani zelo kmalu premislili. Dne 4. aprila 2008 je bil izredni občni zbor AS Bašelj,
na katerem »je predsednik Jožko Cuderman poudaril, da se je 2. marca 2008 sestal gospodarski odbor s predstavniki PD Kranj in da so se dogovorili o prodaji koče v lasti PD Kranj. Dogovor je bil konstruktiven, odvetniki pa so imeli nalogo rešiti pravne poti do tega postopka.
Toda kot že nekajkrat se po dogovorih na sestankih vse podre in ostane na mrtvi točki.« Sklep
te točke dnevnega reda je bil tak, da »je treba nujno ostati na pogajalskih pozicijah – 150
evrov za kvadratni meter stavbnega zemljišča in 10 evrov za kvadratni meter zemljišča ob
stavbi (pri tem je možno pogajanje)«.
Pravniki so na podlagi tega konstruktivnega dogovora v resnici sestavili prodajno pogodbo, v kateri piše, da meri stavbišče na Kališču 149 in temu propadajoče funkcionalno
zemljišče 916 kvadratnih metrov, kar »prodajalec, Agrarna skupnost (AS) Bašelj, proda zase in
za pravne naslednike, kupec, PD Kranj, pa kupi zemljišče parc. št. 225/6 k. o. Bela za kupnino
22.000 evrov z medsebojnimi obveznostmi, dogovorjenimi v 6. členu pogodbe.« Dogovorjeno kupnino naj bi kupec plačal v petih obrokih, prvega v višini 6000 evrov ob podpisu
pogodbe, naslednje štiri po 4000 evrov pa od leta 2010 do 2013 do vsakega 1. decembra.
Kupec bi kajpada prejel nepremičnino v last šele po celotno plačani kupnini. Obveznosti iz
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6. člena pa so naslednje: »Da bo kupec prodajalcu v času, dokler ima funkcionalno tovorno
žičnico, zagotavljal brezplačen prevoz tovora, ki je namenjen rednemu urejanju in vzdrževanju planine. Prodajalec sam krije stroške strojnika, goriva za agregat in prevzema vse rizike
zaradi morebitne poškodbe ali izgube tovora pri prevozu. Da se kupec, ki ima vodno dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor RS za odvzem vode za potrebe planinskega doma na
Kališču v obstoječem vodnem zajetju, ki je na zemljišču AS Bašelj, zavezuje, da bo na svoje
stroške vzdrževal zajetje in razvod vodnih cevi iz vodnega zajetja do doma na Kališču, da bo
sam plačeval vodne pravice, v kolikor se bodo začele zaračunavati, in da bo po svojih vodnih
ceveh skladno z vodnim dovoljenjem zagotavljal viške vode v kočo AS Bašelj in kočo člana
Markuna, ki ležita pod planinskim domom na Kališču. Da kupec lahko uporablja obstoječo
planinsko pot, ki poteka po zemljišču prodajalca. Da se kupec izrečno zaveže, da bo za potrebe Planinskega doma Kališče zlasti ob množičnih prireditvah uporabljal zgolj odmerjeno in
kupljeno funkcionalno zemljišče, zemljišča prodajalca, ki mejijo na odmerjeno funkcionalno
zemljišče, pa le z njegovim predhodnim soglasjem.« Na koncu te pogodbe, sestavljene v
petih enakih izvodih 1. decembra 2009 v Kranju, je zapisano, da plača kupec davek na promet nepremičnin in overovitev podpisa na zemljiškoknjižnem dovoljenju, stroške sestave
prodajne pogodbe in vknjižbenega dovoljenja ter vpisa v zemljiško knjigo.
Ker meljejo ti mlini slejkoprej nadvse počasi, kranjski planinci s tem še vedno niso postali
polnopravni lastniki planinskega doma na Kališču. Do velikega napredka na tem področju
je vendarle prišlo leta 2010, ko je PD Kranj nakazala prva vplačila za zemljišče, na katerem
že dolgo stoji njegova koča na Kališču, in ko sta septembra istega leta predsednik Agrarne
skupnosti Bašelj Slavko Roblek in predsednik PD Kranj Franc Ekar podpisala pogodbo, po
kateri je bil naposled po več kot stoletju pregovarjanj in pogajanj omogočen nakup in prepis
zemlje, na kateri stoji planinski dom na Kališču.

Šele leta 2010 sta predsednik Agrarne skupnosti Bašelj Slavko Roblek in predsednik PD Kranj
Franc Ekar podpisala kupoprodajno pogodbo
za zemljo, na kateri stoji planinski dom na Kališču, in funkcionalno zemljišče okoli njega; po
dobesedno stoletnih pogajanjih bodo kranjski
planinci naposled le postali lastniki svoje koče
pod Storžičem, tudi po zaslugi Fundacije za
šport, ki je leta 2011 odobrila 22.000 evrov za
nakup in ureditev zemljišča.
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Dom na Šmarjetni gori
Iz Kranjske podružnice SPD so 22. marca 1935 poslali uredništvu »Planinskega vestnika«
poročilo (PV 1935, stran 278) o podružničnem delovanju v minulem obdobju, v katerem je
med drugim prvič posvečenega nekaj več prostora Šmarjetni gori. Ker je bilo to leto smrti jugoslovanskega kralja, »se je podružnični načelnik g. Rojc na občnem zboru najprej spomnil
smrti blagopokojnega viteškega kralja Aleksandra I. in poročal, da se je društvo po svojem
zastopniku udeležilo pogrebnih svečanosti v Beogradu in položilo ob krsti venec samih planik. Na Stolu in tudi na drugih vrhovih je članstvo razobesilo črno zastavo.
Nato je predsednik pojasnil skrbi odbora za zidavo koče na Storžiču; lastniki parcel na
Bašeljskem sedlu so nam tam onemogočili postavitev koče. Na novo se bodo markirale poti
in postavile tudi primerne orientacijske table v tem predelu. Dotaknil se je tudi Stolovega
pogorja; ondi se trudi podružnica za izboljšanje dostopa in obiska zlasti planincev od onstran
meje. Podrobno je opisal potek pogajanj za postojanko na Šmarjetni gori. Ker namreč odbor
ni mogel postaviti koče na Storžiču, je z navodili, ki jih je dobil na dveh izrednih občnih zborih, usmeril svoje delo v to, da postane restavracija na Šmarjetni gori last podružnice. Začel je
takoj s pridobivanjem deležev in je sedaj podružnica lastnik dvajset petintridesetink deležev;
nekaj deležev nam je bilo podarjenih, ostale je podružnica za zmerno ceno kupila in je upati,
da bomo kmalu postali lastniki tudi ostalih petnajstih deležev.«
Med drugim so v tem poročilu zapisali še to, da »sta se vršila dva izredna občna zbora in
osem sej; na teh se je obravnavalo predvsem o Šmarjetni gori«.
Leta 1937 je bil v »Planinskem vestniku« (PV 1937, stran 149) objavljen dolg članek prof.
Franca Planine z naslovom »Šmarjetna gora pri Kranju« in podnaslovom »Izlet v njeno višino
in zgodovino«. Potem ko nas avtor skozi geomorfologijo in zgodovino pripelje iz Kranja približno 300 višinskih metrov višje na vrh vzpetine, kjer je njega dni stala cerkev svete Marjete,
od katere je do takrat še komajda kaj ostalo, piše, da »mala jasa loči cerkvene razvaline od
planinskega gostišča, ki stoji prav na vrhu Šmarjetne gore in je kaj mladega datuma. Šele
pred 42 leti je bila tu postavljena prva stavba. Prej je bil tudi tam sam gozd. Zgodovinar dr.
Žontar je našel v neki listini od 10. avgusta 1342 o Šmarjetni gori napisano opazko: 'Kjer ni
mogoče bivati in kamor nikdar nobeden ali le redko kdo pride.' Tudi g. Cof, pionir Šmarjetne
gore, mi je pravil, da je bila Šmarjetna gora še pred 50 leti čisto samotna in njen vrh neobiskan in neznan. Leta 1894 je bil na Vseh Svetnikov zelo lep in jasen dan. G. Cofa ni mikalo, da
bi šel na pokopališče (še sedaj mu to ne diši, zato je pa letos dočakal že enainosemdeset let);
mahnil jo je mimo Št. Petra v Šmarjetno goro. Skozi goščavo je prodrl končno prav na vrh.
Jezilo ga je, da pri tako lepem dnevu iz gošče nikamor ne vidi. Zlezel je na visok hrast. Kar je
z vrha drevesa videl lepega sveta naokrog, ga je tako prevzelo, da se ni mogel nagledati in je
čepel na vrhu, dokler mu ni noga zaspala. Ko se je spustil z drevesa, je bil narejen sklep, da
bo od mežnarja kupil gozd na vrhu gore, ga posekal ter odprl razgled. Ko je svet kupil za sto

96

goldinarjev in drevje posekal, je tam postavil prvo stavbo. Na prigovarjanje dr. Štempiharja je
v njej uredil gostilno, ki jo je odprl 18. avgusta 1895. Vrh je zravnal v lepo planoto in jo zasadil
z lipami. Štiri leta nato pa je hiša pogorela. Potem se je ustanovila intimna delniška družba,
ki je postavila novo stavbo in jo po predsedniku imenovala 'Cofišče'. Ob nedeljah se je tu
shajala vesela družba, najzvestejši krožek je nosil ime 'Mali turist'.

Najprej je na mični vzpetini nad
Kranjem stala cerkev svete Marjete,
pozneje je na Šmarjetni gori stalo
še marsikaj.

Tik pred vojno pa je g. Cof nehal z gostilno; med vojno je bilo tu vojaško opazovališče
aeroplanov. Leta 1919 je bilo Cofišče poceni prodano družbi s 35 deleži, ki jih je tudi g. Cof
še nekaj prevzel. Po več letih životarjenja je večina deležev in z njimi vsa postojanka prišla
v roke agilni podružnici SPD v Kranju; želeti je, da postane ona kmalu popoln gospodar na
Šmarjetni gori.«
Ob opisu razgleda, ki se ponuja s Šmarjetne gore, piše prof. Planina tudi tole: »Tamle na
Bašeljskem sedlu, vzhodno od vrha Storžiča, namerava Kranjska podružnica SPD postaviti
Šavnikovo kočo. Tudi Stol, kjer stojita najvažnejši postojanki Kranjske podružnice, Prešernova
in Valvazorjeva koča, vidite kar blizu in natančno.«
In nadaljuje: »V 'Jutru' sem 24. junija 1935 bral tale stavek neznanega člankarja, ki opisuje prenovljeno Šmarjetno goro: 'Iz omotice napoja lepega razgleda me zbudi lepa, mlada
gospa upraviteljica te najmlajše planinske postojanke, ki me povabi v Dom in mi tam pokaže mnogo novega.' Stavek sem zato posnel, ker sem oženjen. Vendar pa pripomnim, da je
gospa tudi meni razkazala prenovljene prostore. Povsod je zares snažno. Gostilniški lokali so
sami saloni in dvorane. Sem morate priti na oddih! Saj so na razpolago 4 prostorne letoviške
sobe s čisto novo, moderno opravo in s prekrasnim razgledom. Dnevna penzija stane 35 din.
Udobnosti vam ne bo manjkalo. Podružnica je dala napeljati elektriko iz Kranja. Radio imate
in telefon, ki so ga zato uredili, da lahko obveščajo policijo in gasilce o nočnih požarih, ki
jih tu gori vidijo v velike daljave. Le kak majhen bazen ali vsaj prho bi morala podružnica še
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napraviti, da bi se gosti poleti lahko ohladili.«
Marsikaj o prvotnih kranjskih planinskih kočah na Šmarjetni gori in na Krvavcu je objavljeno v kroniki PD Kranj »Gore v ljudeh« Marijana Krišlja iz leta 1988, ki jo dopolnjujemo
z nekaterimi novimi dokumenti; ti v času izida publikacije leta 1988 bodisi niso bili znani,
bodisi za tiste čase ni bilo primerno, da bi jih objavili.
Iz dotlej javno dostopnih dokumentov, predvsem kmalu
povojnih, se ve, da »je bil priljubljeni izletniški kraj Kranjčanov, Dom na Šmarjetni gori, požgan 20. junija 1944, ker so se
hoteli izdajalski domobranci vgnezditi na tem razgledišču«.
Takoj po koncu 2. svetovne vojne so njegovi dotedanji lastniki, Kranjska podružnica SPD, postavili na požganih ruševinah
»barako« (tako so to gradnjo do njenega konca imenovali
njeni obiskovalci), skromno, a od vsega začetka izjemno priljubljeno izletišče predvsem Kranjčanov, ki ga je oskrbovala
zdaj že dolgo legendarna Rozka; po njej se še dandanašnji
imenuje planinska koča na Krvavcu, ki jo je prevzela, ko se je
kot oskrbnica odselila s Šmarjetne gore. Leta 1957 so na
Šmarjeti ustanovili Mladinsko komisijo Planinske zveze Slovenije. Primernejšega kraja takrat pač ni bilo mogoče najti; v
Rozalija Čeferin je bila sprva
oskrbnica koče na Šmarjetni gori, kranjskem PD so bili na področju mladinskega planinstva
ko so jo za planinske potrebe
nadpovprečno množični, saj je bila v Kranju zaradi uspešnih
zaprli, se je preselila na Krvavec;
tovarn vrsta vsejugoslovanskih srednjih strokovnih šol od
stalni krvavški obiskovalci še dansrednje tekstilne in gumarske do kmetijsko-mlekarske in indanašnji poznajo planinsko kočo
dustrijske šole Iskra, v mestu pa so bile tudi srednja ekonomna Krvavcu kot kočo pri Rozki.
ska in trgovska šola ter gimnazija. Na eni strani je bil to izreden mladinski potencial, na drugi pa je bilo dovolj razumevanja za financiranje mladinskih
planinskih dejavnosti.
Nekako do leta 1963 je na Šmarjeti vse teklo po ustaljenih tirnicah, potem se je tok obrnil.
Kot beremo v poznejših poročilih, se je šmarješka pravljica končala takrat, ko so tam odprli
objekt, »ki so mu dajali potuho tudi mnogi pomembni politiki,«, kot je bilo izpod peresa Mirana Šubica zapisano v »Nedeljskem dnevniku«. Brunarico so zaprli in nameravali na njenem
mestu zgraditi betonski hotel, ki pa je ostal torzo. Ker je bilo vse državno, društveno in torej
»naše«, so si to napol dograjena stavbo Gorenjci podajali, dokler je ni skupaj s planinsko
kočo na Krvavcu leta 1971 dobil v upravljanje Aerodrom Brnik. Na Krvavcu se je zaradi vse
množičnejšega smučanja načrt izšel, s Šmarjeto niso vedeli, kaj bi počeli. Kot je leta 1978 v
slovenskem tedniku »Teleks« napisal Ilija Bregar, je bila leta 1973 tam karantenska postaja za
črne koze, potem so vanj naselili upokojence, ki so jim v Preddvoru prezidavali, preurejali in
lepšali njihov dom. Za stavbo se je zanimala njega dni imenitna in uspešna kranjska Iskra, ki
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naj bi tam uredila svoj izobraževalni center, naposled jo je prevzel gostinec, ki je imel z njo
tako velike načrte, da se je v objekt celo sam vselil. Vendar je bilo tako veliko zgradbo ob
razmeroma skromnem obisku nemogoče dobičkanosno vzdrževati – in so jo zaprli.
O nekdanji planinski koči na Šmarjetni gori ni zdaj ne duha ne sluha, nad Kranjem se
bohoti vse kaj drugega, kot je bilo prvotno načrtovano.

Češka koča na Spodnjih Ravneh
V kroniki »Sto let kranjskega planinstva« med drugim beremo, da je Kranjska podružnica
Slovenskega planinskega društva oziroma povojno kranjsko planinsko društvo med drugo
svetovno vojno izgubilo dve svoji planinski postojanki: »Prešernovo kočo na Stolu in Valvasorjev dom pod njim so požgali Nemci, zakupni dom Planinskega društva, gostišče na
Šmarjetni gori, in mežnarijo na Joštu, ki je bila priljubljeno planinsko zatočišče, pa so požgali
partizani. V povojnem razdelilniku sta bila kranjskemu PD 1. maja 1946 dodeljena planinski
dom na Krvavcu in Češka koča«.
V »Planinskem zborniku« iz leta 1945, »ki velja za 45. letnik društvenega glasila Planinskega vestnika« (prvo povojno leto je bilo Slovensko planinsko društvo preimenovano v Planinsko društvo Slovenije v Ljubljani), v tej več kot 200 strani debeli knjigi, ki je izšla naenkrat
in ne v mesečnih zvezkih, je urednik dr. Arnošt Brilej posebej zapisal, da »je Češka koča pod
severno steno Grintovca najbolje prestala vojno dobo; oskrbnik Tepina je kljub številnim nevarnostim rešil pretežni del opreme, tako da bo v poletni seziji 1946 zopet mogoče oskrbovati to postojanko«.
V zapisniku ustanovnega občnega zbora PD Kranj z dne 26. novembra 1946, ki od takrat
ni več Kranjska podružnica SPD, štelo pa je že kar 476 članov, »od tega 284 rednih članov, 116
fizkulturnikov in mladine ter 41 članov aktiva PD Kranj na Jezerskem«, je zabeleženo: »V Češki
koči smo v tem kratkem času obnovili, kar je bilo pač najpotrebnejše, popravili smo streho,
vsa vrata in okna, očistili vso nesnago, ki je bila v koči in na prostem pred njo in opravili
druga manjša popravila. Dalje smo obnovili dohod do koče, ker je bila vsa pot zaraščena in
na več krajih neuporabna. V Češki koči je ostal del inventarja po zaslugi sedanjega oskrbnika
ohranjen, ker ga je v času okupacije spravil v dolino. Manjka pa vse posteljno perilo, žimnice
in odeje. Naloga bodočega odbora bo, da bo Češko kočo oskrbel z najpotrebnejšim inventarjem. Skupna ležišča so še zdaj brez slamnjač. Kočo smo svečano otvorili 29. marca 1946, od
otvoritve do 30. septembra, ko smo jo zaprli, pa jo je posetilo 660 obiskovalcev. Prenočeval
je 101 planinec, 297 obiskovalcev je plačalo v fond za obnovo, na reševalnem prispevku se
je nabralo 606 dinarjev, v tem času pa je koča izkazovala 9948 dinarjev pribitka. Poudariti
moramo, da so bila tudi na Češki koči glavna dela opravljena s prostovoljnim delom; vsa
zahvala gre odboru in članom sindikata Jugobrune, ki so se res požrtvovalno lotili dela in
ga tudi opravili. K Češki koči smo organizirali tudi pet masovnih izletov, ki so se jih udeležili
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številni ljubitelji planin. V letu 1946 so znašali dohodki Češke koče 32.806 dinarjev, stroški in
vzdrževanje pa 26.399 dinarjev. Nabavljenih je bilo 50 odej v vrednosti 20.000 dinarjev, za
investicije in za nakup inventarja smo izdali 3496 dinarjev.«
Za prvega moža povojnega kranjskega planinskega društva je bil izvoljen Črtomir Zorec,
za tajnika pa Franjo Klojčnik. Kot je zapisano v kroniki »Sto let kranjskega planinstva«, sta oba
prišla v Kranj službovat po dekretu, Zorec z Dolenjskega, Klojčnik pa s Štajerskega.
V povezavi s Češko kočo je v tej kroniki posebej poudarjeno, da ima vse zasluge za to, da
je koča na Dolenjih Ravneh (zdaj se imenujejo Spodnje Ravni) razmeroma dobro prestala
vojni čas, predvojni, medvojni in povojni oskrbnik Vinko Tepina, posestnik in medvojni župan
na Jezerskem. »Bil je tudi predvojni in povojni gorski reševalec; leta 1940 je bil vodja reševalnega moštva na Jezerskem, ki je bilo vključeno v Kranjsko podružnico SPD, to moštvo pa je
bilo na najimenitnejšem seznamu reševalnih moštev Slovenije.«

Češko kočo na Spodnjih Ravneh so le nekaj prvih povojnih let upravljali kranjski planinci; kot jim je bila
leto dni po drugi svetovni vojni dodeljena, je bila tri leta pozneje z nekakšnim za tiste čase običajnim
dekretom dodeljena drugemu planinskemu društvu.

Češko kočo so, kot je splošno znano, davno pred tem postavili člani Češke podružnice
Slovenskega planinskega društva iz Prage. V osrednjem slovenskem planinskem glasilu beremo, da »se je dne 26. julija 1900 blagoslovila in otvorila na severni strani Savinjskih planin,
na koroški zemlji, za planinstvo velevažna Češka koča. Iz Jezerskega odpre se ti prekrasen
razgled na strmo to gorovje, ki je bilo do letos skoraj nepristopno. Načelnik češke podružnice,
vseučilišni profesor g. dr. K. Chodounsky, ki pozna naše planine bolj nego mi sami, si je izbral
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ta kraj za delovanje svoje podružnice. Profosor dr. Frischauf in župan Muri pregledala sta svet
ter našla prostor za novo kočo. Najpoprej se je napravil kolovozen pot do Štularjevega sedla
(1335 m), odtod pa jahalna pot z zmernim strmcem do široke, proti vzhodu ležeče, okolo
1600 m visoke z ruševjem obrasle planine Dolenje Ravni, kjer je prej stala borna ovčarska
koča. Ta prostor so odločili za kočo. Pripravljalna dela je vodil nadučitelj Fr. Kocbek, načrte za
zgradbo je pa napravil profesor Podhajsky v Pragi. Seveda so tudi temu podjetju nasprotovali
znani nasprotniki, a narodna odločnost jezerskega župana gosp. Murija je premagala vse. Že
od leta 1877 je prof. dr. Frischauf opozarjal Nemce na to divje romantično planinsko pokrajino, na katero ni bilo še iz Jezerskega nobene varne steze, pa ti niso imeli poguma poprijeti se
težavnega dela. Šele Češka podružnica se je odločila tu postaviti planinsko kočo.
Zapela je sekira na strmih bregovih Gorenje-Jezerske Kočne; z velikim trudom so vlačili
delavci macesne na stavbišče. Vsako deblo je bilo treba privezati, da jim posekano ni zdrknilo
v globino. Jeseni lanskega leta je bila koča dodelana in z macesnovimi skodlami pokrita.
Koča je zgrajena v slogu čeških kmetiških stavb z verando proti jugu in vzhodu. Dolnji
del je zidan ter ima klet in shrambo ter prostor za vodnike. Po stopnicah dospeš v visoko
pritličje, kjer je kuhinja, soba za čuvaja, prostorna obednica in dve spalnici za šest in tri osebe.
V zgornjih prostorih je mala spalnica za tri osebe in skupno prostorno ležišče za 20 do 25
oseb. Z močnimi in železnimi vrvmi je pričvrščena koča v skale in tako zavarovana proti viharjem. Lično notranjo opravo so darovale češke gospe. Prostor okoli koče je pravi planinski vrt,
posut z raznovrstnimi planinskimi cvetlicami. Ne daleč proč ležijo na desno in levo debele
snežne plasti kot ostanki plazov, pred katerimi pa čuva kočo visok rob na Gornjih Ravneh, ki
deli vse plazove. Dvajset korakov v stran izvira v senci izpod skale bister studenec.
Razgled od koče človeka kar očara. Proti jugu štrle navpične stene Grintovca, Dolgega
hrbta, Skute in Rinke, sami velikani čez 2400 m, na vzhodu vidiš Mrzlo goro, Babo, Goli vrh
in Jezerski vrh, proti severu Obir in zadnje strme robove Košute, zapadno stran pa zapirajo
robati grebeni Kočne, strmi Storžič in mogočni Triglav ...
Koča in poti stanejo okoli 10.000 goldinarjev, a s temi razmerno malimi stroški odkrili so
Čehi hribolastvu jeden najlepših delov slovenskih planin.
Ni bilo videti na nebu meglice, ko je 'triglavski župnik' – tako namreč nazivajo Čehi gospoda Aljaža – ob spremstvu treh gg. tovarišev blagoslovil planinsko kočo. 250 hribolazcev,
med njimi do 70 Čehov, se je udeležilo te ganljive slovesnosti. Dr. Chodounsky je končal
svoj krasni govor z besedami: 'Otvarjam to kočo in izročam jo v porabo hribolazcem vseh
narodnosti brez izjeme. Tu naj najde potnik počitek po trudapolnem potovanju, v tej koči naj
nehajo strasti in boji, v tem gorskem zavetišču naj vlada mir. A hribolazci druge narodnosti
naj ne pozabijo, da smo to kočo postavili Slovani in da stoji na slovanskih tleh.' Temu sledili
so še drugi govori, polni navdušenja za našo dobro planinsko stvar.
Med tem, ko so češke gospe pogoščevale navzoče s plzenskim pivom in mrzlimi jedmi,
čula se je še marsikatera lepa in navdušena beseda. Grmenje topičev je pa čudovito od-
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mevalo od strmih sten in tako poveličevalo ta planinski praznik, ki ostane gotovo vsakemu
udeležencu neizbrisljivo v spominu.«
Mirnemu, prav romantičnemu predvojnemu času je sledila 2. svetovna vojna, ki je kajpada tudi marsikje v gorah pustila razdejanja, po njenem odrešilnem koncu pa je bilo treba tudi
gorati del domovine v popolnoma drugačnih političnih in gospodarskih razmerah nekako
postaviti na noge. Dandanašnji si namreč ni mogoče predstavljati, v kako za današnje čase
nenormalnih razmerah so živeli po drugi svetovni vojni ljudje v Sloveniji, enako težavno pa
je bilo tudi delo v družbenih organizacijah.
Z 21. avgustom 1947 je datirano pismo Planinske skupine Kranj, ki je bila takrat del Okrajnega fizkulturnega odbora, ta pa del Fizkulturne zveze Slovenije, poslano Odseku za preskrbo Okrajnega ljudskega odbora v Kranju, v katerem tajnik kranjskih planincev Franjo Klojčnik
piše: »Oskrbnik naše planinske postojanke Češke koče na Ravneh (1543 m) tov. Tepina z Jezerskega uporablja za prenos tovorov v svrho oskrbovanja koče konja, za katerega prosimo,
da dodelite primerno količino koruze in otrobov. Za uvidevno rešitev naše vloge se vam
vnaprej zahvaljujemo. S Titom v našo prvo petletko!«
Letne bilance o poslovanju v Češki koči za leti 1946 in 1947, sicer spisane na roko, pa so
bile zgledne. Iz mesečnih in letnih poročil gospodarice koče Ive Mlakar se točno vidi, koliko
vina in hrenovk (druge hrane in pijače takrat v koči očitno ni bilo mogoče kupiti) so kupili
in v koči prodali in kolikšen je bil iztržek; za celotno leto 1946 so, na primer, nabavili le nekaj
več kot 35 litrov vina. Iz teh časov je bilancam med drugim priložen račun z glavo Pekarne
Aljančič Rezi in Janko z Jezerskega in žigosan z »Ivan Aljančič, mesar, Jezersko«, in sicer za 30
kozarcev po osem dinarjev; na računu je natisnjeno »Plača se v Jezerskem, toži se v Kranju«.
Zanimiva dokumenta tistega časa sta tudi pismi Ane Košir, ki je bila takrat v Češki koči
kuharica in je tam poleg tega opravljala še marsikatera druga dela. Prvega je 27. decembra
1948 pisala tovarišu Tonetu Beleharju in se v njem z okorno pisavo in temu primerno knjižno
slovenščino opravičuje, ker ga spet nadleguje: »Še enkrat bi Vas prosila, če je mogoče dobiti
zame čevlje. Čeprav so smučarski, mi je prav vseeno, bodo naj številka 40-41, kajti preden bi
dočakala drugačne, bo že konec zime, potrebujem pa jih zdaj, ker imam samo poletne in me v
njih zebe. Ludvik in žena sta jih že dobila, jaz, ki sem trpela več kot Francka, pa ne. Čeprav sem
14 dni napravljala drva, nisem za to dobila niti dinarja, nihče pa ne ve, koliko vode sem znosila
za ribanje, pranje rjuh in za kuho. Namučila sem se in niti 2000 dinarjev plače nisem imela,
ker sem bila na svoji hrani; kakšnega tisočaka napitnine in tudi tiste čevlje bi mi lahko dali.
Vseskozi sem skrbela za društvo in tudi postregla sem ljudem, kolikor je le bilo v moji moči.
Gospod Belehar, priporočam se Vam še za prihodnje leto, če boste še imeli to kočo, če pa
ne, bi šla tudi v katero drugo. Ponujajo mi, da bi šla na državno posestvo za gospodinjo, a me
veseli delo v planinski koči, čeprav je včasih to veliko trpljenje, kar pa se pozabi, ker je včasih
tudi prijetno. Vsi pri planinskem društvu ste fejst ljudje, tako da mi je bilo delo tukaj kar všeč.
Še enkrat Vas torej prosim, če bi lahko prišla do čevljev. Denar Vam bom potem že sama
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prinesla. Ne pozabite name! Pozdravlja Vas Ana Košir, Jezersko.«
Kmalu po novem letu, 9. januarja 1949, je pisala še Franju Klojčniku, ga vnovič prosila za
posredovanje pri nabavi zimskih čevljev, ki jih »v prosti prodaji«, kot se je takrat reklo, če si
hotel kaj nabaviti v trgovini, najbrž ni bilo mogoče kupiti, in mu sporočila, »da mi je prav žal,
ker ne morem iti v Dom na Krvavcu. Zadržuje me sin, star 11 let in slabega zdravja, ki hodi v
šolo, zato bi ga težko pustila samega pri tujih ljudeh. V Češki koči je seveda vse kaj drugega:
med počitnicami ga lahko vzamem s seboj in brez skrbi in z veseljem delam, ker ne premišljujem, kje je otrok in kaj dela. V prejšnjem pismu sem omenila, da bi šla naslednjo sezono
v drugo kočo, če Češke koče ne bi več imeli, ker Jezerjani nekaj govorijo o tem. Torej se Vam
za letos spet vljudno priporočam za delo v Češki koči, kjer bi prevzela celotno gospodinjstvo
in bi še bolj skrbela za društvo, kot sem zdaj. Če Ludvik« (Virnik; op. ur.) »ne bo več upravnik,
poiščite poštenega oskrbnika ali oskrbnico.«
Tista prva povojna leta je prišlo v Češki koči vsaj do dveh zapletov. Dne 14. julija 1947 je
oskrbnik koče Vinko Tepina poslal Planinskemu društvu Slovenije – Podružnici Kranj pismo
z naslednjo vsebino:
»Kot vam je znano, je Fizkulturni aktiv Jezersko priredil v dneh 17. in 18. maja 1947 veleslalom izpod Grintovca. Ob tej priliki je zgoraj navedeni aktiv uporabil prostore Češke koče,
kjer je v lastni režiji nudil posetnikom hrano. Razumljivo je, da se je za kuhanje jedi in gretje
prostorov porabila precejšnja količina drv, katera sem imel pripravljena za letno sezijo. Ker
na to porabo drv nisem računal, mi jih bo za poletno sezijo zmanjkalo in bom prisiljen kuriti
s popolnoma mokrimi drvmi. Obenem pa imam še občutno škodo, ker je napravljanje drv v
tako visokih predelih združeno s precejšnjim trudom in stroški.
Prav tako so ostali vsi prostori neočiščeni, dobesedno taki, kakršne so zapustili posetniki.
Posoda, katera se je uporabila za kuho, kot tudi porcelan, vse je ostalo nepomito. Da se je vse
to očistilo, je bilo povezano s precejšnjo zamudo časa, kar je šlo vse na moj račun. Vendar se
mi odgovorni prireditelji za vse to niso niti zahvalili, kaj da bi mi še stroške povrnili.
Razumeli me boste, da mi kot oskrbniku Češke koče ne bo mogoče za F. A. Jezersko vsako
leto nositi takih stroškov, zato vas kot upravitelje koče naprošam, da poskrbite, da se v bodoče take nerednosti ne bodo več dogajale.
Smrt fašizmu – svoboda narodu!«
Poldrugo leto pozneje, 7. januarja 1949, je Planinskemu in alpinističnemu društvu Kranj,
kot se je takrat imenovalo poznejše PD Kranj, poslala iz Preddvora podobno pismo oskrbnica
Češke koče Fani Tepina:
»Na vaš dopis z dne 22. 12. 1948 vam o nepravilnostih s strani odgovornih prirediteljev
Majnikovega slaloma pri Češki koči podajam naslednje poročilo:
Radi slabih izkušenj, ki jih ima s Fizkulturnim aktivom Jezersko iz leta 1947 moj tast, sem
še pred prireditvijo stopila v stik s takratnim predsednikom aktiva tov. Vole Andrejem, da se
dogovorim vse potrebno z ozirom na uporabo koče za tiste dni. Tako mi je takrat obljubil od
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njihove strani pomoč pri pobiranju reševalnega fonda in prenočnin. Za zamudo časa v dneh
slaloma in porabo drv za kuho in gretje prostorov se mi izplača 800 dinarjev odškodnine,
kočo pa naj aktiv očisti udarniško.
V resnici pa je bila stvar čisto drugačna. Takoj ko sem prišla v Češko kočo, sem videla, da
sem tu odveč. Kdo so bili takrat odgovorni funkcionarji, niti ne vem, ker so mene enostavno
vsi popolnoma prezrli. Ker niso hoteli stopiti z menoj v stik in niso nudili nobene pomoči, se
je pobiranje reševalnega fonda moralo sploh opustiti. Takrat pa sem se tudi lahko prepričala,
da odgovorni prireditelji ne poznajo hišnega reda ali pa jim ni mar za lastnino planinskega
društva. Tako so gostje kljub temu, da je jedilnica dovolj prostorna, plesali v moški spalnici
in kvarili pod z okovanimi čevlji ter ob isti priliki uporabljali tudi postelje v svojo zabavo.
Prireditelji proti temu niso ukrenili ničesar, ko pa sem goste opozorila jaz, so mi enostavno
odgovorili, da je današnji prireditelj F. A. Jezersko.
Koča je bila po prireditvi za silo očiščena, ostalo pa je precej zelo umazanih kuhinjskih
brisač, ki sem jih pozneje oprala, seveda z lastnim milom. Izposodili so si tudi osem komadov
steklenic (zelenk 1,4 l), ki so bile odnešene v dolino in niso bile vrnjene. Prav tako je bil takrat
zlomljen ključ v ženski spalnici in ni bil nadomeščen. Za zamujeni čas mi aktiv ni izplačal
nikake odškodnine, za drva pa so se pozneje obvezali, da jih še pred začetkom poletne sezije
nadomeste, kar pa kljub večkratnim opominom prav do konca sezije niso storili, tako da mi
še danes dolgujejo dogovorjenih 800 dinarjev.
Smrt fašizmu – svoboda narodu!«
Vendar povojno upravljanje Kranjčanov s Češko kočo ni trajalo dolgo. Ko so na Jezerskem
konec leta 1948 ustanovili lastno planinsko društvo in niso bili nikogaršnja podružnica več,
so hoteli imeti zanj še kakšno materialno podlago.
Že 4. decembra 1948 je Planinsko in alpinistično društvo (PAD) Jezersko poslalo društvu
z enakim naslovom v Kranju (kot se je takrat imenovalo sedanje PD Kranj) dopis, v katerem
zahteva, naj naslovnik pojasni, »na kakšni pravni podlagi je predsednik PAD Kranj tov. Klojčnik
iznesel na odseku za planinstvo in alpinistiko pri Fizkulturni zvezi v Ljubljani neutemeljeno
trditev, da so Jezerjani ob neki smučarski prireditvi baje v letu 1947 pustili kočo po končani
prireditvi v skrajnem neredu«. Po tem je Planinsko in alpinistično društvo Kranj – zaradi kdo
ve kakšnih pritiskov – pisno izjavilo, »da PAD Jezersko ne nosi nobene krivde za nered v Češki
koči, zapuščen po smučarski prireditvi, ker PAD Jezersko takrat sploh še ni obstajalo in do
danes v Češki koči ni imelo nobene prireditve ter jamči za to, da radi tega delikta nekih PAD-u
neznanih oseb, ki so ob tej prireditvi nosile odgovornost za red in snago v koči, PAD Jezersko
ne bo utrpelo na ugledu in na gospodarskih pridobitvah.«
Še preden je oskrbnica Fani Tepina poslala svojemu matičnemu planinskemu društvu
Kranj (ki se je takrat imenovalo drugače) malo prej citirano pismo, je Planinsko društvo Jezersko na božični dan leta 1948 (ki tistega leta pri nas seveda še ni bil praznik) poslalo Glavnemu
odboru Planinske zveze Slovenije v Ljubljano dopis, v katerem sporoča, da »se je članstvo tu-
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kajšnjega PD na svojem rednem letnem občnem zboru 29. novembra 1948« (ki je bil nemara
ustanovni) »soglasno izreklo in poverilo odboru nalogo, da izposluje pri Glavnem odboru
PZS oziroma od plenuma planinskih društev Ljudske republike Slovenije planinsko postojanko Češko kočo, ki se nahaja na teritoriju našega društva, v letu 1949 pod svoje nadzorstvo...
V zvezi s tem vam zaenkrat ne moremo citirati količinsko, koliko bi koča potrebovala ene ali
druge stvari za gospodarsko leto 1949, ker v tej zadevi do sedaj nismo vodili računa in nimamo nikakršnih podatkov o prometu tega leta. Vsled tega vas prosimo, da se kontigent, ki ga
bo za Češko kočo prav gotovo predložilo PD Kranj in ki bo vsekakor realen, vzame na znanje,
prosimo pa, da se pri zabeležbi kredita PD Kranj za Češko kočo pristavi opomba, da se isti ob
ugodni rešitvi Gospodarskega sveta o dodelitvi koče PD Jezersko prenese na PD Jezersko.«
Z geslom »Vse za planinstvo« sta se na koncu dopisa, ki kaže, kako se je takrat delalo s
premoženjem, podpisala predsednik prvega po drugi svetovni vojni ustanovljenega planinskega društva v Sloveniji, PD Jezersko, Tone Ekar in tajnica Anica Šinkovec.
Toda tako se je takrat pač nasploh delalo, takšne so bile takrat družbene razmere.
Glavni odbor PZS je dober teden po novem letu, 8. januarja 1949, poslal Planinskemu
društvu Kranj pismo s sporočilom, da »priloženo pošiljamo prepis dopisa Planinskega društva Jezersko z dne 25. 12. 1948, v katerem predlagajo, da bi PD Kranj pristalo, da PD Jezersko
oskrbuje Češko kočo v letu 1949. Prosimo, da se tozadevno dogovorite neposredno z odborom PD Jezersko, kjer se naj razčisti stališče obeh prizadetih društev. Primerno bi bilo, da bi
se tozadevni društveni sestanek vršil pred sestankom PD z Gorenjske, ki bo v nedeljo, dne
16. t. m. Na tem sestanku na Jesenicah bi mogla PD Kranj in Jezersko že staviti konkretne
predloge. V vsakem primeru pa pričakujemo najkasneje do 15. 1. 1949 poročilo o stališču
tamošnjega društva na predlog PD Jezersko.« Pod »Smrt fašizmu – svoboda narodu!«, ki je
tiste čase veljal namesto planinskih pozdravov ali dobrih želja, sta se podpisala predsednik
PZS Fedor Košir in podpredsednik Ljubo Tiplič.
Naslednje ohranjene korespondence med obema gorenjskima planinskima društvoma
in PZS kažejo, kako zmedeno je bilo tista povojna leta pri nas poslovanje. Dne 4. aprila 1949
so iz Planinske zveze Slovenije poslali PD Jezersko pismo, ki ga je podpisal sekretar Rado
Lavrič, in sporočili, da »smo vzeli na znanje, da je bil dosežen sporazum med PD Kranj in PD
Jezersko, da bo PD v Kranju v letu 1949 opustilo oskrbovanje Češke koče na Ravneh. Glavni
odbor PZS je radi tega sklenil, da izroči Češko kočo z vsem v njej se nahajajočim inventarjem
v upravo Planinskemu društvu na Jezerskem, in to od 1. aprila 1949. Primopredaja navedene
planinske postojanke naj se izvrši najkasneje do 15. aprila 1949 ter je treba sestaviti tozadevni zapisnik s spiskom inventarja, oboje v trojniku, od katerega pripada en izvod GO PZS, en
izvod PD Kranj in en izvod PD Jezersko. PD Jezersko mora kot skrben gospodar čuvati ljudsko
imovino ter Češko kočo upravljati po enotnih smernicah PZS, ki more kočo dodeliti drugemu
PD, ako se izkaže, da PD Jezersko postojanke ne upravlja pravilno.«
Najbrž je na podlagi tega pisma poslalo Planinsko alpinistično društvo Jezersko 19. aprila
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1949 Planinskemu društvu Kranj (tudi iz tega se vidi, kako neurejene so bile razmere, saj niti
iz naslova ni razvidno, ali je uradno šlo za planinsko ali planinsko-alpinistično društvo) pismo,
ki ga je lastnoročno podpisal prvi jezerski planinski društveni predsednik Tone Ekar. V njem
prosi, naj Kranjčani 24. aprila pridejo na primopredajo Češke koče, in ob tem pripominja, »da
radi dodelitve inventarja čakamo še točnih pojasnil od GO PZS«. Prvi julijski dan istega leta
sta predsednik PD Jezersko Tone Ekar in tajnica Anica Šinkovec kranjskim planincem poslala
kratko pismo, naj »radi dela markacijskega odseka vaš markacijski odsek sporoči mejno črto
med vašim in našim delovnim območjem«.
Toda še 5. novembra 1949 je poslal Vinko Tepina z Jezerskega (ta mož je bil tedaj znan
tudi po tem, da je hodil na vrh Grintovca s svojo stalnim planinskim obiskovalcem dobro
znano jazbečarko Fjolco) Planinskemu društvu Slovenije v Kranju ročno spisano pismo: »Kakor smo zadnjič govorili glede dela in dobave potrebnega lesa, vam sporočam, da bi bilo
dobro, če bi les oziroma deske čimprej preskrbeli, ker se lahko zgodi, da ga med tem kdo
odpelje, če bi se stvar zavlekla. Potrebno bi bilo, da bi takoj dobili dobavnico, mogoče za
nekaj več, morda bodete tudi stopnice delali iz macesnovih desk. Tudi bi bilo dobro, da bi
prišel kdo od društva gor, da sam vidi blago. Prosil bi tudi, da bi čim prej poslali mere za vrata
in okna, da se bo natančno vedelo, koliko je treba vsake vrsta robe.« Za razliko od takratnih
funkcionarjev se je v pismu poslovil »s planinskim pozdravom«.
Ali je mogoče, da Vinko Tepina, ki je toliko let živel s Češko kočo, ni vedel, da je ne upravljajo več Kranjčani, ampak Jezerjani? To je še toliko bolj nenavadno zato, ker je v poročilu
predsednika PD Kranj z rednega letnega občnega zbora 14. decembra 1949 nedvoumno
zapisano, da »smo iz gospodarske dejavnosti izločili oskrbovanje Češke koče, ki smo jo odstopili mlademu društvu na Jezerskem«.
Tako za samostojno planinsko društvo na Jezerskem kot tudi za to, da to društvo dobi v
upravljanje Češko kočo, se je najbolj zavzemal Anton Ekar, sicer stari stric sedanjega predsednika PD Kranj Francija Ekarja. Anton, ki so ga seveda vsi klicali Tone, je na Vratcih in nad
Češko kočo skupaj z Marjanom Murovcem zasadil planike. Bil je neutruden pri vzdrževanju in
upravljanju Češke koče, pri napeljavi vodovoda, drvarjenju in še čem. Leta 1946 je nesel novo
vpisno knjigo na vrh Velike Koroške Babe, bil je pobudnik ideje, da bi ob Češki koči postavili
spomenik v vojni preminulim jezerskim alpinistom Krču, Grabnerju in Majniku. Bil je član več
organizacij, največ pa mu je pomenilo planinstvo; pred vojno je bil član Kranjske podružnice
SPD, po vojni pa PD Kranj. V petdesetih letih prejšnjega stoletja je s Pavletom Kemperlom
kot prvi Jezerjan preplezal Nemško smer v Severni triglavski steni, več plezalnih vzponov pa
je opravil tudi v drugih slovenskih stenah, na primer Kalške gore, Dolških škrbin in Kočne.
Prijateljeval je med drugim z Miho Potočnikom, Jožetom Čopom, Fedorjem Koširjem in še
katerim od znanih planincev.
Za kdo ve kakšen namen je moral Anton Ekar prva povojna leta ročno spisati svoj življenjepis – ni izključeno, da ga je moral izročiti družbenopolitičnim organizacijam, ki so takrat
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skrbno bedele nad vsakršnim delovanjem, preden je postal prvi predsednik PD Jezersko. To
je mogoče upravičeno domnevati na podlagi večkratnega omenjanja svojega političnega
prepričanja. Takole je Anton Ekar lastnoročno napisal svojo biografijo, ki jo v celoti objavljamo, da bi nazorno prikazali takratne družbene razmere, tudi v planinstvu:
»Rojen sem dne 19. januarja 1899 v Novi vasi 11 pri Preddvoru, okraj Kranj, okrožje Ljubljansko. Po poklicu sem gozdni delavec, uslužben pri Produktivni zadrugi Lemo na Jezerskem. Sem sin umrlega Andreja Ekarja, rojenega v Novi vasi, ki je bil poljedelec, in umrle
Marije, rojene Rehberger, iz Nove vasi. Oba sta že davno umrla, oče leta 1916, mati pa 1933.
Niti oče niti mati se nista zanimala za politična vprašanja in sta bila torej brez politične orientacije. Od družinskih članov imam tri brate v Ameriki in ne vem za njihova politična prepričanja. Brat Ivan je v Kranju v tovarni Božič zaposlen kot pisarniška moč. Njegov sin je bil v
partizanih, sam pa je še danes simpatizer z OF. Brat Jakob živi v Novi vasi pri Preddvoru in je
po poklicu poljedelec in lastnik majhne kmetije. Partizane je med borbo podpiral in je tudi
danes zaveden član OF. Sestra Frančiška živi na Gornji Beli pri Preddvoru in je vdova po Juriju
Nagliču. Za politična vprašanja se ne zanima preveč in kolikor mi je znano, je bilo njeno zadržanje neoporečno. Žena Helena, rojena Teul, živi z menoj v skupnem gospodinjstvu. Rodila
se je leta 1895 na Jezerskem. Med okupacijo je materialno podpirala partizane, danes pa je
članica OF in množičnih organizacij. Za današnji red je navdušena, in to iz prepričanja.
Osnovno šolo sem dovršil v Preddvoru v letih 1906 do 1913. S petnajstim letom sem šel
kot gozdni delavec na delo v Zgornjo Kokro, ki je sedaj Državna gozdna uprava, kjer sem bil
zaposlen približno sedem mesecev, nato sem se vrnil domov. Leta 1915 sem moral oditi na
italijansko bojišče v delovno četo. Tu sem bil šest mesecev, nakar sem bil oproščen. Leta 1917
sem bil poklican k vojakom v avstrijsko armado, kjer sem bil do marca 1919. leta, nakar sem
se vrnil kot ranjenec. Istega leta sem dobil zaposlitev pri Dolencu v Zgornji Kokri, od tam sem
šel k Fuksu v Preddvor, leta 1920 pa sem bil za 18 mesecev poklican v jugoslovansko vojsko.
Po vrnitvi iz vojske sem bil v letih 1922 in 1923 zaposlen kot gozdni delavec pri Deteli v Potočah, leta 1924 pa v Putrhofu pri Tržiču. Od leta 1925 do 1929 sem bil zaposlen kot gozdni
delavec pri Locmezarju v Zgornji Kokri. Leta 1929 in 1930 sem bil kot gozdni delavec v Beli pri
Železni kapli na Koroškem pri Francu Muriju. Od leta 1930 do 1936 sem bil pri Ivanu Ofnarju
kot gozdni delavec in voznik in tudi hlapec. Nato sem bil zopet tričetrt leta na Koroškem,
potem pa vse do leta 1943 pri Francu Muriju z Jezerskega kot gozdni delavec. Od tedaj pa do
leta 1945 sem bil hlapec pri Uršuli Muri na Jezerskem. Po osvoboditvi sem delal kot gozdni
delavec pri Ofnarju v KLO« (Krajevni ljudski odbor; op. ur.) »Jezersko, sedaj pa delam pri Lesni
zadrugi na Jezerskem.
V stari Jugoslaviji se nisem pridružil nobeni politični skupini. Pač pa sem leta 1936 dobil
na Koroškem zvezo s tamkajšnjimi komunisti; organiziran nisem bil, pač pa sem bil simpatizer KP. Med okupacijo sem bil v stalnih zvezah s partizani in sem jih obveščal in jim materialno pomagal, preskrbel pa sem jim tudi manjšo količino orožja. Bil sem ilegalec z imenom Pe-
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tek. Po osvoboditvi sem postal odbornik KLO Jezersko, predsednik sindikata lesnih delavcev,
član F. A., RK, predsednik komisije za izvedbo agrarne reforme, član Lesne zadruge – oziroma
prav vseh organizacij.
Za komunistično idejo sem se začel zanimati leta 1936, in sicer kot delavec, pripadnik
razreda izkoriščanih. Kandidaturo za člana partije sem prejel na povabilo sekretarja celice
Jezersko meseca marca 1946, in sicer zato, ker so poznali moje staro komunistično prepričanje. Članstvo KP so mi poklonili 22. decembra 1946. S komunistično literaturo sem se začel
malo seznanjevati v glavnem med okupacijo in po svobodi. Radi nezadostnega študiranja
marksistične literature še nisem dobro zgrajen.
Po značaju sem miren in trezen. Imam močno voljo, da pomagam naši državi ne samo s
fizičnim delom, ampak tudi z organizacijskim udejstvovanjem, a mi za to delo še primanjkuje
sposobnosti in zgrajenosti. Sem odkritosrčen in nepravilnosti pri drugih vedno javno kritiziram. Nisem sebičen in sem precej borben in revolucionaren. Včasih sem bil precej podvržen
alkoholu, danes pa sem to precej opustil. Obnašanja sem primernega. Čut odgovornosti
imam in naloženo delo vedno opravim po svojih sposobnostih. Anton Ekar.«
Tako Anton Ekar kot njegovi planinski tovariši z Jezerskega so bili do ustanovitve lastnega
planinskega društva pred vojno člani Kranjske podružnice SPD, po vojni pa PD Kranj. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja je dobil Tone Ekar za svoje planinske zasluge, tudi za vodenje
GRS na Jezerskem, najvišja planinska priznanja, tudi zlata znaka Planinske zveze Slovenije in
Jugoslavije.
Nekaj desetletij so potem Jezerjani upravljali Češko kočo na Spodnjih Ravneh, po spremembi političnega sistema in po osamosvojitvi Slovenije pa je kdo ve kdo ugotovil, da je po
zemljiški knjigi imetnik uporabne pravice te koče in zemlje, na kateri stoji, še vedno Planinsko
društvo Kranj, čeprav so bili Jezerjani vsa ta dolga leta prepričani, da so to oni. Obe planinski
društvi sta se sporazumeli in 29. maja 1992 spisali in uradno potrdili pogodbo, katere 2.
člen se glasi, da »med pogodbenima strankama ni sporno, da je Planinsko društvo Kranj
leta 1949 s sklepom UO PD Kranj in PZS odstopilo in oddalo v upravljanje Češko kočo na Sp.
Ravneh Planinskemu društvu Jezersko. S sedanjo pogodbo želita pogodbeni stranki uskladiti
dejansko stanje lastništva in zemljiškoknjižno stanje.« V naslednjih dveh členih piše, da »prva
pogodbena stranka, PD Kranj, s to pogodbo brezplačno prenaša pravico uporabe pri vlož.
št. 293 k. o. Jezersko na drugo pogodbeno stranko, PD Jezersko, kateri dovoli pri navedeni
vlož. št. 293 vknjižbo pravice uporabe na njeno ime in s tem se dokončno uredi postopek
prenosa iz leta 1949. Druga pogodbena stranka se strinja z brezplačnim prenosom pravice
uporabe zgoraj navedenih nepremičnin na njeno ime in od podpisa te pogodbe dalje nosi
vse dajatve in druga javna bremena, vezana na te nepremičnine.« Pogodbo sta podpisala
predsednika obeh planinskih društev, Luka Karničar za Jezerjane in Franc Ekar za Kranjčane.
Le dva meseca pozneje, 24. julija 1992, je kranjska enota Temeljnega sodišča v Kranju
izdala sklep: »Na podlagi pogodbe z dne 29. 5. 1992 se dovoljuje pri nepremičnini v družbeni
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lastnini, imetnik pravice uporabe Planinsko društvo Kranj, vl. št. 293 k. o. Zg. Jezersko, naslednji vpis: Vknjižba imetnika pravice uporabe za Planinsko društvo Jezersko, Zg. Jezersko 56.
Pogodba se vzame v zbirko listin.«
Toda v začetku leta 1994 je prišlo med obema društvoma še do enega nepremičninskega zapleta, za katerega pa društvi nista bili krivi. Potem ko je bila pogodba iz leta 1992 že
poldrugo leto vknjižena v zemljiški knjigi, »se je ugotovilo«, da je kranjsko sodišče izdalo napačen sklep o prenosu uporabne pravice. V 2. odstavku Sporazuma o razveljavitvi pogodbe
o brezplačnem prenosu pravice uporabe z dne 29. maja 1992 sta pogodbenika ugotovila,
»da je bil pravi namen pogodbe prenos pravice uporabe Češke koče, ne pa Kranjske koče na
Ledinah in smučišča Skutin ledenik, kar namreč v naravi in po podatkih katastra predstavlja
parcela št. 568/2, nerodovitno zemljišče v izmeri 4760 kvadratnih metrov in stavba v izmeri
132 kvadratnih metrov.« Ta sporazum sta morala pogodbenika skleniti, ker »namen pogodbenikov ni bil prenos pravice uporabe na nepremičninah, ki so v lasti in nemoteni posesti
prvopogodbene stranke, PD Kranj, s čimer se drugopogodbena stranka izrecno strinja«. V
3. členu tega sporazuma »drugopogodbena stranka zato izrecno dovoljuje, da se pri vl. št.
293 k- o- Zg. Jezersko, kjer je vpisana parcela št. 568/2, vknjiži na podlagi tega sporazuma
ponovno lastninska pravica na prvotnega lastnika in posestnika, Planinsko društvo Kranj.«
Sporazum sta spet podpisala ista podpisnika kot dve leti prej, predsednika obeh planinskih
društev Franc Ekar in Luka Karničar.

Planinski dom na Gospincu
Takoj po 2. svetovni vojni, leta 1945, so planinsko kočo na Krvavcu dodelili Planinskemu
društvu Kranj, pač po načelu, da naj bo v upravljanju tistega planinskega društva, ki je tej lokaciji najbližje. Ob starem domu, ki so ga novi upravitelji po prevzemu obnovili, so začeli graditi planinski hotel, poleg tega so zgradili še električno napeljavo na vrh Krvavca, vodovod
s črpalkami in tovorno žičnico. V ta dela so kranjski planinci vložili neizmerno veliko, nikoli
natančno zapisano in denarno ovrednoteno število prostovoljnih ur dela, pa tudi gotovine
v dinarjih in kreditov. Ko so se leta 1973 v državi spremenile finančne razmere, se je tudi PD
Kranj znašlo v skoraj brezizhodnih težavah, ko ni moglo več odplačevati anuitet, kreditov in
drugih terjatev.
Dolgoletni funkcionar PD Kranj in navdušeni planinec Rado Čarman se je v radijski oddaji
Radia Kranj 7. februarja 1999, ki so jo posneli na Krvavcu, ob marsičem drugem takole spominjal krvavških planinskih gradenj:
»Gradnja doma se je po načrtih inž. Skaberneta začela že leta 1924, delo pa je opravila
gradbena družba Bricelj-Ravnikar iz Ljubljane, prvi zidarska in drugi lesna dela. Stavba je
bila zidana iz kamna, krita z eternitom in od zunaj obita z lesonitom, ki naj jo varuje vlage.
Vseh sedem sobic je imelo peči, prav tako pa tudi veliko skupno ležišče. Tako je bil Dom na
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Krvavcu pripravljen tudi za daljše bivanje, zato je bil oskrbovan vse leto. Planinskemu slavju
in slovesni otvoritvi doma 6. septembra 1925 je prisostvovalo nad 2000 planincev, turistov in
okoliškega prebivalstva. Službo božjo je takrat opravil ljubitelj Krvavca duhovnik Peter Ciprijan Napas, ki je po maši dom tudi blagoslovil. Oficielno otvoritev je opravil društveni predsednik dr. Franc Tominšek, šolski upravitelj osnovne šole iz Cerkelj, ki je sicer tudi imel največ
zaslug, da je bil dom sploh zgrajen. Josip Lapajne je nato v poljudnem govoru, naslovljenem
na domačine, pojasnjeval pomen planinstva in bodril k medsebojnemu složnemu delu med
domačim ljudstvom in izletniki, turisti.«

Takšen je zdaj kranjski planinski dom na Gospinci na Krvavcu, ki ga marsikdo pozna kot »kočo pri Rozki«.

V svojem spominskem pričevanju se je Rado Čarman nato vrnil nekoliko nazaj, ko je
omenil, da je Kranjska podružnica SPD za svoje člane v Majerjevi gostilni v Kranju večkrat pripravila banket »in ob eni od takih priložnosti leta 1921 je Josip Lapajne porabil ugodno priliko, ko je postal minister Ivan Hribar pokrajinski namestnik, da je spodbudil navzoče veljake
celotnega okraja, naj se v spomin velikega dogodka zgradi na Krvavcu planinska postojanka
Hribarjev dom. Prisotni so bili navdušeni nad tem predlogom in so še isti dan zbrali precej
prostovoljnih prispevkov. Brat šolskega upravitelja Franc Lapajne je kot član upravnega odbora Slovenskega planinskega društva že leta 1923 dosegel sklep o gradnji doma na Krvavcu. Ker je bila lastnica na tem planinskem svetu baronica Irena Abfleitern posestnica kriške
graščine, so jo obiskali odposlanci SPD Franc Tominšek, Rozman in Josip Lapajne in ji izrazili
željo, da svet odproda ali daruje. Lastnica je takoj razumela željo planincev in je darovala
osem arov sveta in ves stavbni les ter s tem omogočila gradnjo, ki se je začela že leta 1924.«
V desetletjih po koncu druge svetovne vojne so planinski dom dograjevali in nadgraje-
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vali, napeljali do njega elektriko in pripeljali do njega žičnico, s čimer se je zanj povečalo zanimanje med obiskovalci. Kranjski planinci so kljub vse večjemu obisku vse teže odplačevali
kredite za najeta posojila. Ko je Krvavec postajal vse bolj znano smučarsko središče in ko so
se drugi investitorji odločili tam zgraditi hotel, kar se je potem v resnici zgodilo, so se planinci
iz Kranja poslovili od te svoje koče in ob spodnji žičniški postaji postavili novo planinsko kočo.
Proti koncu decembra 1974 je bilo v gorenjskem časniku »Glas« pod naslovom »Rešitev v
obojestransko korist« objavljeno, da »je skupščina Planinske zveze Slovenije v Kranju sklenila
prodati kranjski občinski skupščini planinski postojanki na Krvavcu in Šmarjetni gori, skupščina Kranja pa bo omogočila gradnjo nove planinske postojanke na Ledinah pod severno
steno Skute«. V novinarskem besedilu je bilo potem razloženo, da »je bilo na osnovi obojestranskega razumevanja dogovorjeno, da kranjska občinska skupščina oba objekta odkupi,
za protivrednost pa finančno omogoči Planinskemu društvu Kranj gradnjo nove planinske
postojanke na izredno pomembnem obmejnem področju kranjske občine. To so Ledine nad
Jezerskim pod severno steno Skute. Kranjska občinska skupščina je v letošnjem proračunu
že namenila 50 milijonov starih dinarjev v ta namen. Občinska skupščina Kranj in PZS bosta
sklenili posebno pogodbo.«
In sta skoraj natančno čez eno leto sklenili Pogodbo o prenosu nepremičnin: »PZS in PD
Kranj dovoljujeta, da se zgoraj navedene nepremičnine v zemljiški knjigi vpišejo kot družbena lastnina v uporabi občine Kranj«, te nepremičnine pa so bile stari in novi planinski dom
na Krvavcu ter parcela s planinskim domom na Šmarjetni gori skupaj z vodovodom in elek
trovodom. V 2. točki pogodbe je zapisano, da »bo Občina Kranj za prevzete nepremičnine
plačala odškodnino v vrednosti novogradnje in notranje opremljene planinske postojanke
iz 1. odstavka 2. točke te pogodbe«. Posebej je v 5. odstavku zapisano, da »planinska koča
na Gospincu in zavetišče GRS na Krvavcu nista predmet te pogodbe in ostaneta skupno s
pripadajočim zemljiščem last PD Kranj«.
Kranjski planinci so s tem potegnili črto pod svojo Šmarjetno goro, na Krvavcu, kjer sta
bila že v 19. stoletju med prvimi znanimi znamenitimi hribolazniškimi obiskovalci tudi triglavski župnik Jakob Aljaž in navdušeni častilec Savinjskih Alp dr. Johannes Frischauf, pa
so začeli pisati novo zgodbo. Kranjski časnik »Glas« je dve leti zatem, 2. decembra 1977,
objavil daljše poročilo, ki se začenja z ugotovitvijo, da »je le redko planinsko društvo, ki mu
v enem letu uspe spraviti pod streho in usposobiti za obratovanje dve planinski postojanki.
Planinskemu društvu Kranj je to uspelo. Konec julija je zavihrala zastava na novi postojanki
na Ledinah, v soboto, 26. novembra, pa na preurejeni in povečani postojanki na Gospincu
na Krvavcu.
Med planinsko postojanko na Gospincu, zgrajeno leta 1959, ki je bila bolj podobna baraki
kot pravi zgradbi, in sedanjo, imenovano Planinski dom na Gospincu, ni primerjave. Športnorekreacijski, planinski in predvsem cenen objekt bo odprt celo leto. Leži streljaj od zgornje
postaje gondolske žičnice na Krvavec. Planinski dom na Gospincu bogati gostinsko ponud-
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bo na Krvavcu in odpira vrata planincem, ljubiteljem rekreacije in smučarjem. Tribarvno vrvico je ob otvoritvi preurejenega doma prerezal Črtomir Zorec, prvi predsednik povojnega
kranjskega planinskega društva. Dom ima 35 ležišč, 120 restavracijskih sedežev, moderno
kuhinjo in učilnico, primerno za razne tečaje. Poslopje je ogrevano in ima vse druge zahtevane pritikline.«
Sicer pa je v obširnem »Vodniku po planinskih kočah v Sloveniji« Jožeta Dobnika (dopolnjen in popravljen ponatis četrte izdaje iz leta 2007, ki jo je izdala in založila Planinska zveza
Slovenije) napisano:
»Dom stoji na robu planote Gospinec v bližini zgornje postaje gondolske žičnice Krvavec.
Prvi planinski dom na Krvavcu je, tam, kjer je zdaj gostinski objekt Dom na Krvavcu, zgradilo
SPD in ga odprlo 6. septembra 1925. Od leta 1945 naprej ga je upravljalo PD Kranj, leta
1958 ga je razširilo in posodobilo, na Gospincu pa zgradilo pomožni objekt. PD Kranj je leta
1959 pomožni objekt odstranilo in zgradilo nov planinski dom. Leta 1977 ga je povečalo in
preuredilo. Povečani in preurejeni, pravzaprav na novo zgrajeni dom so slovesno odprli 26.
novembra 1977. Ko se je Krvavec razvil v zimsko smučarski center, je PD Kranj s privolitvijo
PZS prepustilo Dom na Krvavcu Občini Kranj, zadržalo pa zavetišče GRS PD Kranj, postavljeno na temeljih kolibe, namenjene za delavce pri graditvi Doma na Krvavcu. PD Kranj je tudi
sofinanciralo graditev vodovoda, elektrovoda in tovorne žičnice na Krvavec. Planinski dom
na Gospincu so večkrat obnavljali in posodabljali, leta 1996 so priključili tudi mobilni telefon.
V treh gostinskih prostorih so točilni pult in 140 sedežev, v 7 sobah je 40 postelj, na skup
nem ležišču pa je prostora za 13 ljudi; imajo WC, umivalnici in prhi s toplo in mrzlo vodo,
centralno ogrevanje, tekočo vodo, elektriko, mobilni telefon.«
Po koncu 2. svetovne vojne, ko je PD Kranj dobilo v upravljanje planinsko kočo na Krvavcu, ki je bila pozimi že po predvojni tradiciji tudi zavetišče za smučarje, so kranjski planinci
leta 1952 začeli premišljevati o gradnji žičnice, ki bi iz doline oskrbovala kočo in na smučišča
vozila tudi smučarje. Na sestanku 16. decembra 1952 v Kranju so »zainteresirani« sklenili, »da
se žičnica v vrednosti 100 milijonov starih dinarjev prične graditi spomladi 1953. Navzoči so
želeli, da bi nova žičnica ne bila na voljo samo planincem in smučarjem ožjega vplivnega območja, pač pa naj bi pospeševala tudi razvoj turizma v Sloveniji«, kot je v dolgi razpravi »Krvavec od pastirskih staj do sodobnega planinskega in rekreacijskega središča« ob 70-letnici
visokogorskega turnega smučanja in zimske alpinistike na območju Krvavca in v Sloveniji
napisal Marijan Masterl. Minilo pa je še nekaj let, preden so se pravzaprav precej po naključju
lotili del. V podjetju Žičnica iz Ljubljane so Kočevarji naročili žičnico-dvosedežnico, ki naj bi
prevažala turiste iz Kočevja na hrib Fridrihštajn nad mestom, zadnji trenutek pa so ugotovili,
da naprava z zmogljivostjo 300 prepeljanih potnikov na uro gospodarsko ne bi bila smotrna
in da bi prinašala izgubo – le od kod bi prišlo v Kočevje toliko turistov! Kočevarji so se marca
1957 odločili za prodajo svoje žičnice, prvi resnejši kupec jo je hotel postaviti iz Ljubljanske
kotline na vrh Šmarne gore, maja 1957 pa je bilo odločeno, da bo ta žičnica vozila na Krvavec.
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Traso je pomagal izbirati dober poznavalec Krvavca inž. Stanko Bloudek, julija 1957 so začeli
opravljati gradbena dela, 2. avgusta 1958 je bila slavnostna otvoritev po vrsti četrte take žičnice v Sloveniji; leta 1950 je začela obratovati sedežnica Habakuk na mariborskem Pohorju,
leta 1954 na Stražo nad Bledom, leta 1957 pa pohorska vzpenjača.
Istega leta 1957, ko so začeli graditi žičnico na Krvavec, je prišla na ta gorska izletišča in
smučišča tudi elektrika. Že leta 1925 je Ivan Čižmar iz Cerkelj zgradil na potoku Reka vodno
elektrarno, kot je v dolgi študiji o Krvavcu zapisal Marijan Masterl, pa »je Dom na Krvavcu
dobil iz te elektrarne leta 1957 elektriko. Kranjski planinci so zgradili 3,7 km dolg in 10 kV
daljnovod od Sangrada-Zanjivca na Gospinco, od tu do Doma pa nizkonapetostni vod. Elek
trika v Domu na Krvavcu je dala možnost, da je RTV Ljubljana v njem postavila televizijski
oddajnik, ki je začel redno oddajati 14. januarja 1957 (vendar to še ni bil slovenski program).«
V nadaljevanju piše, da »se je pričela napoved PD Kranj z dne 23. decembra 1952, da bo
žičnica na Krvavec pomenila zgodovinski dogodek tako za Krvavec kot za celo Slovenijo,
postopoma uresničevati s sedemletno zamudo.«
Potem so druge gradnje stekle presenetljivo hitro. PD Kranj in RTV Ljubljana sta po pisanju Marijana Masterla »uskladila čas gradnje novega prizidka k planinskemu domu in drugega RTV oddajnika. Gradbeni material, ki ga je na Gospinco pripeljala dvosedežnica, je 1100
metrov dolga tovorna žičnica prepeljala do Doma na Krvavcu. Zgradil jo je« (menda na stroške PD Kranj) »SAP-Turist v letu 1959, vsako zimo pa so krvavški žičničarji to tovorno žičnico
ob pomoči iznajdljivega Franja Kreačiča preuredili v 800 metrov dolgo smučarsko vlečnico...
V višinskem območju od 1480 do 1720 metrov je kot prva smučarska vlečnica pri nas delovala kar osem zim, vse dokler nista bili v letu 1966 zgrajeni enosedežnica Gospinca-Dom in
vlečnica Tiha dolina-Njivice.«
Z razvojem smučarskega središča na Krvavcu so postajale vse večje potrebe po stalni
vsaj sobotni in nedeljski reševalni službi, ki bi jo lahko učinkovito nudila le Gorska reševalna
služba. Predvsem takratni načelnik GRS Kranj dr. Gorazd Zavrnik je podpiral zamisel, da bi
gorski reševalci dobili na Krvavcu svoje zavetišče, možnosti pa so se ponudile, ko so tam
gradili hotel.
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Zavetišče GRS na Krvavcu
Znani kranjski planinec Peter Keše se je v oddaji Radia Kranj o kočah PD Kranj 7. novembra 1999 takole spominjal gradnje Zavetišča GRS na Krvavcu:
»Ko je bil hotel postavljen in je prihajalo na Krvavec vse več smučarjev, se je pojavila
potreba po dežuranju gorskih reševalcev na smučišču. Ob sobotah smo stanovali v starem
planinskem domu, da se nismo zvečer vozili v dolino in naslednji dan spet nazaj na Krvavec,
kjer smo bili pač gostje. Predvsem reševalci z daljšim reševalskim stažem, na primer Herlec,
Jenč, Žvokelj, Jeranko, Jenko in še drugi, so začeli vse pogosteje izražati željo po večji samostojnosti in zasebnosti, ki bi jo lahko dobili le v lastni koči. Izdelali smo načrt, da bi jo lahko
uredili iz gradbene barake, ki je med gradnjo novega doma na Krvavcu služila za shranjevanje materiala in za zasilno prenočevanje delavcev. Začeli smo uresničevati zamisel, zrisali
načrte, za gradnjo pa uporabili večinoma material, ki je ostal v baraki; nabavili smo le nekaj
lesa za kritino in špirovce, razen nekaj tesarjev, ki jih je plačalo planinsko društvo, pa je bilo
vse delo prostovoljno. Od leta 1967, ko je bilo zavetišče urejeno, je bilo stalno oskrbovano,
saj smo plačevali oskrbnika. Po slovenski osamosvojitvi zavetišče ni več redno oskrbovano;
skupina gorskih reševalcev, ki pride tja gor, si pač sama uredi kočo ter poskrbi za hrano in vse
drugo. Bivak je še vedno namenjen dežurnim reševalcem na smučiščih Krvavca, v njem pa
so občasno tudi različni tečaji GRS in Alpinističnega odseka PD Kranj.«

Kranjski planinci so zgledno obnovili zavetišče GRS Kranj na Krvavcu, ki so ga med slovensko
osamosvojitveno vojno poškodovale rakete jugoslovanske vojske.
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Bivak v Kočni
Istega leta 1949, ko so planinci PD Kranj decembra na rednem letnem občnem zboru
vnovič najresneje obudili načrte o gradnji planinske koče na Bašeljskem sedlu pod Storžičem, je v gorenjski prestolnici nastalo še eno planinsko društvo, ker »je bil to čas, ko je bilo
hudo moderno, da je vsaka tovarna in po možnosti tudi ustanova imela vsaj pol ducata
društev, ob takem razpoloženju pa se je rodilo Planinsko društvo Iskra«, kot je Viktor Kosec
leta 1960 napisal v »Planinskem vestniku« (PV 1960, stran 258). To je bil uvod k dolgi pripovedi »Kako smo gradili bivak pod vrhom Kočne«, v kateri je iz prve roke natančno popisano,
kako so pozno jeseni leta 1949 »na posvetu Planinske zveze Slovenije toplo pozdravili našo
namero, da ustanovimo lastno društvo. Zato smo na sestanku izbrali iniciativni odbor in takoj
tudi določili okvirni program. Med drugim smo sklenili, da naj bi bodoči gospodarski odsek
zgradil bivak za deset oseb. Postavili bi ga nekje v ostenju Kočne.«

Bivak v Kočni so leta 1952 zgradili planinci PD Iskra, ki je kot društvo le nekaj mesecev
pozneje prenehalo delovati in se je kot sekcija pridružilo PD Kranj.
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Odločili so se za pristopnejši jugozahodni greben, načrte pa je izdelal Cveto Šubic. Že
januarja 1950 so načrte poslali PZS v potrditev, dobili naslednje leto nekaj malega denarja,
15.000 dinarjev, sami pa leto pred tem pridno izdelovali posebne žebljičke za pritrjevanje
gumijastih podplatov na hribovske čevlje in vse, kar so jih izdelali, takoj prodali Alpini iz Žirov.
Na Plesni v skalah Kokrske Kočne, kjer so izbrali prostor za bivak, so istega leta 1949 že zravnali prostor in skopali temelje, Janez Hribernik pa je izdeloval ogrodje bivaka. Do Suhadolnikove žage v Kokri so naslednje zgodnje poletje material pripeljali, do Suhadolnikove kmetije
so ga številni prostovoljci znosili, šest jih je pri Suhadolniku prenočilo in od tod v naslednjih
dneh po dvakrat dnevno neslo cement, pločevinaste sode za vodo, deske za opaž in ogrodje
na gradbišče nad Dolcami. Ko je bil material pod Kočno, so začeli betonirati; pesek so pripravili že prejšnje poletje, vodo pa so nosili izpod približno 300 metrov oddaljenega snežišča. Po
vrnitvi z gore v Kranj se jim je nasmehnila sreča, ker so po silnih zvezah dobili za pomoč pri
naslednji nošnji 60 vojakov kranjske garnizije; čeprav so vojaki nesli le enkrat samkrat, je bila
to dragocena pomoč, tudi zato, »ker je bila pot res naporna, posebno strm travnat plaz, dolg
približno tisoč metrov, ki ga v sredini prekinja skalnata stena,« kot je napisal Viktor Kosec.
Vojaki so se isto popoldne vrnili v vojašnico, sedem ali osem planincev pa »se je potem še
skoraj ves teden zaganjalo po pobočjih Kočne. Svoje dopuste smo skoraj porabili, zato smo
pločevino za streho in še nekaj drugega materiala prenesli do bivaka ob nedeljah, delno pa
tudi med tednom po opravljeni službi.« Bivaka niti to leto še niso postavili, »vendar smo se
končnemu cilju zelo približali. Za naslednje leto nas je čakal samo še prenos notranje opreme, rezervarja in strelovoda«.
V začetku leta 1952 spet ni bilo dovolj denarja, a »smo tudi tokrat kmalu našli ustrezno
rešitev«: iz starega materiala, ki so ga odkupili v tovarni, so za tovarno Induplati v Jaršah izdelali kinoojačevalnik, s čimer »si je naša blagajna krepko opomogla«. Dne 14. septembra 1952
so bivak, postavljen na nadmorski višini 1952 metrov, izročili namenu.
To zgodbo je bilo treba oteti pozabi, da se spomnimo, kako se je v hribih delalo tista
povojna leta, ko marsičesa ni bilo mogoče kupiti, čeprav bi že bil denar, ki pa ga tudi ni bilo,
in kako so požrtvovalni planinci vse potrebno spravili na goro na lastnih plečih, saj o zdaj
običajnem helikopterskem prevozu seveda še ni bilo ne duha ne sluha.
Kmalu potem, ko so člani Planinskega društva Iskra postavili bivak v Kočni, je društvo
iz kdo ve katerega vzroka prenehalo delovati in se je kot planinska skupina priključilo PD
Kranj. Dne 23. marca 1953 je predsednik PD Kranj Franjo Klojčnik poslal Planinski skupini Iskra
v Kranju pismo, v katerem »Vam v smislu našega svoječasnega dogovora pred vključitvijo
Vašega društva v PD Kranj sporočamo, da je naš upravni odbor potrdil takratni dogovor, da
ostane vsa lastnina PD Iskra, predvsem gotovina in bivak pod Kočno, še nadalje last planincev iz Iskre.«
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Planinska koča Iskra na Jakobu
Četrt stoletja se že vlečejo razprave o tem, čigava je Planinska koča Iskra, kot se imenuje,
na Svetem Jakobu nad Preddvorom na nadmorski višini 961 metrov. Njena kratka zgodovina
je naslednja:
V začetku leta 1967 je postala Slovenijales-Žičnica iz Ljubljane imetnik pravice do uporabe parcele in počitniške hiše, ki je stala na temeljih nekdanje mežnarije, sosede kulturno
zgodovinskega spomenika, kar je podružnična cerkvica sv. Jakoba. Kot je zapisano, je »4. novembra 1978 nekaj fantov Žičnice Ljubljana tam proslavljalo, v peči so močno kurili, ponoči
pa je prišlo do požara. Obnovljena hiša je pogorela, le hitri intervenciji vaščanov in gasilcev
se je treba zahvaliti, da ni pogorela cerkvica, pogorel pa je njen zvonik v ostrešnem delu.« Več
let so bile odtlej na tem pogorišču ruševine, dokler ni dal predsednik PD Kranj Franc Ekar 5.
maja 1985 Izvršnemu svetu občinske skupščine Kranj pisne pobude, naj bi v tem planinskem
okolju zgradili planinsko zavetišče – če ne Žičnica iz Ljubljane pa Iskra Kibernetika, ki je takrat
že bila planinska sekcija PD Kranj. Prepričal je vodstvo Iskre, predvsem še njenega direktorja
Petra Kobala in sekretarja Naceta Pavlina, pa tudi kranjski občinski izvršni svet, da bi bila
na Jakobu najprimernejša zgradba planinska koča. Ker Tovarne strojev in opreme Slovenija
Žičnica iz Ljubljane, ki je bila takrat že pod prisilno upravo, podrtija na Jakobu ni zanimala,
je kranjski odvetnik Janez Pernuš v imenu PD Kranj poslal na kranjsko občino vlogo, da bi
ta pri Žičnici izposlovala prenos zemljišča na Jakobu in ruševin na njem Krajevni skupnosti
Preddvor, kamor spada najbližja vas Potoče pod Jakobom. Predsednik PD Kranj Ekar je ta
odvetnikov predlog občinarjem še natančneje opredelil: ker »so nosilci dejavnosti in razvoja
planinstva predvsem za to registrirane planinske organizacije, v tem primeru predlagamo, da
se zemljišče dodeli Planinski sekciji Iskra, ki je v sklopu PD Kranj. To utemeljujemo tudi tako,
da imajo sredstva za izgradnjo novega zavetišča že zbrana.«
Dne 13. maja 1986 so pismo s prošnjo za pridobitev pravice do uporabe tistega koščka
zemlje na Jakobu poslali kranjski občinski skupščini tudi iz delovne organizacije Iskra Kranj,
konec oktobra istega leta pa je Nace Pavlin iz Iskre Kibernetike spisal obširno zasnovo programa planinske postojanke Iskra Jakob (PPI). Po tem predlogu naj bi PPI sestavljala dva objekta,
gostinski objekt z manjšo kuhinjo in priročno shrambo, gostinskim prostorom in skupnimi
ležišči ter gospodarski objekt s skladiščem, sanitarijami, drvarnico in bivalnim prostorom za
upravnika. »Arhitektura objektov bo kopija prejšnjih objektov (mežnarija in hlev) v modernejši in funkcionalni izvedbi. Za kurjavo bi uporabljali les (odpadkov je naokrog dovolj), za
kuhanje pa tudi plin. Razsvetljavo bi omogočal manjši generator. PPI naj bi poslovala po režimu, ki velja za planinske postojanke... Formalni lastnik (nosilec uporabne pravice) naj bi bila
v imenu vseh delovnih organizacij Iskre iz Kranja Iskra Restavracija, PPI pa naj bi upravljala
Planinska sekcija PD Kranj.«
Nemudoma mu je pisno odgovoril predsednik PD Kranj Ekar, da »se nam zdi optimalna
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rešitev predlog, da bi bodočo kočo na Jakobu prevzela v upravljanje sekcija Iskre v sklopu PD
Kranj, in sicer tudi z vidika prometnega davka pri nabavi materiala... PD Kranj vam je na voljo
v kakršnih koli oblikah svetovanja, urejanja določenih zadev in podobno, saj imamo pri tem
že nekaj bogatih izkušenj.«

Nič nenavadnega ni, da je planinska koča Iskra na Jakobu tako blizu Jakobove cerkve;
kjer stoji zdaj planinska koča, so bili njega dni cerkovnikov dom, hlev in steljnik.

Ker za to gradnjo ni bilo drugih interesentov, so iskraši z denarjem, zbranim leta 1985 na
dan Iskre, kupili pogorelo kočo in se lotili dela, brž ko so dobili potrebnih nekaj dovoljenj. Kočo
v slogu stare gorenjske hiše so slavnostno odprli 12. novembra 1988, tri leta pozneje pa ne njej
postavili še sončne celice. Nova planinska postojanka je brez zapletov obratovala skoraj deset
letje, dokler ni nekdanja velika kranjska občina razpadla na več manjših, od katerih je po delitveni bilanci vsaki pripadel ustrezen del. Odvetnik Janez Kovačič iz Kranja je imel prve januarske
dni leta 1997 kar zahtevno nalogo, da je planincem iz Kranja pridobil pravna mnenja, čigava je
odslej planinska koča Iskra na Svetem Jakobu. Njegovo pravniško mnenje je bilo naslednje:
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Iz pogodbe, sklenjene 6. januarja 1994 med Iskro Kibernetiko iz Kranja, Občino Kranj in
PD Kranj, izhaja, da je Iskra Kibernetika – delavska restavracija Kranj neodplačno prenesla
na Občino Kranj pravico uporabe na parceli, kjer stoji prenovljena planinska koča, skupaj z
inventarjem in opremo; gre za 237 kvadratnih metrov stavbišča in 1450 kvadratnih metrov
okoliškega travnika. Z isto pogodbo je kranjska občina izročila vse te nepremičnine in premičnine v upravljanje in trajen brezplačen najem Planinski sekciji Iskra oziroma njenemu
matičnemu PD Kranj, če sekcija preneha delovati. Kranjsko temeljno sodišče je 6. novembra 1994 to pogodbo vknjižilo, kar pomeni, da »je po sedanjem zemljiškoknjižnem stanju
imetnica pravice uporabe vseh nepremičnin, torej zemljišča kakor tudi planinskega doma,
Občina Kranj, sedaj pa kot njena pravna naslednica Mestna občina Kranj.«
Ker so šle tudi te nepremičnine v delitveno bilanco, katere temeljno načelo je, da postanejo last tiste občine, na območju katere ležijo, bi koča na Jakobu in zemlja okoli nje seveda postala last občine Preddvor. Toda ker je ta koča obremenjena s trajnim brezplačnim najemom in
upravljanjem, saj jo je Občina Kranj s pogodbo dala Planinskemu društvu Kranj oziroma svoji
Planinski sekciji Iskra v trajen brezplačen najem in upravljanje, ostane torej koča kranjska. Če bi
hoteli Kranjčani postati njeni lastniki, pa bi jo morali odkupiti od Preddvorčanov.
Nekako tri leta pozneje je prišlo do novih zapletov.
Ker se je spremenila društvena zakonodaja, je predsednik PD Kranj Franc Ekar poslal načelniku Planinske sekcije Iskra Emilu Seknetu pisno zabeležko pogovora med predstavnikoma obeh organizacij dne 17. januarja 2000, na katerem »je bilo sekciji Iskra sporočeno,
da uredi delovanje v okviru zakonodaje o društvih in predpisov o finančnem in davčnem
poslovanju. V konkretnem primeru sta možni dve varianti: da Planinska sekcija Iskra pridobi
in uredi status društva ali da se celotno finančno poslovanje prenese na žiro račun PD Kranj
in sekcija deluje enako kot drugi odseki pri PD in služba GRS.«
Tako se je Planinska sekcija Iskra 20. aprila 2000 preoblikovala v samostojno Planinsko
društvo Iskra Kranj. Člani novega društva so odtlej prepričani, da so pravni nasledniki Planinske sekcije Iskra in torej lahko kot dotlej upravljajo kočo na Svetem Jakobu, predvsem še zato,
ker so jo pravzaprav zgradili v glavnem z lastnimi sredstvi in jo z lastnimi sredstvi ves čas tudi
upravljajo. Predvsem v občini Preddvor pa menijo, da je PD Kranj po pogodbi iz leta 1994
pravi pravni naslednik, saj Iskrine planinske sekcije ni več.
Ko zaključujemo pripravo te publikacije, ni znano, kako se bo ta zaplet razpletel.
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Kranjska koča na Ledinah
»Konec minulega meseca so stekle intenzivne priprave na gradnjo nove planinske postojanke PD Kranj na Ledinah pod Kočno. Kraj, kjer naj bi postojanka stala, so si ogledali
predsednik gradbenega odbora Baldomir Bizjak, načelnik gospodarskega odseka PD Kranj
Cene Kranjc, načelnik kranjske postaje GRS Emil Herlec in predsednik kranjskega PD Franc
Ekar. Komisija je opravila osnovne meritve in sklenila, da bo nova postojanka stala na višini
1680 metrov. PD Kranj je že začelo zbirati potrebno gradbeno dokumentacijo.«

Kranjska koča na Ledinah, eden od največjih ponosov kranjskih planincev

Takšna je bila septembra 1974 prva časopisna vest o nameravani gradnji planinske koče
na Ledinah, zamisel o taki gradnji pa se je utrnila alpinistu Francu Ekarju že leta 1966, natančno 16. marca tega leta, potem ko je s soplezalcem Tomažem Jamnikom preplezal prvenstveno zimsko plezalno smer, zasneženi in zaledeneli Žleb, ozebnik med Veliko Koroško Babo in
Ledinskim vrhom; naveza je po prihodu na Ledine glasno premišljevala, kako koristno bi bilo
na robu ledinskih snežnih zametov planinsko zavetišče. Konec marca 1975 je s helikopterjem
že priletela na Ledine ocenjevalna skupina na višji ravni, v kateri je bil tudi načelnik Komisije
za plazove pri Planinski zvezi Slovenije Pavle Šegula. Komisija si je ogledala prostor za nameravano gradnjo in ocenila predvsem nevarnost plazov. Ugotovila je, da je ni na ožjem območju, kjer naj bi postavili kočo in kjer je pred tem že stal ovčarski stan, sestavljen iz neobdelanih
macesnov, v njegovi neposredni bližini pa je bil snežniški studenec. Ugotovila je tudi, da je
tam bivanje na Ledinah varno tudi v času, ko so snežni plazovi najpogostejši.
Preden so na Ledinah postavili in odprli planinsko kočo, je razen plezalcev komajda kdo
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vedel za ta del Savinjskih Alp. Pravzaprav niti ni bilo uradno natančno določeno, kako se ta
delček Alp imenuje; domačini so ga namreč od nekdaj imenovali Vadine. Najbrž je začel
ta jezični vozel razpletati Rudolf Andrejka, ko je v leta 1921 izišli knjižici »Jezersko« takole
pojasnil to krajinsko ime: »Na Savinjsko sedlo drži pot čez Vadine. Domačini pravijo Vadine,
ne Vodine, kakor pišejo v knjigah. Ni razvidno, zakaj naj bi se kraj imenoval Vodine, zakaj naj
bi dobil ime od vode, saj na Vadinah ni nikake posebne ali značilne vode, menda tod sploh
ni nobene tekoče vode. Bržkone so začeli kraj tako imenovati, ker niso vedeli, kaj pomeni
beseda 'vadina'. Vadina je njiva, z deteljo zarasla, ki se potem več let ne preorje, torej isto kot
ledina. V tem smislu bi morali reči Ledine namesto Vodine. Na vsak način je bolj verjetno, da
je dobil kraj ime po besedi 'vadina' in ne od vode. Vadine so precej porasle, poleti se tukaj
stalno pasejo ovce, tudi borna pastirska koča je na Vadinah... Toda kakor koli že rečemo, Ledine ali Vadine, vemo, da gre za čudovit gorski biser nad Jezerskim.«

To so Ledine, »čudovit gorski biser nad Jezerskim«. Panoramo okvirjajo (od leve proti desni)
Velika Koroška Baba, Jezersko sedlo in Križ ali Koroška Rinka, pod Skuto pa je zdaj najbrž največji
slovenski ledenik. Na Ledinah je stičišče slovenskih dežel Štajerske, Kranjske in Koroške, tam naj bi
kmalu stalo spominsko obeležje treh dežel.

V uradnih dokumentih torej ta del Savinjskih Alp odtlej večinoma imenujejo Ledine.
Diplomirani inženir gozdarstva Jurij Skuber, domačin z Jezerskega, je bil kot odličen poznavalec Ledin sprva odločno proti gradnji planinske koče na tem območju, predvsem zato, ker bi
številnejši obiski pregnali od tod velike trope gamsov, ki so imeli tam od nekdaj ljubi božji mir.
Tam so se poleti poleg gamsov pasle edinole še ovce, saj so bile Ledine aktivna pašna planina.
Še preden so kranjski planinci javno spregovorili o nameravani gradnji, so se med drugim posvetovali z Jezerjani, najbližjimi sosedi Ledin. Na Jezerskem so sklicali zbor volilcev,
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ki so se ga udeležili bržkone vsi, ki v kraju kaj pomenijo, seveda tudi lovci in planinci. Lovci
na načrtovano gradnjo niso imeli pripomb, tudi jezerski planinci s predsednikom Milošem
Bregarjem in Andrejem Karničarjem so podpirali idejo PD Kranj, »zeleno luč« gradnji pa je
prižgal eden od takratnih največjih veljakov na Jezerskem Jože Skuber, sicer tudi starešina
tamkajšnje lovske družine. Oktobra leta 1973 si je posebna komisija ogledala teren in izbrala
kraj, kjer naj bi postojanka stala; strinjala se je z Ekarjevim predlogom, naj jo postavijo tja,
kjer je njega dni stala Ofnarjeva ovčarija. – Sicer pa ta zamisel sploh ni bila tako zelo nova: že
ob otvoritvi Češke koče leta 1900 so razpredali o nadaljnjih planinskih gradnjah, tudi o koči
v bližini ledenika pod Skuto ali celo pod Jezerskim sedlom. Vendar je te načrte morebitnih
čeških graditeljev preprečila prva svetovna vojna.
Ko je oktobra 1973 svoje rekla komisija, je stvar dokaj hitro stekla, saj so našli rešitev tudi
za denarne težave. Na predlog PD Kranj je Planinska zveza Slovenije poleti leta 1974 prodala
kranjski občinski skupščini planinski postojanki na Krvavcu in Šmarjetni gori in z obema tudi
njune nemajhne finančne obveznosti, kranjska skupščina pa naj bi s tem denarjem omogočila gradnjo planinske koče na Ledinah pod severno steno Skute.
Osrednji slovenski dnevnik »Delo« je 13. avgusta 1976 objavil daljši prispevek svojega
gorenjskega dopisnika Branka Sosiča, ki je v pretanjenem in ponekod kar literarno obarvanem poročilu napisal, da »so kranjski planinci sredi gradnje toliko zaželenega doma na
1620 metrov visokih Ledinah, kjer domuje najvzhodnejši alpski ledenik... Gradbeni odbor, ki
mu je plačilo lastno navdušenje, je s pripravami hitro napredoval in lansko leto so planinci
s prostovoljnim delom postavili 1600 metrov dolgo tovorno žičnico, do katere se pride po
cesti mimo Planšarskega jezera na Jezerskem. Namenjena je prevozu gradbenega materiala,
potrebam bodočega doma in smučarjem, ki jim bo vozila smučarsko opremo. Prav ob tem
času je na več kakor 300 metrov dolgem ledeniku odlična smuka in člani smučarskega kluba
Triglav so si ga izbrali za poletni trening, kjer so imeli v prvem tednu avgusta na smučišču
vlečnico, prebivali pa so pod šotori.«
V nadaljevanju tega poročila piše, da bo dom meril 11 x 12 metrov »in bo grajen v treh
etažah. V spodnji bodo predvsem pomožni prostori, v zgornjih dveh pa kuhinja, dnevni prostor s 60 sedeži in 50 ležišči. Zajetja pri ledeniku in plastične cisterne bodo zagotavljali dovolj
vode, električno razsvetljavo pa bo omogočal dizelski agregat. Dom bo imel ravno streho in
bo na njej lahko pristajal reševalni helikopter.
Gradnjo doma so zaupali Obrtnemu podjetju Cerklje. Pri izkopu so sodelovali planinci s
prostovoljnim delom, sicer pa dela na Ledinah osem delavcev. Žičnica, pri kateri delajo trije
žičničarji, je prepeljala že 150 ton gradbenega materiala in dela dobro napredujejo. Letos
nameravajo zgraditi dom do tretje faze, obdelati zunanjščino z lesom in zapreti okna.
Namenska sredstva zagotavlja skupščina občine Kranj, ki jih planinci dobivajo v zameno
za objekte na Šmarjetni gori in Krvavcu. Cenijo, da jih bo gradnja veljala 1,6 milijona dinarjev.
Do sedaj so jih porabili že skoraj 600 tisoč.
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Kranjski planinci pravijo, da je ta gradnja ta hip v Jugoslaviji na najvišjem terenu in največja
gradnja planinskega objekta na Slovenskem. Zagotavljajo tudi, da bo dom popolnoma varen
pred naravnimi nesrečami, saj so pet let sistematično spremljali vse vremenske pojave.«
Za projektanta so izbrali navdušenega športnika, smučarja in planinca Janeza Fürsta
mlajšega, zaposlenega v Projektivnem biroju Kranj, ki je bilo donator projektne in tehnične
dokumentacije za kočo. Med gradnjo se je projektant smrtno ponesrečil, njegovo delo pa je
dokončal njegov oče.
V dokumentih PD Kranj je zabeleženo, da je 19. junija 1975 helikopter, ki ga je pilotiral
Drago Hanžel, dostavil na gradbišče na Ledine prvi tovor, težak skoraj dve toni, v njem pa je
bilo dva kilometra šestmilimetrske jeklenice, nekaj lesa, orodje in gorivo. Društveni dokumenti niso zamolčali niti tega, da se je med društvenimi člani, ki so s prostovoljnim delom
pomagali pri gradnji, ob drugih izkazal tudi alpinist Nejc Zaplotnik, ki je na gradbišče prinesel
70-kilogramski tovor, skupaj z Nandetom Kernom pa je položil z Ledin po trasi bodoče tovorne žičnice čez ostenje drobno jeklenico, s katero so pozneje potegnili iz doline na Ledine
težko žičniško nosilno in vlečno vrv. V gradbenem odboru za izgradnjo koče na Ledinah
so pod vodstvom društvenega predsednika Ekarja aktivno sodelovali predvsem Janez Zajc,
Cene Kranjc, Stane Gantar, Baldo Bizjak in Alojzija Trebušak, vsi brez kakršnega koli plačila, ter
v društvu zaposlena računovodkinja Kati Tomanič in tajnik Emil Herlec.
Manj kot leto dni po objavi poročila o zidavi koče na Ledinah v »Delu« je gorenjski časopis »Glas« 26. junija 1977 objavil daljše poročilo, da »bodo kar tri mesece pred predvidenim
rokom 31. julija ob 11. uri s kulturnim programom gorjanske godbe na pihala slovesno odprli
dom na Ledinah. Kranjski planinci so ga zgradili z 20.000 urami prostovoljnega dela in ob
pomoči delovnih in družbenopolitičnih organizacij, društev in drugih.
Planinski dom na Ledinah pod Grintovci ima izvrstno lego, gradnja pa se imenitno vključuje v naravno okolje. S 60 ležišči in 80 gostinskimi sedeži, s primernimi sanitarijami, toplo
vodo in vsem ostalim je izredno funkcionalno urejen in primeren za prebivanje gostov. Planinci, ki so s to prvo slovensko gradnjo v tem področju, dokončano ob občinskem prazniku
Kranja, vložili vanj veliko naporov, časa, požrtvovalnosti, v nenehni borbi z gorsko naravo,
strelami in viharji, so lahko upravičeno ponosni na novi planinski dom. Na ledeniku je možna
smuka, ki bo ob uporabi najbolj moderne vlečnice vabljiva za številne smučarje, še posebno
pa za treninge in tekmovanja naših alpskih smučarjev. Od Planšarskega jezera na Jezerskem
vodi po dolini Anclovo do tovorne žičnice pot, od tu dalje pa lahko planinci krenejo po treh
smereh, ki so primerno označene za nemoten vzpon.«
Menda v Sloveniji ni bilo pomembnejšega časopisa »splošnega profila«, ki 1. avgusta
1977 ali kakšen dan pozneje ne bi objavil vsaj novice, če že ne daljšega poročila ali celo reportaže o tem, da so v slovenskih gorah odprli novo planinsko kočo. Čeprav je lilo kot iz škafa
(tako se je začelo eno od časopisnih poročil), »se je nedeljske otvoritve Kranjskega planinskega doma na Ledinah udeležilo skoraj 300 ljudi. Med njimi so bili tudi predsednik slovenskega
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izvršnega sveta inž. Andrej Marinc, član sveta federacije Viktor Avbelj, član predsedstva SRS
Tone Bole, predsednik Planinske zveze Slovenije dr. Miha Potočnik, predsednik IO PZS Marjan
Oblak...« – in še dolga vrsta visokih predstavnikov kranjskih in drugih občinskih, planinskih
in drugačnih organizacij in osebnosti je bila navedena. Kot je zapisano, so o pomenu nove
postojanke, odprte v počastitev praznika kranjske občine, govorili številni funkcionarji, kot
prvi predsednik PD Kranj in vodja gradbenega odbora Franci Ekar, kot zadnji predsednik
kranjske občinske skupščine Tone Volčič, ki je ledinski dom tudi odprl. »Kako upravičena je
bila investicija,« je med drugim tudi zapisano v tem časopisnem prispevku, »pove podatek,
da je postojanka do konca oktobra zasedena.«
V časniku »Glas« je 30. junija 1978 izšla s fotografijo opremljena vest, da »bo v soboto, 2.
julija, pričela obratovati vlečnica na ledeniku pod Skuto, ki je naše edino visokogorsko smučišče. Smučišče je izredno lepo, z dobrim snegom in brez kamenja. Če bo vreme ugodno, bo
žičnica obratovala do konca oktobra.
Vlečnica je dolga 600 metrov, smučarsko društvo Kranj pa je za uporabo določilo zelo sprejemljive cene. Dnevna karta za odraslega bo veljala le 50 in za osnovnošolsko mladino in otroke
40 dinarjev. Menijo namreč, da je treba upoštevati, da je bil dom na Ledinah zgrajen iz družbenih sredstev in je zato potrebno ljubiteljem smučanja zagotoviti čimbolj sprejemljive pogoje.«
Naslednja leta so časopisi občasno objavljali predvsem vesti, pa tudi krajše reportaže o
koči na Ledinah, predvsem še takrat, ko je na Skutinem ledeniku nad njo trenirala državna
smučarska reprezentanca s Frankom, Benedikom in Strelom ter z Bojanom Križajem na čelu.
Tudi na Skutinem ledeniku so takratni slovenski mojstri belih strmin »pritrenirali« prve medalje na največjih svetovnih smučarskih tekmovanjih.

Fotografija je nastala v zlatih letih
slovenskega alpskega smučanja, ko so na
ledeniku pod Skuto, sosedu Kranjske koče
na Ledinah, poleti trenirali takratni največji
asi tega športa z Bojanom Križajem, Benedikom in Strelom na čelu.

Po političnih spremembah so se v državi kajpada spremenile celo tudi razmere v gorah in
ob 15-letnici koče na Ledinah so v PD Kranj sklenili kočo blagosloviti. Pred tem dejanjem so
potekali med kranjskimi planinci in nadškofijskim ordinariatom v Ljubljani pisni in ustni pogovori. V pismu z glavo tega ordinariata, naslovljenem na predsednika PD Kranj mag. Franca
Ekarja, ki ga je podpisal nadškof Alojzij Šuštar, piše:
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»Spoštovani gospod predsednik, zahvaljujem se Vam za Vaše vabilo, da se 1. avgusta
1992 udeležim blagoslovitve planinskega doma na Ledinah in opravim mašo za ponesrečene planince.
Pri meni se je oglasil župnik Urbanija in sva se o tem pogovarjala. Kot sem zvedel, je pot
na Ledine zahtevna in je najbrž ne bi zmogel. Zato sem Vam hvaležen za Vašo ponudbo, da
me prepeljejo s helikopterjem. Z menoj bo tajnik in morda sodelavec Družine. Najbrž bi bilo
najbolj preprosto, če bi odleteli z letališča na Brniku. Prosim Vas, da mi sporočite, kdaj in kako
bi bilo treba organizirati prevoz. Če pa bi bilo slabo vreme, sva se dogovorila z župnikom
Urbanijo, da bo on opravil mašo in blagoslov.
Želim, da bi 15. obletnico planinske postojanke na Ledinah kar najlepše praznovali in
Vas in vse udeležence prisrčno pozdravljam. Če pa bom mogel biti sam navzoč, bom takrat
izrekel čestitke, voščila in pozdrave.«
Bilo je tako, kot so si organizatorji želeli. V verskem časniku »Družina« je bilo 5. avgusta
1992 pod naslovom »Blagoslov koče po 15 letih« in podnaslovom »Nadškof Šuštar maševal
na Ledinah« objavljeno, da »se je več kot 300 ljudi v soboto, 1. avgusta, dopoldne v čudovitem sončnem vremenu zbralo pri Kranjski koči na Ledinah, ki jo je leta 1977 na 1680 metrih
nadmorske višine zgradilo Planinsko društvo Kranj. Po petnajstih letih je takratni in sedanji
predsednik PD Kranj Franci Ekar naprosil ljubljanskega nadškofa dr. Alojzija Šuštarja, da bi ob
obletnici kočo blagoslovil in opravil mašo za žrtve gorskih nesreč. Slovesnosti so se udeležili
tudi kranjski župan Vitomir Gros, predsednik kranjske vlade Orehar, predsednik zbora občin v
slovenskem parlamentu Ivo Bizjak in več drugih republiških poslancev.«

Kranjska koča na Ledinah je stala že poldrugo
desetletje, ko so bile razmere pri nas take, da jo je
blagoslovil ljubljanski nadškof in metropolit dr.
Alojzij Šuštar, ki je imel ob somaševanju »triglavskega župnika« Franceta Urbanije mašo kar na strehi
planinske koče, ki je hkrati helikoptersko pristajališče.
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Nekateri slovenski časniki so v poročilih o
tem dogodku namenili posebno pozornost
temu, da je ljubljanski nadškof dobesedno priletel izpod neba v gore, kot so v podpisu pod
fotografijo, na kateri je nadškof takoj po izstopu iz helikopterja na Ledinah, zapisali v ljubljanskem »Dnevniku«: »Če je bila Kranjska
koča na Ledinah ob koncu tedna cilj številnih
planincev, je vsaj eden od gostov obletnice te
gorske postojanke priletel – izpod neba. Dr.
Alojzij Šuštar, ljubljanski nadškof, je takole srečno pristal in potem opravil obe sobotni dejanji:
blagoslov koče in spominsko mašo preminulim planincem.« V časniku »Glas« pa je bil 7.
avgusta 1992 pod fotografijo maševanja na Ledinah naslednji podpis: »V soboto, 1. avgusta
1992, ob 11. uri je bila na Kranjski koči na Ledinah maša v spomin na ponesrečene v gorah, ki
jo je vodil ljubljanski nadškof dr. Alojzij Šuštar.
Ljubljanski nadškof in metropolit dr. Alojzij Šuštar
Ob spremstvu visokih cerkvenih dostojanstveje poslal kranjskim planincem takle »certifikat«,
nikov so na željo prebivalcev izpod gora kočo
potem ko je blagoslovil njihovo Kranjsko kočo
za njeno 15-letnico tudi blagoslovili, listino
na Ledinah.
hišnega blagoslova pa izročili predsedniku PD
Kranj. Cerkvenega obreda, za katerega je prenovljeno helikoptersko ploščad na strehi doma
preuredil v oltar župnik z Dovjega Franc Urbanija, se je udeležilo več kot tisoč obiskovalcev.«
Precej več pozornosti so časopisi namenili nadaljevanju slovesnosti naslednjega dne.
Dne 4. avgusta je izšlo v »Glasu« s fotografijo opremljeno poročilo, v katerem je med drugim
zapisano, da »so od ranega nedeljskega jutra naprej planinske poti nad Jezerskim oživele.
Številni ljubitelji gora so se podali proti Češki koči in naprej prek Žrela proti Ledinam, nekateri
pa so jo mahnili kar naravnost po Lovski poti do Kranjske koče. Zvoki domače godbe, ki so se
od tam razlivali daleč proti dolini, so napovedovali vedro dopoldne.«
Pred lepo obnovljeno kočo, na kateri so bile že postavljene sončne celice za električno
oskrbo, je najprej spregovoril predsednik PD Franc Ekar, ki je ob drugem dejal, da so samo to
leto v koči sprejeli skoraj 20.000 obiskovalcev, kar je deloma pripisal tudi sprostitvi gibanja v
obmejnem pasu. Drugi slavnostni govornik je bil predsednik predsedstva Republike Slovenije Milan Kučan, ki je seveda prišel h koči peš, v kratkem nagovoru, v katerem je predvsem
dejal, da »ljudje ne hodijo v gore poslušat govore in jaz tega tudi ne nameravam početi«, pa
je obiskovalcem preprosto želel prijetno počutje v gorskem svetu.
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Kranjska koča na Ledinah je bila prvi blagoslovljeni planinski dom v samostojni državi
Sloveniji. Kot je pozneje napisal predsednik PD Kranj Franc Ekar, »je planinsko društvo prisluhnilo pobudi in predlogom številnih planincev in tudi domačinov izpod gore; enaka je
bila tudi pobuda Krajevne skupnosti Bela in Preddvor ter Turističnega društva Bašelj za planinski dom na Kališču. Na Bleščeči planini na avstrijskem Koroškem smo v domu slovenskih
planincev razpravljali tudi o tem in takratni prvi mož SPD Celovec Lubo Urbajs je razložil, da
je tukaj vsako leto maša, po kateri odidejo planinci na pohod na Kepo.«
V mariborskem časniku »Večer« je bila 2. avgusta 2007 objavljena reportaža novinarke
Urške Šprogar o tridesetih letih Kranjske koče na Ledinah; v soboto, 28. julija, so namreč imeli
ob tej obletnici pri koči praznovanje, ko »so se pod Skuto zbrali člani planinskih društev iz
Dolenjske, Štajerske, Gorenjske in Primorske, člani slovenske vlade, obrambni minister Karel
Erjavec ter predstavniki avstrijskokoroškega zamejstva – Beljaka, Celovca in Železne Kaple.
Prišla je planinska delegacija iz Južne Tirolske, slavja so se udeležili tudi Danilo Škerbinek,
podpredsednik Združenja alpskega loka osmih držav, in predstavniki avstrijske gorske reševalne službe in avstrijskega Alpenvereina. Ostenja Rinke, Mrzle gore in Velike Koroške Babe
pa so zapolnili alpinisti, ki so počastili 30 let delovanja in izgradnje Kranjske koče na Ledinah.« Govorci na tej slovesnosti so bili župan Jezerskega Milan Kocijan, načelnik GRS Kranj
Tomaž Jamnik in predsednik PD Kranj Franc Ekar, nekaj besed pa je povedal tudi obrambni
minister Karel Erjavec, ki je še predvsem podprl vlogo prostovoljstva, kjer že od njega dni
prednjačijo planinci.

Koča na Bleščeči planini
Vsaj še o eni planinski koči radi govorijo kranjski planinci, čeprav ni bila nikoli njihova, a
so jo pomagali graditi, kot da bi šlo za njihovo lastnino: o Koči na Bleščeči planini (1080 m)
na avstrijskem Koroškem. Kmalu po 2. svetovni vojni, pravzaprav še preden so obnovili lastno
Slovensko planinsko društvo v Celovcu, se je med Slovenci na severni strani Karavank rodila
želja, da bi zgradili lasten planinski dom. Kot piše natančni kronist teh dogodkov in dolgoletni predsednik SPD Celovec Lubo Urbajs, so po več neuspelih poskusih leta 1962 dobili
od lastnika Kopanka v zakup primeren kos zemlje z ruševinami nekdanjega gospodarskega
poslopja na Bleščeči planini in ga začeli urejati za zidavo planinske koče. Po vrsti zapletov naj
bi bila otvoritev 17. novembra 1968, ki pa jo je preprečil novozapadli sneg, tako da so kočo v
prisotnosti več kot tisoč planincev z obeh strani meje slavnostno odprli 1. junija 1969.
Lubo Urbajs ni pozabil poudariti, da so jim predvsem pri prostovoljnem delu in pri nošnji
materiala, v glavnem lesa, pomagali gorenjski planinci; približno kilometer daleč od začetka
grape Reke, od koder dalje ni bilo prevozne ceste, so do gradbišča koče vse znosili na lastnih
ramenih.
Stane Rotar, ki je bil takrat član Savske sekcije PD Kranj, se je v že omenjeni oddaji Radia
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Kranj o planinskih postojankah takole spominjal tega sodelovanja: »Ko so slovenski planinci
na avstrijskem Koroškem že imeli parcelo, kjer naj bi stala njihova planinska koča na Bleščeči
planini, so dobili od oblasti dovoljenje za gradnjo, ki pa bi jo morali končati v tako kratkem
času, da tega sami ne bi zmogli. V Planinski sekciji Sava smo zvedeli za to in smo s pomočjo
PD Kranj, ki je bil organizator teh dejavnosti, fantom v zamejstvu sklenili tako z delom kot
gmotno takoj priskočiti na pomoč. Nemudoma smo organizirali avtobusne prevoze za prostovoljne delavce – fantje so bili takoj pripravljeni delati, ne da bi kdo omenil kakršno koli
odškodnino, dnevnico ali kaj podobnega, kot se dogaja zdaj. En konec tedna smo tak prevoz
in delo organizirali mi iz Planinske sekcije Sava, drugi konec tedna PD Kranj – in tako izmenoma precej tednov, avtobus pa je bil vedno nabito poln. Ogromno materiala smo na ramenih
znosili od konca ceste na Bleščečo planino, ves les, cement, pesek in vse drugo. Z veseljem
se spominjam tistih časov, ko ni bilo težko dobiti za težaško delo sposobnih fantov. Pri delu
nismo sodelovali samo Kranjčani, ampak tudi druga gorenjska planinska društva, predvsem
še Tržičani. S skupnimi močmi je zamejskim Slovencem in planincem iz matične domovine
uspelo spraviti kočo pod streho – in še zdaj stoji, Kranjčani pa smo, tako kot drugi obiskovalci, vedno dobrodošli gostje. Iz doline je do koče ura hoje, z Bleščeče planine na prekrasni
izletniški točki, ki jo Slovenci premalo poznamo, pa je predvsem čudovita tura na Kepo, ki je
lahko cilj očarljivega izleta za konec tedna.«

Pri Koči na Bleščeči planini na avstrijskem Koroškem, ki je last SPD Celovec, so se večkrat srečali koroški in
kranjski planinci (na sliki sta takratna predsednika obeh društev Franc Ekar in Lubo Urbajs ter Kranjčana
Ciril Hudovernik in Stane Rotar) in obujali spomine na skupno gradnjo te planinske postojanke.
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Zavetišče v Hudičevem borštu
Najnovejša pridobitev PD Kranj oziroma njene sekcije v Preddvoru je planinsko zavetišče
v Hudičevem borštu, ki so se ga kranjski planinci lotili leta 2005. Tega leta je namreč Božena
Deu Eržen, ki je po zakonu o denacionalizaciji dobila vrnjeno kočo in pripadajočo zemljo v
Hudičevem borštu, to na zaprosilo župana Preddvora podarila preddvorskim planincem. Kot
piše načelnik preddvorske planinske sekcije Živko Drekonja, »je iz tehničnih razlogov zavetišče prevzela in podpisala pogodbo Občina Preddvor oziroma njen takratni župan Franc Ekar,
s pogodbo med občino in Planinsko skupino Preddvor pa je bilo zavetišče pod določenimi
pogoji preneseno v trajno in brezplačno upravljanje planinski sekciji.«

Leta 1932 je veleposestnik Franc Dolenc postavil v Borštku macesnovo lovsko kočo, katere gostje
so bili občasno študenti, zagledani v gore, med njimi Niko Kavčič in Tine Zaletel.

Zgodovina te koče sega v leto 1932, ko je veleposestnik in lesni trgovec Franc Dolenc
postavil v tako imenovanem Borštku macesnovo lovsko kočo; to območje je bilo namreč
takrat planinsko nezanimivo in pravzaprav celo nekoliko zaprto. Poleti so na pobočjih Zaplate kosili in te košnje so bile skorajda obredne. Jeseni je bila tod zelo aktivna jaga na gamse
in jelenjad. V kočo v Hudičevem borštu so pred vojno občasno zahajali tudi študenti, med
vojno pa partizani kokrškega odreda.
Drugo svetovno vojno je lovska koča v Zaplati kar dobro preživela, po koncu vojne pa
so bile tako posest kot lovne pravice seveda podržavljene. Posestvece je bilo torej odvzeto,
prišlo je v državno last, v enako upravljanje je prišla tudi lovska koča v Hudičevem borštu.
Ko je po družbenih in političnih spremembah Božena Deu Eržen kot dedinja postala
lastnica parcele na Zaplati in jo podarila planinski sekciji v Preddvoru, je bila o tem spisana
in 2. avgusta 2005 uradno potrjena pogodba o brezplačnem odstopu zemljišča in nepre-
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mičnine; na parceli je namreč še vedno stala močno dotrajana brunarica. V tretjem členu
te pogodbe piše, da »se občina Preddvor zavezuje v okviru finančnih možnosti obstoječi
objekt na nepremičnini parc. št. 938/2 k. o. Breg ob Kokri ustrezno adaptirati, stremela pa
bo k temu, da se objekt poruši in na njegovem mestu v okviru naravovarstvenih pogojev
in ostalih predpisov postavi nadomestni objekt.« Ob tem se je občina zavezala, »da bodisi
adaptirani obstoječi objekt, bodisi novozgrajeni objekt služi predvsem kot zavetišče planincem in ostalim pohodnikom ter potrebam enot za zaščito in reševanje.« V četrtem členu
pogodbe je precizirano, da »se Občina Preddvor hkrati zavezuje Boženi Eržen Deu, njenim
ožjim sorodnikom ter njenim dedičem in njihovim ožjim sorodnikom kakor tudi revirskemu
gozdarju zagotoviti možnost brezplačne občasne uporabe objekta. V kolikor bo Boženi Eržen
Deu in njenim potomcem vrnjen lov, imajo pravico uporabe koče tudi morebitni najemniki
lova. Glede brezplačne uporabe objekta se morajo imetniki pravice iz te točke predhodno
dogovoriti z upravljalcem oz. oskrbnikom objekta. Pravica do brezplačne uporabe iz te točke
ne obsega oprostitve materialnih stroškov uporabe ter s predpisi določenih taks. Izvrševanje
pravice do brezplačne uporabe ne sme prekomerno omejevati in obremenjevati rednega
poslovanja objekta.« Ob vsem tem je v pogodbi navedena še vrednost nepremičnine, »ki je
predmet te pogodbe«: tedanjih 38.160 slovenskih tolarjev ali sedanjih okoli 160 evrov.

Septembra leta 2005 se je županu Občine Preddvor in predsedniku PD Kranj Francu Ekarju uspelo
dogovoriti z lastnico dela Hudičevega boršta Boženo Deu Eržen, da je dotrajano lovsko kočo v Borštku
podarila Občini Preddvor, ta pa jo je dala v upravljanje (in s tem tudi v popravilo) Planinski sekciji
Preddvor, ki deluje pri PD Kranj (na sliki sta darovalka in prejemnik darila med podpisom darilne
pogodbe). Koča je zdaj na novo postavljena in bo služila rekreativnemu planinstvu, seveda pa
predvsem tudi kot planinsko zavetišče.

Konec istega leta, 2. novembra 2005, je Okrajno sodišče v Kranju izdalo sklep, da »se dovoli vknjižba lastninske pravice na nepremičnini s parcelno številko 938/2 v katastrski občini
Breg ob Kokri v zemljiško knjigo v korist Občine Preddvor«.
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Planinci so se takoj lotili dela, ekološko sanirali zavetišče, posekali drevesa okoli njega,
zgradili helidrom pod zavetiščem, nabavili gradbeni material ter v sodelovanju s PZS in MNZ
(policijo) s helikopterjem pripeljali do zavetišča okoli deset ton materiala.
Naslednjega leta 2006 so planinci predvsem na tem gradbišču opravili na 23 prostovoljnih delovnih akcijah natančno 1336 ur dela, ta čas posekali odkazane jim smreke, ki so jim jih
podarili Sklad kmetijskih zemljišč in zasebniki za obnovo zavetišča v Hudičevem borštu, in
jih dali v razrez. To leto je sekcija pridobila vsa potrebna dovoljenja in soglasja za prekategorizacijo Mačenske poti, najbližje poti iz doline do Hudičevega boršta, iz navadne v planinsko
pot, ki so jo potem lepo uredili, markirali in opremili s smernimi tablami. To leto so nabavili,
pripravili in s helikopterjem pripeljali iz doline več kot deset ton gradbenega materiala za
obnovo koče.

Hudičev boršt - lovska koča iz leta 1932

Dne 17. septembra 2007 je bil napravljen še en korak na poti k upravljanju te planinske
postojanke: župan občine Preddvor Miran Zadnikar in Živko Drekonja, načelnik Planinske
sekcije Preddvor, članice Planinskega društva Kranj, sta podpisala pogodbo o upravljanju
in vzdrževanju planinskega zavetišča v Hudičevem borštu, se pravi »koče z okolico v izmeri
159 kvadratnih metrov, od česar je 24 kvadratnih metrov stavbišča in 135 kvadratnih metrov
dvorišča, last Občine Preddvor«, s katero »daje Občina Preddvor kot lastnica tega premoženja
upravljalcu v upravljanje in gospodarjenje nepremičnino v celoti, upravljalec pa to premoženje sprejme ob skupnem dogovoru, da za to premoženje skrbi kot dober gospodar in s
popolno odgovornostjo za izvajanje planinske, zaščitno reševalne in druge dejavnosti po
določbah iz te pogodbe.« V 7. členu pogodbe je med drugim zapisano, da »financiranje
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dejavnosti po tej pogodbi, pa tudi stroške vzdrževanja planinskega zavetišča zagotavlja občina v proračunu v okviru in na podlagi uskladitve vsakoletnega programa,« v 9. členu pa,
da »ta pogodba velja za nedoločen čas«, vendar »jo vsaka od pogodbenic lahko odpove v
odpovednem roku šestih mesecev, Občina Preddvor pa v primeru kršitev pogodbe v roku
enega meseca«.
V Hudičevem borštu sta bili gradbeno posebno aktivni leti 2008 in 2009; prvega od teh
let so planinci sekcije Preddvor delali na 42 akcijah več kot 2000 ur, leta 2009 pa na 64 akcijah
kar 3643 ur. Ti dve leti so nedaleč od zavetišča postavili pomožni objekt oziroma drvarnico in
na gradbišče pripeljali še dodatni material, naslednje leto so odstranili stari objekt, betonirali
temelje za novega, postavili nanje nosilne stene in seveda dimnik, ogrodje pokrili s streho in
objekt zasilno zaprli z deskami, leta 2010 pa so zavetišče v grobem dogradili.
Ko bodo zavetišče popolnoma dogradili, naj bi bilo za vse številnejše planince in druge
obiskovalce Zaplate odprto vsaj ob koncih tednov in ob praznikih.

Sveti Jošt
Čeprav na Svetem Joštu nad Kranjem (845 m), gotovo najprepoznavnejšem hribu nad
mestom, s katerega se daleč naokrog razkazuje velika baročna cerkev z imenom svetnika,
ki je gori posodil ime, ni bilo nikoli planinske koče in je še zdaj ni, je bila ta vzpetina v letih
nastajanja slovenske planinske organizacije in njene kranjske podružnice, pa tudi pozneje
pomembna točka na slovenskem planinskem zemljevidu.

Čeprav ni bilo na Svetem Joštu nikoli
nobene planinske koče, je bil razgledni
hrib s cerkvijo in gostilno od nekdaj
priljubljeno shajališče kranjskih (in
tudi drugih) planincev.

Najmanj zaradi dveh mož je Jošt omenjen tudi v slovenski literarni zgodovini. Na tej gori
je bil večkrat pesnik France Prešeren, marsikdaj bržčas po burnih nočeh, ki jih je s prijatelji
preživel pri enem od njih v Stražišču, potem pa so se skupaj odpravili k Sv. Joštu, kjer so v znameniti gostilni pri Benediku dolinskim razpravam postavili piko na i. V cerkvi sta ohranjena
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dva spomina nanj: na velikem zvonu v enem od zvonikov so v bohoričici vliti štirje pesnikovi
verzi, za nadvse lepo obnovljenim glavnim oltarjem pa je ob več starih podpisih obiskovalcev tudi pesnikov avtogram.
V zgradbi na vrhu hriba, od katere je večja le cerkev, v nekdanjem samostanu in poznejšem župnišču in prenočišču za romarje, je od maja do oktobra 1899 živel mladi duhovnikkaplan in pisatelj Fran Saleški Finžgar, ki je že naslednjega leta 1900 postal član Kranjske
podružnice SPD, stare manj kot leto dni. Znano je, da ga je na Joštu nekajkrat obiskal njegov
stanovski tovariš Jakob Aljaž, nabriti šaljivec, ki mu je svetoval, kako si naj popestri dolgočasne dneve: pelje da naj »turiste«, se pravi takratne planince, pod lipo in jim pripoveduje o
krajih in hribih naokrog, če pa imena katerega od njih ne pozna, naj si ga nemudoma izmisli,
ker ljudje pravilnosti gotovo ne bodo preverjali. Ko se bodo poslušalci razlage naveličali, mu
je svetoval, pa naj jim pove, da ima mežnar odlično vino – »in ni vrag, da te ne bi povabili«.

Na Sv. Jošt so znameniti Planinski
piparji pogosto prirejali planinske
izlete, tam se je najbrž začela rojevati
zamisel o ustanovitvi Slovenskega
planinskega društva.

Na Sveti Jošt so se pred tem večkrat povzpeli znameniti Planinski piparji, druščina, ki se
je spoznala okoli leta 1890 na nedeljskih zajtrkih na Drenikovem vrhu ali na Rožniku nad Ljubljano, ugotovila skupno ljubezen do hribov in spisala svoja planinska pravila, po katerih je
moral vsak član sleherno nedeljo ali praznik opraviti planinski izlet, s seboj pa je moral vedno
imeti pipo, tobak in vžigalice, kajti če tega ni imel, je bil denarno kaznovan, kazen pa je šla
v sklad za planinske dejavnosti, velik del za zabavne prireditve, na katerih so Piparji novačili
za planinske ideje. Večkrat so bili skupaj na Svetem Joštu, kjer so med drugim vsaj enkrat
pripravili veliko družabno prireditev božičnico (ki so jo sicer imeli tudi na Šmarni gori in na
Rožniku), na vseh teh srečanjih pa je velik del tekla beseda o planinskih zadevah in po letu
1892 tudi o prepotrebni ustanovitvi slovenskega planinskega društva. Ni izključeno, da se je
Piparjem prav na Joštu utrnila zamisel o ustanovitvi slovenske planinske organizacije. Ali bi bilo
mogoče kako drugače razlagati znamenito sliko Hinka Smrekarja, na kateri letijo Piparji nad
Svetim Joštom in nad cerkvijo na tem hribu, ki se imenuje enako kot hrib? Leta 1892 so Piparji
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pripravili skupen izlet na Stol, kjer se je rodil njihov zgodovinski sklep o ustanovitvi Slovenskega
planinskega društva, kar se je po velikanskih prizadevanjih Piparjev potem tudi zgodilo.
»Planinski vestnik« je kar pogosto poročal o akcijah kranjskih planincev na Joštu. V tajniškem poročilu z občnega zbora Kranjske podružnice SPD 25. aprila 1930 je bilo med drugim
napisano (PV 1930, stran 167), da »smo tudi Jošt na novo markirali, in sicer iz Stražišča v smereh Javornika in 'Sodarjeve Smrti' ter od postaje na Sv. Jošt, pa tudi pot od Sv. Jošta do Sv.
Mohorja. Vse markacije so tako dobro izvedene, da je odbor prejel od več strani pohvale; pred
vsem je omeniti laskavo pohvalo in priznanje prosv. inšp. v pok. g. Josipa Westra. Dalje smo
postavili tudi nekaj novih orientacijskih tablic v Storžiškem, Joštovem in Stolovem pogorju.«
Joštarski gostilničar Benedik je bil, kar nikakor ne gre spregledati, tudi za slovensko planinstvo tako pomembna in znamenita osebnost, da je bila vest o njegovi smrti objavljena
celo v »Planinskem vestniku«.
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Markacijski odsek PD Kranj

Varne poti na hribe

Že ob ustanovitvi Kranjske podružnice Slovenskega planinskega društva leta 1899 je bila markacijska dejavnost ena od prvih, s katero so se
ukvarjali takratni društveniki. V tajnikovem poročilu o prvem desetletju podružnice, objavljenem
v publikaciji »Po desetih letih 1899-1909«, je zapisano, da »je podružnica že v prvih letih svojega
delovanja zaznamovala prav mnogo potov na
novo, mnogo jih je pa obnovila ter napravila napise in kažipote. Osobito v loškem in joštarskem
pogorju je odbor domalega vsa važnejša pota in
steze zaznamoval in opremil s kažipoti«, nakar so
kar nadrobno opisane predvsem na novo markirane kranjske poti. Poudarjeno je, da »si je največ
zaslug pri markaciji potov stekel tedanji artilerijski
podčastnik Pirc-Pavljanski in pozneje načelnik
prof. Ant. Zupan, ki je deloma izvršil nekaj novih
markacij, deloma popravil stare. Vodnik Jernej Krč
je na novo zaznamoval pot iz Kokre na Greben,
Planinski markacisti na svojih poteh pogosto
Krvavec in Sangrad.« Omenjeno je tudi, da »je pone rišejo samo Knafelčevih markacij,
družnica postavila meseca avgusta l. 1904 na
ampak postavljajo ponekod še drugačna
Kranjskem kolodvoru lično orijentacijsko desko.
opozorila; tale smerna in opozorilna tabla
Toda ker je predočevala le majhen del Gorenjske,
je njega dni stala na Karničarjevi domačiji v
Babnem vrtu.
je odbor postavil meseca maja l. 1908 z dovoljenjem železnične uprave ob izhodu Kranjskega
kolodvora novo orijentacijsko desko, izvršeno v merilu 1:25 000 po slikarju Novaku iz Ljubljane. Deska predočuje ves svet od Bohinja do Krvavca.«
Komajda znan predvojni član Kranjske podružnice SPD je bil Avrelij Rojc, ki se ga je leta
2000 v pismu Francu Ekarju takole spominjal Martin Košir:
»Podatki in spomini na pokojnega učitelja in pedagoga Avrelija Rojca povedo, da je bil to
predan učitelj in ljubitelj narave. Ves čas službovanja v Goričah« (pri Golniku; op. ur.) »je svoj
prosti čas posvetil planinarjenju. O tem posebej govorimo v lanski (leta 1999) monografiji
'Goriška šola in njeni ljudje v toku časa'.
Leta 1934 je nastopil službo v šoli Goriče. Raj, kot ga je imenoval, s čudovitim pogledom
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na Kriško goro, Tolsti vrh in še posebej na mogočni Storžič. Imeli smo občutek, da nam v
dolini pod temi gorami ni dovolj pri srcu in občudovanja vredno to bogastvo narave – takrat
smo rekli prirode. Čutil je v svoji zavesti, da je naravno bogastvo treba približati ljudem. Tako
se je z vso vnemo lotil izdelave in postavitve orientacijskih tabel ter obnove in markacij poti.
Vse to je delal z veliko truda, zanosa in smisla za kulturo planinarjenja ter ohranitve bogastva
gorskega sveta. Njegova predavanja in javni nastopi so bili vedno prepleteni z izjemnimi
podatki o varovanju in ohranjanju bogastva, s katerim smo obdarovani.«
Učitelj Rojc iz Gorič, seveda tudi član Kranjske podružnice SPD, je bil do leta 1940 več let
izjemno dejaven in zavzet kranjski markacist.
Kmalu po koncu 2. svetovne vojne, že v letih delovanja Planinskega društva Kranj, je
Franc Jalen s svojimi »kališčarji« zgradil tako imenovano »konjsko pot« na Kališče, ki še zdaj
služi množičnemu planinstvu. Ta čas je bil nadvse aktiven markacist PD Kranj tudi krojač A.
Černivec, imenovan Šivankar, ki je risal markacije in urejal poti na območju Kalške gore, Grebena, Grintovca, Dolc in Kočne.
Iz prvega povojnega desetletja je ohranjeno ročno spisano pismo Uprave državnih lovišč
Karavanke, poslano iz Preddvora 25. julija 1949 Planinskemu društvu Kranj, kjer piše: »Pravkar
smo prejeli obvestilo od našega lovca, ki nadzoruje revir Storžič in Zaplato, da je v nedeljo,
24. t. m., naletel na dva vaša člana, ki sta markirala lovsko stezo od Kališča preko Mačevskega
sedla – Vaneža na Zaplato in zopet nazaj po spodnji stezi. Opozoril ju je oziroma ju vprašal,
če imata dovoljenje za markiranje lovske steze, na kar sta mu odgovorila, da ima takšno dovoljenje planinska podružnica v Kranju.
Ker nam je znano, da takšnega dovoljenja ne posedujete ter ste pri tem kršili posest
državnega lovišča, vas pozivamo, da se zglasi vaš pooblaščeni član v naši upravi v Preddvoru
15 v roku enega tedna. V nasprotnem slučaju bomo primorani zadevo prijaviti oblastem.«
Pod pismo, ki ga je končal s takrat obveznim »Vse za petletni plan!«, se je podpisal upravnik Alojz Kožar.
To pismo je bilo mnogo več kot le birokratsko nagajanje ene društvene organizacije drugi. Šele več kot pol stoletja pozneje, že v sedanjem stoletju in tisočletju, so namreč pred
dvorski planinci velik del po zaslugi svojega prvega moža Živka Drekonje dobili vsa potrebna
dovoljenja in soglasja, da so lahko to pot na novo markirali in jo vnesli v slovenski kataster
planinskih potov.
Ko je na nadmorski višini 1700 metrov že stala Kranjska koča na Ledinah, so se v PD Kranj
nekaj časa ukvarjali z mislimi, da bi markirali in ustrezno opremili zavarovano plezalno pot od
koče prek Skutinega Severnega stebra na vrh Skute (2532 m). Pot bi peljala direktno od koče
na greben Grintovcev in obogatila ponudbo koče, vendar »se zastavlja vprašanje,« kot je bilo
zapisano v uradnem poročilu z ogleda, »ali so prednosti, ki bi jih nova pot prinesla, tolikšne, da
bi upravičile tolikšen poseg v gorsko naravo, kot ga predstavlja nadelava zavarovane plezalne
poti.« Dne 24. septembra 1985 so kranjski gorski reševalec Tomaž Jamnik, načelnik Komisije
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za pota pri PZS Franci Vesel in član te komisije Jože Rovan pregledali traso načrtovane poti
in sestavili poročilo, v katerem so nedvoumno zapisali, da bi bila še tako dobro zavarovana
pot ponekod zelo nevarna zaradi padajočega kamenja in snežnih plazov. »Zaradi zahtevnosti
praktično celotne trase poti bi bilo potrebno napeti okrog 800 metrov žične vrvi,« piše v poročilu, »zabiti okrog tisoč klinov in s strojem za dletenje nadelati umetne poličke in stope. Kot
primerjavo naj navedemo, da bi bila ta količina železja trikrat večja kot pa je na Tominškovi
poti iz Vrat na Kredarico.« Čeprav je pot po njihovem prepričanju izredno razgledna in močno
skrajša dostop na Skuto, je hkrati zelo resen poseg v naravo, poleg tega pa bi jo bilo treba zaradi krušljivosti pogosto popravljati in bi bila seveda zaradi tega vedno tudi nevarna za planince.
Zato je niso niti markirali niti zavarovali in je najverjetneje tudi ne bodo, saj zadnjih že precej
let po veljavni planinski doktrini pri nas na novo ne nadelujejo planinskih poti.
Enaka je bila usoda tako imenovane mejaške ali ilegalne poti (ki je v resnici brezpotje) s
severne strani Mlinarskega sedla po policah do vznožja Trikota in od tod do Kranjske koče.
Skoraj vse letne plezalne smeri v okolici se sicer končajo na teh policah, ko pa so tod nameravali nadelati zavarovano planinsko pot, je bilo slišati najresnejše pripombe, da bi bila ta pot
za »navadne« planince vendarle prenevarna.
Skoraj desetletje pozneje so kranjski planinski markacisti v sodelovanju z alpinisti 17. julija 1993 uradno in slovesno odprli dobro zavarovano planinsko pot z Jezerske Kočne (2540
m) na Kokrsko Kočno (2475 m). Časniki so o tem pomembnem planinskem dogodku obsežno poročali. V »Slovenskih novicah« je bilo 26. julija 1993 objavljeno, da »so se kranjski
planinski markacisti z načelnikom Rudijem Lanzem na čelu lani lotili nadelave in zavarovanja
poti z ene Kočne na drugo in tako je ta pot v jubilejnem letu slovenskega planinstva, ob
100-letnici slovenske planinske organizacije, odprta za planinsko javnost. Pot je tehnično
zahtevna in primerna samo za izkušene planince, na njej je skoraj sto metrov jeklenic in več
deset klinov, poteka pa vseskozi na višini skoraj 2500 metrov in je ena od najlepših planinskih
zavarovanih poti pri nas.«
V tem časopisnem poročilu je omenjeno, da je predsednik PD Kranj Franc Ekar, pobudnik
za ureditev te poti, na odprtju poti 17. julija med več kot 300 obiskovalci posebej pozdravil
predsednika države Milana Kučana in notranjega ministra Ivana Bizjaka »in predstavil še en
podvig kranjskih planinskih markacistov, ki obnavljajo pot v severni steni Križa oziroma Koroške Rinke (2433 m). Kot je povedal, bo otvoritev te poti najverjetneje letošnjega 31. julija
na Ledinah pod Skuto.«
To se je v resnici zgodilo. Gorenjski časnik »Glas« in ljubljanski »Dnevnik« sta 6. avgusta
1993 objavila s fotografijo podprto vest, da so v počastitev praznika občine Kranj in 100-letnice slovenskega planinstva v soboto, 31. julija, pod severno steno Koroške Rinke pripravili
slovesnost ob odprtju obnovljene stenske poti, ki pelje na vrh Koroške Rinke oziroma gore
z imenom Križ, ki je gora treh dežel, Koroške, Štajerske in Kranjske. Tudi na tej slovesnosti je
govoril predsednik PD Kranj Franc Ekar, »ki je povedal, da se je samo v času otvoritve poti
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vpisalo 156 obiskovalcev, kar pomeni, da postaja visokogorski svet nad Ledinami iz dneva v
dan vse pomembnejši«.
O dejavnosti kranjskih markacistov je 1. avgusta 1999 v daljši oddaji poročal »Radio Kranj«,
ko je povabil na pogovor nekaj njegovih delavnih članov. Rudi Lanz, načelnik Markacijskega
odseka PD Kranj, »ki deluje že enaindvajseto leto«, kot je bilo rečeno v oddaji, je med drugim
dejal, da »je naloga markacistov v odseku predvsem vzdrževanje planinskih poti v sredogorju, nizkogorju in visokogorju. V odseku nas deluje osem izprašanih markacistov, vzdržujemo
pa planinske poti na območju Storžiča, Zaplate, Grintovcev, južne strani Kočne, Rink, Babe ter
okrog Stegovnika in Potoške gore. Lažjih poti je okrog 40, poleg tega vzdržujemo še sedem
zahtevnih in zelo zahtevnih poti na območju Grintovcev.«
Dejal je, da »nam največ poškodb na poteh povzroči zima, ki s plazovi in snegom včasih
odnese cela pobočja. Tako nam je v Taški na poti proti Grintovcu nad kmetijo Suhadolnik
lani zemeljski plaz odnesel polovico poti in je bila potrebna popolna obnova spodnjega
dela. V Žrelu pod Kranjsko kočo na Ledinah smo morali kar dve leti zapored obnoviti vsa
varovala, se pravi jeklenice in kline.« Po njegovih besedah v tej oddaji »je kranjski markacijski
odsek strokovno in tehnično tako usposobljen, da sodelujemo tudi zunaj svojega delovnega
območja«; tako so po močnem potresu leta 1998 pomagali obnavljati pot v Zadnjem Prisojnikovem oknu v Julijskih Alpah, ki jo je velik podor, nastal ob potresu, popolnoma uničil.
Kranjski markacist Vili Rustja je v tej radijski oddaji med drugim pripovedoval, kako je s
svojimi kolegi »gradil« novo pot s Kokrske na Jezersko Kočno. Za nadelavo in opremo poti
potreben material so pripeljali do Suhadolnikove kmetije in od tod z vojaškim helikopterjem v bivak pod Kočno (1952 m), kamor je helikopter »dostavil« tudi markaciste in jim s
tem olajšal pot čez Taško in naprej skozi Grdi graben in čez Dolce, nekaj materiala in hrane
pa je odložil prav na vrhu Kočne. »Po prvi noči, ki smo jo prespali v bivaku pod Kočno,« je
radijskim poslušalcem pripovedoval Vili Rustja, »smo se zjutraj z osebno opremo povzpeli
na Kočno. Prva skupina je pot po prej določeni trasi na redko markirala, druga skupina se je
lotila vrtanja lukenj za varovala ter nadelave ali popravila poti s Kokrske na Jezersko Kočno,
tretja skupina je pritrjevala jeklenice in vgrajevala kline. Zadnja od skupin, v kateri sta bila dva
markacista, je pot natančno markirala in odstranjevala z nje kamenje.«
Tretji markacist, ki je sodeloval v tej oddaji, Boris Križnar, je pripovedoval predvsem o pomenu varoval na zahtevnih planinskih poteh in ob tem dejal, da »je stališče Komisije za pota
pri Planinski zvezi Slovenije, da naj novih poti ne bi utirali, ampak da bi zgledno obnavljali
in vzdrževali stare. Včasih se vendarle zgodi, da je treba zaradi varnosti planincev traso poti
spremeniti, jo speljati drugje in seveda na novo nadelati ali dodatno zavarovati krajši odsek.
Prav poseben primer je pot čez greben obeh Kočen, ki smo ju z zavarovano potjo povezali in
tako za približno tri ure skrajšali čas hoje z enega vrha na drugega. Zaradi varnosti planinskih
pohodnikov v Veliki Koroški Babi zadnjega dela poti z varovali nismo uredili skozi graben, ker
vemo, da bi nam tam zapadno kamenje in plazovi uničili pot in varovala in seveda ogrožali
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tudi planince, ampak smo pot speljali po plateh zunaj grape.«
Delo kranjskih markacistov je od leta 1987 do 2007 skrbno vodil Rudi Lanz, ki je takole
strnil delovanje odseka v zadnjih več kot dveh desetletjih:
»Leta 1987 sem prevzel načelnikovanje markacijskega odseka. Po petletnem zatišju prejšnjega odseka smo zopet začeli markirati in obnavljati poti. Pri sestavljanju odseka sem imel
srečo: med mojimi prijatelji jih je bilo precej, ki so radi zahajali v gore in so bili pripravljeni
tam še kaj postoriti za dobro planincev.
Naše delovno območje sega od Kriške gore, Storžiča, Zaplate in Grintovcev do Sv. Jošta
nad Kranjem. V upravljanju imamo 35 planinskih poti, od tega sedem zahtevnih ali zelo zahtevnih. Za popravilo zahtevnih poti smo se morali povezati s Komisijo za planinska pota pri
PZS in smo v sodelovanju z njo leta 1992 izpeljali prvo zvezno akcijo, obnovo poti čez Žrelo
pod Ledinami. Temu so sledile obnove Slovenske in Lovske poti pod Ledinami, poti na Koroško Rinko in Veliko Koroško Babo, povezava Kokrske in Jezerske Kočne in ponovna obnova
poti skozi Taško nad Suhadolnikom.
Leta 1993 smo na Ledinah organizirali tečaj za markaciste, na katerem so nekateri pridobili naziv markacist. Odsek je s svojimi izkušnjami in usposobljenostjo tedaj postal ena
od vodilnih tehničnih skupin za nadelavo in popravila visokogorskih poti pri PZS, njegovo
delovanje je preraslo meje njegovega planinskega območja.
Sledilo je več visokogorskih akcij, na katerih smo na novo uredili ali popravili več zahtevnih in zelo zahtevnih poti: na Kalški gori, Krnu, v Zadnjem Prisankovem oknu in na Mali
Mojstrovki, uredili smo Učno plezalno pot v izobraževalnem centru Bavšica in Plezalno pot
Gonžarjeva v Vinski gori.
Člani odseka so se ob tem udeleževali tudi zveznih akcij po vsej Sloveniji.
Z gorskim reševalcem Stankom Rotarjem sva prevzela helikopterske prevoze, ki jih opravlja Slovenska vojska, ko dostavlja material, opremo in markaciste na željena delovna mesta
v visokogorju. Naš član Gorazd Hace je pridobil naziv markacist-inštruktor in je zelo aktiven
na tečajih KZPP pri usposabljanju novih markacistov.
Tak je seznam dosedanjih članov Markacijskega odseka pri PD Kranj: Andrej Trobevšek,
Boris Križnar, Brane Rogelj, Ivan Vreček, Stane Bozovičar, Jože Benedik, Milan Stegnar (+),
Marko Vidali (planinski vodnik), Vili Rustja, Štefan Bukovec (+, planinski vodnik), Jože Šparovec (planinski vodnik), Stane Rotar (gorski reševalec), Gorazd Hace (markacist–inštruktor),
Jernej Mubi (zdajšnji načelnik odseka markacistov), Damjan Naglič in Rudi Lanz (načelnik
odseka od leta 1987 do 2007, tudi gorski reševalec).«
K temu seznamu naj dodamo še nekaj izjemno delovnih kranjskih urejevalcev planinskih
poti iz šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja: Baldo Bizjak je za Komisijo za pota
pri PZS sestavil register planinskih potov, Karel Bajd je vztrajno markiral poti in je lastnikom
to povedal šele po opravljenem delu, Ivan Eržen, prvi oskrbnik Kranjske koče na Ledinah, je
»zaznamenoval«, kot so rekli prastari planinci, marsikatero pot v okolici koče. Prav tako člani
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Planinske sekcije Preddvor z Živkom Drekonjo in Rajkom Fendetom že vsa leta, odkar obstaja
sekcija, skrbijo za obnovo in vzdrževanje planinskih potov predvsem na območju Storžiča,
Zaplate, Javorjevega vrha, Potoške gore in Svetega Jakoba.
Te podatke o dejavnosti kranjskih markacistov je sredi julija 2011 še dopolnil sedanji načelnik Jernej Mubi, ko je napisal, da ima društvo zdaj devet markacistov in gorskega reševalca (njihova imena so sicer navedena že v seznamu njegovega predhodnika Rudija Lanza),
dodano pa je ime markacista-pripravnika Marka Logarja. »V oskrbi markacistov PD Kranj,« je
napisal Jernej Mubi, »je 38 planinskih poti, od katerih sta dve opuščeni«; to sta poti PodblicaPreval/Prevoje in Stražišče-Sedlo nad Javornikom. Drugih 36 poti je v tem njegovem seznamu seveda natančno navedenih. V poročilu je tudi zabeleženo, da »je v oskrbi Markacijskega
odseka PD Kranj skupno 160 kilometrov planinskih poti.«

Potem ko je Slovenija postala članica Evropske zveze in ko je podpisala schengenski sporazum,
s katerim so v schengenskem območju ukinjene notranje državne meje, je bilo seveda treba te meje
odpraviti tudi v najvišjih slovenskih gorah. Na Ledinah so mejno tablo pred božičem leta 2006 simbolično
odstranili Franc Ekar, Danilo Sbrizaj in Gorazd Hace.
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Alpinistični odsek PD Kranj

Plezalci in drugačni pajki pod streho
Zgodovina se očitno vsaj na področju kranjskega alpinizma ponavlja hitreje in pogosteje,
kot bi bilo mogoče pričakovati in si želeti. Pred več kot pol stoletja je kranjski alpinist Cene Malovrh v začetku članka »Preprosti vzponi« (Planinski vestnik 1960, stran 248) napisal: »Alpinist,
kronist in pisatelj B. R. me je nehote opomnil, da bi bilo treba o stvareh še nekaj reči. Dregnil
je s tem, ker omenja Kranjčane izpred vojne, ki da so v zahodnem delu Grintavcev začeli s
plezalskim osvajanjem vrhov, a je njihova dejavnost kmalu zamrla. S temle sestavkom bi rad
pokazal na zmotnost sodbe, ki pa je, moram priznati, ni kriv B. R., ampak Kranjčani sami, ker
smo največkrat po opravljenem delu v gorah s prstom na ustih godli sami vase in razpredali
bajke o čaru osebnih doživetij v strmoglavni pustinji skalovja in zametenih grebenskih rezi.«
Pravzaprav je dandanašnji še huje in še slabše:
kranjski alpinisti v medijih nealpinistični javnosti
povečini ne razpredajo niti o osebnih doživetjih in
jih niti ne zaupajo novinarjem, kaj šele, da bi sami
pisali ali spregovorili o vseh vidikih svojih vrhunskih
dosežkov. Več kranjskih planinskih funkcionarjev se
je med pripravami na izdajo te publikacije na moč
trudilo, da bi našlo avtorja prispevka o največjih alpinističnih dosežkih kranjskih alpinistov predvsem
v zadnjih desetletjih, vendar ga ni našlo. Kakšen poskus takšnega delovanja je sicer prišel, vendar v
njem ni bilo celovitega pregleda nad največjimi
uspehi kranjskih alpinistov, čeprav jih je bilo precej.
Tako smo pač na podlagi zbranih delnih informacij
predvsem iz zadnjih desetletij sestavili nadvse nepopolno kroniko kranjskih alpinističnih dosežkov.
O največjih kranjskih alpinističnih uspehih je
bilo doslej objavljenih nekaj pregledov. Eden od
Janez Hribernik je iz tiste generacije kranjskih popolnejših, vendar tudi s pripombo, da »so lahko
(in slovenskih) alpinistov, ki je v hribe še
podatki, zbrani iz različnih virov, nepopolni, zato
hodila v pumparicah.
se vsem prizadetim oproščamo ter jih hkrati prosimo, da sporoče svoje pripombe na AO Kranj«, je
izšel v drugem zborniku kranjskega planinstva »Gore v ljudeh«, vendar seveda le do leta
1988. Pripomb menda ni bilo, ker so tudi konec osemdesetih let prejšnjega stoletja kranjski
alpinisti po opravljenem delu najbrž še vedno s prstom na ustih godli sami vase.
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Nekaj bistvenega se je vendarle zgodilo leta 1995, ko je Marija Štremfelj za »Kranjski zbornik« napisala dolg in s podatki dobro podprt prispevek »Alpinisti Kranja in njihovi uspehi«.
V njem sistematično navaja najpomembnejše take in drugačne vzpone v slovenskih in tujih
gorah do konca leta 1994, ob tem pa kronistično omenja še druge dejavnosti Kranjčanov s
področja alpinizma.
Zdaj med kranjskimi alpinisti menda ni tistega, ki bi za prihodnje planinske rodove zbral
podatke o najpomembnejših alpinističnih dejanjih prvih dveh desetletij samostojne države
Slovenije. Morda bo tole jadikovanje spodbudilo moža ali ženo dejanj, da se bosta lotila
brskanja po društvenih arhivih in zapisnikih ter beleženja izjav tistih plezalcev, ki po plezalni
turi, pa naj je bila še tako imenitna, s prstom na ustih godejo sami vase ...
V nekaterih drugih poglavjih te naše kronike so navedena nekatera najpomembnejša
alpinistična dejanja Kranjčanov iz davne preteklosti. Prvič je objavljeno, da je bil Avgust Sušnik, ki je leta 1882 opravil prva zimska pristopa na Triglav in Grintovec, rojeni Kranjčan, prvič
pa je opisan tudi del njegovega planinskega življenja. V znameniti knjigi »Naš alpinizem« iz
leta 1932 je med drugimi zabeležena prva plezalna smer v Veliki Koroški Babi, katere avtor je
Jernej Krč, vsa svoja planinska leta član Kranjske podružnice Slovenskega planinskega društva. V tridesetih letih prejšnjega stoletja so bili aktivni plezalci iz Kranjske podružnice SPD
Beno Anderwald, Ciril Hudovernik, Cene Malovrh, Ferdo Majnik, Ljubo Grabnar in Viktor Krč,
sin Jerneja Krča, ki so opravili tako imenitna alpinistična dejanja, da je o njih pisal Boris Režek
v svoji knjigi »Stene in grebeni«, ki ji je dal podnaslov »Razvoj alpinistike v Savinjskih Alpah
1759-1945«. Iz časov pred drugo svetovno vojno je vsekakor vreden omembe vzpon Kranjčana Franca Jalna na Matterhorn, tista leta pa je Kranjska podružnica SPD dobila tudi prva
gorska reševalca z opravljenim izpitom Milana Ekarja in Rajka Marenčiča.

Konec devetdesetih let prejšnjega stoletja so se v društvenih prostorih PD Kranj srečali alpinisti-veterani
Franci Gašperlin, Peter Jamnik, Slavo Jenko, Rado Jeranko, Sašo Slavc in Srečo Travnik.
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Alpinistični odsek pri PD Kranj so ustanovili leta 1946. Kot je zapisano na spletnih straneh
AO PD Kranj, »so poleti leta 1946 v gorah že dobro prekaljeni mladi fantje Peter Gunčar,
Slavko Jenko, Franc Gašperlin, bratje Franko, Emil in Roman Herlec, Stane Fras in še nekateri
ustanovili Slovensko planinsko društvo Gams. Ob pomoči starejših planincev in alpinistov
Hudovernika, Prinčiča, Lampreta ter pozneje Dovjaka in drugih je društvo preraslo v alpinistični odsek. Ustanovni občni zbor AO PD Kranj je bil v zimski sezoni 1946/47 v stari Tekstilni
šoli pod pokroviteljstvom tedanjega predsednika PD Kranj Črtomirja Zorca. Prvi občni zbor
je uradno vodil Franjo Klojčnik, 'glavni' pa je bil Ciril Hudovernik, ki so ga izvolili za prvega
načelnika AO.« Njemu je v AO PD Kranj do današnjih dni sledilo še 35 načelnikov. Delovanje
kranjskih alpinistov v prvih 25 letih je podrobno opisal Marjan Ručigaj v leta 1973 izdanem
»Zborniku alpinističnega odseka«.
Podlaga za uspešno alpinistično delovanje v
Kranju je bil prvi plezalni tečaj, ki ga je vodil Rado
Kočevar, v prvi leta 1949 registrirani skupini alpinistov pa so postali znani predvsem Franc Jezeršek, Slavo Jenko, brata Emil in Roman Herlec,
Jože Žvokelj, Milan Kranjc, Janez Hribernik in
Rado Jeranko. Iz te skupine je med ženskami postala znana predvsem Nadja Fajdiga, že leta 1949
članica AO PD Kranj, pozneje svetovno znana vrhunska alpinistka, ki je predvsem z Antejem
Mahkoto opravila vrsto tako imenitnih prvenstvenih vzponov, kakršne je dotlej opravila le malokatera Slovenka.
Tudi na Jezerskem je bilo tista leta več odličnih alpinistov, med njimi Marjan Murovec, Vinko
in Ludvik Tepina ter Tone Ekar, ki so bili do ustanovitve PD Jezersko člani PD Kranj. S Kranjčani in
Jezerjani je vsa tista leta, ko je služboval na JezerSrečo Rehberger je leta 1985 pred objektivi TV skem, aktivno sodeloval tudi kamniški alpinist in
gorski reševalec Pavle Kemperle.
kamere in torej pred očmi slovenske javnosti
takole plezal Gobo v Ospu.
V prehodu iz petdesetih v šestdeseta leta
prejšnjega stoletja so se začeli alpinistično uveljavljati aktivni obiskovalec tujih gora Peter Jamnik, smučarski reprezentant in plezalec Peter
Keše, odličen alpinist in organizator alpinistične šole Jože Žvokelj, alpinist in jamar Davo Prei
singer, pa Peter Jamnik in Lojze Smolej, zatem prvi kranjski zmagovalec Čopovega stebra v
Severni steni Triglava Vinko Pretnar, ki je bil kajpada član AO PD Kranj in mu je ta podvig uspel
leta 1961, pa tudi mladi alpinisti Srečo Travnik, Danilo Sekloča, Franci Ekar, Slavo Markič, Uroš
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Na ročno spisanem seznamu članov AO PD Kranj iz leta 1949 je vpisana tudi pozneje znamenita alpinistka Nadja Fajdiga. Hčerka znanega kranjskega zdravnika dr. Fajdige in inženirka elektrotehnike je bila od
leta 1956 do 1964 najuspešnejša plezalka na svetu; ob vsem drugem je bila prva ženska, ki je preplezala
severno steno Matterhorna, z Antejem Mahkoto pa sta bila prva plezalca v mešani navezi, ki sta preplezala steno Cime su Alto.

Škerl, Tomo Križnar, Tone Langerholc, Iztok Belehar, Marjan Ručigaj, Polde Taler, Nande Kern,
Jani Bele, Drago Šegregur in Tomaž Bešter, pozneje pa še Tomo Česen, Marija Štremfelj, Barbka Perčič, Brane Jaklič, Franc Debelak in Jože Simčič. Čisto na koncu šestdesetih let sta prvič
opozorila nase nadvse perspektivna odlična plezalca Nejc Zaplotnik in Tone Perčič, v zapisih
o vzponih pa se je začelo pojavljati tudi ime bivšega smučarskega reprezentanta Tomaža
Jamnika. Ta leta so bila za kranjski alpinizem tudi še drugačna prelomnica, saj so plezalci AO
PD Kranj začeli pogosteje plezati v Centralnih Alpah, kjer so opravili vrsto odmevnih vzponov, o katerih podrobneje pišemo v drugih poglavjih tega zbornika.
Ob tem naj le omenimo, da je tista leta po štirih letih zimskega spopadanja z zahodno
plazovito steno Kočne uspelo Franciju Ekarju to ostenje naposled vendarle preplezati, prvo
polovico z Vinkom Pretnarjem, drugi, končni del pa z Branetom Jakličem. Prvo ponovitev
te smeri je opravil Srečo Rehberger. Ta in drugi za tisti čas vrhunski alpinistični uspehi so
pripeljali do tega, da so Kranjčani organizirali prvo alpinistično odpravo v Kavkaz, ki je slovenskemu alpinizmu bržkone odprla vrata v takratna sovjetska gorstva. Podrobnosti o kranjskih
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odpravah v visoka tuja gorstva do sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja in o uspehih
kranjskih alpinistov na njih so opisane v zborniku »Gore v ljudeh«, od takrat do sredine devetdesetih let pa v alpinističnem pregledu Marije Štremfelj v »Kranjskem zborniku«.
Vsaj dve odpravi, ki ju ločita več kot dve desetletji, na njih pa so sodelovali kranjski alpinisti ali bili celo organizatorji, naj vendarle na kratko predstavimo. O kranjski odpravi v
peruanske Ande ob okrogli 80. društveni obletnici leta 1979 je napisal zanimivo poročilo
njen vodja Peter Markič, ki je bil po vrnitvi v domovino nadvse ponosen na pohvalo Staneta
Belaka-Šraufa, legende slovenskega vrhunskega alpinizma: »Ste pa vse živo zlezli v Andih!« je
na takratnem jugoslovanskem »športnem« otoku Badija pri Korčuli dejal Šrauf vodji odprave.

Takole so se za spominsko fotografiranje postavili člani ene od prvih slovenskih odprav v tuja gorstva, na
kateri so sodelovali tudi kranjski alpinisti; ta odprava je šla leta 1971 na Istor-o-Nal v pakistanskem Hindukušu.

Na pot je odšlo 13 kranjskih alpinistov, od katerih so Tomo Česen, Matjaž Dolenc, Peter Markič in Žarko Trušnovec preplezali prvenstveno Kranjsko smer v jugovzhodni steni
Alpamaya (5947 m), Luka Karničar in Matej Kranjc sta se s smučmi spustila po severni steni
Kitaraja, kar je bil prvi jugoslovanski (slovenski) spust s smučmi s šesttisočaka, Barbara in Marija
Perčič (slednja se že dolgo piše Štremfelj), Tomo Česen, Matjaž Dolenc, Jože Hobič, Luka Karničar, Matej Kranjc, Peter Markič, Marjan Ručigaj, Žarko Trušnovec in Alberto Callupe, perauanski
vodnik slovenskih plezalcev, so prvenstveno sestopili po jugovzhodni steni Alpamaya, Pavle
Oman, Milan Rebula in Drago Šegregur so povezali vzpona prek severne stene Kitaraja in italijanske smeri v jugozahodni steni Alpamaya, sestri Perčič, Luka Karničar, Matej Kranjc, Marjan
Ručigaj in Alberto Callupe so preplezali severni greben Alpamaya, severno steno Kitaraja pa so
preplezali odpravarski zdravnik dr. Matija Horvat, Luka Karničar, Matej Kranjc in Alberto Callupe,
potem pa še Tomo Česen in Marija Perčič, ki je bila nasploh prva ženska na vrhu te gore.
»Bili smo daleč najuspešnejša odprava v Ande do takrat,« je v poročilu zapisal vodja Peter
Markič, »preplezali smo pet smeri, eno celo presmučali. Vsi smo dosegli vrh Alpamaya, večina tudi Kitaraja, na obeh vrhovih je bil tudi naš peruanski vodnik Alberto Callupe, zdravnik
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odprave dr. Matija Horvat je bil na Kitaraju. Na vrhu Alpamaya nas je bilo v slogu takratne
akcije 'Vsi Kranjčani hodijo v gore' kar 11 naenkrat.«

Matej Kranjc, ekstremni smučar in odličen alpinist; med drugim je smučal z višine 7500 metrov po pobočjih
himalajskega osemtisočaka Čo Oju in z vrha 7495 metrov visokega najvišjega vrha Pamirja Pika komunizma.

Več kot dve desetletji pozneje, proti koncu januarja leta 2000, je takratni načelnik Slovenske vojske prejel iz daljnjega sveta brzojavno sporočilo, da »je 21. januarja 2000 na vrh 6962
metrov visoke Aconcague stopilo 13 članov mednarodne vojaške odprave, med katerimi
je bil tudi slovenski častnik, namestnik načelnika Gorske šole Slovenske vojske in izkušen
alpinist podpolkovnik Marjan Ručigaj«, isti mož torej, ki je leta 1979 s soplezalci iz kranjske
odprave v Ande stal na vrhu Alpamaya (5947 m).
Kranjski alpinist Marjan Ručigaj je stopil na poklicno vojaško pot v začetku leta 1996, ko
so ga imenovali za namestnika načelnika Gorske šole Slovenske vojske, katere sedež so selili
iz Bohinjske Bele na Pokljuko in nazaj v Bohinjsko Belo. Šolo so leta 1999 kot sedmo polnopravno članico med takimi šolami (za Avstrijo, Francijo, Italijo, Nemčijo, Švico in Španijo)
sprejeli v eminentno Mednarodno združenje vojaških gorskih šol in jo isto leto povabili, naj
se eden od njenih pripadnikov na povabilo argentinske gorske šole udeleži mednarodne odprave na Aconcaguo. Glede na gorniške izkušnje so iz Slovenije poslali v Argentino Marjana
Ručigaja, ki je odšel na pot zadnji dan leta 1999. Po običajnih odpravarskih peripetijah so se
naveze 21. januarja 2000 odpravile proti vrhu 6962 metrov visoke gore, na vrh najvišje gore
obeh Amerik pa je prišlo od 32 za gorništvo usposobljenih poklicnih vojakov le 13 alpinistov,
med njimi tudi Slovenec Marjan Ručigaj, ki je bil na odpravi eden od desetih tujcev, med
katerimi jih je na vrh priplezalo pet.
Ne gre se čuditi, zakaj je bilo do sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja tudi iz Kranja
vendarle več poročil o pomembnih alpinističnih dosežkih kot jih je zdaj. Do takrat so vrhunski slovenski alpinisti odhajali na velike odprave in v velike, tudi še nepreplezane stene skoraj
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izključno z velikimi odpravami, ki so zaradi velikosti in do takrat vsaj za slovenske razmere
eksotičnih ciljev, ki so bili dotlej dosegljivi le najbogatejšim velikim narodom, pritegnile največjo pozornost medijev. Ko se je v najvišjih pogorjih sveta uveljavljal alpski način plezanja,
so začele tudi iz Slovenije odhajati na pot majhne odprave, ki so se velik del tudi denarno
oskrbele same, o ciljih pa alpinisti niso veliko govorili niti pred odhodom v gore niti po vrnitvi
domov. Isto velja za zadnja desetletja tudi za drugačno vrhunsko plezanje.
Nekaj boljših dosežkov kranjskih alpinistov iz zadnjih desetletij nam je kljub vsem težavam uspelo zbrati. Seveda so zelo nepopolna slika celotnega dogajanja v kranjskem alpinizmu, zato po skoraj četrt stoletja ponavljamo isto, kar je bilo napisano v kroniki »Gore v
ljudeh«, da »so lahko podatki, zbrani iz različnih virov, nepopolni, zato se vsem prizadetim
oproščamo ter jih hkrati prosimo, da sporoče svoje pripombe na AO Kranj«. Upamo, da bo
uspeh bojši, kot je bil takrat.
Kranjska alpinistka Meta Meglič je plezala, alpinistično smučala in tekmovala v turnem
smučanju od leta 1997 do 2006. Sredi julija 1997 je smučala s Pisca (5752 m) v perujskih Andih in le teden dni pozneje s Chopicalquija (6200 m), kar je bil takrat slovenski ženski višinski
smučarski rekord. To leto je bila proglašena za najboljšo slovensko alpinistično smučarko.
Sredi maja leta 2001 je smučala s sedla med Malim in Velikim Triglavom, le nekaj dni pozneje je s smučmi zmogla Jalovčev ozebnik, aprila 2006 je s Storžiča smučala po Kramarjevi s
Črnim grabnom in mesec dni pozneje po Skriti diagonali v Velikem špičju, kar je najbrž njena najtežavnejša presmučana smer. Ti njeni dosežki so še predvsem zanimivi in pomembni
zato, ker se v Sloveniji z alpinističnim smučanjem ukvarja malo žensk, kar celo tudi v svetovnem merilu povečuje vrednost takšnega smučanja Mete Meglič.
Vsa ta leta je Megličeva tudi plezala; med drugim je z različnimi soplezalci – izmenično v
vodstvu – preplezala v slovenskih in Centralnih Alpah vrsto zavidanja vrednih smeri, tako med
drugim poleti leta 1998 smer Comici-Dimai v dolomitski Veliki Cini, leto dni pozneje Constantini-Ghedinovo smer v dolomitski Toffani in leta 2002 na isti gori svojo najbrž najtežavnejšo
smer, ozebnik Constantini Apolonio. Med preplezanimi smermi v slovenskih gorah je lahko
posebno ponosna na Skalaško smer s Čopovim stebrom v Triglavski severni steni, ki jo je preplezala v začetku avgusta 2002. Na tekmi turnega smučanja je doma prvič zmagala v dvojicah
leta 1997 in 1998, v sezoni 2005/2006 pa je za takšno smučanje dobila slovenski pokal, postala
državna prvakinja in se kot prva Slovenka uvrstila na svetovno prvenstvo v Cuneu v Italiji.
Že v tem tisočletju je smučala s Pika Lenina v Pamirju (7134 m) Simona Grabec, ki je slovenska rekorderka, kar zadeva smučanje z največjih višin.
Ob pomanjkanju izčrpnejših podatkov velja vsaj omeniti Alenko Jerala, ki je nekaj sezon
nastopala v svetovnem pokalu v lednem plezanju in se uvrščala med deseterico.
Andrej Kokalj, avtor obširne seminarske naloge »Zgodovina prostega in športnega plezanja« iz leta 2010, smatra Ljubljančana (in zdaj Postojnčana) Tadeja Slabeta in Kranjčana Sreča
Rehbergerja za vodilna protagonista na slovenski športnoplezalni sceni. »Leta 1985 je Slabe
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kot prvi Slovenec in Jugoslovan splezal težave X- (kasneje IX+) v smeri Zombie v nemškem
plezališču Altmühltal,« piše Kokalj. »Jeseni leta 1985 pa sta Slabe in Rehberger obiskala Mount Arapiles v Avstraliji. Splezala sta smer Masada z avstralsko oceno 30. Leta 1986 je Rehberger opremil in splezal prve smeri v Dovžanovi soteski, ki so kasneje postale preizkusni kamen
za praktično vse športne plezalce v Sloveniji. To so bile smeri Bogovi so padli na glavo IX,
Solea in Živček, leta 1987 pa še Mozartove kroglice VIII+, Tri srca VIII+ itd. V Dovžanovi soteski
je smer Mozartove kroglice postala vstopna viza za žensko plezalsko elito.«

Kdor je pred štirimi, petimi desetletji
preplezal Čopov steber v Triglavski severni steni, je bil že zelo upoštevan alpinist.
Takrat je bila to ena od vstopnic v elitno
slovensko plezalsko druščino.
V tiste čase sodi tudi neposredni TV prenos iz Ospa z naslovom »Pajek pod previsom«, »ki
je po splošni oceni«, kot je prepričan Kokalj, »eden od najodmevnejših medijskih dogodkov
na plezalni sceni doslej. Tadej Slabe in Srečo Rehberger sta plezala smer Goba z oceno IX.
Celoten projekt je bil gotovo edinstven ne samo pri nas, pač pa tudi v svetu.«
Andrej Kokalj piše o kranjskem vrhunskem športnem plezalcu Rehbergerju še tole: »Rehberger je leta 1987 splezal smer Preobrazba IX+ v Mišji peči, v Dovžanovi soteski pa še smer
Dr. Hoffman (IX/IX+). Srečo je obiskal tudi Ameriko in splezal French Connection 5.13b in
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The Webb z isto oceno. Tudi prvo potrjeno desetko je uspelo splezati Sreču Rehbergerju. To
je bila smer Sortileges 8b v Cimaiu, nato pa še smer Futura 8b v Arcu.
Januarja 1988 je Srečo Rehberger odprl novo plezališče v Ospu s smermi Jonagold, Dedek Mraz, Miklavž itd.«
Srečo Rehberger je tudi sam ocenil svoje najpomembnejše alpinistične dosežke. Med
športnoplezalskimi so smeri Sortileges v francoskem Cimaiu leta 1988, ki je nasploh prva
slovenska 8b, Kaj ti je deklica v Mišji peči v Ospu leta 1989, ki je prva slovenska 8b+, in prvi
vzpon v smeri Boj za užitek v Bohinjski Beli iz leta 1990 z enako oceno težavnosti, pa tudi prva
vzpona Chiquita v Mišji peči v Ospu z oceno 8b+ in Rock me baby v avstrijskem Finkensteinu
z oceno 8b. Zanj so posebno pomembne tudi njegove prve proste ponovitve Raza Sfinge v
Triglavu iz leta 1984 težavnosti 7a+, isto leto Steber Šit v Šitah težavnosti 7b+, Goba v Ospu
iz leta 1985, ocenjena s 7c, in Brid klina v Paklenici iz leta 1987, ocenjen prav tako s 7c, in še
nekatere druge prve proste ponovitve v Ospu, Paklenici in Dolomitih. Posebno je ponosen
na svojo prvo zimsko ponovitev Direktne smeri v Stenarju leta 1984 (VI, A2) ter na svoje
smučanje po južni strani s Kočne, kar je bil tam nasploh prvi spust, in po severni strani Skute,
kar je bil tam drugi spust. Leta 1983 je na odpravi na Pik komunizma v Pamirju preplezal
Brezzubkinov steber.
Igor Kalan se je v desetletju od 1994 do 2004 v plezališčih spoprijel z več težavnimi smermi. Med drugim je kot prvi opravil s Pikovo damo (8b) in Nočno kroniko (8b), Popajem (8a+)
in Lahko noč, Irena (8b) v Mišji peči, pa tudi z Bastiljo (8b+) v Mišji peči in Moškim za naslado
(8b) v Bohinjski Beli. Poleg tega se v plezališčih ponaša še z nekaj prvimi vzponi in ponovitvami krajših smeri od 8a+ do 8b/b+. Ob tem je s soplezalci preplezal več dolgih smeri, med
njimi Water World (7b+) in Mjesečna (7c+, 7a+) v Aniča kuku, Shatila (7b+) v Ratikonu v Švici
in Ujarak (7+ A3) na Grenlandiji.
Med kranjskimi športnimi plezalci zadnjih let po izrednih uspehih vsekakor izstopa Luka
Zazvonil, ki je od leta 1996 preplezal dolgo vrsto smeri, težjih od 8a. Septembra 1996 je kot
svojo prvo 8a+ preplezal smer Sonce v očeh v Mišji peči, leto dni pozneje prav tam svojo
prvo 8b+ Kaj ti je deklica, isto leto pa tam še svojo prvo 8b Mrtvaški ples in v Podpeči svojo
prvo 8a flash, imenovano Italijanska blokada je. Naslednja leta je plezal v Mišji peči, Novi Bohinjski Beli, Preddvoru, Podpeči, Črnotičah, Vipavski Beli, Retovju, Bitnjah, Kotečniku, Ospu in
še kje v Sloveniji ter v plezališčih v Italiji, Španiji, Franciji, Avstriji, na Sardiniji in na Hrvaškem.
Leta 2000 je v Vipavski Beli kot prvi Kranjčan preplezal smer Country House s težavnostno
stopnjo 8c/c+, že leto prej pa je v Lumignanu preplezal smer Bravo, ki je bila njegova prva
8a+ na pogled. Leta 2010 je v Mišji peči kot četrti človek preplezal smer Človek ne jezi se in
postal prvi Kranjčan, ki je preplezal smer z oceno težavnosti 8c+.
Poleg njega so se kot športni plezalci AO Kranj ta čas uveljavili med drugimi Neža Mauer,
Grega Bogataj, Matija Pogačnik, Jakob Šparovec, Nejc Kalan, Matej Bolka in Matic Friškovec,
ki so preplezali smeri od 7b do 8b+.
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Čeprav je vrhunska športna plezalka Natalija Gros posebej predstavljena v tej publikaciji, naj
bo tudi na tem mestu vendarle vsaj omenjena skupaj s svojimi vrstniki – člani AO PD Kranj, med
katerimi po uspehih poleg nje izstopajo še Sabina Sovin, Franci Jensterle, David Stjepan in Jana
Oman, zadnja leta pa še Tina Šušteršič, Jera Lenardič, Katarina Fon in Dominik Fon.
Seveda ob tem ne smemo spregledati pomembnega podatka, da je Kranjčan Tomo Česen, ki je v tem zborniku alpinistično posebej predstavljen, postal v devetdesetih letih prejšnjega stoletja načelnik Komisije za športno plezanje pri Planinski zvezi Slovenije. Velik del
je njegova zasluga, da so zdaj tudi športni plezalci kategorizirani v športne razrede, kar je
pomembno predvsem z vidika financiranja in sodelovanja na največjih svetovnih tekmovanjih. Skoraj zanesljivo ima zasluge (če ne zaradi drugega, pač zaradi svojega imena) tudi pri
tem, da so finalna tekmovanja svetovnega pokala v športnem plezanju že vrsto let v Kranju,
kar seveda pomeni lepo promocijo Kranja in Slovenije v športnem svetu.
Kranjski vrhunski alpinizem je stopil v tretje tisočletje z nekaj perspektivnimi plezalci. Tine
Marenče se, na primer, lahko pohvali s Helbo s Čopovim stebrom (VII+) in Sanjskim ozebnikom (VI/A1) v Triglavski severni steni, v Koglu z visoko ocenjenima smerema Nirvana in
Amonit, zanimive smeri pa je preplezal tudi v Eigerju, v Peruju, Tien Šanu in v najbolj znanih
slovenskih plezališčih.
Miha Zupin je leta 2007 v navezah s plezalci iz drugih alpinističnih odsekov preplezal več
zahtevnih smeri, pozimi na primer Trikot (VI-/V, IV) v Dolgem hrbtu in Kačjo slino (IV+/4)
v Loški steni, na pogled pa poleti v nekaj manj kot 12 urah Črni biser (VII/VI) v Travniku in
v 11 urah Kunaver-Drašlerjevo smer v triglavski Sfingi (VII+/VI-VII). Leto dni pozneje je na
svoj seznam zahtevnih smeri vpisal smeri Farraon II v Aiguille Verte in Modica-Noury III v
Mont Blanc du Tacul ter Spominsko smer Mihe Laha v Vežici, Puntarsko v Vršacu, Diretissimo
v Malem Koritniškem Mangartu, Steber (VIII/VI) v Šitah, Steber VII v Vršacu ter prvenstveni
smeri Nelogična lepota (VII/V-VI) v Mali Goličici in Po razu ali Nejčevo (V+/III-IV) v Mangartskih Vršičih. Leta 2009 je zmogel Schmidovo smer (VI/4+) v Matterhornu, Eugsater Couloir
Direct (IV/5) v Auguille du Midi, M6 Solar (III/M5+) v Mont Blanc du Taculu in dve smeri v
Aiguille Sans Nom, Pointe Croux in English Route, ocenjeni s V/5. To leto je ob vsem drugem
preplezal še smer Amonit (VIII/VII+/V, VI) v Koglu in Stopnice v nebo (VII-/V-VI) v Zahodni
Triglavski steni. V zimskih razmerah je v začetku aprila 2010 v 11 urah preplezal Wagnerjevo
grapo (V/5) v Triglavu.
Kranjski alpinisti so bili uspešni prav od začetka slovenskega odpravarstva na najvišje vrhove sveta. Od leta 1975 do zdaj je priplezalo na 11 gorskih vrhov v Himalaji in Karakorumu,
višjih od 8000 metrov, sedem kranjskih alpinistov.
Serijo je začel Nejc Zaplotnik, ko je na prvenstvenem vzponu po južni steni 8. oktobra 1975
prišel na 8463 metrov visoki Makalu. Njegov vzpon je bil šele osmi pristop na ta himalajski vrh.
Isti alpinist je s soplezalcem iz Kranja Andrejem Štremfljem 8. julija 1977 po prvenstvenem vzponu po jugozahodnem grebenu prišel na vrh 8068 metrov visokega Gašerbruma I
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ali Hidden Peaka. Na vrhu sta bila kot edina iz številne odprave PD Tržič in PZS, to pa je bil v
svetovnem štetju šele četrti pristop na vrh.
Ista naveza je 13. maja 1979 opravila prvenstveni vzpon po celotnem Zahodnem grebenu Mount Everesta in Kranjčana sta ta dan kot 32. in 33. plezalec na svetu ter kot prva
Slovenca in Jugoslovana prišla na vrh 8848 metrov visoke najvišje gore sveta.
Tomo Česen je 22. aprila 1985 v navezi z Borutom Bergantom po prvenstveni smeri priplezal
na vrh 8505 metrov visokega Jalung Kanga. To je bil nasploh prvi vzpon s severa na vrh te gore.
Dne 29. julija 1986 so kar štirje kranjski alpinisti, Tomo Česen, Marija in Andrej Štremfelj
ter Tomaž Jamnik, po normalni smeri prišli na vrh 8051 metrov visokega Broad Peaka. Marija
Štremfelj je s tem postala prva Slovenka, ki je priplezala na osemtisočmetrsko goro.
Na isti odpravi PZS in PD Ljubljana Matica je le nekaj dni pozneje, 4. avgusta 1986, Andrej
Štremfelj priplezal še na vrh 8035 metrov visokega Gašerbruma II.
V navezi s Pavletom Kozjekom je 19. oktobra
1989 Andrej Štremfelj na alpski način preplezal
prvenstveno smer v jugozahodnem stebru in
stopil na vrh 8027 metrov visoke Šiše Pangme.
Tomo Česen je po alpsko preplezani prvenstveni solo smeri v južni steni 8516 metrov visokega Lotseja 24. aprila 1990 stopil na vrh gore
in opravil doslej skoraj gotovo najbolj spektakularno in vsestransko odmevno plezanje v slovenskem alpinizmu.
Marija in Andrej Štremfelj sta 7. oktobra 1990
po normalni smeri čez Južno sedlo prišla na vrh
8848 metrov visokega Mount Everesta in postala
prvi zakonski par na svetu, ki je bil skupaj na najvišji točki našega planeta. Marija je prva Slovenka,
ki je stala na »tretjem zemeljskem tečaju«.
Na 8476 metrov visoki Južni vrh Kangčendzenge sta 30. aprila 1991 po južnem grebenu priplezala na alpski način in po prvenstveni
smeri Kranjčan Andrej Štremfelj in Kamničan
Izvrstni kranjski alpinist Miha Marenče je med
Marko Prezelj in za ta vrhunski alpinistični uspeh
drugim plezal tudi na himalajski osemtisočak
dobila Zlati cepin, ki je v svetovnem alpinizDaulagiri, v filmu »Sfinga«, premierno predvajanem leta 2011, pa je igral Anteja Mahkoto.
mu najvišja nagrada za vrhunske alpinistične
dosežke.
Matej Kranjc je 10. oktobra 1993 na odpravi PD Kranj in PZS prišel na 8012 metrov visoki
Srednji vrh Šiša Pangme in s tem plezanjem ponovil originalno smer s severa.

151

Na odpravi Planinske zveze Hrvaške sta Marija in Andrej Štremfelj 28. septembra 1995 po
normalni smeri prišla na vrh 8201 meter visokega Čo Oja.
Član odprave PZS Miha Marenče je 23. maja 1998 prišel po severovzhodnem grebenu po
normalni smeri na vrh 8167 metrov visokega Daulagirija.
Po isti smeri sta prišla 14. maja 2004 na vrh iste gore zakonca Štremfelj, z njima pa je na
vrh priplezal tudi Marjan Manfreda iz Bohinjske Bele.
Nekateri kranjski alpinisti so turno smučali »od nekdaj«, alpinistično smučanje pa se je v
mestu pod Storžičem najbrž začelo s prihodom Tomaža Jamnika v AO PD Kranj. Med zgod
njimi poskusi takega smučanja naj omenimo za tiste čase ekstremno smučanje po severni
strani Skute (Jamnik, Belehar), čez severno steno Kočne (Jamnik, Zaplotnik), spust z vrha
Jalovca in Dolgega hrbta preko Mlinarskega sedla (Jamnik, Zaplotnik), spust z vrha Pika komunizma v Pamirju in z vrha Mont Blanca (Matej Kranjc), od koder je smučal tudi Tomaž
Jamnik, pa tudi Gregor Piskar, in z vrha Huascarana Sur, 6354 m (Janez Jarc).

Takšna je Kočna s severozahodne strani, njena severozahodna stena; s črtkami je označen znamenit
severozahodni greben, ki je pozimi zahtevna plezalna smer, s polno črto pa centralna zimska smer,
ki jo je uspelo Kranjčanom preplezati šele štiri leta po prvem poskusu.

Aljoša Mikluš je opravil prvenstveni smučarski spust po vzhodni steni Storžiča, Peter
Rauh je v perujskih Andih smučal s pettisočakov Urus, Ishinca in Pisco, Matej Brajnik leta
2001 prav z vrha Triglava, Boris Zupanc leta 2011 z nadmorske višine 7100 metrov s pobočij
osemtisočaka Čo Oju v nepalski Himalaji, Helena Grabec je leta 2004 prismučala slovenski
ženski smučarskoalpinistični rekord, ko je smučala z vrha Pik Lenina, Meta Kranjc je isto leto
smučala z vrha 5642 metrov visoke najvišje evropske gore Elbrus v Kavkazu, Meta Meglič
pa, kot že omenjeno, leta 1997 s peruanskih vrhov Chopicalqui (6200 m) in Pisco (5752 m);
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njena velika alpinističnosmučarska podviga sta tudi spusta po osrednjem ozebniku Scharecka (3122 m) v Avstriji (težavnost V-) leta 2002 in po Skriti diagonali (težavnost V+) v Velikem
Špičju v Julijskih Alpah.
Kranjski alpinisti so sodelovali v dolgi vrsti slovenskih alpinističnih odprav v tuja gorstva
in na marsikateri od njih dosegli načrtovani cilj. Najpomembnejše so na Alpamayo v Andih
(1979), na Novo Zelandijo (1980), v Pamir (1983), v Ande in na Aljasko (1987), spet v Ande
(1993, 1994), v Patagonijo (1995), na Api (7132 m), Nampo (6755 m) in Bobaje (6808 m) (leta
1996), Na Gjačung Kang (7962 m) in še tri sosednje šesttisočake in sedemtisočake v Himalaji
(1999), Tjen Šan in Pamir (2004) ter na Aconcaguo (2011).
Odkar deluje v Manangu v Nepalu slovenska šola za nepalske gorske vodnike, za ustanovitev katere ima največ zaslug Aleš Kunaver, so sprva na vsakoletnih in pozneje vse redkejših
takih vodniških visokogorskih tečajih vseskozi sodelovali tudi člani AO PD Kranj. V Manangu so
bili od Kranjčanov inštruktorji Nejc Zaplotnik, Zvone Korenčan, Andrej Štremfelj, Peter Markič,
Marko Štremfelj, Klemen Kobal ter zdravnika Borut Belehar in dr. Matija Horvat. Okoli leta 2000
je bilo tako sodelovanje med Nepalci in Slovenci skoraj prekinjeno, leta 2003 pa sta v času predsednikovanja Franca Ekarja osrednji planinski organizaciji obeh držav, Planinska zveza Slovenije
(PZS) in Nepalska planinska organizacija (NMA), vnovič podpisali sporazum o sodelovanju, ki
so ga potrdili še na redni generalni skupščini Svetovne planinske organizacije (UIAA) v Portu.
Ko pregledujemo alpinistično delovanje v Kranju, ne moremo spregledati slovenskega
festivala alpinističnega filma, katerega premiera je bila v Kranju, potem pa so ga selili v druga
slovenska mesta, tako da je za zdaj pristal v Ljubljani.
Ob takih uspehih ni nenavadno, da je zanje več kranjskih alpinistov dobilo vsakršna visoka in celo najvišja priznanja in odlikovanja, med drugim Zlati cepin in Zlato vponko, nagrade
in plakete Stanka Bloudka ter častne znake PZS. Mestna občina Kranj je Toma Česna in Nejca
Zaplotnika proglasila za častna občana.

Alpamayo, kristal v peruanskih Andih, so že leta 1979,
ob 80. društveni obletnici,
na veliki odpravi z več strani
preplezali kranjski alpinisti;
vsi člani tiste odprave so
prišli na vrh 5947 metrov
visoke gore.
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Gorska reševalna služba

Reševalci življenj v gorah
Nesreča pod kranjsko Prešernovo kočo na Stolu je bila zadnji neposredni vzrok, da je Slovensko planinsko društvo kot eno od svojih pomembnih dejavnosti ustanovilo gorsko reševalno službo. Ta znamenita nesreča je bila že večkrat natančno opisana in analizirana, skrbno je
opisana tudi v knjigi dr. Franceta Malešiča »Spomin in opomin gora« (založba Didakta, 2005).
Tam piše, da »se je v četrtek, 4. aprila 1912, navsezgodaj zjutraj 31-letni dr. Josip Cerk,
profesor geografije na humanistični gimnaziji v Ljubljani, znani drenovec, jamar in fotograf,
smrtno ponesrečil med izletom na Stol (2236 m). Peljal je sedem dijakov šestošolcev na Stol
prek Čela. Za spremstvo je prosil drenovca Pavla Kunaverja, ki je pristal pod pogojem, da
bodo s seboj vzeli vrv, vsi pa bodo imeli cepine in dereze. Cerk je kasneje dejal Kunaverju, da
je vrv pustil doma, ker ga je mati pregovorila, naj ne nosi take teže v goro. Dijaki so imeli izposojene cepine ali samo palice, dva sta bila brez derez. Zvečer so z vlakom prišli v Žirovnico.
Domačini so jih svarili, naj ne hodijo na Stol, ker je ves v snegu in ledu in na njem divja vihar.
Ob desetih zvečer so ob luninem svitu in s pesmijo krenili na pot. Bril je mrzel veter in vodja
je dijakom ovil noge z nepremočljivim blagom, da bi jih obvaroval omrzlin. Opolnoči so prišli
do Zabreške planine. Tam so si namestili dereze in ugotovili, da so jim večinoma prevelike.
Odšli so naprej. Na strmih pobočjih se je vreme poslabšalo, veter je postal orkanski. S petimi
močnejšimi dijaki je Cerk odšel naprej, počasnejša dva je spremljal Kunaver. Na zledenelem
snegu so morali sekati stopinje. Dijaki so imeli premalo močne čevlje, da bi lahko varno hodili. V viharju je postalo nevarno, da bi kateri od njih zdrsnil. Cerk, ki je vodil, je stekel navzdol
pomagat drugi skupini, ne da bi pazil nase. Zdrsnil je po hrbtu, se malo obrnil na trebuh in se
skušal ustavljati s cepinom, ga izgubil in se ustavil precej nižje v mehkem snegu. Zaklical je
drugemu, naj pazi na dijake, vendar je bilo sporazumevanje v vetru nemogoče. Dijakom so
odpadle slabo navezane dereze, izgubili so cepine in palice. Zdrsnil je še dijak Zdenko Kunz,
si poškodoval nogo in se ustavil pod Cerkom, le-ta pa mu je nato še dal najdeni cepin, ki ga
je bil izgubil eden od dijakov.
Skupina se sama ni mogla vrniti, saj je bil zadnji del poledenele strmine kakor iz stekla,
zato se je pod vodstvom Kunaverja po večurnem pazljivem vzpenjanju zjutraj prebila do
Prešernove koče. Kunaver je zjutraj ob 7. uri pohitel v dolino po dr. Cerka in pomoč. Najprej je
srečal poškodovanega dijaka, ki mu je opisal, kje je obležal pogrešani Cerk. Dijak se je potem
šepajoč povzpel do koče. Cerk se na klice ni oglasil in ga na omenjenem mestu ni bilo več.
Kunaver je v Žirovnici obvestil Ljubljano in se vrnil navzgor z dvema kmetoma, ki sta dobro
poznala Stol. Cerka so iskali ves dan. Ko so ga našli, so po sledeh ugotovili, da se je poskušal
brez cepina povzpeti do Prešernove koče, v viharju ponovno zdrsnil čez zaledenelo skalovje
in si smrtno poškodoval glavo.
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Predsednik Slovenskega planinskega društva dr. Fran Tominšek je sklical reševalno odpravo, ki se je je udeležilo sedem ponesrečenčevih prijateljev drenovcev, nekaj drugih planincev
in 16 vojakov planinskega polka iz Ljubljane s 4 častniki. Spremljala sta jih vodnika Janez
Žemlja, po domače Čut iz Žirovnice, in Janez Finžgar, mizar iz Zabreznice, brat pisatelja Frana
Saleškega Finžgarja. Vojaki in planinci so se navezali na vrv, domačina pa ne. Ko so prišli
pod Čelom v hudo strmino, so vojaki ponudili Finžgarju, da ga vzamejo na vrv, a se ni pustil
'otveziti'. Imel je navadne in precej tope kramžarje. Spodrsnilo mu je in začel je drseti navzdol
(skalo, čez katero je letel po zraku, so kasneje poimenovali Finžgarjeva skala). Ustavil se je
600 metrov nižje, po rokah odrgnjen do kosti, in sam odšel do Zabreške planine, kjer sta ga
obvezala zdravnika (dr. Jernej Demšar in verjetno dr. Josip Tičar).
Reševalci so medtem prišli do Prešernove koče in skupini dijakov v navezi pomagali sestopiti v dolino. Ponesrečenega dijaka so po poledenelem pobočju spuščali privezanega na
zložljiv stol do Zabreške planine, od tam pa so ga na nosilih prinesli v Žirovnico. Kasneje je
bilo ugotovljeno, da si je zlomil nogo. Štirje od dijakov so omrznili.«
To nesrečo se nam je zdelo primerno natančneje opisati, ker so v njej vsi elementi neprimerne priprave na zahtevno gorsko turo, enako (ne)pripravljeni pa se nekateri še dandanašnji odpravljajo v gore.

Komajda kdo se še spominja takega prenosa ponesrečenca z gora, toda njega dni
je bila takšna tehnika najboljši način reševanja v Alpah.

Nesreča na Stolu in nesreča ljubljanskega zdravnika-kirurga in bakteriologa dr. Josipa
Stojca, ki si je 9. avgusta 1909 v severni steni Škrlatice zlomil nogo in roko, sta bili odločilni pri
ustanovitvi gorske reševalne službe. Soplezalec dr. Stojca, nadučitelj Ivan Petrovčič iz Kranjske Gore, je po nesreči odšel v dolino po pomoč, v neurju s snegom so odšli na goro štirje
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znameniti trentarski gorski vodniki in še dva Kranjskogorca, ki so ponesrečenca varno spustili
pod steno v Veliki Dnini, kjer sta že čakala zdravnika dr. Jernej Demšar in dr. Josip Tičar, v
Krnici pa še dr. Edo Šlajmer in še nekateri drugi zdravniki. To znamenito reševalno akcijo sta z
Vršiča z daljnogledom opazovala dr. Johannes Frischauf in Jakob Aljaž. Zaradi teh dveh hudih
nesreč so na pobudo dr. Tičarja in dr. Demšarja 16. junija 1912 v Kranjski Gori ustanovili prvo
gorsko reševalno postajo na Slovenskem.
Le dobro leto po nesreči na Stolu, 27. julija 1913, je pri odmevni reševalni akciji že sodeloval Jernej Krč, Tomažkov iz Kokre, že od leta 1906 prvi izprašani gorski vodnik Kranjske
podružnice SPD ter prvi oskrbnik Cojzove koče na Kokrskem sedlu in pozneje Češke koče.
Sredi poletja 1913 je 15-letni ljubljanski dijak Janko Petrič sam odšel v Kamniške Alpe, da
bi preplezal greben med Kranjsko Rinko in Skuto, tako dokazal svoje plezalske sposobnosti in
se s tem dosežkom vrnil med svoje drenovske jamarske tovariše, ki ga niso hoteli več jemati s
seboj v jame, ker ni upošteval takrat splošno veljavnih varnostnih pravil. S Kamniškega sedla
je Petrič odšel proti Skuti, dva planinca, s katerima se je med potjo srečal, sta ga na vrhu zaman čakala in sta po vrnitvi v Kamniško Bistrico izrazila sum o nesreči. Šele dva dni pozneje
so to novico zvedeli drenovci, organizirali reševalno akcijo, v kateri je sodeloval tudi Jernej
Krč, in nesrečnega fanta našli v eni od takrat še do 15 metrov globokih Skutinih ledeniških
razpok. Skozi Žrelo so njegovo truplo odnesli v dolino.
O organiziranem delovanju kranjskih gorskih reševalcev med obema svetovnima vojnama ni prav veliko podatkov – izkušenejši planinci in gorski reševalci so pač pomagali, kjer je
bilo potrebno. Ve pa se, da je Ministrstvo za telesno vzgojo od 15. do 25. avgusta 1938 organiziralo (najbrž prvi tak) plezalno-reševalni tečaj v Vratih, ki so ga vodili znameniti alpinisti
dr. Bogdan Brecelj, dr. Miha Potočnik, Joža Čop, Vinko Modec in France Avčin, od kranjskih
planincev pa so se ga udeležili ljubljanski akademik Beno Anderwald, učitelj iz Preddvora
Ferdo Majnik in akademik Vincenc Malovrh, kot je zabeleženo v analih.
Dne 18. marca 1940 so iz Slovenskega planinskega društva v Ljubljani na Aleksandrovi
cesti 4, iz palače Viktorija, z današnje Cankarjeve ceste in iznad nebotičnikove pasaže torej,
poslali Podružnici SPD Kranj dopis, s katerim »Vam na Vaš dopis z dne 16. t. m. vljudno sporočamo, da smo vzeli na znanje, da se bosta udeležila zimskega reševalnega tečaja pod Črno
prstjo reševalca Eker Milan in Marenčič Janez. Za navedena dva reševalca prilagamo izjave, ki
jih naj podpišeta in vrneta na naš naslov sočasno z eno doprsno sliko v velikosti 6x9 cm, da
jima izdamo izkaznice reševalnega odseka. Prosimo, da pri obeh reševalcih navedete poklic,
leto rojstva in točen naslov stalnega bivališča. – Za okoliš Kranj je važno, da imamo v spisku
stalnega reševalnega moštva vsaj šest reševalcev. Vljudno Vas prosimo, da nam blagovolite
staviti svoje tozadevne predloge.«
In s planinskimi pozdravi, kot je bilo takrat v planinskih krogih v navadi, sta se pisno poslovila predsednik in tajnik Glavnega odbora SPD.
Iz dveh, treh naslednjih let je ohranjenih nekaj dokumentov o (sicer skromnem) delova-
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nju kranjskih gorskih reševalcev. Na takratnem uradnem seznamu reševalnega moštva SPD
je za okoliš Kranj-Jezersko navedena šesterica reševalcev, vsi z Jezerskega, in sicer Vinko Tepina, Franc Prelesnik, Franc Polajnar, Ivan Nahtigal, Ferdinand Skubec in Franc Štern.
Zaradi nujnih potreb so kranjski planinci začeli na Jezerskem ustanavljati reševalno postajo in so o tem seveda prej povprašali Glavni odbor SPD v Ljubljani. Iz Kranjske podružnice
SPD, katere člani so bili jezerski planinci, preden so ustanovili lastno planinsko društvo, so 26.
marca 1940 poslali Glavnemu odboru SPD pismo z vljudnim sporočilom, da »dosedanji vodja reševalne postaje na Jezerskem g. Vinko Tepina odklanja svojo službo, to je, ne mara biti
več vodja omenjene postaje. Prejeli smo od reševalnega moštva z Jezerskega izjavo in sliko
g. Franca Šterna. G. župan z Jezerskega je izjavil v naši pisarni, da naj pošljemo na Jezersko
enega naših funkcionarjev, ki bi zadevo organiziral. Morda se bodo dali dosedanji gg. reševalci pregovoriti, da sprejmejo še nadalje svojo službo oziroma se bo našlo novo reševalno
moštvo. Kakor izprevidite, je potrebno osebno tovrstno posredovanje, kar pa je združeno s
stroški: avtobus v obe smeri din 36, večerja in prenočišče. Resnični stroški bi bili nekako din
100. Vljudno Vas prosimo, blagovolite nam sporočiti, če hočemo poslati v to svrho na Jezersko našega funkcionarja na stroške centralnega reševalnega odseka SPD.«
S podpisoma predsednika dr. Josipa Pretnarja in tajnika dr. Arnošta Brileja so že kakšen
dan pozneje dobili iz Ljubljane pismo, »s katerim Vam vljudno sporočamo, da smatramo najprimernejšim, da gre zastopnik Vaše podružnice na Jezersko, da tam definitivno uredi vprašanje stalne reševalne postaje SPD in vprašanje reševalnega moštva za kranjski oz. jezerski
okoliš. Vaša podružnica bo prevzela v svojo skrb stalno reševalno postajo SPD na Jezerskem
ter bo med tamošnjimi planinci najlažje našla najprimernejšo osebo, ki bi prevzela reševalno
postajo. Tozadevne stroške za potovanje delegata ca. 100 din plača seveda Osrednji reševalni
odsek. Prosimo, da nas blagovolite obvestiti, kako ste zadevo uredili ter kje in kdo bo hranil
predmete reševalne postaje v Jezerskem.«
Ohranjeno je ročno spisano pismo Franca Šterna: »Sporočam, da sem prevzel od Vinka Tepine reševalno opremo in lekarno, prilagam tudi seznam predmetov, ki manjkajo. Glede spravila
opreme je gasilska četa ugodila prošnji, prilagam izjavo in sliko šestega člana. Zaradi spravila
lekarne v gasilskem hramu bi prosil odbor, da bi se napravila majhna omara z dvema ključema
za shranjenje majhnih lekarniških predmetov, da bi bili bolj zavarovani pred nesnago in nepoklicanimi; en ključ bi imel vodja in enega Ludvik Tepina za primer kakšne naknadne nesreče,
ker stanuje blizu hrama. Predmeti bodo shranjeni v gasilskem hramu mnogo bolj v snagi kakor
so bili do zdaj. Člani ekspedicije pravijo, da bi se priredil kakšen plezalni tečaj in obenem tudi
samarijanski, ker brez znanja uporabe rešilne opreme in obvezovanja nič ne koristi vsa agilnost
in dobra volja. Prosil bi tudi, da nam nabavite prepotrebne plezalne čevlje. Glede mojih pisarniških stroškov, večkrat zamujenega časa in skrbi pa ne bodem notiral, ampak bi odbor prosil, da
mi pošteno prizna stroške.« Pod planinskimi pozdravi se je podpisal vodja Franc Štern.
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Faksimile dopisa, ki so ga iz »centrale« SPD v Ljubljani poslali leto dni pred začetkom
druge svetovne vojne svoji podružnici v Kranj.

Tujskoprometnemu odseku pri upravni občini Jezersko so kranjski planinci 29. marca
1940 poslali pismo, s katerim »Vam dodatno k našemu dopisu z dne 24. 2. t. l. vljudno sporočamo, da pride na Jezersko 2. aprila t. l. s popoldanskim avtobusom naš zastopnik v svrho
organizacije reševalne postaje SPD. Vljudno Vas prosimo, blagovolite obvestiti o tem dosedanje reševalno moštvo, gg. Tepino Vinka, Prelesnika Franca, Polajnarja Franca, Šavsa Franca,
Skubca Ferdinanda in Šterna Fr. s prošnjo, da bi se takrat sešli na občini. V primeru, da bi kateri
imenovanih gospodov iz raznih razlogov odpovedal to službo, Vas vljudno prosimo, blagovolite poskrbeti druge osebe, ki bi bile pripravljene sprejeti službo pri reševalni postaji na Jezerskem. Zaradi tega smo se obrnili tudi na našega oskrbnika Globočnika in njegovo ženo Klaro.«
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Takole se je tudi med planinskimi podružnicami poslovalo pred drugo svetovno vojno: vse pisno,
ta pisma pa so zdaj dragoceni dokumenti društvene dejavnosti.

Ohranjeno je tudi z roko napisano pismo gospe Klari Globočnik z dne 28. aprila 1940, s
katerim jo »podpisani načelnik SPD Kranj« obvešča, da pride 2. aprila s popoldanskim avtobusom na Jezersko »v svrho organiziranja reševalnega moštva za tamkajšnjo reševalno
postajo. Nekateri dosedanji gospodje reševalci postaje na Jezerskem ne marajo več sprejeti
reševalne službe, zato Vas vljudno prosim, blagovolite Vi kot domačinka in poznavalka ljudi
vplivati na dosedanje gg. reševalce, da bi še nadalje opravljali svojo službo oziroma če bi
omenjeni gospodje ne hoteli na noben način še nadalje sprejeti te službe, da bi vplivali na
druge osebe, ki bi bile pripravljene to storiti. Eni kakor drugi bi se zglasili na občini takrat, ko
pridem tja. Ker Vas poznam kot zelo uslužno, sem prepričan, da boste naredili to uslugo, za
kar se Vam že naprej najlepše zahvalim.«
Sestanek na Jezerskem je bil, kajti iz Kranja so Glavnemu odboru SPD 8. aprila 1940 poslali pismo, s katerim »Vam vljudno poročamo, da je imel naš zastopnik gospod Rojc Andrej
ob priliki organizacije reševalne postaje na Jezerskem dne 2. in 3. aprila t. l. naslednje stroške«
- in so sešteti stroški v višini 121 dinarjev, »za kateri znesek nam blagovolite priznati na tek.
računu«. Pripisana je bila obljuba, da »poročilo o organizaciji reševalne postaje sledi ta teden,
ko prejmemo še nekatere podatke«.
Kmalu zatem je prišlo iz Ljubljane v Kranj pismo, ki sta ga podpisala predsednik in tajnik
Glavnega odbora SPD: »Pošiljamo Vam manjkajoči material za stalno reševalno postajo SPD
v Jezerskem, in sicer dva klobčiča motvoza, dva trioglata robca, dva komada Kaliko ovoja, štiri
komade hidrofilnih ovojev, 12 varnostnih zaponk, tri Statim tablete, 50 gr. jodove tinkture,
dve tubi bor vazeline, 100 gr. čistega alkohola. O vseh reševalnih in lekarniških potrebščinah
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je treba voditi točen pregled, katere potrebščine so se porabile. Sočasno prosimo, da izvolite
pri g. Vinku Tepini st. ugotoviti, v katere svrhe so se uporabili manjkajoči predmeti, ker bi sicer
moral reševalni odsek v Ljubljani od njega zahtevati plačilo. Prosimo Vas tudi, da na zunanji
strani gasilskega doma nabijete tablo reševalne postaje. Nadalje Vas prosimo, da nabavite pri
g. Globočniku (žandarmerijska postaja) na naše stroške primerno omarico za shranjevanje
manjšega reševalnega materiala in nam pošljete ta račun.«
In še nekoliko pozneje, 10. maja 1940, so iz SPD v Ljubljani poslali svoji podružnici v Kranj
pismo, s katerim »Vam vljudno sporočamo, da smo vzeli na znanje, da bo odslej vodja stalne
reševalne postaje SPD v Jezerskem g. Štern Franc ter da bo material hranjen v Gasilskem
domu v Jezerskem. Prosimo, da na zunanji strani Gasilskega doma nabijete tablo reševalne
postaje. Ako prejšnje table v Jezerskem ne bi bilo, prosimo, da nas obvestite, da Vam pošljemo novo. Strinjamo se s tem, da na naše stroške nabavite primerno omarico za reševalni
material. Prosimo, da nam tozadevni račun predložite v plačilo. Glede pavšalne odškodnine
g. Šternu nam izvolite sporočiti višino zneska, ki ga zahteva.
Letos se je vršil zimski reševalni tečaj v Orožnovi koči ter obžalujemo, da takrat niste poslali nekatere reševalce, da bi se bili izvežbali. Letni reševalni tečaj je predviden za jesen ter
Vas bomo o tem pravočasno obvestili.
Priloženo Vam vračamo 6 izkaznic za reševalce, in sicer: št. 83 Štern Franc, št. 84 Dolinšek
Miha, št. 85 Šavs Franc, št. 86 Tepina Vinko ml., št. 87 Dolinšek Ivan, št. 88 Tepina Ludvik. Prosimo, da izkaznice izročite poedinim reševalcem.«
Ni znano, zakaj se zimskega reševalnega tečaja SPD v Orožnovi koči pod Črno prstjo od
31. marca do 4. aprila 1940 ni udeležil nobeden od kranjskih reševalcev, čeprav so z dopisom
16. marca SPD v Ljubljani obvestili, da bosta prišla iz Kranja Milan Ekar in Janez Marenčič,
katerih podatke so poslali v Ljubljano, od tam pa so jima poslali izkaznici reševalnega odseka.
Organizatorji so ob poslanem programu za ta tečaj posebej sporočili, da »je pogoj za udeleženca tečaja, da je izvežban smučar. Vsak tečajnik mora prinesti s seboj kompletne smuči,
po možnosti pse za smuči, en cepin, eno plezalno vrv, dolgo 30 do 35 metrov, en par derez,
po možnosti eno lavinsko vrvico, dve garnituri toplega perila, dva para rokavic in ene zelene
naočnika.« Posebej je bilo navedeno, da bo za 20 tečajnikov plačal stroške za prehrano osrednji reševalni fond, stroške za voznino podružnica SPD, katere član je tečajnik – in da se vsak
tečajnik udeleži tečaja na svojo odgovornost.
Eno od zadnjih predvojnih ohranjenih pisem Glavnega odbora SPD svoji podružnici v
Kranju z dne 3. marca 1941 sporoča, da »Vam za stalno reševalno postajo SPD na Jezerskem
pošiljamo nosila na smučeh. Vljudno prosimo, da jih blagovolite odpremiti na naše stroške v
Jezersko. Izvolite nam na drugopisu tega dopisa potrditi prejem nosil.«
Najbrž je pripravil prvo »zgodovino« jezerskih gorskih reševalcev, spisano 26. februarja
1952 v petih točkah na eni tipkani strani, Tone Ekar iz Postaje GRS Jezersko in jo poslal centrali GRS na Jesenicah. Takole je zapisal:
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»1. Leta 1906 se je ponesrečil neki Petrič v Rinki. Padel je v Ledine in ga je našla jezerska
reševalna čez nekaj dni v šest metrov globokih razpokah.
2. Okrog leta 1928 je padel z Malega Grintovca na Zgornje Ravni Mihajlo Veber. Med
padcem je obvisel na neki polici nad snežiščem. Pokopan je na Jezerskem.
3. Leta 1935 se je zrušila velikanska skala pod Mlinarskim sedlom na skupino približno
desetih planincev. Do smrti je bila ponesrečena gospa Konova, ostali pa so imeli težke telesne poškodbe. Reševanje je bilo zelo otežkočeno, ker se je še vedno rušilo kamenje, poleg
tega pa je bila še gosta megla. Druga skupina planincev je bila le nekaj korakov zadaj in se ji
k sreči ni nič pripetilo.
4. Leta 1928 se je ponesrečila v spremstvu enega tovariša Mica Zupančičeva. Padla je
pod Mlinarskim sedlom in so jo našli na snežišču na Zgornjih Ravneh. Mesec pozneje se je
ponesrečil neki neznani planinec, ki je prišel iz Frischaufovega doma med Žrelom in Nemško
stezo proti Ledinam. Zlomil si je nogo.
5. Leta 1950, dne 8. julija, se je smrtno ponesrečil v Dolških škrbinah Nedeljko Košuta,
načelnik AO Reka. O tem imate že itak obširen zapisnik, na željo pa Vam lahko pošljemo
prepis istega.
To so vse nesreče, ki so se pripetile po letu 1900 na jezerski strani Kamniških planin.
Podatki so sicer zelo pomanjkljivi, vendar točnejših ne moremo poslati, ker je bil stari arhiv
med vojno uničen, tako da smo se opirali samo na ustna izročila. Verjetno najdete točnejše
podatke na Planinski zvezi.«
Vsaj ene nesreče pa mož v tej kroniki, kdo ve zakaj, ni niti omenil. Na eni od prvih povojnih gorskoreševalnih akcij v Grintovcih so planinsko uradno še neorganizirani Jezerjani
menda sami uspešno ukrepali, o tej akciji pa je ohranjeno pismo z naslednjo vsebino:
»PDS Jezersko, 1. 11. 1946 – ekspedicija
Na zahtevo vodje Ekspedicije smo šli dne 14. septembra 1946 reševat pod Dolske škrbine nad Zgornje Ravni vojnega ubežnika sledeči reševalci: Franc Štiren, Mihael Štular, Peter
Prešern, Vinko Tepina, Jože Tepina in Franc Sušnik. Prosimo, da bi se nam odmerjena vsota za
naše delo izplačala. Zamuda časa je deset ur na vsakega reševalca. Minimalna plača gozdarskega delavca je 14 din na uro. Prosimo, da se upošteva napornost in še nevarnost pri reševanju tako, kakor je bilo v prejšnji Jugoslaviji – na minimalno plačo 100 procentov poviška. S
tovariškim pozdravom...«, ki so jim sledili podpisi članov reševalne akcije.
Nekoliko drugače je to reševanje opisano v knjigi dr. Franceta Malešiča »Spomin in opomin gora« (založba Didakta, Radovljica, 2005): »11. septembra 1946 se je Herbert Hassen
bein, pobegli vojni ujetnik nemške narodnosti, ponesrečil pri sestopanju v severni steni
Dolške škrbine in Grintovca (2558 m). Od soubežnikov se je ločil na Dolški škrbini in plezal
navzdol in dober raztežaj nad dnom padel osem metrov globoko in si zlomil nogi. Nejasno
obvestilo, da se je pod vrhom Grintovca nekdo ponesrečil, so prejeli v Kamniški Bistrici. Iskali
so ga ponoči okrog Grintovca in naslednji dan brez uspeha odšli na Kokrsko sedlo. Reševalci
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so se že razšli, ko je sledilo obvestilo, da je ponesrečeni na severni strani Grintovca nekoliko
nad snežiščem in desno od poti z Zgornjih Ravni proti Mlinarskemu sedlu. Tretji dan, 13.
septembra dopoldne, so ga trije ljubljanski gorski reševalci in en kamniški našli v steni 50
metrov nad snežiščem. Pomagali so mu in ga spustili pod steno. Odnesli so ga na Češko
kočo in ga predali obmejnim stražarjem jugoslovanske vojske. Po podatku Pavleta Kemperla
je umrl kasneje.«

.Jezerski gorski reševalci so še nekoliko pod vtisom razmer pred drugo svetovno vojno poslali poldrugo
leto po njenem koncu Planinskemu društvu Slovenije pismo s prošnjo (ali zahtevo) po nadomestilu
za reševanje v gorah.
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Pozneje je marsikateri gorski reševalec iz svojega zornega kota opisoval reševanje v gorah, pri katerem je sodeloval. Pred začetkom glavne planinske sezone je »Radio Kranj« 2.
maja 1999 pripravil oddajo o GRS v Kranju, Slavo Jenko, eden od kranjskih gorskih reševalcev,
pa se je prvih povojnih začetkov te dejavnosti spominjal takole:
»Kolikor vem, so prva povojna leta organizirali v Kranju gorsko reševalno službo na pobudo GRS Jesenice. V Kranju, kamor so prišli inštruktorji z Jesenic, je bilo nekaj starejših alpinistov, med njimi Hudovernik, Prinčič, Lampret in Jezerškov, ki so z brati Herlec ustanovili prvo
povojno GRS v Kranju. Povabljeni so bili na tečaj, ki je bil menda v Vratih in so ga organizirali
Jeseničani. Pozneje so tudi mene povabili med reševalce. Imeli smo nekaj tečajev, pa tudi
nekaj reševalnih akcij, ki so bile v Kamniških Alpah na območju Jezerskega. Največ akcij je
bilo okoli leta 1950, ko so državno mejo skoraj neprodušno zaprli in je bilo preko nje veliko
ilegalnih prehodov prebivalcev iz drugih jugoslovanskih republik in tudi iz Slovenije. Zveze
so bile take: kdor je hotel prek meje, je moral najti zvezo s Krvavcem, od tam je dobil novo
vodstvo na Kokrsko sedlo, od tam čez Mlinarsko sedlo na jezersko stran, od tam pa na Savinjsko sedlo in v Avstrijo. Kot se spominjam, je bil eden od organizatorjev tudi oskrbnik koče na
Kokrskem sedlu, ki je vodil ljudi na jezersko stran. Nekajkrat smo imeli akcije, ko je bilo slišati
klice na pomoč, vendar nismo nikoli nikogar našli.«
Spominjal se je nadvse skromne opreme, ki so jo imeli naši gorski reševalci prva povojna
leta, slaba oprema in pomanjkljive gorniške izkušnje pa so bile tudi vzrok za nekatere gorske
nesreče. »V petdesetih letih smo že dobili prvo opremo,« se je spominjal Slavo Jenko. »V
Avstriji so razvili posebne marinerjeve sani, ki so jih pozneje prestrukturirali v čoln aki, te
novosti pa smo bili deležni tudi mi. Imeli smo vaje v kanjonu Kokre, na Kališču, v severnih
stenah Storžiča in Begunjščice in na Zelenici. Spominjam se, da bi se nad kanjonom Kokre
skoraj zgodila nesreča: potem ko je bila vaja že končana, ko smo na drugo stran prepeljali navideznega ponesrečenca in pospravljali opremo, so bile vponke, izdelane doma in iz slabega
materiala, na obeh straneh skoraj odprte.«
Franc Jezeršek je bil leta 1946 kot eden od najmlajših v državi sprejet v GRS. »Takrat smo
morali gore najprej spoznavati po poteh,« se je spominjal v tej radijski oddaji, »kajti če je
alpiniste v steni zajelo slabo vreme, so poznali izstop in so po planinski poti sestopili v dolino, namesto da bi se trudili po vrvi čez steno. Takrat alpinistično napredovanje ni bilo tako
bliskovito, kot je zdaj, začelo se je z ogledovanjem stene in postopnim napredovanjem po
težavnostni lestvici. Meni sta, na primer, Špik ali Severna triglavska stena vzela tri leta časa. Na
reševanja, ki jih je bilo na območju Grintovca in Kočne 12 do 15 na leto, smo bili dobro pripravljeni. Seveda pa takratne opreme ni mogoče primerjati z današnjo, saj je bila večinoma
izdelana doma; huje poškodovane smo morali na ramenih in improviziranih nosilih prinesti
v dolino. Enako starodobno je bilo tudi obveščanje: ko so v dolini miličniki zvedeli za nesrečo,
je ob pomanjkljivi tehniki trajalo precej časa, da so bili o njej obveščeni še gorski reševalci.«
Sodobno reševalno tehniko je v tej radijski oddaji nadvse hvalil reševalec in inštruktor
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Zvone Korenčan: hitra informacija, ki so jo dobili o nesreči v dolini, in najmodernejša tehnika
reševanja, tudi z lavinskimi psi, sta že prenekateremu ponesrečencu v gorah rešila življenje.
Sicer pa je gorskoreševalno dejavnost v Kranju od njenih začetkov, predvsem pa od konca druge svetovne vojne do današnjih dni, konec aprila 2011 kolikor je bilo (glede na ohranjene podatke) le mogoče natančno in izčrpno opisal dolgoletni načelnik GRS Kranj inž.
Tomaž Jamnik.
Med 2. svetovno vojno, piše Jamnik, je organizirano reševalno delo zamrlo, že leta 1946
pa je bila na pobudo Centrale GRS na Jesenicah ustanovljena Gorsko reševalna baza Kranj,
ki je imela svoj sedež v Tekstilni šoli v Kranju. Ob ustanovitvi je štela menda le štiri člane. Na
prijavnici za reševalni tečaj, ki ne daje celotne informacije o članstvu, so napisani Ivan Lampret, Jože Kopač, Avgust Orehek, Tine Prinčič, Ciril Hudovernik, Vladimir Brezar, Alojz Janko,
Emil Herlec, Vinko Tepina ml., Nadislav Salberger in Andrej Volc. Zadnja dva sta bila iz Tržiča,
Vinko Tepina pa z Jezerskega. Iz zahteve za povrnitev stroškov reševanja v Dolški Škrbini leta
1946 je razvidno, da so reševali Franc Štern, Mihael Štular, Peter Prešern, Vinko Tepina, Joža
Tepina in Franc Sušnik.

Z Makekovega Marofa nad Jezerskim so v prvih letih tamkajšnjega gorskega reševanja enako
kot drugod v Sloveniji takole nosili in vozili ponesrečenega gorskega obiskovalca v dolino.

Iz opisanih začetkov, tako nadaljuje Jamnik, ki so dokaj nepopolni in nimajo namena kogarkoli zamolčati ali prav posebej poudarjati, je z leti kljub številnim težavam nastala postaja
GRS Kranj v sedanji obliki. Razmah alpinizma po drugi svetovni vojni je v Kranju botroval
stalnemu dotoku mladih kandidatov za reševalno dejavnost v vrste članov GRS. Ker meje delovanja postaj še niso bile tako točno določene kot v zadnjih letih in tudi ne tako ljubosumno
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varovane, so se kranjski reševalci pojavljali po vsej Gorenjski, če je bila za to potreba. Postaja
je svojo začetno dejavnost ohranila in jo z leti dopolnila z različnimi dodatnimi specialnostmi
ter prerasla v močno in homogeno reševalno moštvo. Kljub dolgemu obdobju delovanja in
številnim spremembam je ohranila status prostovoljne nepolitične humanitarne organizacije z jasnim ciljem: pomagati ponesrečenim v gorah. To poslanstvo je še razširila, saj je reševalno moštvo postaje GRS Kranj danes pripravljeno pomagati povsod tam, kjer lahko s svojo
opremo in reševalskimi izkušnjami pomaga, pa naj gre za vzgojno in preventivno dejavnost,
povezano s planinstvom, za iskanje pogrešanih oseb na zahtevnejših terenih, reševanje iz
rečnih kanjonov in sotesk, iz visokih stavb, z žičnic ali reševanje padalcev z visokih dreves,
skratka povsod, kjer lahko s svojimi izkušnjami, opremo in znanjem koristno pomaga.
Kranjski gorski reševalci so od konca druge svetovne vojne do zdaj med drugim sodelovali na več medijsko nadvse odmevnih reševalnih akcijah.
Kot je dr. France Malešič napisal v izčrpni kroniki »Spomin in opomin gora«, je 11. januarja
1977 skupina 28 dijakov in treh vzgojiteljev Šolskega centra Iskre iz Kranja med vračanjem z
nekajdnevne šole v naravi na Zelenici prišla do zgornje postaje sedežnice na Zelenici, s katero naj bi se vrnili na Ljubelj, vendar zaradi sneženja in vetra žičnica ni obratovala. Namesto
da bi se vrnili v planinsko kočo ali sestopili v dolino skozi Završnico proti Mostam, se je vodja
odločil za sestop pod traso žičnice in določil, naj smučarji utirajo gaz, po kateri naj jim sledijo
pešci. Ko so bili smučarji pod izstopno postajo sedežnice, pešci pa so hodili za njimi brez varnostne razdalje, je skupino zajel velik snežni plaz, ki se je utrgal 500 metrov višje pod severnimi ostenji Begunjščice in popolnoma zasul šest ljudi, tri pa delno. V naslednjih štirih dneh
so gorski reševalci iz plazovine izkopali trupla štirih dijakov in dveh profesorjev – zadnjega
od obeh, svojega nekdanjega učitelja Jožeta Povšeta, je našel gorski reševalec Franc Ekar.
Manj kot dva meseca pozneje, 6. marca 1977, se je 53-letni gozdarski inženir Milan Ciglar
s hčerko (oba sta imela na nogah polovične dereze) vračal v dolino po izredno poledeneli
Strehi Grintovca. Pod vrhom je hčerki, kot piše dr. Malešič, spodrsnilo, oče je skočil za njo,
hčerko je zaneslo postrani in se je ustavila pred robom prepada, očeta pa je vrglo v žleb in
po grapi 900 metrov v Dolce in je bil na mestu mrtev. Po oceni reševalca Franca Ekarja je bila
ta reševalna akcija izjemno težka in nevarna, o njej pa je bilo 8. marca v kranjskem časopisu
»Glas« objavljeno tole poročilo:
»V nedeljo, 6. marca, okoli 10. ure je na Grintovcu zdrsnil v globok prepad Milan Ciglar,
rojen leta 1923, iz Ljubljane. Takoj po sporočilu je ob 13.30 vzletel z brniškega letališča helikopter s tremi kranjskimi gorskimi reševalci (Ekar, Herlec, Jaklič), da bi poiskali mesto nesreče.
S pomočjo planincev – v nedeljo je bil Grintovec zelo obiskan, preko sto planincev je bilo na
njem – so ugotovili, da se je nesreča pripetila v Dolcih, kjer je bil ponesrečeni s svojo hčerko.
Ta je po nesreči sestopila proti Kamniku in o nesreči obvestila reševalce. Ti so se z alpinistično
opremo spustili v vznožje stene, do koder so prišli že v temi. Tu so bili že preostali reševalci
(Jamnik, Keše, Smolej, Žvokelj, Karničar), nato pa so morali akcijo zaradi teme ob 21.20 preki-

165

niti. V ponedeljek zjutraj so ponovno začeli pregledovati steno z vrha zdrsa do dna. Teren je
izredno težaven in reševanje na plazovitem terenu dokaj tvegano.«
Pod tem poročilom je objavljena še zadnja vest: »Tik pred zaključkom redakcije smo izvedeli, da so danes dopoldne približno ob 10. uri iz helikopterja RSNZ gorski reševalci pod
Grintovcem opazili truplo pogrešanega Milana Ciglarja. Do kraja nesreče se je takoj napotilo
20 gorskih reševalcev Postaje GRS iz Kranja. Pomoči za planinca žal ni bilo več, našli so ga
mrtvega. Do nesreče naj bi po prvih podatkih, ki smo jih prejeli, prišlo, ker je Milan Ciglar
hotel na spolzkem terenu pomagati svoji hčerki Katarini, vendar mu je, čeprav je imel dereze,
zdrsnilo. Padel je približno 200 do 300 metrov na snežni plaz, nato pa še približno 200 metrov
v prepad pod plazom.«

Posnetek za zgodovino: na vaji gorskih reševalcev so za prevoz ponesrečenca uporabili žičnico.

Dobri dve leti pozneje, 8. julija 1979, je bil, kot piše v svoji knjigi dr. Malešič, na Gospincu
na Krvavcu tečaj usposabljanja pilotov, mehanikov in letalcev reševalcev. Ker teren ni bil
raven, so helikopter podložili z desko. Po koncu tečaja se je helikopter ob vzletu s sanko za
taknil v to desko in se prevrnil na bok, ob tem pa si je 41-letni zvezni inštruktor pilotov in član
Postaje GRS Kranj Volodja Tkačev iz Ljubljane smrtno poškodoval glavo.
V časniku »Delo« je bila v ponedeljek, 9. julija 1979, na prvi strani objavljena tale napoved novinarskega poročila reporterja Mirka Kunšiča: »Pri vzletu po končanem tečaju GRS za
reševalce-letalce je v soboto ob 16.55 elisa helikopterja RSNZ« (Republiškega sekretariata
za notranje zadeve, policije torej) »zadela ob tla in ga prevrnila. Iz razbitin so potegnili hudo
ranjenega Volodjo Tkačeva, drugi trije so sami prilezli iz razbitin. Zdravniki reševalci so takoj
posredovali in do prihoda reševalnega helikopterja pripravili hudo ranjenega Tkačeva za prevoz v ljubljanski Klinični center.«
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V podrobnejšem poročilu na eni od notranjih strani časopisa je med drugim objavljeno,
da »so iz kabine helikopterja, ki je treščil na tla in se prevrnil na bok, potegnili hudo ranjenega
Volodjo Tkačeva, vodjo izobraževalnega centra IAA, pilot Andrej Andolšek, gorski reševalec
Franci Ekar in mehanik Emil Stepančič pa so sami prilezli iz razbitin. Zdravniki gorski reševalci-letalci dr. Evgen Vavken, dr. Andrej Robič in dr. Jože Četina so hudo ranjenemu Volodji
Tkačevu nudili takojšnjo prvo pomoč. Pilot Drago Hanželj je ranjenega Tkačeva deset minut
po nesreči odpeljal v Klinični center ljubljanske bolnišnice. Posadka helikopterja in gorski
reševalci-letalci so naredili vse, da se razbitine helikopterja niso vnele.
V petek so se zbrali na Krvavcu gorski reševalci-letalci, da izpopolnijo znanje in z vajami
dokažejo, da so sposobni, da jim zvezna uprava za civilno zračno plovbo podaljša licenco
reševalcev-letalcev. Lani je namreč deset reševalcev GRS, med njimi trije zdravniki, opravilo
tečaj in vsakdo od teh ima ustrezne kvalifikacije za reševanje življenj v gorah s pomočjo letala
ali helikopterja ...
V soboto popoldne nekaj minut pred 17. uro so v helikopter YU HBL AB 206 jett ranger
sedli pilot Andrej Andolšek, zraven njega Volodja Tkačev, zadaj pa Franci Ekar in Emil Stepančič. Gorski reševalec Tone Langerholc je dal znak, helikopter se je odlepil od tal in hotel
poleteti v levi zavoj proti dolini. Takrat pa je iz doslej še neznanega vzroka elisa zasekala v tla
in odletela nekaj deset metrov stran.
Prisotni so takoj pomagali, zdravniki so se začeli boriti za življenje Volodje Tkačeva iz Ljubljane. Drugi pilot, ki je priletel nekaj minut po nesreči na prizorišče, je v Klinični center odpeljal hudo ranjenega Tkačeva.«

To so bila leta, ko je bilo mogoče marsikaj,
kar že dolgo ni več: v začetku devetdesetih
let 20. stoletja je direktor Gorenjskega
sejma Franc Ekar takole izročil sovjetski
avto lada niva takratnemu načelniku GRS
Kranj Mitji Brajniku.

Čeprav reševanji v Pamirju in Hindukušu, katerih glavni akter je bil Franc Ekar, ne sodita med klasične reševalne akcije, naj ju vendarle skopo opišemo; brez znanja in ustrezne
usposobljenosti skoraj 7000 metrov visoko v gorah kajpada ne bi bilo mogoče nikakršno
reševanje.
Leta 1967 je Ekar sodeloval na veliki alpinistični odpravi v sovjetski Pamir, na kateri sta se
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z Ljubljančanom Antejem Mahkoto dogovorila, da bosta poskusila prečiti celoten masiv Pik
Lenina (7134 m), ne da bi pred tem dobila za to dovoljenje vodstva tabora. Na vrh Pik Lenina
sta šla z vso opremo, ki naj bi jo potrebovala za to prečenje, in se z vrha spustila proti sedlu
Kirilenka, kjer sta že lahko občudovala svoj naslednji cilj, Pik Pobedi. Na ravnici sta se odločila,
da bosta skuhala čaj, Ante je odšel po kolikor je le mogoče deviški sneg – in nenadoma
izginil. Njegov soplezalec Franci je odšel po sledovih njegovih derez, prišel po njih na vrh
ledeniške razpoke, slišal iz nje soplezalčev glas, se vrnil po vse potrebno za reševanje, si pripravil sidrišče in Anteju vrgel vrv, kar je videla skupina ruskih alpinistov, ki se je vračala s Pika
Lenina in priskočila na pomoč. S skupnimi močmi so ljubljanskemu alpinistu, ki je bil prav ta
dan star 31 let, pomagali iz ledene pasti.
Leta 1971 sta se med sestopom z vrha Istor-o-Nala v pakistanskem Hindukušu huje poškodovala Janko Ažman in Zvone Kofler. Kranjčana Tomaž Jamnik in Franc Ekar sta ravno
prišla v drugi višinski tabor na tej gori, ki so ga postavili na nadmorski višini skoraj 6000
metrov, ko sta dobila po radijski zvezi sporočilo o nesreči dveh kolegov. Z vso opremo, ki
sta jo imela s seboj, sta se takoj odpravila dalje in po precejšnjih težavah zaradi višine prišla
v tretji višinski tabor, kjer sta stala dva šotora. V enem od obeh sta našla od višine in padcev
povsem omotična alpinistična tovariša, ki sta jima Kranjčana najprej pomagala s kisikom, da
sta si opomogla, naslednje jutro pa pri sestopu. Na pomoč so jima prišli še drugi alpinisti z
odprave, skupaj so si ta večer uredili bivak med seraki, naslednje jutro pa nadaljevali pot do
drugega višinskega tabora, kjer je ponesrečenca že čakal ekspedicijski zdravnik. Ekar je še isti
dan spremljal Koflerja, ki se je počutil bolje, v bazni tabor po smeri, ki so jo močno ogrožali
snežni plazovi in seraki, naslednji dan pa so po isti smeri prišli za njima še drugi člani odprave
s ponesrečenim Ažmanom.
Kot kaže, odličnemu alpinistu in gorskemu reševalcu iz Mojstrane Zvonetu Koflerju vendarle ni bilo usojeno, da bi se s te odprave vrnil v domovino. Na poti domov je 29. junija 1971
nedaleč od pakistansko-afganistanske meje njegov avto zletel s ceste in 1. julija je nesrečni
alpinist v bolnišnici glavnega mesta Afganistana, v Kabulu, podlegel poškodbam.
Leta 1973 sta Komisija za GRS pri PZS in Postaja GRS Kranj organizirala na Krvavcu prvo
državno prvenstvo v oskrbi ponesrečenca in v spretnostni vožnji s čolni akia po veleslalomski
progi z višinsko razliko 450 metrov z vrha Krvavca do Gospinca. Zmagala sta kranjska gorska
reševalca, alpinista in dobra smučarja Tomaž Jamnik in Franc Ekar. Temu dogodku, ki je bil
hkrati srečanje slovenskih in jugoslovanskih gorskih reševalcev, je prisostvovala vrsta legend
gorskega reševanja, med njimi Uroš Župančič, Stane Koblar, bratje Salberger iz Tržiča, Andrej
Robič, Marjan Keršič-Belač, France Zupan, Evgen Vavken, Bine Vengust in Miha Potočnik, pa
tudi delegacije iz tedanjih jugoslovanskih republik in iz Avstrije. Kot je 21. marca 1973 zabeležil časopis »Glas« iz Kranja, »se je uspešnega in dobro organiziranega tekmovanja, ki so ga
vodili Emil Herlec, Jože Žvokelj in dr. Gorazd Zavrnik, udeležilo 33 ekip iz Slovenije in Hrvaške,
med njimi tudi dvočlanske ekipe JLA in Uprave javne varnosti. Na cilj je uspešno privozilo 26
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ekip. Komisija je ocenjevala lokacijo reševalnih čolnov, zavarovanje opreme in kraja nesreče,
pristop in ravnanje s ponesrečencem, imobilizacijo, nameščanje ponesrečenca v reševalne
akia sani, varnost, tehniko in čas vožnje. Proga je bila dolga dva kilometra z višinsko razliko
450 metrov. Prva državna prvaka sta postala člana kranjske Postaje GRS Franci Ekar in inž. Tomaž Jamnik.« Posebej je bilo še omenjeno, da je imela proga 35 vratic in da je bil povprečen
čas vožnje 8 minut, zmagovalca pa sta potrebovala komaj 3,45 minute.
Postaji GRS Kranj so v njeni zgodovini načelovali Roman Herlec (1954-1956), Franc Jezeršek (1956-1960), Emil Herlec (1960-1962), Franci Gašperlin (1962- 1964), dr. Gorazd Zavrnik
(1964-1969), Emil Herlec (1969-1991), Mitja Brajnik (1991-1997) in Tomaž Jamnik (19972008). Matej Brajnik je vodenje Društva GRS prevzel leta 2008 in vodi kranjske gorske reševalce še zdaj.
Kot piše inž. Jamnik, je Postaja GRS Kranj v
letih svojega delovanja prispevala pomemben
del k razvoju GRS v Sloveniji, saj so njeni člani
bili in so še vedno dejavni na vseh področjih
njenega delovanja ter v vseh njenih organih in
komisijah. V prvih desetletjih delovanja postaje
ob tem ne gre spregledati vzgojnega dela inštruktorja Jožeta Žvoklja, prvih poskusov enotnega učbenika tehnike reševanja Zvoneta Korenčana in uspešne uresničitve dolgoletne
želje po enotnem učbeniku tehnike reševanja
Pavleta Omana.
Posebno vlogo pri razvoju reševanja v gorah je Postaja GRS Kranj odigrala na področju
reševanja s helikopterjem konec šestdesetih in v začetku sedemdesetih let prejšnjega
stoletja, pri čemer so imeli člani Postaje s tedanjim načelnikom Emilom Herlecom in pilotom Letalske policijske enote (LPE) Andrejem
Nobenega dvoma ni: Emil Herlec je legenda
Andoljškom ter letalskim mehanikom Emilom
med kranjskimi gorskimi reševalci.
Stepančičem odločilno vlogo. Vzrok za to je gotovo tudi bližina sedežev Postaje GRS Kranj in
LPE na Brniku, pa tudi vnema, s katero so se navedeni in še nekateri drugi člani Postaje lotili
novega izziva: vse je bilo novo, vse je bilo treba na novo preizkusiti, čeprav so bila nekatera
od teh znanj v tujini že znana. Visoka usposobljenost v klasičnem gorskem reševanju je bila
porok za uspešno uporabo reševalskih znanj v helikopterskem reševanju. S prenosom znanj
na druge postaje, pri čemer ne moremo mimo kranjskih inštruktorjev letalskega reševanja

169

Toneta Langerholca in Franca Zupana, se je pomembnost kranjske postaje sicer zmanjšala,
kar je bilo sicer pričakovano, toda rezultati prizadevanj iz preteklosti so ostali. Kot zapuščina
teh prizadevanj in dejavnosti je podatek, da so bili skoraj vsi piloti in letalski mehaniki LPE na
Brniku člani Postaje GRS Kranj.
Postaja GRS Kranj je bila vseskozi eden od
pomembnejših sestavnih delov matičnega
Planinskega društva Kranj. Člani Postaje, ki so
skoraj brez izjeme iz alpinističnih vrst, so nemalokrat med najbolj dejavnimi, pa naj gre za planinsko ali gorsko vodništvo, markacijsko delo,
alpinizem ali za delovne akcije. Članstvo Postaje je opravilo obsežno delo na področju vzgoje
planincev, pri spremljanju in varovanju organiziranih dejavnosti v gorah, preventivnem delu
in še marsičem drugem.
Iz reševalne skupine Jezersko, ki je sprva
delovala pri Postaji GRS Kranj, je bila leta 1992
ustanovljena samostojna Postaja GRS Jezersko.
Pomembno in pozitivno vlogo so pri tem odigrali matično planinsko društvo s predsednikom Francem Ekarjem, občina Kranj in seveda
Postaja GRS Kranj. Še zlasti velja pri usposabljanju njihovega reševalnega moštva poudariti
Kranjske planince in gorske reševalce je globoprizadevanja inštruktorja Zvoneta Korenčana.
ko prizadela smrt dr. Gorazda Zavrnika, ki je
Z ustanovitvijo Postaje GRS Jezersko se je
umrl v reševalni akciji leta 1975.
moštvo kranjske postaje zmanjšalo za nekaj
reševalcev, hkrati pa se je zmanjšalo tudi območje, ki ga pokriva kranjska postaja. Zdaj obsega v grobem območje občin Kranj, Naklo,
Šenčur, Cerklje in Preddvor. S sosednjimi postajami Tržič, Jezersko, Kamnik in Škofja Loka je
sodelovanje zgledno in reševalci si pomagajo, kadar koli in kjer koli je potrebno.
Posebej velja poudariti, da sta bila v dosedanjem obstoju Postaje edino vodilo za sprejem
v naše vrste, tako piše inž. Tomaž Jamnik, ljubezen do gora in pripravljenost nesebično pomagati ljudem. Od prvih skromnih začetkov pred več kot 50 leti je reševalno moštvo preraslo
v močno ekipo. Kot je bilo že rečeno, so bili piloti in mehaniki helikopterjev tudi člani Postaje
GRS Kranj. Tako je še leta 2002 Postajo GRS Kranj (na papirju) sestavljalo 71 članov, in sicer
20 pilotov in mehanikov LPE, 51 reševalcev, od tega 8 inštruktorjev reševanja, 2 zdravnika
reševalca, 4 reševalci-vodniki lavinskih psov, 1 zdravnik-reševalec letalec, 3 reševalci-letalci, 2
reševalca-minerja in 1 reševalec-pripravnik.
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Tudi v naslednjih letih se sestav članstva ni bistveno spreminjal. Nekateri člani so sicer
prenehali sodelovati, poleg tega pa niti piloti in mehaniki niso bili več na seznamih kot člani Postaje, ker niso izrazili posebnega zanimanja, da bi kot člani sodelovali pri dejavnostih
Postaje. Toda postaja se je okrepila s pripravniki iz alpinističnih vrst. Ne upoštevaje pilote in
mehanike je imela Postaja od leta 1999 do 2005 od 51 do 57 članov.
Število reševalnih akcij v teh letih je bilo naslednje: leta 1999 – 8, 2000 – 10, 2001 – 7,
2002 – 9, 2003 – 11, 2004 – 6, 2005 – 8 reševalnih akcij. Poleg teh akcij so vsako leto opravili
dve do tri poizvedovalne akcije in povprečno 320 do 340 dežurstev na smučišču na Krvavcu
ter tam od 180 do 225 nudenj prve pomoči.
Iz poročila o delu za leto 2006 je razvidno, da je imela Postaja to leto 55 članov in pripravnikov, od tega 9 inštruktorjev (in spet od tega 8 aktivnih), 4 vodnike lavinskih psov, 2
minerja, 3 letalce-reševalce, 1 zdravnika letalca-reševalca in 1 zdravnika reševalca. Poleg njih
so bili člani Postaje tudi nekateri člani LPE z Brnika. To moštvo (brez LPE) je v smučarski sezoni
2005/2006 v 152 dneh obratovanja smučišča na Krvavcu opravilo 304 dežurstva in 197-krat
nudilo prvo pomoč, s povprečno osmimi reševalci na akcijo je bilo na desetih reševalnih in
iskalnih akcij v gorah, dežuralo je in nudilo prvo pomoč na alpskih smučarskih tekmah na
Krvavcu, na skakalnih tekmah v Kranju in Krvavcu in na tekaški tekmi na Krvavec, pri čemer
je na 14 takih akcijah sodelovalo 38 reševalcev. Na dveh pohodih planincev je za zavarovanje
planincev skrbelo 11 reševalcev, opravljene so bile tri vaje iz dviganja in spuščanja v steni ter
v uporabi vrvi za transport v soteski v okolici Kranja, izvedene so bile enodnevna iskalna vaja
s pomočjo GPS, enodnevna vaja iz letne tehnike in obnavljalni izpiti iz tehnike reševanja za
vse aktivne člane. Poleg tega so kranjski gorski reševalci to leto sodelovali na razpisanih tekmovanjih slovenske GRS – na Koflerjevem memorialu ter na relijih na Jezerskem, na Okrešlju,
v Tržiču in na Pokljuki. Opravili so tri skupne kondicijske ture, od tega dve v Paklenici in eno v
Julijcih, člani Postaje pa so ob vsem tem sodelovali še pri usposabljanjih na tečajih, ki so jih
organizirale podkomisija za izobraževanje, zdravniška podkomisija, podkomisija za reševanje
izpod plazov in druge komisije pri GRS Slovenije, v mednarodni organizaciji za reševanje
IKAR, pri delu Komisije GRS Slovenije in njenih podkomisij ter pri Skladu Okrešelj.

Malokdo ve, da je zaslužni kranjski gorski reševalec tudi znameniti zdravnik prof. dr. Matija Horvat
(na fotografiji z Jožetom Drolom).
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Kot je bilo že omenjeno, opravljajo kranjski gorski reševalci že od leta 1961 stalna dežurstva na smučiščih RTC Krvavec, kar je ob vsem drugem v zimskem času dobra priložnost za
ohranjanje telesne pripravljenosti in za ohranjanje znanj iz nudenja prve pomoči.
Tako za kranjsko Postajo kot za celotno GRS je bilo vsa leta premalo denarja. Sredstva
kranjske GRS so bila vedno skromna in moramo zato tudi sami, kot piše Tomaž Jamnik, prispevati denar predvsem za osebno opremo. Sodobna tako skupna kot osebna oprema je
draga in jo je treba stalno obnavljati in posodabljati. Osnovno vodilo pri obnavljanju tehnične opreme je, da omogoča edinole kakovostna in zanesljiva reševalna in zaščitna oprema
varno reševanje in v skrajnem primeru preživetje reševalcev in ponesrečencev. Ker so potrebe vedno večje od sredstev in ker je na seznamu tudi nekaj tako imenovanih »reševalcev
po normativu«, smo uvedli, piše Jamnik, »poseben interni sistem kategorizacije reševalcev,
da bi bila delitev opreme čim pravičnejša. Reševalci so (bili) interno razvrščeni v štiri razrede,
oprema, ki smo jo nabavljali, pa je bila razdeljena tako, da so najbolje usposobljeni in najprizadevnejši reševalci sofinancirali najmanj.«
Ob tem neodvisni opazovalci dogajanja poudarjajo, da so bili od leta 1950 dalje med
najaktivnejšimi prav načelniki Postaje GRS Kranj Franc Jezeršek, Franci Gašperlin, Emil Herlec,
Gorazd Zavrnik, Mitja Brajnik in Tomaž Jamnik ter inštruktorji GRS Jože Žvokelj, Tone Langerholc, Zvone Korenčan, Pavle Oman, Franc Markič in Stane Rotar. Vsaj omeniti velja, da je med
kranjskimi gorskimi reševalci še zdaj nekaj takih s stažem 50 in več let, kar velja, na primer, za
Petra Kešeta, Alojza Smoleja in Francija Ekarja.

Poleti leta 1979 se je med usposabljanjem pilotov, mehanikov in letalcev reševalcev na Gospincu na Krvavcu
zrušil reševalni helikopter; inštruktor pilotov in član Postaje GRS Kranj Volodja Tkačev se je smrtno poškodoval, pilot Andrej Andolšek, gorski reševalec Franc Ekar in mehanik Emil Stepančič so sami prišli iz teh razbitin.
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Neodvisni opazovalci dogajanj so prepričani: od leta 1950 dalje sta bila med najaktivnejšimi kranjskimi gorskimi reševalci tudi
načelnika GRS Kranj Franci Gašperlin
in Franc Jezeršek.

»Čeprav je bila varnost reševalcev in ponesrečencev vedno prvo vodilo pri delu vsake reševalne ekipe,« piše inž. Tomaž Jamnik, »je nekaj prijateljev iz Postaje GRS Kranj pri reševanju
v gorah izgubilo življenje. Vsaka izguba je seveda nenadomestljiva, toda posebno globoko
sta nas prizadeli dve: leta 1975 smrt dr. Gorazda Zavrnika in pilota Francija Štajerja v helikopterski nesreči ob reševanju z Zgornjih Ravni in leta 1997 smrt načelnika kranjske postaje GRS
Mitje Brajnika v helikopterski nesreči na vajah na Okrešlju. Žrtvam obeh nesreč so v skale
nedaleč od krajev teh tragedij vzidali spominski plošči, na Ledinah nedaleč od planinske
koče in na Okrešlju pod Tursko goro, Malo in Štajersko Rinko ter Križem.«

Eden od kranjskih gorskih reševalcev z več kot polstoletnim stažem je Peter Keše-Šoder (na fotografiji je v
družbi s planinskima prijateljema Dušanom Feldinom in Francetom Rakovcem).

Nesreča na Okrešlju, o vzrokih katere je bilo tudi v medijih prelitega ogromno črnila, je
imela daljnosežne posledice. V takratni GRS Slovenije so se pojavila razmišljanja o zahtevnejšem, a varnejšem izvajanju izobraževanja in predvsem reševalnih vaj ter tudi o drugačni
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Legendi kranjskega alpinizma in gorskega
reševalstva Peter Keše in Slavo Jenko

organiziranosti. Pojavila se je ideja o samostojni GRS, ki je reševalce razdelila na zagovornike
in nasprotnike izločanja GRS iz Planinske zveze Slovenije. Prevladale so ideje o izločitvi in
ustanovljena je bila Gorska reševalna zveza Slovenije, ki je bila za nekatere izsiljena, za druge
pa demokratična odločitev članstva. Že v času odločanja o obliki nove organiziranosti so bile
posamezne enote GRS različno organizirane, nekatere kot postaje pri matičnih planinskih
društvih, druge kot samostojna društva za reševanje pri PZS. Odločitev je bila za reševalce
olajšanje, saj so prejšnje dolge razprave jemale ogromno energije.
V novo zvezo so se včlanile vse slovenske enote GRS bodisi kot društva za GRS, bodisi
kot postaje GRS pri matičnih planinskih društvih, med njimi tudi kranjska postaja GRS. Pred
vstopom v novo zvezo je bilo 27. marca 2007 ustanovljeno Društvo Gorske reševalne službe
Kranj; UO PD Kranj je namreč ocenil kot neprimerno, da bi se planinsko društvo včlanilo v
novo ustanovljeno zvezo, je pa zagotovil tudi nadaljnje korektno sodelovanje. Dne 22. maja
2007 je bila pridobljena odločba Upravne enote Kranj, le nekaj dni pozneje je novo ustanovljeno kranjsko društvo postalo član Gorske reševalne zveze Slovenije, 22. novembra istega
leta pa je bilo Društvo GRS Kranj sprejeto še v PZS.

Leto dni po nesreči je PD Kranj
leta 1976 nedaleč od svoje koče
na Ledinah vzidalo v skale ploščo
v spomin na žrtve helikopterske
nesreče, ki se je zgodila na tem
kraju, na zdravnika dr. Gorazda
Zavrnika, pilota Franca Štajerja in
planinca Franca Grudna.
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Leta 1960 je bil v Češki koči tečaj AO PD Kranj, ki so se
ga med drugimi udeležili Jože Žvokelj, Danilo Škerbinek,
Peter Keše, Franc Ekar in Tone Langerholc ter Slava Vojvodič
in Nada Žvokelj.

Alpinist in gorski reševalec Peter
Jamnik, med drugim zaslužen za
to, da je leta 1963 odšla na pot prva
kranjska alpinistična odprava na
Kavkaz, je za alpinizem navdušil
veliko mladih.

To je moštvo GRS Kranj iz leta 2011, ki mu predseduje Matej Brajnik;
društvo je leta 2009 ustanovilo PD Kranj.
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Znamenje na gori

Dva križa na Storžiču
Nobenega dvoma ni, da so bili prvopristopniki na 2132 metrov visoko kranjsko hišno
goro Storžič domači pastirji in lovci – prvi so
se s tropom ovac pogosto zadrževali na vrhu.
Toda uradno je bil prvi na vrhu leta 1758 botanik Anton Scopoli, ki je tudi opisal ta vzpon.
Po nekaterih virih naj bi bili na vrhu gore
že okoli prve svetovne vojne ali celo še prej
majhni križi, možici, triangulacijska znamenja in druge oznake, junija leta 1935 pa so po
zapisu Franca Ekarja v »Planinskem vestniku«
(PV 1995, stran 433) kranjski planinci na vrhu
gore trdno postavili skoraj šest metrov visok
macesnov križ.
Takole se je leta 1995 tega dela, pri katerem je šest desetletij prej zelo dejavno sodeloval, spominjal Franc Jalen:
»Takrat sem šel na Kališče, da bi izbral in
tudi posekal drevo, ki bi ga potem spravili na
vrh Storžiča. Našel sem ga kakšnih 50 metrov
Na vrhu Storžiča poleti leta 1935 kmalu potem,
ko so kranjski planinci na gori postavili skoraj šest
nižje od tam, kjer zdaj stoji planinski dom,
metrov visok macesnov križ.
posušeno je stalo na robu. Ogledoval sem ga
in si mislil, da bo drevo kar dobro za moj namen, ker je suho in ne bo prav težko za nošnjo – pa je bilo kar težko. Z Mirkom Brezarjem sva
ga v enem dnevu prinesla in privlekla do Rame, to je okoli 150 metrov pod vrhom Storžiča.
Tam sva ga zakrila, da ga ne bi kdo čez vrgel. Naslednjo nedeljo sva se vrnila, z nama je bil še
Lojze Strah, odnesli smo ga na vrh in sestavil sem križ. Prav na vrhu smo skopali skoraj meter
globoko jamo, a ni bilo težko, bilo je čisto mehko, sama preperelina in nobene skale. Izdelal
sem še strelovod – debelo žico sem potegnil od vrha do tal in v zemljo poleg križa zabil pilo,
vendar jo je čez nekaj mesecev pol že manjkalo, ker so jo stolkle strele.«
Križ na Storžiču so nekako tri tedne pred evharističnim kongresom v Ljubljani postavili po
dogovoru z domačini in tudi s cerkvenimi oblastmi na parcelni številki 244 katastrske občine
Bela. Kot je pripovedoval Franc Jalen, je šel dan po tem, ko so ga postavili, h kranjskemu katehetu Žužku in ga prosil, naj bi na gori blagoslovil križ. Ker ta ni imel časa, je obljubil, da bo
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našel nekoga drugega in je našel prof. dr. Jakliča, ki je na kranjski gimnaziji poučeval verouk.
Potem se je Jalen odpravil še v zakristijo mačevske cerkve in pri mežnarju, majhnem, starem
možičku, kot se ga je več kot pol stoletja pozneje spominjal Franc Jalen, izprosil naposodo
mašni plašč »in še vse drugo, kar je bilo pri blagoslovu potrebno«, dr. Jaklič pa je prinesel
relikviarij, ob katerem je bila maša.

Franc Jalen je bil na vrhu Storžiča v vseh letnih časih, tudi pozimi leta 1939,
ko je bila gora okovana v sneg in led.

Slovesnost je bila 19. junija 1935 ob enih popoldne, ko je bila pri pastirski bajti na Kališču,
zgrajeni leto dni pred tem, najprej maša, potem pa so vsi skupaj odšli na vrh Storžiča. »Marija
sveta, koliko ljudi je bilo!« se je mnogo pozneje spominjal Jalen – bilo jih je več kot 40. Ko
je dr. Jaklič blagoslovil križ na gori, se je ta množica planincev, lovcev, domačinov in drugih
ljubiteljev Storžiča mimo pastirske koče vrnila v dolino, kjer je Jalen mačevskemu cerkovniku
takoj vrnil izposojeni cerkveni inventar.
Po pisanju Franca Ekarja v »Planinskem vestniku« ni znano, »kako je izginil ali bil odstranjen križ z vrha Storžiča, ki je bil tako trdno zasidran meter globoko, da ga do leta 1941 niti
močni snegovi in snežne zastave niso uničili«. Več povojnih desetletij ga na vrhu pač ni bilo,
nekateri pa so hoteli, da bi na najvišji točki gore vendarle stalo kakšno obeležje. Leta 1984 si
je planinska skupina iz kranjske Iskre, bojda v spomin na Nejca Zaplotnika, omislila nekakšen
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stolp, ki je bil nekoliko podoben Aljaževemu stolpu na vrhu Triglava, izdelali so ga že in ga
hoteli prepeljati na Storžič, toda »na intervencijo Planinskega društva Tržič so sklicali pogovor
predstavnikov gorenjskega meddruštvenega odbora planinskih društev, planinskih društev
Tržič in Kranj ter komitejev za urbanizem Tržiča in Kranja. Sklenili so, da takšna obeležja pač
ne sodijo na vrhove gora. Sklep je bil hkrati tudi opomin vsem morebitnim bodočim takim
zamislim, da ne bi bilo jalovega dela.«
Dobro desetletje pozneje so se skupaj s političnim sistemom v Sloveniji spremenile tudi
družbene razmere. »Bašljani so hoteli,« je leta 1995 pripovedoval 91-letni Franc Jalen, legenda Kališča, »da bi na vrhu Storžiča postavili kakšno obeležje, da bi ljudje vsaj vedeli, kje je vrh.
Predlagali so, da bi bila to morda piramida, v kateri bi bila vpisna knjiga. Na ministrstvu v Ljubljani so temu odločno nasprotovali, v upravni enoti v Kranju pa so dejali, da bi na vrhu morda lahko postavili križ, če je že kdaj stal tam in če obstaja za to kakšen dokaz. Takrat pa nismo
imeli nobenega dokaza. Nekdanji partizanski borec kokrškega odreda Feldin je tedaj hodil
okoli z neko fotografijo, na kateri naj bi bil križ na Storžiču, a je dejal, da je ne bo dal od sebe.
Pripovedoval je tudi, da naj bi bil pred tem velikim križem tam zgoraj postavljen manjši križ.«
Dne 29. junija 1999 so iz krajevne skupnosti Bašelj, ki je del občine Preddvor, poslali
upravnemu odboru Planinske zveze Slovenije oziroma takratnemu predsedniku PZS Andreju Brvarju pismo s pobudo, da »nameravamo krajani vasi pod Storžičem v letošnjem letu na
vrhu Storžiča postaviti lesen križ, ki bo podoben križu, kakršen je na tem mestu že stal. Postavitev križa je tudi v skladu z Vodili Planinske zveze, ki pri označevanju vrhov gora podpirajo
postavitev obeležij na vrhovih, kjer so nekoč že bila.

Storžič je tako znamenita slovenska gora,
da je v samostojni Sloveniji izšla celo poštna
znamka z njegovo podobo.

Poleg postavitve obeležja na Storžiču pa bi želeli, da bi se enkrat letno, ob obletnici postavitve križa, opravil tudi verski obred – spominska oziroma zahvalna maša za ponesrečene
v gorah. Podobni obredi so pri naših evropskih sosedih nekaj povsem običajnega, zato pred
lagamo, da se tudi v Vodila Planinske zveze Slovenije vnese določilo, da se v gorah lahko
opravljajo tudi spominski verski obredi na krajevno običajen način. S tem bi tudi legalizirali
podobne obrede, ki se tudi pri nas že opravljajo.
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Prosimo, da se naša pobuda upošteva pri pripravi Vodil.«
Ob lepih planinskih pozdravih se je v pismu podpisal predsednik Krajevnega odbora Krajevne skupnosti Bašelj Srečko Roblek in pripisal, naj bi enako stališče veljalo tudi do blagoslovitve drugih objektov na gorah.
Komaj dober mesec pozneje, 3. avgusta 1999, je bila v ljubljanskem časniku »Dnevnik«
objavljena naslednja vest: »Preddvorski tesarji so te dni končali oblikovanje štiri metre visokega macesnovega križa« (macesen zanj je daroval jezerski župan Milan Kocjan), »ki ga bodo
naslednji teden prenesli in s pomočjo helikopterja prepeljali na 2500 metrov visok Storžič«
(ta gora seveda ni visoka toliko, ampak 2132 metrov), »na njegovo nekdanje mesto. Blagoslovili ga bodo na veliki šmaren, 15. avgusta, ko bo na Storžiču tudi maša.
Leta 1935 so namreč podoben, a za cel meter višji križ na tem slovenskem gorskem velikanu že postavili, a je kasneje – ne ve se zakaj – izginil. Da ne bi prišlo do revolta, podobnega
tistemu izpred treh let, ko so postavljali križ na Škrlatici, je skupščina Planinske zveze Slovenije letos maja v Mariboru sprejela stališča do označevanja vrhov. Skupščina med drugim
podpira postavitev verskih objektov in simbolov povsod tam, kjer so nekoč že bili, a so jih
'zaslepljeni posamezniki podrli'. Gre torej le za nadomeščanje odstranjenih verskih simbolov
in ne za njihovo postavljanje na novo.
Škoda, da se krščanski simboli ne prilagajajo času in prostoru, kot recimo v avstrijskem
visokogorju, kjer je križ hkrati stiliziran planinski simbol – planika. Pogled nanj je zato lep za
vse ljubitelje gora, ne le za vernike.«
Zgodilo se je tako, kot so napovedali v časniku, reportaža o dogajanjih na Storžiču in okoli
njega pa je bila objavljena v septembrski številki »Planinskega vestnika« letnika 1999 pod
naslovom »Na Storžiču spet stoji križ«. Takole se bere:
»V torek, 10. avgusta letos, na dan svetega Lovrenca, je helikopter kranjske policijske enote s pomočjo operaterjev opravil veliko in zahtevno delo: z Vrbančevega travnika v dolini je
prepeljal na vrh mogočnega dvatisočaka Storžiča (2132 m) štiri metre visok in 300 kilogramov težak lesen križ. Okrog štiridesetim možem iz Bašlja in okoliških vasi, ki so že od jutra
čakali na vrhu gore, je ob tem slavnostnem in hkrati napetem trenutku srce začelo močneje
biti. Pod številnimi pridnimi rokami, med katerimi so bile tudi županove in župnikove, je delo
kar samo steklo. V dobrih dveh urah je bil križ postavljen. Praznično veselje se je s Storžiča
širilo na Kališče in naprej v dolino, od koder so vaščani, predvsem še ženske in otroci, vse
dopoldne z daljnogledi spremljali svoje pogumne može in očete.«
Med temi pridnimi rokami pa niso bile ob vseh drugih le še županove in župnikove,
ampak tudi delovne roke predsednika PD Kranj, planincev planinske sekcije PD Kranj iz Pred
dvora in kranjskih gorskih reševalcev.
Potem ko so bili v reportaži obujeni spomini na postavljanje in blagoslovitev križa iz leta 1935
in ko je bilo navedeno, da je bila oživljena pobuda Bašljanov iz prvih slovenskih osamosvojitvenih let, naj bi na vrhu gore ponovno postavili križ, se zapis nadaljuje z ugotovitvijo, da »so se te
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pobude okrepile še predvsem pred petimi leti, ko so na Upravni enoti in Zavodu za spomeniško
varstvo v Kranju zavrnili predlog, da bi na vrhu postavili triangulacijsko piramido. Letošnjo pomlad pa je Srečo Roblek iz Bašlja na seji občine Preddvor predlagal, naj bi na vrhu Storžiča postavili simbol, ki ga je gora nekdaj že imela. Občinski svetniki in preddvorski planinci so se strinjali,
prav tako je dalo soglasje (pa ne le to, ampak tudi konkretno pomoč) Planinsko društvo Kranj.
Član občinskega sveta občine Preddvor in predsednik Krajevne skupnosti Bašelj Srečo
Roblek takole pojasnjuje dogajanja pred tem dogodkom: 'Pred dobrimi petimi leti so bile
razprave o trianglu na vrhu Storžiča, nato so nekateri predlagali piramido, za katero ni bilo
soglasja Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine in Upravne enote Kranj. Letošnjega
maja je bil sestanek z Bašljani, kjer je prevladalo mnenje, naj bi na vrhu postavili križ, kakršen
je tam nekoč že bil. Dogovor domačinov je potem potrdil občinski svet, strinjala sta se tudi
PD Kranj in planinska sekcija Preddvor. Odzvale so se tudi občine, ki imajo stičišče na vrhu
Storžiča, Jezersko, Preddvor, Kranj in Tržič.'

Kje drugje kot na kranjski hišni gori, na vrhu Storžiča, naj bi kranjski planinci tudi proslavljali
stoletnico ustanovitve svojega društva!

Projekt in njegovo izvedbo je potem sprejel in vodil podžupan občine Preddvor Franci
Bizjak. Občina Jezersko je prispevala les, razžagali in obdelali so ga v delavnici Janeza Šumija,
križ pa je sestavil tesarski mojster France Roblek iz Bašlja. Rezbarska dela je opravil Primož
Premru iz Preddvora, za sidranje pa sta na vrhu Storžiča poskrbela Tone Naglič iz Bele in Ivan
Markun z Visokega. Križ so 10. avgusta postavili Bašljani skupaj z gorskimi reševalci, helikopterski prevoz pa je organiziralo PD Kranj.
Slovesnost, posvečena ponovni postavitvi križa na vrhu Storžiča, je bila na dan velikega
šmarna, v nedeljo, 15. avgusta 1999, ob 11.30. Križ je ob asistenci dekana Cirila Lazarja z Jezerskega blagoslovil preddvorski župnik Miha Lavrinec, ki je na vrhu Storžiča na nenavadnem
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oltarju, panoramski plošči, položeni na granitni podstavek, ki so jo po načrtih arhitekta Marka
Šenka isto leto postavili na vrhu gore, v prisotnosti več kot 500 planincev tudi daroval mašo.
Ta dan in še nekaj dni pozneje je Kališče in Storžič obiskalo več kot tisoč ljubiteljev Storžiča.
Ob praznovanju se je ob novem križu zvrstilo več govornikov, ki so govorili o zgodovini
tega in prejšnjega znamenja na gori ter se zahvaljevali vsem, ki so kakor koli prispevali k
temu, da na gori spet stoji križ. Vsekakor se bodo odslej obiskovalci Storžiča zamislili nad
stihi Marijana Krišlja na križu: Križ je tu, za tebe in mene, zamere zemske ni nobene, saj se v
razgledu duša razodene – kot v snu.«

Tudi po planinskih poteh je Slovenija vstopala v Evropsko
unijo: prvi vodja delegacije Evropske komisije v Sloveniji
Eric van der Linden, ki je bil v mladi državi Sloveniji v tej
politični vlogi od leta 2000 do 2002, se je v družbi predsednika kranjskih planincev povzpel na več slovenskih
gorskih vrhov, tudi na Storžič.
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Publikacije PD Kranj

V knjigah zbrani drobci zgodovine
Kranjski planinci, organizirani sprva v Kranjski podružnici Slovenskega planinskega društva in po vojni v Planinskem društvu Kranj, ki je vseskozi član Planinske zveze Slovenije,
so o svojem delu občasno obveščali javnost, največ v »Planinskem vestniku« in v drugem
časopisju, najpogosteje dnevnem, pa tudi s posebnimi publikacijami, ki so jih izdajali bodisi
samostojno, bodisi skupaj z drugimi založniki. Knjige in brošure, ki so jih izdali, so pomemben del društvenega delovanja, saj se je prenekateri pomemben podatek o delu kranjskih
planincev ohranil le v teh publikacijah.

Naslovnice nekaterih od pomembnejših publikacij, ki jih je izdalo PD Kranj

Prva knjižica, ki jo je že leta 1909 izdala in založila Kranjska podružnica SPD v Kranju,
tiskal pa Iv. Pr. Lampret iz Kranja (iz te tiskarne je nastala tiskarna Gorenjski tisk), ima naslov
»Po desetih letih 1899-1909«. Osrednji prispevek v njej je posvečen ustanovitelju in prvemu
predsedniku podružnice SPD v Kranju Janku Majdiču, ki je umrl 12. februarja 1906. Še dan
prej, v nedeljo, 11. februarja, je v gostilni Jožeta Benedika pri Sv. Joštu prisostvoval občnemu
zboru »Joštarskega kluba«. Kot piše nepodpisani pisec, »izredno živahen in zgovoren je bil ta
večer naš tovariš Janko Majdič; s prijateljem Nandetom je imel za šalo poskusni kandidatni
govor za poslanca; govoril je več napitnic in nenavadno gladko mu je tekla beseda... Proti
jutru smo se začeli razhajati, nekaj jih je odšlo v Kranj, drugi smo prenočili pri Sv. Joštu... V
ponedeljek dopoldne smo se vračali zaostali s Sv. Jošta. Ko pridemo na Kalvarijo, nam povedo kmetje, ki so prihajali s trga, da je pravkar v Kranju umrl Janko Majdič ...« Pred smrtjo ni
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napravil oporoke, »pač pa se je našel v njegovi pisalni mizi majhen listič iz meseca avgusta l.
1905; tedaj je nameraval iti na Veliki Klek in je na omenjeni listič napisal, kako se naj razdeli
tedanje njegovo imetje za slučaj, da bi se na Kleku ponesrečil. V smislu takratnega njegovega
sporočila so dobili: Dijaška kuhinja v Kranju 4000 K, Podružnica SPD v Kranju 2000 K...« itd.
Teh Majdičevih 2000 kron je bil prvi vložek v proračun načrtovane Prešernove koče na Stolu.
V tej brošuri so nadvse dragoceni seznami društvenih članov iz prvega desetletja društvenega delovanja. Iz njih izvemo, da so bili, kot je razvidno iz načelnikovega poročila, že leta
1899 člani, torej ustanovni člani Kranjske podružnice SPD, med drugimi posestnik in trgovec
iz Kranja Ciril Pirc, ki je bil pozneje kranjski župan, posestnik iz Kranja Konrad Pučnik, magister
farmacije iz Kranja Franc Šavnik in cesarsko-kraljevi profesor v Kranju dr. Josip Tominšek, ki
je bil pozneje, ko se je odselil iz Kranja, tri desetletja urednik »Planinskega vestnika«. Iz teh
seznamov tudi izvemo, da je bil leta 1900 član Kranjske podružnice SPD kurat pri Sv. Joštu
Franc Finžgar, leta 1901 pa gorski vodnik na Jezerskem Jernej Krč. – Leta 1974, ko je PD Kranj
prvo leto predsedoval Franc Ekar, je organiziral reprintni ponatis te brošure na 48 straneh.
Leta 1967 je bila »premierna izvedba« planinskega mladinskega izobraževalnega kviza
»Mladi in gore«, ki se je to leto rodil prav v Kranju. Ob tem je izšla v založništvu kranjskega PD
brošura z mladinsko planinsko tematiko »Klic z gora«.
Šest let pozneje, leta 1973, sta ob 25-letnici Alpinističnega odseka in Gorske reševalne
službe PD Kranj Franci Ekar in inž. Tomaž Jamnik pripravila in uredila »Zbornik«, ki je hkrati
nekako posvečen tudi odpravi PD Kranj na Kilimandžaro. O slednjem priča med drugim prvi
v vrsti člankov, ki sledijo uvodnemu nagorovu tedanjega društvenega predsednika Cirila Hudovernika. Ta članek z naslovom »Po 25 letih delovanja AO samostojna odprava« je napisal
vodja odprave Franc Ekar – takoj za njim pa je v srbohrvaščini objavljen prispevek o pomenu
udeležbe pripadnikov JLA na alpinistični odpravi na Kilimandžaro in Mavenzi; takrat je bilo
pač zapovedano, da morajo iti z odpravo tudi vojaki. V naslednjih člankih brošure z 32 stranmi tekstovnega dela so orisani posamezni izseki iz delovanja AO in GRS Kranj, vključno s seznamom prvenstvenih vzponov kranjskih alpinistov od ustanovitve AO do izida publikacije
in s tragično bilanco smrtnih nesreč kranjskih plezalcev.
Novembra leta 1974, ob 75-letnici organiziranega planinstva v Kranju, se pravi ustanovitve Kranjske podružnice SPD, sta Gorenjski muzej iz Kranja in PD Kranj pripravila v kranjski
Mestni hiši veliko in odmevno razstavo na najvišji ravni »Naše gore«, ob tej priložnosti pa je
izšel na 60 straneh katalog, katerega naslov je enak imenu razstave. Razstavljenih je bilo 30
del uveljavljenih likovnih umetnikov minulih in tedanjih časov: Petra Adamiča, Ladislava Benescha, Eda Deržaja, Maksima Gasparija, Josipa Germa, Ivana Groharja, Vincenca Gurnigga,
Antona Gvajca, Valentina Hodnika, Božidarja Jakca, Matije Jame, Antona Karingerja, Doreta
Klemenčiča-Maja, Leona Koporca, Antona in Maksa Koželja, Franca Kreutzerja, Kamila Legata,
Mihe Maleša, Franceta Pavlovca, Marka Pernharta, Dore Plestenjak-Slana, Albina Polajnarja,
Ljuba Ravnikarja, Saše Šantla, Iveta Šubica, Toneta Tomazina, Jožeta Trpina, Ferda Vesela in še
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enega neznanega avtorja. Kot je zapisala v dolgi spremni besedi in komentarju kustodinja
razstave Beba Jenčič, »se je morala pričujoča razstava, prirejena v počastitev visokega jubileja
Planinskega društva Kranj, omejiti samo na tematiko skalnega visokega gorstva, po možnosti brez figuralike in kakršne koli žanrske primesi. Zato so žal morala izpasti nekatera sicer
visoko kvalitetna dela naših priznanih krajinarjev. Zaradi pomanjkanja prostora smo se omejili predvsem na olja, v bodoče pa bomo skušali prikazati razvoj tudi v drugih tehnikah.« Ob
tem eseju je kustodinja širše orisala okvir, v katerem se je že v 19. stoletju in še prej po svetu
in doma razvijalo zanimanje za gore in v tej povezavi tudi za njihovo likovno upodabljanje.
V katalogu je tudi 15 fotografij na razstavi predstavljenih slik, ki pa so – skoraj gotovo zaradi
pomanjkanja denarja – natisnjene v črno-beli tehniki.
Leta 1977 se je PD Kranj lotilo čisto drugačnega in zahtevnejšega založništva: v sodelovanju z Založbo Planinske zveze Slovenije, seveda tudi denarnem, je izdalo v slovenščini in
poleg tega še v nemščini plezalni vodnik »Kamniške Alpe – Ravenska Kočna«. Klasični plezalni vodnik, opremljen s skicami vzponov in vrisanimi plezalnimi smermi, je bil za tiste čase
eden boljših takih vodnikov pri nas in ga je bilo mogoče v vseh ozirih primerjati s podobnimi
vodniki iz drugih alpskih držav, uporaben pa je še zdaj. Bil je prvi plezalni vodnik, ki so ga po
2. svetovni vojni v Sloveniji izdali razen v slovenščini še v tujem jeziku.
V kranjskem časopisu »Glas« je bil 14. junija 1977 natisnjen članek z naslovom »Izšel plezalni vodnik Ravenske Kočne«, v katerem piše:
»Planinca in alpinista Tone Škarja iz Kamnika in Franci Ekar iz Kranja sta se že leta 1968
lotila urejevanja in zbiranja gradiva za plezalni in alpinistični vodnik Ravenske Kočne nad Jezerskim. Zamisel je bila uresničena lani, ko je upravni odbor Planinskega društva Kranj sklenil
izdati plezalni vodnik Ravenske Kočne, katerega prvi izvodi so pred kratkim izšli. Povedati je
treba, da je plezalni vodnik Ravenske Kočne ena najboljših in najpopolnejših plezalno-alpinističnih strokovnih knjig. Zadnjo takšno smo Slovenci dobili še pred drugo svetovno vojno,
vendar je v njej področje Jezerskega in obmejnega pasu nasploh precej skopo obdelano.
Plezalni vodnik Ravenske Kočne in Kamniških Alp opisuje Jezersko kot pomembno izhodišče za planinske in alpinistične vzpone. Več kot sto jih je vpisanih in vrisanih na posebnih
kartah. Zelo podrobno so obdelana pozabljena severna ostenja Grintovcev, Bab, Križa, Rink,
Skute, Dolgega hrbta, Dolške škrbine, Makekove Kočne itd. Plezalne in alpinistične smeri so
ocenjene po veljavnih mednarodnih normah, pri čemer imata največ zaslug kranjska alpinista Robert Gaberščak in Matjaž Dolenc. V vodniku so zemljevidi in fotografije skoraj vseh
ostenij tega gorskega sveta ob državni meji. Pri izdaji vodnika imajo največ zaslug kranjski
alpinisti, člani upravnega odbora PD Kranj s predsednikom in tajnikom Francijem Ekarjem
in Emilom Herlecom na čelu, Lojzka Trebušak, Franci Savenc in profesorica Mili Kapus, ki je
plezalni vodnik prevedla v nemščino. Vodnik Ravenske Kočne je namreč izšel v 3000 izvodih,
pisanih v slovenščini, in v 1000 nemških izvodih. Za to območje naših gora je namreč tudi
onstran državne meje veliko zanimanje.«
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Dve leti pozneje, marca 1979, je PD Kranj založilo in financiralo 24-stransko brošuro »Triglavski dom na Kredarici – nekdaj, danes in v prihodnje«, ki so jo izdali Akcijski odbor pri RK
SZDL (Republiški konferenci Socialistične zveze delovnega ljudstva) za povečanje in modernizacijo Triglavskega doma na Kredarici, Planinska zveza Slovenije in Planinsko društvo
Ljubljana-Matica ob podpori Združene ljubljanske banke in njenih enot, kot piše v impresumu. Zakaj je izšla ta publikacija, je napisano v uvodnem odstavku pod naslovom »Poziv«, v
uvodniku te brošure torej: »Akcijski odbor pri RK SZDL za razširitev in modernizacijo Triglav
skega doma na Kredarici poziva vse občane in gospodarske ter druge organizacije, ki imajo
obveznice cestnega posojila, da te obveznice, lahko pa tudi gotovino, odstopajo investitorju,
Planinskemu društvu Ljubljana-Matica, za zagotovitev potrebnih sredstev za povečanje in
modernizacijo Triglavskega doma na Kredarici in za zgraditev tovorne žičnice, ki naj reši vprašanje prevoza tovorov za Kredarico, Staničev dom in Planiko.«

Gradivo za drugi zbornik PD Kranj je zbral in ga novinarsko oblikoval za tisk domačin
in nekdanji urednik PV Marijan Krišelj (z očali; na fotografiji je s Tonetom Tičarjem).

Osrednji del brošure zavzema »kratka informacija gradbenega odbora PD Ljubljana-Matica« z naslovom »Razširitev planinskega doma na Kredarici s prizidkom in gradnjo ustrezne
tovorne žičnice«, katerega del je tudi »Orientacijski razrez po občinah«, v katerem je predvideno ali željeno, koliko naj bi za Kredarico zbrali iz vsake slovenske občine, pa tudi od
Jugoslovanske ljudske armade, ostalih iz Beograda, ostalih zdomcev in vojaških upokojencev. Domoljubju in še čemu v prid je na koncu objavljen prispevek »Iz planinskih spominov
Jakoba Aljaža«, v katerih je poudarjeno natisnjeno, da »je v 10. številki 'Planinskega vestnika'
z dne 25. oktobra 1895 napovedan 'Oklic za vseslovenski sklad za Triglavsko kočo', češ: Prvi
prav znatni darovi so že prispeli in zatorej nas navdaja vesela nadeja, da bodemo lahko s
ponosom imenovali Triglavsko kočo viden pomnik vseslovenske narodne zavesti.«
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Ob tem zapisu se bo kdo še spomnil, da so se v vrhu slovenskega planinstva še konec
sedemdesetih let prejšnjega stoletja najresneje ukvarjali z mislijo, da bi tri planinske koče
pod vrhom Triglava oskrbovali s tovorno žičnico iz doline, ki bi jo gradili skupaj z novim Triglavskim domom na Kredarici.
Predvsem alpinistični dosežki in vrhunci kranjskega planinstva so bili opisovani v petletnih »Kranjskih zbornikih«, ki jih izdaja Mestna občina Kranj. Prvi širši zapis o planinstvu
in odpravah PD Kranj je bil objavljen v zborniku iz leta 1970, naslednji pet let pozneje. V
»Kranjskem zborniku« z letnico 1980 je bil ob 80-letnici organiziranega planinstva v Kranju
natisnjen dotlej verjetno najcelovitejši in najpreglednejši zapis o kranjskem planinstvu, alpinizmu in izgradnji planinskih postojank. V zborniku iz leta 1995 je objavljen pregleden in
zanimivo napisan članek Marije Štremfelj »Alpinisti Kranja in njihovi uspehi«.
Seveda nikakor ne moremo mimo knjige Marijana Krišlja »Gore v ljudeh«, ki jo je PD Kranj
izdalo decembra 1988 in jo posvetilo 90-letnici organiziranega planinstva v Kranju. Kot je
zapisano v podnaslovu 240 strani debele knjige, je to »kronika razvoja kranjskega planinstva
od ustanovitve Kranjske podružnice SPD 1899 do danes«. Kajpada je v njej objavljeno marsikaj in je dragocen vir vsakršnih informacij in podatkov o planinstvu v Kranju in na gorah, na
katerih so kranjski planinci pustili kakršno koli sled, marsičesa pa ni, ker avtorju podatki takrat
bodisi niso bili znani, bodisi se mu v množici drugih planinskih dogodkov nekateri niso zdeli
dovolj pomembni in jih ni upošteval.
Naposled ne gre prezreti, da je PD Kranj začelo v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja
izdajati svoje planinske koledarje, s prodajo katerih je dobilo sredstva za alpinistične odprave in hkrati propagiralo planinstvo. Denar od prodaje planinskega koledarja je bil leta 1970
sestavni del financiranja odprave na Istor-o-Nal, po vsej Sloveniji pa so takrat prodali več kot
50.000 teh koledarjev. Tedanji predsednik PD Kranj dr. Ivo Valič si je izjemno prizadeval, da je
bil projekt izdajanja planinskih koledarjev kolikor je bilo le mogoče uspešen.
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Podzemska alpinistika

Jamarska sekcija pri PD Kranj
Natančni kronist jamarstva v Kranju Davorin Preisinger-Davo piše v pregledu te dejavnosti v mestu ob sotočju Save in Kokre, da »sodijo prav gotovo med začetnike jamarstva v
Kranju člani Prirodoslovnega krožka na Prvi gimnaziji Kranj. Vedoželjnost mladih gimnazijcev
in njihovo zanimanje za jame naj bi segala v leto 1953.« Iz te prve skupine je tudi ustanovitelj
Jamarske sekcije pri PD Kranj Marko Aljančič. Kot sam navaja v »Planinskem vestniku« (PV
1960, stran 294) v članku pod naslovom »O jamarstvu na Gorenjskem«, je planinsko društvo
»moglo nuditi jamarjem potrebno materialno oporo«.

Jamar in alpinist Davo Preisinger je leta 1965 takole ovekovečil člane Jamarske sekcije PD Kranj Franceta
Cimperleta,Toneta Čuferja, Jožeta Ostermana in Lojzo Rode ter nekaj domačinov pred vhodom v Urhovo
brezno na Pšati pri Cerkljah.

Na natančno eni strani »Planinskega vestnika« Aljančič v tem prispevku, objavljenem za
60-letnico PD Kranj, kot je na koncu članka posebej zabeleženo, med drugim piše, da »je
bilo kranjsko PD med prvimi, ki je ustanovilo pod svojim okriljem tudi jamarski odsek. Ko
smo leta 1954 osnovali jamarsko ekipo, so ljudje začudeno majali z glavami, češ, v kakšne
jame neki bodo le hodili ti naši jamarji. Kje sploh so na Gorenjskem podzemeljske jame, ki bi
človek mogel vanje? Do pred kratkim je prevladovalo med ljudmi tako prepričanje, ko je na
vsem lepem udarila v javnost razburljiva novica o Triglavskem breznu. Tedaj je tudi gorenjski
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podzemeljski svet postal otipljivejša stvarnost. Res je sicer, da na Gorenjskem ni takih podzemeljskih jam, ki bi se mogle meriti po lepoti s Postojnsko jamo ali po razsežnosti in divjini
s Škocjanskimi jamami, vendar so po svoje zanimive in vredne, da jih obiščemo ter o njih
povemo kaj več vsem tistim, ki si jih sami ne morejo ogledati. Razen treh ali štirih večjih pa
je množica jam in brezen širši javnosti sploh neznana. Nekatere med njimi, redke, poznajo
učenjaki po nahajališčih posebnih vrst živali, ki žive samo v njih, v večino pa do nedavnega
ni stopila človeška noga. O njih so živele med preprostim ljudstvom vse mogoče pravljice.
Dela se je novemu odseku obetalo torej več kot preveč.«
Potem ko Aljančič v dolgem odstavku govori o lepotah skrivnostnega in ta čas še razmeroma zelo neznanega podzemlja, pravi, da »torej ni nič čudnega, če se je majhna neorganizirana jamarska druščina razveselila, ko je tudi njej končno posijalo sonce. Kranjsko
PD je moglo nuditi jamarjem potrebno materialno podporo, da se je delo lahko na široko
razmahnilo. Do letos smo člani kranjskega jamarskega odseka prelezli čez 50 neznanih lukenj in brezen, priredili pa tudi veliko izletov v že znane jame in na Kras. Pridno smo zbirali
podatke in material, merili podzemeljske prostore, risali načrte jam in brezen in fotografirali.
Odsek ima lepo zbirko fotografskih posnetkov in veliko barvnih diapozitivov, ki navdušujejo
širok krog poslušalcev jamarskih predavanj. O svojih pohodih smo poročali tudi v časopisju.«
Na koncu je avtor omenil, da »jamarstvo ne more biti množično« in da »delo še ni končano,
saj se komaj dobro začenja«.
Leta 1954 ustanovljena Jamarska sekcija pri PD Kranj je v svojem prvem obdobju, kot
piše v svoji kroniki Davo Preisinger, delovala do 1960. leta. Ta čas je matično planinsko društvo za potrebe te svoje sekcije nabavilo pet parov čevljev in prav toliko karbidnih svetilk. Vsa
druga oprema jamarjev-planincev je bila njihova zasebna lastnina, za pohode v kraške jame
so uporabljali svojo slabšo vsakdanjo planinsko obleko in stare vojaške italijanske čelade iz
druge svetovne vojne. Najprej so obiskovali že od domačinov znane jame v Udenborštu,
med katerimi je prednjačila Arneževa jama, in v besniškem koncu; predvsem prve so s speleološkega vidika posebnost, ker so izvotlene v konglomeratu. Tam so se največkrat podali
v Turkovo brezno v Rovtah. Sicer pa je osameli kras, ki se razprostira od Besnice proti Jelovici, člane Jamarske sekcije PD Kranj zaposloval več kot desetletje. Občasno so se odpravili v
katero od jam na klasičnem Krasu, seveda neturistično; Križna jama pri Ložu jim je s svojimi
tridesetimi jezerci razkrila marsikatero skrivnost podzemskega sveta, s katerimi je Slovenija
tako zelo bogata.
Prevozni sredstvi sta bili v tistem času vlak ali kolo. Aljančič navaja, da so v tem času –
mišljeno je obdobje od leta 1954 do 1960 – »preplezali čez 50 neznanih lukenj in brezen«.
Žal se iz tistih prvih časov od vsega tega ni ohranila nobena fotografija ali dokument.
Marko Aljančič je pred davnimi leti novinarju v pogovoru zaupal, da je vse dejavnosti beležil
v zvezek, ki ga je kdo ve komu posodil, ta pa mu ga ni vrnil. Morda se bo ta zvezek nekoč le
kje pojavil.
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Jamarska sekcija pri PD Kranj je leta 1960 zamrla, najverjetnejši vzrok za to pa je bil, da
so gimnazijci odšli na študij v Ljubljano. Tri leta pozneje je delo ponovno oživil nekdanji član
Karel Lipovac, ki je potem več let vodil sekcijo. Do oživitve je prišlo po zelo nenavadnem
naključju. Ko je hotel Lipovac leta 1963 po njegovem prepričanju takrat še vedno matičnemu društvu, PD Kranj, vrniti že zdavnaj izposojeno opremo, predvsem karbidovko in čevlje,
mu je tajnik planinskega društva povedal, da sekcija že nekaj let ne deluje več in ga začel
pregovarjati, naj zbere nove člane in oživi jamarsko dejavnost. Mladi mož je torej zbral osem
Iskrašev (delavcev tovarne Iskra), ki so pričeli z raziskovanjem. Poleg Karla Lipovca so bili to
še Tone Čufer, Rafo Rajgelj, Franc Ciperle, Andrej Mrak, Jože Kepic, Jože Potočnik in Davorin
Preisinger-Davo. V letih, ko je jamarsko sekcijo vodil Karel Lipovac, je ta sodelovala z jamarskimi društvi po vsej Sloveniji in se v takem sodelovanju seznanjala s tehniko plezanja po
jamah, ki se seveda v marsičem razlikuje od alpinističnega plezanja.
Tudi ta skupina je najprej obiskovala bolj ali manj znane jame v okolici in se počasi primerno opremljala. Tako so iz Inštituta za raziskovanje krasa v Postojni dobili 30 metrov odpisanih zelo nerodnih in težkih jamarskih lestev z lesenimi prečkami; Čufer se spominja, da
sta jih šla z Lipovcem v Postojno iskat z mopedom. Pozneje so nekaj deset metrov podobnih
lestev z aluminijastimi prečkami, ki so bile lažje in manjše po obsegu, napol legalno izdelali
sami v tovarni Iskra. Prav tako je Lipovac z mopedom pripeljal v Kranj odpisane čelade iz
rudnika premoga v Kočevju; tudi te so v Iskri generalno popravili, zamenjali usnjene pasove
in jih prebarvali. Davo Preisinger še zdaj, leta 2011, uporablja isto čelado. Od alpinističnega
odseka so dobili v uporabo dve 40-metrski vrvi; zelena najlonka je bila ameriška iz druge
svetovne vojne. Prav tako so v Iskri sami izdelali vrvne zavore fišer. Skoraj nepremočljive nahrbtnike iz umetnega usnja jim je izdelal sedlar, kombinezone iz šotorskega platna pa so jim
sešile mame.
Pri izobraževanju, merjenju jam in risanju načrtov jim je bil v veliko pomoč Tomaž Planina, uslužbenec Iskre in član Društva za raziskovanje jam Ljubljana.
Med prvimi akcijami so člani obnovljene Jamarske sekcije PD Kranj raziskali Urhovo brezno na Pšati pri Cerkljah. Večkrat so obiskali Turkovo brezno nad Rovtami, pa tudi jame v
okolici Škofje Loke, med njimi Marijino brezno in Lubniški kevderc.
Leta 1965 so se sekciji pridružili še Lojze Rode, Jože Osterman, Miro Preisinger, Franc
Luznar in Ivan Kropivnik.
Proti koncu šestdesetih let je Jamarska zveza Slovenije v Postojni že organizirala izobraževalne tečaje za mlade jamarje. Poleg samostojnih raziskovanj so se nekateri člani kranjske
jamarske sekcije udeleževali tudi akcij, ki jih je organiziralo ljubljansko jamarsko društvo; tako
so med drugim sodelovali pri merjenju Šimnovega brezna v Koševniku pri Gorjah, Jame pod
Babjim zobom in 333 metrov globokega brezna Jazben na Banjški planoti. Njihov član je
sodeloval pri večdnevni raziskovalni akciji na območju Kanina.
V začetku sedemdesetih let je bilo v Sloveniji ustanovljenih več samostojnih jamar-
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skih društev, zraslih in organizacijsko preoblikovanih iz sekcij pri drugih organizacijah, tudi
pri planinskih društvih ali v okviru močnejšega jamarskega društva, ki so do tedaj delovale
v taki organizacijski obliki. Tudi Društvo za raziskovanje jam Slovenije, ki se je smatralo za
slovensko krovno jamarsko organizacijo, je postalo le društvo, potem ko so jamarji ustanovili
Jamarsko zvezo Slovenije. V jamarsko sekcijo pri PD Kranj so se takrat želeli vključiti nekateri
člani Jamarskega kluba Železničar iz Ljubljane, ki so bili doma v Kranju in okolici in bi raje
delovali kot samostojno domače, kranjsko društvo. Takratna organizacija Ljudska tehnika, ki
je v Kranju združevala različna društva, se je ravno tako zavzemala za samostojno društvo, saj
bi v drugačni organizaciji laže upravičevali finančno pomoč iz lokalnih virov.
Člani Jamarske sekcije pri Planinskem društvu Kranj so se takrat v dogovoru z organi
matičnega Planinskega društva Kranj sporazumno odločili za samostojno jamarsko društvo.
Dne 16. junija 1972 je bil ustanovni občni zbor Društva za raziskovanje jam Kranj, ki v okviru
Jamarske zveza Slovenije deluje še sedaj. Nekateri člani takratne jamarske sekcije še dandanašnji sodelujejo tako v kranjski planinski kot jamarski organizaciji.
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Sekcije PD Kranj

Člani velike planinske družine
Kranj, mesto pod gorami, ima svoje častitljivo staro planinsko društvo, toda po drugi svetovni vojni in po drugačni politični ureditvi, kot je bila pred vojno, je bila v nekem povojnem
obdobju politična usmeritev v državi taka, da naj bi v vsakem večjem delovnem kolektivu
ustanovili čim več interesnih skupin, društev, sekcij in podobnih družbenih organizacij. Seveda planinstvo ni bilo izjema in ker je bilo takrat pač marsikaj ali skoraj vse dirigirano od zgoraj,
so morali tem usmeritvam slediti tudi kranjski planinci.

Kot je za kranjski časopis v začetku leta 1975 napisal načelnik Planinske sekcije Iskra pri PD Kranj Peter
Leban, ki je na fotografiji s svoji sekcijskimi tovariši, je osnovni namen sekcije omogočiti članom kolektiva
organizirano rekreacijo in sprostitev v gorah.

Prva, ki je v Kranju sledila tem smernicam, je bila takrat v jugoslovanskih državnih merilih
velika tovarna gumijastih izdelkov Sava. Kot beremo v ohranjenih poročilih, sežejo prvi koraki
organiziranega planinstva v tovarni Sava v konec petdesetih let prejšnjega stoletja. Menda
okoli leta 1959 so se začele v tovarni zbirati skupine tovarniških delavcev in skupaj hoditi v
gore, predvsem še na Kališče. Šele leta 1963 se je, kot je sredi leta 2000 napisal v poročilu o
delu še takrat delujoče sekcije njen vodja Marjan Šafran, ta skupina trdneje organizirala v Planinsko sekcijo Sava pri PD Kranj, ki je pod predsedstvom Karla Padjere za delovanje dobivala
od tovarne nekaj denarja, banka ji je priznala lasten račun, večino denarja pa si je zaslužila z
oskrbovanjem planinskih postojank v zimskem času in z nošnjo potrebščin zanje.
Kot je zapisano v 1. členu pravilnika Planinske sekcije pri odboru za rekreacijo Tovarne
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Sava Kranj, »deluje sekcija pri Odboru za rekreacijo Tovarne Sava Kranj kot organizirana enota
članov kolektiva Tovarne Sava z namenom, da organizira in propagira izlete svojih članov
v gorski svet in drugam v naravo, predavanja o naravi in planinah ter krepitev tovarištva in
ljubezni do gorskega sveta in domovine«.
Letna skupščina sekcije je 28. novembra 1965 odobrila pravila, pri ustanavljanju sekcije
pa je bil med najpomembnejšimi pobudniki Karel Padjera, ki je bil pravzaprav ustanovitelj
sekcije, vse od njenega začetka njen vodja in aktivni sodelavec s PD Kranj. Njegov tesen sodelavec je bil Ciril Hudovernik, ki je s svojimi izkušnjami veliko prispeval k dobri organizaciji
izletov in drugih akcij. Dolgoletna tajnica je bila Maruša Piskernik. Peter Čeferin je bil eden od
najstarejših savskih planincev, bil je član sekcije od vsega začetka in je imel velike zasluge pri
oskrbi Koče na Kališču, sodeloval pa je tudi pri gradnji planinske koče na Bleščeči planini na
avstrijskem Koroškem. Vse od nastanka sekcije je bil njen član tudi Jože Knific. Lojze Iljaž je bil
pionir planinstva v Savi, deloval je od ustanovitve sekcije v upravnem odboru in bil zastopnik
Planinske sekcije Sava pri PD Kranj, sicer pa od ustanovitve sekcije član njenega upravnega
odbora, organizator in udeleženec številnih sekcijskih izletov in pohodov po slovenskih in tujih gorah, planinski vodnik PD Kranj, ki je prehodil številne slovenske planinske transverzale,
januarja leta 1975 pa je sodeloval na Igmanskem maršu v Bosni; predsednik sekcije je bil od
leta 1980 do upokojitve leta 1989.
K uspešnemu delu Planinske sekcije Sava je veliko prispeval tudi Stane Rotar, ki je od
Padjere leta 1972 prevzel funkcijo vodje sekcije. Predvsem je bil dejaven na sekcijskih izletih
in pohodih in se je s PD Kranj med drugim udeležil ture na najvišji vrh Visokega Atlasa, 4167
metrov visoki Toubkal v Maroku. Zaradi Rotarjevih drugih obveznosti je leta 1974 vodstvo
sekcije prevzel Stane Markelj, dolgoletni član upravnega odbora in delegat PD Kranj, ki je
bil predvsem dober organizator sekcijskih izletov v slovenske in tuje gore, o katerih je pisal
članke v interni časopis Save. Uspešen organizator sekcijskih planinskih izletov je bil tudi
Miro Černigoj, ki je za Lojzetom Iljažem leta 1989 prevzel vodenje sekcije, člani sekcije pa
se ga spominjajo velik del tudi zaradi uspešno vodenih izletov na Snežnik in Porezen. O
planinskih izletih je pisal članke za interna časopisa »Sava« in »Informator«. Vodja planinske
sekcije Sava je bil do leta 1996, pri njenem delu pa je bil aktiven tudi še pozneje. Za njim je
prevzel vodstvo sekcije Marjan Šafran, ki ga je življenje leta 1974 prineslo iz goričkih gričev
pod najvišje slovenske gore. Že leto dni po prihodu v Kranj se je vključil v Planinsko sekcijo
Sava in je v tej družbi prehodil številne gorske poti, leta 1987 pa je pri PD Kranj opravil izpit
za planinskega vodnika in je potem vodil vrsto sekcijskih in društvenih planinskih izletov, o
katerih je za interni časopis »Sava« napisal veliko zanimivih člankov.
V kranjskem PD je nekaj časa delovala tudi sekcija, ki jo je v Usnjarsko-kemičnem podjetju
Standard sredi šestdesetih let prejšnjega stoletja ustanovila skupina planincev; imenovala naj
bi se Usnjar. Kot piše v svojem poročilu Marjan Šafran, »zapiski kažejo, da je sekcija delovala v
šestdesetih letih, ni pa znano, ali je postala društvo; dne 17. januarja 1967 je Planinska zveza
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Slovenije pisala, naj ji sekcija sporoči, ali nameravajo pri podjetju Standard v Kranju ustanoviti
planinsko društvo in kdaj bo sklican ustanovni občni zbor, da bodo iz PZS nanj poslali delegata. Tedanji predsednik sekcije je bil Alojz Pretnar, sekcija je organizirala izlete in vzela v najem
planinsko kočo na Veliki Poljani, jo oskrbovala in popravljala. Planinstvo je bilo v Standardu
aktivno do 30. oktobra 1969, ko sta se združili podjetji Standard in Sava iz Kranja, hkrati pa so
se združile tudi sekcije oziroma se je PD Usnjar Kranj priključilo Planinski sekciji Sava, o čemer
priča tudi združitev njunih računov pri Službi družbenega knjigovodstva Kranj.«
Po podatkih Marjana Šafrana je po združitvi obeh planinskih sekcij (ali drugače imenovanih planinskih skupin) združeni upravni odbor deloval še nekaj let. Ta čas so pripravili dva
občna zbora, ki jima je prisostvoval tudi predsednik PD Kranj. Planinci te organizacije so se
v glavnem posvečali izletom, izobraževanju in oskrbovanju planinskih postojank, sodelovali
pa so tudi na nekaterih jubilejnih planinskih pohodih in obletnicah planinskih društev.
V obdobju 1976-1977 je bilo ustanovljeno Društvo za rekreacijo in šport Gumar, katerega
člani so se ukvarjali z različnimi športnimi in rekreacijskimi dejavnostmi, v tej skupini pa se je
znašla tudi Planinska sekcija Sava, ki je po načelih prejšnjih organiziranosti delovala na področju planinstva. Financirali so jo iz sklada skupne porabe, ki je bil dodeljen vsem panogam.
Sredi marca 1963 je bil med Kmetijsko zadrugo Naklo in Planinskim društvom Križe sklenjen dogovor o uporabi (planinske) koče na planini Velika Poljana na nadmorski višini približno 1400 metrov pod jugozahodnimi pobočji Storžiča in ob poti s Kriške gore na Kališče.
Ker PD Križe za upravljanje te koče ni imelo dovolj denarja, je preneslo pogodbo na Standard
iz Kranja, ki je s tem dobil tudi pravico za popravilo koče, s čimer bi jo rešili propadanja in jo
namenili za rekreacijo delavcev. V popravila so vložili več kot milijon starih dinarjev, ne upoštevaje udarniških ur dela, in kočo izročili namenu 1. maja 1967. Ko se je leta 1969 planinska
sekcija ali društvo Standard priključilo Planinski sekciji Sava, je ta prevzela kočo z vsem inventarjem in skrbmi za normalno poslovanje, oskrbnik pa je postal Peter Verbič. Sredi maja 1972
sta sekcija in oskrbnik koče sklenila pogodbo, da prva odda to kočo drugemu za nedoločen
čas v brezplačen najem. V pogodbi je zapisano, da bo Peter Verbič ob sobotah, nedeljah in
praznikih, kadar bo primerno vreme in ne bo zadržan v službi, v lastni režiji oskrboval kočo,
kar je redno opravljal do svoje smrti, potem pa so kočo vrnili Pašni skupnosti Naklo.
Na božični dan leta 1965 je začela veljati najemna pogodba, s katero je Planinska sekcija
Sava vzela od PD Kranj do 30. aprila 1966 v zimski najem planinsko kočo na Kališču, za kar
je plačevala po 5000 dinarjev najemnine za vsako soboto in nedeljo, ko je bil dom odprt
in torej oskrbovan, kar je bilo odvisno od vremena. Planinska sekcija se je zavezala, da bo
nudila vsem obiskovalcem in ne le planincem prenočevanje in okrepčilo, dom pa bo ta čas
oskrbovala v lastni režiji. Pogodbo so potem podaljševali za vse zimske sezone do maja 1972.
Poleg tega je sekcija v zimski sezoni 1967/68 kot planinsko postojanko oskrbovala še
dom na Čemšeniku, pogodbo pa je sklenila s podjetjem Vodovod Kranj za vse konce tednov
v tem obdobju in za državne praznike.
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Kot je bilo februarja leta 1974 objavljeno v nekaterih gorenjskih javnih občilih, »je bil po
dvomesečnih pripravah v torek, 19. februarja, ustanovni občni zbor Planinske sekcije Iskra
Elektromehanika. Udeležba ni bila posebno velika, toda zadovoljiva. Med udeleženci so bili
tudi planinci in planinke iz oddaljenejših delovnih organizacij Elektromehanike, kot na primer iz Vege Ljubljana in Mehanizmi iz Lipnice. Žal smo pogrešali vabljene goste, posebno še
predstavnike sindikata in PD ZP Iskra.
Udeleženci so s svojo prisotnostjo in glasovi potrdili ustanovitev sekcije in poudarili, da
bosta aktivnost in uspeh odvisna predvsem od vodstva sekcije. Predstavnik vodstva tovarne
Jaka Vehovec je v pozdravnih besedah poudaril, da cilji te dejavnosti ne smejo biti vrhunsko
planinstvo, temveč množičnost, »zato je treba pritegniti čimveč delavcev, še posebno mladino, v svet naših gora pa je treba popeljati tudi tiste, ki se srečujejo oziroma so se že srečali z
Abrahamom. Aktivnost je treba organizirati tako, da nas bo združevala.«
Predstavnik pripravljalnega odbora Tomaž Jamnik je zatem v skopih besedah orisal program in smernice sekcije, nato pa so na volitvah izvolili v odbor šest članov in za načelnika Petra Lebana. V razpravi je bilo zatem opozorjeno na sodelovanje s PD Združenega podjetja Iskra
in tudi z drugimi PD, predstavnik PD Kranj Bizjak pa je med drugim povabil člane nove sekcije,
naj sodelujejo z drugimi društvenimi sekcijami, predvsem z markacisti in varstveniki narave.
V nadvse pičlih ohranjenih virih o delovanju sekcije je med drugim časopisno obvestilo,
da »Planinska sekcija organizira v soboto, 17. maja,« (kdo ve katerega leta) »za žene in dekleta
Elektromehanike planinski izlet na Lubnik. Da bi bila udeležba res množična, želimo, da bi se
izleta udeležilo vsaj sto članic našega podjetja. Akcijo nameravamo ponoviti vsako leto, zato
bo vsaka udeleženka dobila evidenčni karton, po treh udeležbah pa lično spominsko značko.«
Dne 30. avgusta 1975 je odšla skupina planincev iz kranjske Iskre s svojimi planinskimi
tovariši iz Slovenskega planinskega društva Celovec izpred kranjskega hotela Creina na turo
v Grintovce. V tovarniškem časopisu je bilo pod naslovom »V Kamniške planine s koroškimi planinci« objavljeno, da »je bil junijski dogovor med planinci Iskre Elektromehanike in
planinci SPD Celovec dosledno uresničen. V soboto, 30. avgusta, je rojake na čelu z Lubom
Urbajsom ob prihodu pozdravil tudi predsednik PD Kranj. Zatem so skupaj krenili v Kamniško
Bistrico in čez Presedljaj na Ojstrico. Prespali so na Korošici, drugi dan so šli prek Planjave in
Jermanovih vrat v dolino. Prijateljstvo, ki so ga začrtali lani, se je tako v dveh dneh, ki so jih
skupaj preživeli v potu in znoju vročega avgustovskega dne, še poglobilo. Čas jim je zelo hitro minil. Povedati so si pač imeli veliko: o naših gorah, pa sosednjih avstrijskih in italijanskih
ter francoskih, o poti prijateljstva treh dežel in ne nazadnje o problematiki, ki tare slovensko
manjšino izven svoje nacionalne meje.«
Kot je bilo objavljeno v brošuri »10 let PS Iskra Kranj pri PD Kranj«, »je zanimivo, da je aktivnost takoj na začetku polno zaživela. Prvi organiziran pohod je bil že 24. februarja 1974 –
spominski pohod na Stol. V prvem letu delovanja je sekcija organizirala preko 30, izvedla pa
25 planinskih izletov. Med temi so bili tudi planinsko-kulturni (srečanje s koroškimi Slovenci
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v Selah s pohodom na Obir in kulturno-zabavnim programom), turnosmučarski (Kanin, Kitzsteinhorn) in poletno smučarsko prvenstvo Iskre Elektromehanike z družabnim srečanjem.«
Leto dni pozneje, 1. februarja 1975, je bil v lokalnem kranjskem časopisu pod naslovom
»Zgledna dejavnost planincev« objavljen daljši prispevek o delu te planinske sekcije v prvem
letu delovanja. Kot je zapisano v poročilu, je načelnik sekcije Peter Leban v orisu sekcijskega
dela med drugim poudaril, »da je osnovni namen planinske sekcije omogočiti članom tega
kolektiva organizirano rekreacijo in sprostitev v gorah, kar naj prispeva k boljši psihološki in
fizični pripravljenosti zaposlenih, hkrati pa vpliva na višjo produktivnost.« Ker je bilo planinsko izletništvo najpomembnejša sekcijska dejavnost, je naštel glavne planinske ture, med
katerimi so bile nekatere prav atraktivne: Stol, Ankogel, Sonnblick, Kanin in Prestreljenik, Obir,
Durmitor, Platak in Snežnik, Triglav, Jalovec, Kepa, Peca, Montaž, Škrlatica – in seveda tudi
Storžič in bivak Iskre v Kočni.
Doslej zadnje ustanovljena od skupinskih članic PD Kranj je Planinska sekcija Preddvor.
Ustanovljena je bila 25. januarja 1998 »v pravem planinskem okolju, v planinskem domu na
Kališču (1540 m),« kot je za »Planinski vestnik« (PV 1998, stran 144) napisal Franc Ekar, o tem
dogodku pa je bilo v dnevnem časopisju objavljenih več vesti. V ljubljanskem »Delu« je, na
primer, dopisnik iz Gorenjske Lado Stružnik med drugim napisal, da »se je sedežem občin
na Gorenjskem, v katerih deluje slovenska planinska organizacija, pridružil tudi Preddvor. V
planinskem domu na Kališču so v nedeljo ustanovili planinsko sekcijo, ki bo delovala v okviru
PD Kranj. S tem se v preddvorski občini nadaljuje tradicija organiziranega planinstva.«
Pobudo za ustanovitev planinske sekcije je dal preddvorski župan Miran Zadnikar. Kot je
poudaril na ustanovnem občnem zboru, je planinstvo pomemben del turistične ponudbe
v njihovi občini, »v delovanju sekcije pa bo važna tudi skrb za ohranjanje okolja v povezavi s
spoznavanjem narave na že utečenih vsakoletnih botaničnih pohodih in učnih urah, ki jih organizira PD Kranj.« Po poročilu v »Planinskem vestniku« sta ustanovni občni zbor pozdravila
Peter Kobal, načelnik Planinske sekcije Iskra, »ki deluje v okviru PD Kranj že četrt stoletja«, in
načelnik odseka za planinsko hojo in vodništvo pri PD Kranj Peter Leban. Predsednik PD Kranj
Franc Ekar, sicer tudi domačin iz Preddvora, pa je posebej poudaril, da »ima vsak član sekcije
povsem enake pravice kot član matičnega planinskega društva, vendar pa je prav sekcijska
oblika organizacijsko najbolj optimalna, kar se potrjuje že več kot dve desetletji.«
Prvi načelnik Planinske sekcije Preddvor pri PD Kranj, v katero se je že na ustanovnem
občnem zboru vpisalo skoraj 60 članov, je komaj 25 dni po svoji upokojitvi postal Živko Drekonja. Na čelu sekcije je dolgoletni član PD Kranj in gorski reševalec, ki je bil do upokojitve
namestnik poveljnika Gorske enote policije in ki je vseskozi do današnjih dni vesten kronist
dogajanj v tej planinski skupini. V njegovih zapiskih in poročilih med drugim beremo, da so
člani sekcije že v letu ustanovitve, leta 1998, v okviru svojega gospodarskega odbora uredili
vse štiri (in edine) tamkajšnje gorske vodne izvire, in sicer pod Bašeljskim sedlom, v Hudičevem borštu, pod Javorjevim vrhom in pod Potoško goro. V dolini so izdelali korita, klopi, ogra-
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je, napeljave itd., s helikopterji vse prepeljali kolikor je bilo le mogoče blizu izvirov, pri izvirih
uredili zajetja in tja postavili pripeljano. Na 16 prostovoljnih akcijah so to leto delali 745 ur.

Načelnik Planinske sekcije Preddvor pri
PD Kranj je od njene ustanovitve do zdaj
dolgoletni član PD Kranj, gorski reševalec
in markacist Živko Drekonja.

Leto dni pozneje, leta 1999, so v sodelovanju z domačini organizirali največjo in najodmevnejšo delovno akcijo, ki je trajala tri dni. Takrat so na Zaplati v okolici Hudičevega boršta
posekali zaraščajoče se drevje, tako da je Hudičev boršt spet dobil prvotno podobo izpred
več let. Poleg tega so to leto ob stoletnici PD Kranj postavili skupaj s planinci iz matičnega
društva na Storžiču granitno 1200 kilogramov težko orientacijsko mizo, pri čemer je sodelovala tudi posadka policijskega helikopterja.
Takrat so planinci iz Preddvora najmanj že slutili, da bi lahko v bližnji prihodnosti postali
upravljalci propadajoče lovske koče v Hudičevem borštu.
Poleg manjših, a zato nič manj pomembnih delovnih akcij (med njimi so leta 2002 predali »pohodnikom v uporabo« obnovljeno turistično in izletniško točko, imenovano Senčnica
Josipine Turnograjske nad njenim nekdanjim gradom na robu Preddvora) so se leta 2005
lotili izjemnega projekta – gradnje planinskega zavetišča v Hudičevem borštu. Kljub temu
velikanskemu delu ta čas niso pozabili na vzdrževanje planinskih poti in vodnih izvirov.
V neposredni bližini občinskega središča Preddvora je bila 22. aprila 2005 v soorganizaciji Planinske sekcije Preddvor mednarodna proslava dneva Zemlje. Kot je 29. aprila v »Gorenjskem glasu« poročala Alenka Brun, »je Planinska sekcija Preddvor ob svetovnem dnevu
Zemlje organizirala kratek pohod po gozdnoplaninskem svetu in po območju kulturne in
naravne dediščine, naravnih in kulturnih vrednosti in znamenitosti. Udeleženci pohoda so se
zbrali pri spomeniku prve slovenske pesnice Josipine Turnograjske na gradu Turn in se podali
po gozdni planinski stezi do 'gomile' oziroma senčnice, kjer so posadili lipi.«
O tem dogodku je bilo objavljenih še nekaj prispevkov, iz katerih povzemamo, da so
lipi, ki sta se zaradi starosti posušili, tedaj nadomestili z novima drevesoma, ki so ju posadili
pooblaščenec posestva Turn in družine Auersperg dr. Aleks Leo Vest, ameriški veleposlanik
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v Sloveniji Thomas B. Robertson in župan občine Preddvor Franc Ekar. Arheolog Milan Sagadin iz Zavoda za spomeniško varstvo v Kranju je takrat glede senčnice, ki so jo uredili turnski graščaki in kjer se je ob poletnih večerih zbirala smetana okoliških in tudi oddaljenejših
umetnikov, med drugim povedal, da je bila ta senčnica po eni od domnev zasnovana na
prazgodovinski gomili, saj je že po videzu pravilno in umetno oblikovana. »Dokler ne naredimo arheoloških sond,« je dejal, »pa tega ne moremo ne trditi ne zanikati. Ta lokacija je seveda
kultivirana in je bila vsaj sredi 19. stoletja skupaj z gradom Turnom pod njo kulturno žarišče
ne samo lokalnega, ampak slovenskega prostora.«
Približno 50 udeležencev tega proslavljanja se je od tod pod vodstvom načelnika pred
dvorske planinske sekcije Živka Drekonje povzpelo k bližnjim znamenitim ruševinam Novega
gradu iz 11. stoletja, ki ga imenujejo tudi Pusti grad.
In zakaj so v Preddvor na praznovanje svetovnega dneva Zemlje povabili ameriškega
veleposlanika v Sloveniji Robertsona? Ker so 22. aprila 1975 v Ameriki položili temelje za
takšna praznovanja. Ambasador iz ZDA, ki je bil tedaj v Sloveniji komaj dobrega pol leta, se je
ta čas že toliko naučil slovenščine, da se je za povabilo na praznovanje, na katerem je spoznal
delček Slovenije, zahvalil v zgledni slovenščini, po vrnitvi v Ljubljano pa se je prve majske dni
v knjižni slovenščini za izjemen dan še pisno zahvalil preddvorskemu županu in pripisal, da
»se veselim skupnih pohodov v prihodnjih mesecih in letih«.
Poleg tega so člani preddvorske sekcije delovali tudi na drugih področjih planinskega
udejstvovanja. Markacisti so od leta 2007 do 2010 poskrbeli za primerno urejenost planinskih poti, predvsem okoli Potoške gore, Svetega Jakoba, Svetega Lovrenca in Zaplate, pohodniki so se udeležili več tradicionalnih in spominskih pohodov, sekcijski planinci so bili
organizirano na vrsti planinskih izletov, tur in gorskih prečenj ter na veliko tradicionalnih
prireditvah in planinskih srečanjih, predvsem ob naravovarstvenih dnevih, pa tudi na več
izobraževalnih tečajih in akcijah. Sekcija se lahko pohvali s kar številnim članstvom – leta
2010 je štela Planinska sekcija Preddvor 116 članov s plačalo članarino.

Ena od najpomembnejših dejavnosti Planinske sekcije Preddvor je
planinsko pohodništvo
in izletništvo – poleti leta 2011
so bili preddvorski planinci med
drugim na turi na Kofcah.
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Mladinski in pionirski odsek

Na mladih tudi planinstvo stoji
Kranjski planinci imajo na svojem, planinskem področju marsikatero prvenstvo, velik del
seveda zato, ker živijo pod gorami in imajo torej pred drugimi »dolinci« vsaj majhno prednost. Vse, kar bi bilo pomembno za to delovanje, sicer ni zabeleženo v dosedanjih društvenih
kronikah, toda marsikaj so objavili dnevni in drugi časopisi, za katere je bilo »osvajanje nekoristnega sveta« vedno zanimivo, in tako ta dogajanja rešili pred pozabo. Tako je novinar Stojan
Saje 9. novembra 2010 objavil v »svojem« kranjskem časniku »Glas« pod naslovom »Mladi z
znanjem v gore« poročilo o regijskem tekmovanju Mladina in gore, ki ga je začel takole:

Mladi planinci PD Kranj iz let črno-bele fotografije; kdo ve, s kakšnimi planinskimi podvigi se zdaj
že postavljajo takratni planinski naraščajniki.

»Mladinski odsek Planinskega društva Kranj (MO PD Kranj) je že leta 1967 pripravil prvo
tekmovanje v poznavanju planinstva. To je bila osnova za poznejše tekmovanje Mladina in
gore, ki ga 22 let vodi Mladinska komisija pri Planinski zvezi Slovenije (MK PZS).« Ker je bilo
eno od regijskih tekmovanj, na katerem je sodelovalo 24 ekip z Gorenjskega in Dolenjskega,
6. novembra 2010 v Osnovni šoli v Šenčurju, kjer je bil ob tem še posvet mentorjev planinskih krožkov v slovenskih šolah in se je torej spodobilo, da je mentorje pozdravil predsednik
kranjskega planinskega društva, je bilo dogodkoma v časniku posvečeno precej prostora.
Med drugim je bilo navedeno, da so na tekmovanju pisali test s 30 vprašanji o zgodovini
planinstva, planinski organizaciji, gorski pokrajini in varstvu narave, opremi planinca, gibanju
in nevarnostih v gorah, prehrani, prvi pomoči, gorski reševalni službi, vremenoslovju in še
čem, kar morajo vedeti gorniki.
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Ohranjen je dokument, ki nedvoumno priča o tem, da je bila v Kranju že 14. decembra
1974 pod okriljem PD Kranj prireditev »Mladina in gore«. Kot je občinstvu takrat povedal
napovedovalec prireditve, »dela pionirski odsek pri PD Kranj že drugo leto samostojno. Združuje planinske sekcije iz vseh osemletk v občini, iz nekaterih podružničnih šol in iz vzgojnega
zavoda v Preddvoru. Letos smo za kviz na tej prireditvi razpisali študijsko snov iz zgodovine
PD Kranj, da se tako spomnimo njegove 75-letnice, druga tema pa je Vodič po gorenjski planinski partizanski poti. Sekcije so predelale sprejeto snov in poslale svoje ekipe, da se danes
pomerijo v znanju. Med tekmovalnim programom bodo nastopili še recitatorji, glasbeniki
in folkloristi iz različnih šol, da popestrijo prireditev. Na tekmovanje so se prijavile šole Goriče, Lucijan Seljak, France Prešeren, Preddvor, Predoslje, Stane Žagar, Simon Jenko, Šenčur in
Vzgojni zavod Preddvor.«
Najizčrpnejši pregled dela z mladimi planinci je že po letu 2000 napisal Franci Benedik. Iz
njegovega zapisa »Planinstvo med šolsko mladino v okviru PD Kranj« povzemamo velik del
njegovih najpomembnejših ugotovitev.
»Mladinski odsek pri PD Kranj je nastal proti koncu petdesetih let prejšnjega stoletja,« je
zabeležil Franci Benedik, »ko je bila na Šmarjetni gori nad Kranjem leta 1957 ustanovljena
Mladinska komisija pri PZS kot krovna organizacija mladih planincev. Pri delu z mladimi je bil
takrat zelo aktiven Franjo Klojčnik, ravnatelj dijaškega doma v Kranju, kjer je bilo ogromno
srednješolcev iz tekstilne, mlekarske, ekonomske in 'iskraške' industrijske šole iz vseh takrat
nih jugoslovanskih središč. Prav ti mladi planinci so se izjemno aktivno udeleževali delovnih
akcij pri graditvi planinskega doma na Kališču, leta 1961 pa so enako dejavno sodelovali pri
nastajanju 'Gorenjske partizanske poti'.
V ta čas sega tudi delo z mladimi na osnovnih in srednjih šolah na širšem območju Kranja. Kot beremo izpod peresa tedanjega načelnika Emila Močivnika v glasilu Mladinskega
odseka, ki je prvič izšlo leta 1961 pod naslovom 'Klic gora', so se 10. januarja tega leta zbrali
na prvi sestanek zastopniki mladih planincev iz kranjskih šol, učenci višjih razredov osemletk,
ki naj bi na svojih šolah vodili sestanke, pridobivali nove člane, skrbeli za plačevanje članarine
in obveščali sošolce o izletih in drugih dejavnostih odseka. Hkrati so se v delo odseka vključevali tudi učitelji, ki so postali mentorji mladih planincev.
Januarja 1961 je bil pod vodstvom Emila Močivnika ter ob pomoči alpinistov in članov
GRS PD Kranj v Koči pri žičnici na Krvavcu tečaj za mlade; po pripovedi Jožeta Simčiča je
jedilnica podnevi služila za učilnico, ponoči pa za skupno ležišče. Program je obsegal demonstracijo gibanja v gorah, smučanje, prvo pomoč, nevarnosti v gorah ter spoznavanje
gorskega rastlinstva in živalstva. Obiskal jih je tudi predstavnik Mladinske komisije pri PZS in
jim prikazal organiziranost slovenskega planinstva. Že v šolskem letu 1960/61 je odsek organiziral vrsto izletov za osnovnošolce ali pa so jih na šolah izpeljali mentorji. Usmerjali so se
v hribe okoli Kranja in tudi višje, v sredogorje. Alpinisti, reševalci in drugi so šolam pomagali
organizirati predavanja s prikazovanjem diapozitivov. Aktivne so bile planinske skupine na

199

šolah Lucijana Seljaka, Staneta Žagarja, Franceta Prešerna, v Predosljah, Preddvoru, Cerkljah,
pa tudi v Goričah in na Šenturški gori. Med prvimi mentorji so bili Maja Zevnik, Meta Oblak,
Marija Brudar, Jožica Debeljak, Nežka Jocif, Danica Francelj, Marija Ponikvar, Julka Kokalj, Jaka
Kurat in Tončka Vodnik. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so odsek po odhodu Emila
Močivnika vodili Marija Brudar, Jože Simčič in na koncu Franci Benedik.

Franci Benedik ni samo izčrpno pisal o delu z mladimi planinci, ampak je s »svojimi« planinskimi mentorji (več
pa je bilo mentoric) pogosto šel v gore, kjer so udeleženci našli praktične napotke za teoretično delo v dolini.

Že v začetku delovanja so premišljali o vzgoji mladinskih vodnikov. Pozneje so bodoči vodniki obiskovali seminarje, ki jih je zanje pripravljala Mladinska komisija PZS. Skrb za vodnike
je bila vedno aktualna, saj so mladinski vodniki – razen nekaj izjem – po nekaj letih zapuščali
odsek in se usmerili v alpinizem ali iz drugih vzrokov postali v odseku neaktivni. Kljub temu
je imel odsek leta 1965 na seznamu 12 mladinskih vodnikov.
Tedaj so bili v prostorih PD Kranj redni tedenski sestanki mladinskih vodnikov in kandidatov za ta naslov, na osnovnih šolah pa so imeli planinska predavanja članov kranjskega
Alpinističnega odseka, Mladinskega odseka, GRS in Gorske straže, da bi pridobili nove mlade
člane. Ob koncih šolskega leta so delo planinskih skupin v šolah nagradili s planinskimi knjigami, ki so jih podelili na javnih prireditvah; prva je bila na Šenturški gori, druga že omenjena
Mladina in gore.
Pionirske planinske skupine so del dejavnosti namenile orientaciji, ki je bila takrat v več
jih slovenskih mladinskih odsekih priljubljena dejavnost. Kranjski mladi planinci so se po
Sloveniji udeleževali tekmovanj v pionirski konkurenci, mladinski vodniki pa so sodelovali
v mladinskih in članskih kategorijah. Jedro tekmovalcev so sestavljali predvsem nekdanji
osnovnošolci iz šol Staneta Žagarja in Davorina Jenka. Kranjski pionirji in mladinci so bili
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nekajkrat republiški prvaki, članska skupina pa se je leta 1966 udeležila državnega prvenstva
na Platku nad Reko na Hrvaškem.
Leta 1968 so ob 75-letnici PZS prvič organizirali prireditev 'Mladina in gore', ki je bila v
kranjskem kinu Center in katere častni gost je bil takratni predsednik PZS dr. Miha Potočnik.
V programu so v kvizu odgovarjale na vprašanja vse planinske skupine. To je bil začetek slovenskih mladinskih planinskih tekmovanj v znanju o gorah in planinstvu 'Mladina in gore', to
je bila v Kranju prva vseslovenska planinska kulturna prireditev v organizaciji PD Kranj.
Mladinski odsek je med drugim uvedel redne letne občne zbore, na katerih so izvolili
vodstvo za naslednje leto, poskrbeli pa so tudi za udeležbo na vsakoletnih seminarjih za mladinske vodnike v organizaciji MK pri PZS. Vse večjo pozornost so posvečali skrbi za učiteljementorje, ki so nosili glavno breme dela s planinskimi skupinami v šolah. Sprva je pri gorskih
izletih in srečanjih zanje, na katerih so se učitelji spoznavali z gorskim svetom, sodeloval
upravni odbor PD Kranj, pozneje je to postala tudi skrb MK pri PZS. Izobraževanje in izleti
mentorjev so redna naloga odseka vse do danes.«
Avtor kronike MO pri PD Kranj seveda ni mogel mimo številnih političnih manifestacij, ki
so bile od šestdesetih do osemdesetih let prejšnjega stoletja del slovenskega vsakdana, na
skoraj vseh pa so sodelovali tudi mladi planinci; »takšne aktivnosti so bile na višku v sedemdesetih letih, ko je bila udeležba največja; leta 1975 je bilo ob dnevu Kokrškega odreda na
Kališču kar 150 pionirjev-planincev. Ob teh priložnostih so sodelovali v kulturnih programih
in jih večkrat tudi sami organizirali. Organizatorji in mentorji mladinskega planinstva so bili
izjemno cenjeni in so bili tudi prejemniki občinskih in planinskih priznanj.«
»Ker je Mladinski odsek združeval mlade od osnovnih šol do študentov in zaposlenih,«
piše Franci Benedik, »je že leta 1962 nastala zamisel o delitvi odseka na dva pododseka: prvi
naj bi se posvečal šoloobvezni in srednješolski mladini, drugi pa mladim delavcem in drugi
zaposleni mladini. Vendar zamisel ni uspela in do delitve ni prišlo. Tudi organiziranje mladih
na srednjih šolah, ki naj bi bilo podobno kot na osnovnih šolah, ni v celoti zaživelo. Na posameznih šolah so le občasno delovale skupine; najbolj stalna in dejavna je bila pozneje sekcija
na Srednji ekonomski šoli pod vodstvom prof. Slave Obradovič. Delovale so bolj samostojno
ali pa v povezavi z društvenim vodniškim odsekom. Mladinski odsek se je tako po letu 1970
osredotočil predvsem na delo z osnovnošolsko mladino.«
Leta 1968 se je iz vodstva odseka umaknil Jože Simčič in vodenje odseka je na željo tedanjega predsednika PD Kranj dr. Iva Valiča prevzel Franci Benedik. Zapisi o delu odseka so zato
odtlej v veliki meri tudi njegovi osebni spomini na več kot štiri desetletja dela z najmlajšimi
v PD Kranj. Z njegovim prihodom na čelo odseka se je organizacija nekoliko spremenila: za
osnovnošolce so leta 1970 ustanovili Pionirski pododsek, ki se mu je Benedik kot učiteljmentor najbolj posvetil, delo z mladinci pa je prepustil njihovim vrstnikom, ki so iz svoje
sredine izbrali načelnika.
»Število članov Mladinskega odseka je že leta 1965 doseglo številko 1049,« piše Franci
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Benedik; »približno polovica je bila mladincev, ravno toliko je bilo pionirjev. Leta 1970 in pozneje se je članstvo na račun pionirjev še povečalo in je bil njihov delež nekaj let med 600 in
800. Tudi to je botrovalo odločitvi, da se je leta 1973 Pionirski pododsek preoblikoval v Pionirski
odsek; tako je ostalo do konca devetdesetih let prejšnjega stoletja. Letno je organiziral svoje
občne zbore, ki so bili vedno dobro obiskani. Na njih so predstavniki sekcij poročali o svojem
delu, učenci pa so prejeli znake pionir-planinec, ki jih je podeljevala MK PZS. V desetletju med
letoma 1970 in 1980 je bil vrhunec delovanja novega odseka, saj so bile na vseh osmih osemletkah tedanje občine Kranj in na dveh podružničnih šolah močne pionirske planinske sekcije,
planinska skupina pa je bila ves čas tudi v Vzgojnem zavodu v Preddvoru. Za to imajo zasluge
nekateri vzgojitelji iz zavoda, zlasti Janez Planinc in Pavla Gliha, ki so se zavedali izrednih koristi
planinske dejavnosti za vzgojo svojih gojencev, tudi zato, ker so bili enakopravno z drugimi vrstniki vključeni v delo. Brez posebne gmotne spodbude so velik del svojega prostega časa namenjali planinstvu med drugimi mentorji Marija Kožuh v Stražišču, Zdenka Jamnik in Tatjana
Martinuč na Prešernovi šoli, Jana Vogelnik in Andreja Zakotnik na šoli Staneta Žagarja, Metka
Gašpirc v Predosljah, Mira Turk, Stane Perdan in Primož Černilec v Šenčurju, Breda Rehberger
in Milena Rozman v Preddvoru, Janez Aljančič in Ciril Mrgole v Cerkljah, Mateja Sajovic na šoli
Simona Jenka, Cilka Dežman na šoli Matije Čopa, Jana Košir na Aljaževi šoli ter Jana Žavbi in
Lidija Stenovec na Orehku. Dolga leta sta uspešno delali tudi skupini v Goričah pod vodstvom
Marije Ponikvar in v Zalogu pri Cerkljah pod vodstvom Anite Stare.«
Med sekcijami so se v šolskem letu 1967/68 začela tekmovanja, ki so zajemala število
članov sekcije, število opravljenih izletov pod 1000 metrov visoko in nad to višino, udeležbo
na izletih, planinske pohode ob športnih dnevih, urejenost planinskih omaric na šolah, pisne prispevke planincev v šolskih in drugih glasilih, uspeh na tekmovanju Mladina in gore,
udeležbo in uspehe na orientacijskih tekmovanjih, število osvojenih znakov Pionir-planinec,
število planinskih predavanj in druge dokumentirane dejavnosti, kot so skrb za varstvo narave, skrb za živali v zimskem času itd. Vendar je bilo za mentorje sčasoma tega dela le preveč,
poleg tega pa je bilo težko realno in pravično ocenjevati dejavnosti sekcij. Zato so sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja tekmovanje opustili. Osredotočili so se na osnovno dejavnost odsekov, se pravi na izlete in pohode; odsek in sekcije so takrat skupno pripravili več kot
sto izletov letno. Sekcije so redno organizirale izlete za svoje člane, vodstvo odseka pa je med
letom za vse šole pripravilo pet do deset skupnih izletov v bolj oddaljene kraje. Do leta 1974
je odsek v eni od dvoran v Kranju nekaj let zapored pripravljal odmevne javne prireditve
'Mladina in gore', na katerih so se ekipe sekcij pomerile med seboj v poznavanju planinstva.
Na pobudo MK PZS so začeli mladinski odseki po letu 1970 organizirati planinske šole.
Kranjski pionirski odsek jo je prvič izvedel leta 1972, uspešno jo je končalo 17 starejših pionirjev oziroma mladincev. Šola je odtlej postala redna dejavnost odseka, število obiskovalcev
pa se je povečalo na 30 do 40. Bila je v novih društvenih prostorih, pa tudi drugod, na primer
v Cerkljah in Šenčurju, in tudi v Vzgojnem zavodu Preddvor, če je bilo dovolj prijav. Šolo je
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vsakokrat organiziral in vodil načelnik odseka ob pomoči mentorjev, nekaterih učiteljev in
članov drugih društvenih odsekov, predvsem alpinistov, gorskih reševalcev in varstvenikov
narave. Potekala je po programu, ki ga je predpisala MK in zanjo tudi izdala učbenik. Pozimi, ko je bilo manj izletov, so planinska šola in predavanja popestrili delo sekcij. Šola se je
končala s preizkusom znanja in podelitvijo potrdil o uspehu. Ponavadi so učenci pripravili
krajši kulturni program, društvo pa skromno pogostitev. Sprva so za udeležence pripravili
tudi nagradni izlet.
Pionirski odsek je dobro sodeloval
tudi s kranjskimi jamarji, ki so prva leta
delovali kot odsek ali sekcija PD Kranj.
Mladim so na predavanjih predstavljali
svoje delo in jih vsako leto peljali v eno
od kraških jam. To so bili najbolj množično obiskani izleti odseka; v Križni in
Planinski jami je bilo leta 1972 kar 150
učencev. Pobudnik tega sodelovanja je
bil dolgoletni načelnik Jamarskega odseka Karel Lipovec. Tradicijo takih izletov je Pionirski odsek ohranil do konca
devetdesetih let prejšnjega stoletja, saj
je bil vsako leto eden od izletov v podzemlje, pa najsi je šlo za lastno organizacijo ali za pomoč jamarjev, če je bil
izlet v neturistično jamo.
Mladim planincem pomeni vrh gore še
Poletnih planinskih taborov odsek
precej več kot odraslim.
ni organiziral, zato je poleti delo nekoliko zastalo. Dvakrat so se pionirji pridružili mladincem, posamezni učenci pa so se udeležili
taborov v organizaciji MK PZS. Nekateri mentorji, predvsem iz šol Franceta Prešerna, Simona Jenka in Preddvora, so planince iz zadnjih razredov osemletke nekajkrat peljali tudi na
večdnevne pohode v visokogorje.
Že leta 1972 je začel odsek ob koncu šolskih počitnic prirejati tridnevne izlete v Julijske
Alpe, ki so postali med mladimi zelo priljubljeni; če je bilo le vreme primerno, je bil največkrat
najvišji cilj Triglav. Teh izletov so se lahko udeležili le najboljši, najbolj izkušeni in najzvestejši
člani odseka, največkrat osmošolci, ki jim je bila to tudi nagrada za večletno aktivno sodelovanje v sekciji. Vsakokrat je bilo v skupini 20 do 30 pohodnikov, največ, kar 39, pa leta 1979.
Izlete je organiziral in vodil odbor mentorjev, včasih se je pridružil tudi kateri od staršev in
drugih učiteljev. Do leta 1980 so bili taki izleti vsako leto, pozneje pa neredno in tudi ob
manjši udeležbi, dokler niso po letu 1990 ugasnili. V celoti jih je bilo 17.
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Po letu 1980 v delu odseka ni prihajalo do večjih sprememb. Nekatere planinske sekcije
v šolah so še naprej delovale neprekinjeno, drugod je prihajalo do nihanja dejavnosti, vse pa
je bilo odvisno od mentorjev, ki so jih vodili. Večinoma je ob odhodu mentorja njegovo delo
prevzel kdo drug. Glavna skrb načelnika in vodstva društva je bila, da dejavnost ni obstala.
Težišče dela je bilo še naprej izletništvo in udeležba na nekaterih množičnih pohodih, slednje pa je po letu 1990 zamrlo. Obdržalo se je tekmovanje za znak Mladi planinec, pa tudi
planinska šola je ostala redna dejavnost odseka. Žal se je po letu 1990 zelo zmanjšalo število
organiziranih članov odseka. Vendar so bile še leta 2000 dejavne planinske skupine na petih
osemletkah v Kranju ter v Predosljah, Šenčurju in Cerkljah. Planinstvo se je v tem času v določeni meri uveljavilo v šolskih učnih programih – med drugim je bil najmanj en športni dan
določen za planinski pohod, veliko planinskih vsebin pa so imele tudi šole v naravi in tabori.
Toda kljub vsemu se niso posrečili številni poskusi, da bi tudi v srednjih šolah uvedli podobno
obliko organiziranosti planincev kot v osnovnih šolah. Nekaj uspehov je bilo le v gimnaziji
Kranj in v Mlekarskem šolskem centru, katerih dijaki so se občasno udeleževali društvenih
planinskih izletov. Izjema je kranjska Ekonomska šola, kjer je pod vodstvom mentorice in
planinske vodnice prof. Slave Obradovič dolga leta obstajala planinska sekcija, njeni dijaki pa
so organizirali lastne izlete ali pa so se povezali z matičnim planinskim društvom. Nekaj časa
je pri društvu deloval tudi mladinski odsek; povezoval je razmeroma malo članov, prirejal
izlete in deloma, na izletih in taborih, sodeloval tudi s Pionirskim odsekom. Zaradi menjav
načelnikov je prihajalo do nihanj v dejavnosti odseka, ki po letu 1990 sploh ni več deloval.
Obsežna dejavnost Pionirskega odseka je bila med drugim možna zaradi vsestranske
podpore društvenega vodstva, predvsem še Francija Ekarja, Cirila Hudovernika, Iva Valiča,
Nejca Zaplotnika, Petra Markiča ter Marije in Andreja Štremflja. Za nemoteno delovanje odseka pa imajo velike zasluge tudi vsi zaposleni v pisarni PD Kranj, ki so pogosto naredili več,
kot je bila njihova dolžnost. Posebno se člani odseka s hvaležnostjo spominjajo Lojzke Trebušak, Rože in Ruše Zabret, Emila Herleca, Tončke Sušnik in Franca Gselmana.

V letih predsednikovanja kar nekaj predsednikov
PD Kranj je bila nadvse delovna planinka Alojzija
Trebušak, ki so jo seveda vsi poznali kot Lojzko.
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Planinsko vodništvo

Vodniki za planinsko rabo
V »Gorenjskem glasu«, osrednjem časopisu Gorenjske, je
bilo 16. julija 1996 s podpisom J. Košnjeka pod naslovom »Kranjčani so začeli prvi« in nadnaslovom »Jubilej planinskih vod
nikov« objavljeno daljše poročilo, v katerem je natančneje razloženo, da so pri PD Kranj, kjer je bila v sedemdesetih letih na
vrhuncu množična akcija »Vsi Kranjčani hodijo v gore«, že leta
1976 in celo še prej začeli šolati planinske vodnike, usposobljene voditi predvsem planinske izlete. Že v uvodnih stavkih
je povedano, da »so bili prav v Kranju položeni temelji sodobPrvi znak za planinskega vod
nega slovenskega planinskega vodništva. Kronika tega doganika sta oblikovala akademski janja pove, da je bil 17. in 18. januarja 1976 na Krvavcu prvi
kipar Tone Logonder in akatečaj. Program so pripravili pri kranjskem društvu in tečaj tudi
demski slikar Jože Trobec, prvih
vzorno izpeljali. Dne 11. julija je bilo šolanje končano in na Ka500 takih znakov je dalo na
lišču je prvih 21 slovenskih planinskih vodnikov položilo pred
svoje stroške izdelati PD Kranj.
komisijo Planinske zveze Slovenije ustrezne izpite.«
V nadaljevanju v članku piše: »Slovensko planinstvo je bilo pred dvajsetimi leti v vzponu
in predvsem kranjsko društvo je s svojo akcijo 'Vsi Kranjčani hodijo v gore' prednjačilo. V
dvajsetih letih je bilo organiziranih 1130 izletov, pohodov in zahtevnejših tur, na njih pa je
bilo več kot 100.000 ljudi. Posebno pomembno je, da so se vsi pohodniki oziroma izletniki
varno vrnili domov. Kranj je bilo resnično središče planinskega vodništva. Tu so se šolali tudi
vodniki za druga gorenjska in slovenska planinska društva.
Veliko kranjskih planincev in alpinistov ima zasluge, da se je planinsko vodništvo v Sloveniji uveljavilo in da je toliko ljudi odšlo varno v gore in se z njih tudi vrnilo. Posebej je treba
omeniti Francija Ekarja, Emila Herleca, Dušana Feldina, Albina Vidmarja, Petra Lebana, Toneta
Langerholca, Braneta Jakliča, Jožeta Šparovca, Karla Bajda, Jožeta Žvoklja, Viktorja Obeda in
še mnoge druge ljubitelje gora.«
Začelo pa se je pravzaprav še prej kot leta 1976. Že julija 1974 je Peter Leban objavil v
»Gorenjskem glasu« poročilo o tem, da »vsi občani Kranja hodijo v gore. S to parolo se je
namreč v Kranju pričela akcija stalnih lažjih izletov v gore. Izleti bodo enodnevni ob sobotah
in pod strokovnim vodstvom. V ta namen bo na razpolago brezplačen prevoz vseh udeležencev s 'planinskim avtobusom' z odhodom izpred kina Center ob 7.15 in povratkom v
Kranj med 17. in 18. uro. Ta oblika izleta je nekak sobotni trim v čistem zraku. Tov. Ekar Franc,
zaposlen pri IC, kot idejni pobudnik organiziranja množičnih pohodov v gore za vsakogar
pod enakimi pogoji, meni, da je ta oblika eden od prvih tovrstnih poskusov pri nas in da je to
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pristop k temeljitemu prepotrebnemu aktivnemu rekreiranju. Prvi izlet bo v soboto, 27. julija
1974, in sicer do Kališča oziroma na Storžič za tiste, ki imajo vsaj nekaj kondicije.«
Časnik »Ljubljanski dnevnik« je že 31. julija istega leta objavil vest, da »je akcija 'Vsi občani
Kranja hodijo v gore' v organizaciji Odbora za športno rekreacijo TTKS in Planinskega društva
Kranj povsem uspela, saj se je v 'planinskem' avtobusu zbralo prek štirideset udeležencev,
ki so se, 'vsi pod enakimi pogoji', povzpeli mimo Kališča na Storžič«, za soboto, 3. avgusta,
pa je bil napovedan planinski pohod iz Kokre prek Čemšenika na Potoško goro, Jakob in v
Preddvor.
Ob tem so v časniku nekaj mesecev pozneje potožili, da je kljub zadovoljstvu PD Kranj
zaradi več kot 650 planincev, ki so se od julija do konca novembra udeležili tako organiziranih
pohodov v gore, imelo društvo pri organiziranju izletov precejšnje težave z vodniki. »Društvo
nima dovolj priznanih vodnikov,« je bilo zapisano, »pa še ti niso pripravljeni voditi manj zahtevne ture. Tako so pri vodenju izletov pomagali izkušeni planinci, alpinisti in gorski reševalci.«
Seveda ni naključje, da so se kranjski planinci potožili tudi časnikarjem, ki so v »domačem« kranjskem »Glasu« 10. septembra 1974 pod naslovom »Seminar za planinske vodnike«
objavili naslednjo vest: »Pretekli teden je PD Kranj povabilo na pomenek planince, ki bi bili
pripravljeni voditi planinske izlete. S tem želi društvo vsaj za silo ublažiti pomanjkanje planinskih vodnikov. Udeleženci srečanja so se seznanili s pomembnostjo vodnika v času, ko zanimanje za obisk gora raste, hkrati pa je predsednik kranjskega PD Franci Ekar orisal možnosti
za pridobitev kvalifikacije planinskega vodnika. Na sestanku so se dogovorili, da bo društvo
organiziralo seminar za planinske vodnike, vendar le v primeru zadostnega števila prijav.«
V začetku leta 1975 so pri PD Kranj prav zaradi velikega zanimanja občanov za vódene
izlete v gore ustanovili odsek za planinsko rekreacijo in planinske pohode, katerega prvi načelnik je postal Albin Vidmar, člani pa so bili Peter Leban, Miha Molan, Stane Markelj, Dušan
Feldin, Jana Šparovec in Tone Tičar. Proti koncu tega leta so, tudi za časopis »Glas«, že delali
inventuro opravljenega vsaj dveletnega dela, saj se akcija ni začela to leto. Pod naslovom
»Tisoči na planinskih poteh« in podnaslovom »Enodnevni in tudi dvodnevni planinski izleti v
okviru akcije 'Vsi Kranjčani hodijo v gore' uspevajo: na 70 izletih je bilo okrog 4000 ljudi, reševalcem pa ni bilo treba niti enkrat pomagati« je v dolgem prispevku J. Košnjeka in fotografa
F. Perdana med drugim zapisano: »Ker naša planinska organizacija še ne pozna usposabljanja
planinskih vodnikov (imamo le gorske in mladinske), ki bi bili za takšno nalogo pravšnji, so
postali člani samostojnega odseka za izletništvo pri PD Kranj obenem tudi vodniki izletov.
Letošnjo zimo bo PD Kranj pripravilo tečaj za vodnike takih izletov. Potrebe so takšne, da na
enotno izobraževanje v republiki ne gre čakati.«
Načelnik najnovejšega društvenega odseka Albin Vidmar je za »Glas« povedal: »Želimo
vzgojiti vsestranskega planinskega vodnika. Gorski vodniki, ki jih je v kranjski občini menda
šest, so usposobljeni za vodenje planincev po nenadelanih in zahtevnih poteh, znanje in
usposobljenost mladinskega vodnika pa sta še preskromna. Po moje mora planinski vodnik
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oceniti sposobnosti izletnika in mu mogoče še pred startom svetovati, naj ostane doma,
držati enakomeren in za vse primeren tempo hoje, poznati cilj in pot ter se znajti v vsakem
vremenu in položaju. Vodnik mora biti svetovalec glede opreme in vešč reševanja ter nudenja prve pomoči. Pomembni so znanje o flori in favni, planinska in družbena razgledanost,
humanost ter poznavanje kraja pohoda. Na dosedanjih izletih smo spoznali, da popotniki
nikdar ne skoparijo z vprašanji.« Poudaril je še, da »strokovno vodstvo in pametna hoja preprečujeta nesreče, krepita planinsko vzgojo, bogatita odnos do narave in obiskovalce navajata na kolektivno življenje«.
Dne 20. januarja naslednjega leta 1976 je bila v »Glasu« objavljena daljša vest, da »so
nekatera slovenska planinska društva, med katerimi je bilo tudi kranjsko, predlagala usposabljanje planinskih vodnikov. Podkomisija za vodništvo pri Planinski zvezi Slovenije je pred
log sprejela, vendar se za izobraževanje teh ljudi še ni odločila. Ker do sezone množičnih
planinskih pohodov in izletov ni več daleč in utegnejo biti problemi zaradi pomanjkanja za
takšne naloge usposobljenih ljudi še večji, je Planinsko društvo Kranj samo organiziralo tečaj
za planinske vodnike.
V zavetišču Gorske reševalne službe Kranj na Krvavcu se je v petek, soboto in nedeljo
zbralo 28 kandidatov za planinske vodnike. Vabilu društva so se odzvali vodje planinskih sekcij in odsekov, mentorji planincev po osnovnih šolah in nekateri izkušeni planinci iz kranjske
občine. Ker terja vodenje planinskih izletov veliko znanja, so se tečajniki seznanjali z delom
in nalogami vodnika, zgodovino planinstva, organizacijo in izvedbo izletov, varstvom narave,
pravili gibanja v gorskem svetu, nudenjem prve pomoči, nalogami Gorske reševalne službe
itd. Izvedeni so bili tudi praktični preizkusi znanja. Predavatelji so bili Franci Ekar, Brane Jaklič,
Gabrijel Gaberščak, Emil Herlec, Tone Langerholc in Andrej Bauman.«
Le teden dni pozneje, 27. januarja, je bil v ljubljanskem »Delu« objavljen daljši prispevek novinarke Vesne Marinčič, ki se je z otrokom skupaj s še drugimi obiskovalci v lepem
sobotnem dnevu znašla na zasneženem Krvavcu, ko pa so se obiskovalci hoteli popoldne
z žičnico vrniti v dolino, je močno zapihalo in skupina sobotnih izletnikov je po sili razmer
ostala v koči, kamor so jim z zasneženih krvavških poljan pomagali bodoči planinski vodniki,
ki so tako čisto po naključju, ker je bila pač taka potreba, opravili še del praktičnega izpita. »V
nedeljo dopoldne, ko je 28 kandidatov za planinske vodnike polagalo izpit, je veter počasi
ponehal, da smo lahko spet, kot se za rekreacije ne preveč vajene ljudi iz doline spodobi, sedli na žičnico in se odpeljali domov. Tako smo nehote prisostvovali 'rojstvu' prvih 28 slovenskih planinskih vodnikov, ki so to hoteli postati iz čistega navdušenja in veselja,« je zapisala
Vesna Marinčič.
Pol leta pozneje, 16. avgusta 1976, je bila v ljubljanskem »Delu« objavljena vest, da »smo
v Sloveniji dobili prve izšolane in uradno priznane planinske vodnike, ki so usposobljeni za
organiziranje in vodenje množičnih planinskih pohodov. Pripravili so jih v PD Kranj, kjer so
tudi dali pobudo za to vrsto strokovnih sodelavcev v planinski organizaciji. V PD Kranj so v
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šestih mesecih organizirali tri seminarje, v juliju pa na Kališču prve izpite. Opravilo jih je 32
kandidatov iz Kranja, Žirov, Sovodnja, Škofje Loke in Jezerskega. Večina jih je iz vrst učiteljev
po šolah, ki so že doslej vodili planinsko dejavnost, starejših izkušenih planincev in drugih, ki
so že sodelovali v planinskih sekcijah.
V Kranju so seminarje, izpite in drugo v zvezi s prvimi planinskimi vodniki dobro opravili.
Poskrbeli so tudi za uradne značke in legitimacije Planinski vodnik PZS.« – Znak za prve izprašane planinske vodnike je izdelal akademski kipar Tone Logonder, izkaznice pa so zasnovali
in natisnili v ŠPD Kranj.
Jeseni istega leta 1976, 12. septembra, je dopisnik »Dela« z Gorenjskega Lado Stružnik
pod naslovom »Vse več planinskih vodnikov« poročal, da »je pred dnevi PD Kranj v zavetišču
GRS na Krvavcu organiziralo že drugi tečaj za planinske vodnike, ki se ga je udeležilo 28
članov planinske organizacije iz Poljanske doline in Žirov. Tamkajšnja društva namreč sama
niso kos tako zahtevni nalogi, zato so zaprosila za pomoč Kranjčane.« V nadaljevanju piše,
da »bodo imeli v maju vsi dosedanji tečajniki izpite. Tisti, ki jih bodo uspešno opravili, bodo
dobili naziv planinskega vodnika ter posebno značko in legitimacijo. Tedaj bodo organizirali
tudi strokovno predavanje o pravni odgovornosti organizatorjev pohoda, ki je precej delikatna zadeva. Kasneje nameravajo za vodnike vsako leto pripraviti seminar, na katerem bi
se seznanili z novostmi in poglobili znanje.« V poročilu je še napisano, da so dali v Kranju
pobudo za tečaje za planinske vodnike in se tega dela tudi prvi sami lotili, »če pa bi planinske vodnike imeli po vseh društvih, bi to precej olajšalo množične pohode v gore; povsod bi
namreč lahko priskočili na pomoč 'domači' vodniki, ki 'svoje' gore najbolje poznajo.«
V uvodu publikacije »Planinski vodnik«, ki jo je Planinska zveza Slovenije izdala leta 1983,
je napisano, da PD Kranj vsega tega vendarle ni delalo čisto na lastno pest. V tem uvodu piše,
da »je bila na seminarju za vodje planinske vzgoje in izobraževanja pri komisijah PZS v domu
na Zelenici od 6. do 8. decembra 1974 na podlagi predlogov in razprave sprejeta odločitev
za vzgojo novega prepotrebnega profila v vrstah planinskih delavcev – planinskega vodnika
(PLV). Planinska javnost je bila obveščena o uvedbi planinskega vodnika v Obvestilih PZS 24.
5. 1975. Prvi program vzgoje za planinske vodnike je pripravila Komisija PZS za vzgojo in izobraževanje (KVIZ) marca 1975. PD Kranj je pripravilo tečaj in prvi planinski vodniki v Sloveniji
so 11. julija 1976 opravili preizkus znanja« – na Kališču pod Storžičem.
Dvajsetletnica planinskega vodništva, ki se je rodilo v Kranju in se potem razraslo po
celotni Sloveniji in po večini slovenskih planinskih društev, je bila leta 1994 že dovolj velik
jubilej, da so to planinsko dejavnost realno ocenili. Čeprav so bile nekatere ocene iz PD Kranj
ostre, je vredno omeniti predvsem daljše, morda še najbolj nepristransko poročilo novinarja
Stojana Sajeta v kranjskem časniku »Glas«, ki je v naslovu napovedal, da bo v svojem prispevku poročal »od množičnega planinstva do zahtevnih tur«, v podnaslovu pa je zelo konkretno
napisal, da »je odsek za planinsko hojo in vodništvo PD Kranj izvedel v dveh desetletjih 1720
izletov, ki se jih je udeležilo vsaj 81.500 planincev; vsi so se vračali zdravi domov«.
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V časopisnem prispevku je Saje med drugim citiral izjavo člana upravnega odbora PD
Kranj in enega od začetnikov planinskega vodništva v Sloveniji Dušana Feldina, ki je dejal:
»To izobraževanje smo začeli že leta 1975, naslednje leto pa je 27 tečajnikov, med njimi 21
iz PD Kranj, opravilo izpite za planinske vodnike. Dobili smo izkaznice s prvimi številkami, že
naslednje leto pa smo imeli tudi svoj pravilnik o planinskem vodniku. Doslej je društvo na
sedmih tečajih izšolalo več kot 80 vodnikov za svoje potrebe in druga gorenjska društva...
Tako ima danes odsek poleg 10 mladinskih in 4 gorskih še 32 planinskih vodnikov.«
Kot piše v tem časopisnem poročilu, so vodniki sprva vodili udeležence na sobotnih in nedeljskih izletih po domači okolici, naslednjih šest let pa so se z domačih dvatisočakov usmerili
tudi na tuje tritisočake, predvsem na Poti prijateljstva treh dežel v Avstriji in Italiji. »Po letu
1985 so prišle na vrsto tudi ture v Centralne Alpe in celo na najvišji vrh Evrope, Mont Blanc.«
Predsednik PD Kranj Franc Ekar je bil ob tem jubileju še natančnejši, ko je napisal: »Dne
27. avgusta 1974 se je na mojo pobudo zbrala v starih društvenih prostorih na Koroški cesti
26 v Kranju skupina planincev, ki naj bi analizirala moj predlog in koncept planinskega vod
nika. Na sestanku so poleg mene sodelovali še načelnik GRS Kranj dr. Gorazd Zavrnik, gorski
vodnik Brane Jaklič in njegov kolega Emil Herlec, pa tudi France Benedik in Peter Leban.
O tem sestanku je bil seznanjen tudi član KVIZ pri PZS Danilo Škerbinek.«
V Kranju so se takrat med drugim dogovorili o vsebinskih gradivih za praktični del izpita
in o znaku za izprašanega planinskega vodnika. Po predlogu predsednika PD Kranj je v znaku
markacija s planiko in napisom »planinski vodnik«. Prvi načrt za znak je izdelal akademski
kipar Tone Logonder, narisal ga je akademski slikar Jože Trobec. Planinsko društvo Kranj je
dalo izdelati (in je tudi plačalo) prvih 500 znakov planinskega vodnika in izkaznice za letno
evidenco aktivnosti.
Vprašanje je, kaj se je na tem področju dogajalo po tem; predsednik kranjskega PD je napisal, da se ne more strinjati predvsem s tem, da sta KVIZ oziroma PZS dodelila prve številke
na znakih in izkaznicah planinskih vodnikov nekakšnim svojim simpatizerjem, čeprav so bile
ob nastanku dodeljene planinskim vodnikom iz Kranja.
Dve leti pozneje, leta 1996, je bila obeležena še ena 20-letnica planinskega vodništva.
Dne 5. novembra tega leta je Peter Leban napisal, da »pripravljajo v počastitev 20-letnega
delovanja vodniki v soboto, 23. novembra 1996, ob 9. uri na Krvavcu slavnostno sejo; povabili so ugledne goste iz države in občin, da se pogovorijo o prehojeni in nadaljnji poti«. V tem
poročilu je med drugim napisal, da »je pred komisijo PZS 12. julija 1976 uspešno opravilo
preizkus znanja 24 kandidatov. Kranjsko društvo in Slovenija sta tako dobila prvi kader za
vodenje ljudi po lažjih planinskih poteh. Kasneje so vzoru sledila še druga društva in danes
je redko slovensko planinsko društvo brez vodnikov.« Svoje poročilo je Peter Leban končal z
ugotovitvijo, da »je 20-letno delo kranjskih planinskih vodnikov potrditev, da je z organiziranim planinarjenjem manj nesreč«.
Predvsem med planinskimi vodniki, pa tudi v drugih sekcijah PD Kranj se je dejavno
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udejstvovalo več varuhov gorske narave, ki pa se jim ni zdelo potrebno, da bi v matičnem PD
ustanovili svojo sekcijo. Naj torej vsaj omenimo v Planinski zvezi Slovenije registrirane varuhe
gorske narave z opravljenim izpitom iz PD Kranj. To so Franc Benedik, Marjan Čadež, Dušan
Feldin, Nenad Kastelic, Helena Lužan in Vilko Zupanc.

Kranjski planinski vodniki so v gorski svet, tudi h koči SPD Celovec na Bleščeči planini
na avstrijskem Koroškem, peljali ničkoliko planinskih izletniških skupin.
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France Jalen

Mož s Kališča
Za kranjsko planinstvo je nadvse zaslužen, za življenja pa je bil najbrž premalo upoštevan in cenjen: France Jalen (1904-2000). Njegov škofjeloški planinski tovariš Pavle Šegula,
njega dni visoki funkcionar in delavni odbornik Planinske zveze Slovenije ter vsa leta svojega aktivnega planinskega udejstvovanja upoštevan pisec strokovne planinske literature in
planinskega leposlovja, mu je ob njegovi smrti postavil v »Planinskem vestniku« (PV 2000,
stran 370) prelep spomenik, ko je pod nadnaslovom »Odšel je mož, ki je bil legenda Kališča
in Storžiča« napisal:
»Po še tako dolgem in trdnem življenju pride nekega dne na vrsto dan, ko je treba vzeti slovo, ki je pravično namenjeno vsem, ki čaka bogate in revne, prid
ne in lenuhe, pomembne in nepomembne, hribovce
in dolince, verne in neverne, ki se mu nihče ne izogne
in večina o njem raje ne razmišlja. Le redkim, trdno s
stvarstvom povezanim ljudem, kakršen je bil France, je
to le nujen, naraven konec, brez katerega ni dokončne
umiritve in zasluženega počitka v krilu matere Zemlje.
Take in podobne misli so nas obhajale vročega
popoldneva 5. julija 2000, ko smo pokojnika s praporom PD Kranj pospremili na njegovi poslednji poti po
kranjski 'božji njivi', na katero z vseh strani neba iz dalje zrejo gore, da si planinec lepšega počivališča ne bi
mogel želeti.
Izpele so se pesmi, iztekel se je obred, izzvenele so
France Jalen se je zaljubil v Kališče dav- poslovilne besede predsednika Franca Ekarja in zvoki
nega leta 1934, tam si je postavil kočo in trobente. Dorekli smo še to in ono misel o možu, ki
v njej do pozne starosti preživljal vsa leta
smo ga dolgo vrsto let poznali in cenili, in obžalovali,
svojega življenja.
da ga ne bo nikoli več med nami.
Kar vemo o njem, živi v naši zavesti, kamor se z mislimi lahko zatečemo sleherni trenutek,
ko se navidez vračamo v izbrane čase. V slehernem izmed nas so nekje zapisani vtisi, ki nas
vežejo na preminulega kot vrstnika na skupni poti v tem ali onem trenutku ali kar obdobju
našega bivanja. Tako nam je dano, da čas sožitja v zavesti lahko čudežno podaljšamo preko
meja bivanja, v čas, ko on že dolgo ne bo več med nami.
Današnje besede v spomin niso prve, ki na straneh našega planinskega glasila spominjajo na Franceta. Že pred leti je dobil mesto v marsikateri moji zgodbi s Storžiča, oktobra 1995
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je Franci Ekar objavil zanimivo besedilo, ki je nastalo po pogovoru s tedaj skoraj dvaindevetdesetletnim vzornikom.
France Jalen je bil sin Kocarjeve kmečke domačije na Hujah pri Kranju. Postal je dober
mizar, večino svoje delovne dobe je služil v gradbenih podjetjih, kjer se je uveljavljal z znanjem, iznajdljivostjo in pridnostjo in tam dočakal tudi svojo upokojitev. Svoje delo je imel
rad, njegove veščine razodeva tudi njegova koča, še posebej njeni umetelni stropi. A o tem
je mojstru padla komajda kakšna beseda pohvale in je bilo le redko postavljeno kakšno vprašanje. Stvar smo preprosto vzeli kot dejstvo, češ, ta že zna.
Naši pomenki so se vrteli le okrog gora in še o tem je on sam govoril samo, če smo ga
prosili, da nam pove kaj o svojih doživetjih.

Že v tridesetih letih prejšnjega stoletja se je France Jalen zagledal v Kališe, tudi v tole skalnjačo,
tamkajšnje skromno zavetišče, ki ga je seveda že zdavnaj vzel čas.

Spoznala sva se leta 1938 ali kako leto prej, seveda na njegovem Kališču, predstraži Storžiča, kamor je teden za tednom zahajal s svojimi tovariši Lojzetom, Mirkom in še kom, kolikor
ga planinska pota izjemoma niso vodila kam drugam.
Bili so zreli možje, mi pa zelenci, okroglo dvajset let mlajši rosni začetniki, ki se nismo
mogli niti upali siliti v njihovo družbo, čeprav nas je vleklo in mikalo. Pravila druženja so bila
tedaj neprimerno strožja kot danes, ko je že vsak tujec stric, če le ponudi bonbonček ali se
vsaj prijazno nasmehne.
Spremljali smo nastajanje njihovega in predvsem Francetovega prvega zasilnega zavetišča in nato z občudovanjem opazovali rast koče, ki je, deska za desko, opeka za opeko, do
poslednjega žeblja, lončka in kozice, soboto za soboto na njegovih ramenih in na plečih
njegovih prijateljev romala iz Mač na gradbišče zraven stare pastirske bajte.
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Ob misli na orjaško delo smo fantini, prihajajoči na Kališče po robu z Gradišča, jemali za
samoumevno, da France in njegovi prihajajo iz Mač, nismo pa vprašali, kako, niti nismo vedeli, da je pot njegovo delo, opravljeno za 'boglonaj'. Dandanes jo ubirajo tisoči planincev na
leto, ne da bi vedeli, kdo je vihtel kramp in lopato na tistih okljukih. Danes bi jo v spomin nanj
pravzaprav lahko mirno poimenovali 'Francetova' ali 'Kocarjeva' pot. Morda se kdaj zganejo
markacisti in društvo in kaj ukrenejo.« (Čeprav je odtlej minilo več kot desetletje, je še vse
ostalo po starem – morda pa se bo zdaj le kdo spomnil teh besed; op. ur.)
»A vrnimo se h koči! Njeno nastajanje smo spremljali kot naključni opazovalci. Doživeli
in dočakali smo tudi priložnost, da občudujemo njeno notranjost, še preden jo je v vrtincih
vojnega časa pogoltnil ogenj.
Kot za mnogimi ljudmi in še marsičem mi je bilo žal tudi nje, ko sem po koncu vojne gledal na pogorišče. Že kmalu pa sem bil priča novi trmi, novemu optimizmu in gradnji, novim
težaškim podvigom neuničljivega graditelja Franceta in njegovih neumornih sodelavcev.
Kolikor jih ni pobralo, smo mladi med vojno hitro dozoreli – in v svobodi lažje vzpostavljali znanstva tudi s starejšimi vzorniki. Oni so izgubili nekaj nekdanje nedostopnosti, mi
odvečno boječnost, in smo se zbližali; če smo se kakšno soboto ali nedeljo spotoma ustavili
pri Francetu, so se nam lažje razvezali tudi jeziki – tudi mi smo že imeli kaj povedati in smo
tako drug o drugem zvedeli to in ono.
Medtem ko mi mlajši, čeprav zatelebani v gore, skoraj nismo vedeli za planinska društva, je
bil France že pred vojno deset če ne več let član PD Kranj. V primerjavi z nami je bil pravi veteran.
Kot mož akcije se ni ubadal s pisarniškimi in 'nepotrebnimi' organizacijskimi stvarmi, razen če so dišale po ustvarjalnem, prvenstveno fizičnem delu.
Taka izjema je bil čas od priprav (1947) do zaključka gradnje Planinskega doma na Kališču (1959), za katerega je našel in predlagal tudi sedanjo lokacijo. Letnici dajeta misliti, da
sta Franceta zaradi cincanja društvene uprave, odlaganja in zavlačevanja gradnje precej let
grizla slaba volja, pa tudi jeza, ker je začeto delo spalo zaradi Šmarjetne gore in Krvavca; bil je
pač praktik, mož beseda – domenjeno je treba dokončati.
Bil je rojen gornik in turni smučar. Samouk, ki mu tudi skala ni bila zoprna. Če je nanesla
potreba, se je izkazal kot reševalec in če bi bil rojen nekaj desetletij kasneje, bi mu spričo
njegovih lastnosti gotovo ne ušla udeležba v kaki odpravi.
Z alpinizmom se po pričevanju sodobnikov ni ukvarjal. Vendar mu določenih izkušenj
zagotovo ni manjkalo, saj bi se sicer podjetna dvojica France in Lojze leta 1934 zanesljivo
ne bila odpravila na Matterhorn. Na pot sta odšla s kolesi. Že tisti del ture, ki sta jo opravila
po cestah do Zermatta in nazaj, je vreden omembe. Njuna taktika je bila: že pred zajtrkom
prevoziti 60 kilometrov. Nevarnih, dolgih in strmih klancev sta se lotila s smrečjem, zatlačenim med streho in obod kolesa; le tako sta razumno omejila hitrost in poskrbela, da vročina
ni uničila zavornega mehanizma, 'torpeda' njunih biciklov. Na poti in na gori sta se hranila
največ s čokolado – bila je razmeroma lahka, nepokvarljiva in kalorična.
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Smeri na gori ni bilo težko najti, saj ta ne tedaj, ne danes ne sameva. Poguma, spretnosti
in moči jima pa tako in tako ni primanjkovalo. Namerilo se je celo, da sta pomagala doseči cilj
šestdesetletnemu Čehu, ki se jima je spotoma obesil za pete. V njuni družbi je dosegel vrh in
se z njima živ in cel vrnil v dolino, kjer se jima je 'po francosko' brez besedice zahvale izgubil
izpred oči. France mu te verolomnosti ni nikoli pozabil.
Na veliko doživetje je spominjala uokvirjena fotografija z vrha Matterhorna, ki je leta in leta
krasila steno njegove koče na Kališču in morda prav tam še danes spominja na imenitne dni.
Še pred Matterhornom sta bila na Grossglocknerju. Uspešno sta mu zlezla na teme, ve
se pa tudi, da se je na tisti poti Lojze Furlan, bolj znan kot 'Kališki Strah', zagledal v čedno
pastirico na pašnikih nad Heiligenblutom in bi skoraj ostal pri njej v Avstriji. Belo goro, Mont
Blanc, jima je odžrla vojna.
V turno smučanje se je uvajal na Dolgih njivah pod Malim Grintovcem in Srednjim vrhom
blizu Kališča, kamor je pozimi zahajal s tovariši.
O binkoštih leta 1935 in 1936 je z Lojzetom in Mirkom na smučeh prečil s Stola na Babo.
Med vzponom do Prešernove koče, kjer so prenočili, so pomagali pri reševanju Avstrijke, ki si
je hudo poškodovala koleno.
Tistikrat je čez noč padlo nekaj babjega pšena, jutro pa je bilo čudovito. Z vrha Stola so se
z zavihanimi rokavi spustili proti zahodu. A na strmini s primrznjenim babjim pšenom mu je
'vzelo noge'. Nosilo in premetavalo ga je proti pečem nad 'Monštranco'. Ustavil se je v krajni
zevi, ob skali nad prepadi. Babje pšeno in sren sta mu med drsenjem hudo načela kožo, ki
je kar visela s podlahti. Tovariša sta mu pomagala na noge in nazaj, nakar so kljub načetim
rokam in bolečinam nadaljevali turo. Tipično za trojico, od katere česa drugega ni bilo pričakovati! 'Vseeno je bilo, ali sestopimo tam ali z Babe, torej smo šli naprej!' Graničar v karavli
na Babi se je ran lotil z lizolom. Od hudih bolečin se je France onesvestil, vendar spet kmalu
prišel do sape in moči za sestop. Z zdravnikom sta se srečala šele v dolini, na Jesenicah.
Leta 1935 je bilo odločeno, da ob evharističnem kongresu na Storžiču postavijo križ. Seveda je težaški del te naloge prevzel France s tovarišema. Pod sedanjim planinskim domom
na Kališču je odkril suh macesen. Zdel se je ravno pravšnji, prenos svežega debla bi bil mnogo težji. Lotila sta se ga z Mirkom Brezarjem. Težko breme sta v enem dnevu pritovorila do
Rame, 2000 metrov visoko, in ga skrila v ruševju. Čez teden dni je poprijel še Lojze. Križ so
prinesli na vrh, izkopali temelj in ga umestili, da je bil 19. junija nared za posvetitev. K slovesnosti je pripomogel tudi pevski zbor iz Tržiča; vodil ga je Valentin Pirc, ki danes živi v Škofji
Loki in se dogodka še dobro spominja.
Nad vrati Francetove koče je bil že zgodaj znak »Obveščevalna točka GRS«; cenil in spoštoval je lastno in tuje življenje, bil je dober, nevsiljiv svetovalec, v sili reševalec. Kdo ve, kolikokrat je opravljal to svojo prostovoljno dolžnost.
Pokojnega alpinista Tineta Prinčiča je prepričeval, naj v metru novega snega ne odhaja na
Storžič. Ko je neposlušneža med sestopom z Rame odnesel plaz, sta mu z Lojzetom z vsem
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potrebnim takoj odhitela na pomoč v zasneženo Bašeljsko grapo, ga oskrbela in pospremila ter
podpirala do rešilca v Bašlju. To veliko nesebično dejanje lahko zares razume le tisti, ki je kdaj gazil
globok sneg v strmem brezpotju gorskega gozda in pri tem podpiral onemoglega sopotnika.
Ob vremenskem preobratu 4. julija 1959 nas je bila polna koča. France nas je pravočasno
opozarjal, naj v negotovem vremenu ne hodimo na planino Javornik na severni strani Storžiča. Ni nam očital pomanjkanja posluha, ko smo se v snežnem viharju zdelani in premraženi
privlekli pod njegovo varno in toplo streho. Prepričan sem, da bi nas šel iskat, če se ne bi do
časa vrnili.
Ob nesreči Marjana Beravsa 7. februarja 1960 je poskrbel za spremljevalca, s katerim sva
šla na oglede za ponesrečencem, sam pa je obvestil kranjsko GRS. Kot že tolikokrat nam je
bila tudi tedaj na voljo njegova koča, katere udobje je skupini gorskih reševalcev iz Kranja v
sibirskem mrazu prišlo še kako prav. Spet brez govoranc in očitkov.
A povejmo še kaj vsakdanjega! Ne bom iskal posebnih zgodb in dogodivščin. V Francetovi
koči nikoli ni bilo dolgočasno, bilo pa je vselej spodobno. Do otvoritve Planinskega doma na
Kališču, pozimi pa že leta prej in še poslej, je bilo v njej zbirališče prijateljev Storžiča, pogosto
tudi kranjskih alpinistov in gorskih reševalcev. Sobotni večeri so bili priložnost, da prisluhnemo zabavnim pripovedim. Ni bilo malo srečanj, ko smo se do solz nasmejali vedno znova
mikavnim, praviloma nedolžnim, a vešče povedanim zgodbicam Lojzeta Smoleja. Včasih smo
prisluhnili orglicam, iz katerih je Jože Žvokelj pričaral priljubljene melodije. Pa nista bila edina!
Stregel nam je s svojim čudovitim jerebikovim čajem ali s čim drugim, pred pijanci smo
imeli pri njem mir. Ljudem, ki jim je zaupal, je za dan ali dva, tudi za teden dni ali več, rad
odstopil kočo, da smo tja privedli svoje domače in otroke in tudi sam je bil do prerane smrti
svoje dobre žene pogosto gori z vso družino. Trdno zdravje mu je do pozne starosti omogočalo redno obiskovanje Kališča, že pri osemdesetih letih starosti sva ga z mojo ženo Katarino
srečala vrh Storžiča in še več kot deset let kasneje se je iz Kranja s kolesom vozil na obisk k
sinu Franciju v Tenetiše.
Nekako v ta čas sodi tudi zgodba iz Pariza, kamor ga je povedla hči na oglede. Ko ga je
zmikavt olajšal za denarnico z dokumenti, jo je kleni mož ubral za njim, ga ujel in iz njegovih
rok dobil nazaj, kar mu je bil ta ukradel.
Dano mu je bilo, da je bil tako rekoč do zadnjega dne življenja doma, na svojem, kjer je
zanj vzorno in požrtvovalno skrbela hči Tonči.
Vse to je sedaj preteklost.
Hvala mu za vse, kar je dal in bil. Naj v miru počiva!«
Marsikateri spomin na svoje gore je France Jalen rešil večne pozabe v pogovoru, ki ga je
imel leta 1995 takrat 91-letni France s Francem Ekarjem in Vladom Erženom. Povedal je, da
je bil prvič na Kališču neke zime pred drugo svetovno vojno, leta 1934, ko je prišel tja gor na
smučanje in je ostal dva dni v prastari ovčarski bajti, »ki so jo postavili še pred prvo svetovno
vojno; en pograd je bil notri in ognjišče, drugega ni bilo.«
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Takrat je spoznal Kališče in se na prvi pogled zaljubil vanj: »Krvavec smo že poznali in
po vrnitvi s Kališča sem šel k Robleku, ki je bil načelnik ali predsednik pašne skupnosti, in ga
prosil, da bi mi dovolili na robu postaviti kočico. Pašna skupnost je mojo prošnjo odbila, češ
da pastir turistom ne bo čisto nič prodal, če bo tam še moja koča. Odgovoril sem, da mi ne
bomo zato tam zgoraj, da bi kaj prodali in zaslužili, ampak da bomo smučali in poleti hodili
po hribih. Niso se dali prepričati. Prav takrat pa sem zvedel, da ima tam svojo parcelo Čemžek
iz Bašlja, po domače Jekovc. Šel sem k njemu, ga vprašal, če proda nekaj kvadratnih metrov,
privolil je, skupaj z geometrom smo šli na planino, odmeril mi je 600 kvadratnih metrov,
Jekovcu sem za to odštel tisoč dinarjev in postal lastnik. Potem pa smo začeli kopati, saj je
bila parcela v bregu.«
V tem pogovoru je tudi povedal, kako je med vojno v plamenih končala njegova koča:
»Skoraj zagotovo je bilo 22. junija 1944, ko sem bil zadnjič v koči. Vsako soboto sem namreč
šel tja gor in kaj nesel, deske in še kaj. Tudi tisto soboto, 22. junija, sem na vsaki rami nesel
nekaj štirimetrskih desk, tako da je bilo vsega skupaj okrog 40, 60 kil. Bil sem že pod bajto in
niti na misel mi ni prišlo, da bi bil lahko kdo tam; saj veste, ko človek nosi kaj težjega, gleda
pod noge, da ne bi padel. Nenadoma je nad menoj nekaj zaropotalo, pogledal sem gor in
videl, da so polkna odprta. Hudiča, sem rekel, kdo pa je v koči! Previdnost me je opozorila,
da sem se z deskami obrnil, stopil do roba, od koder se malo vidi Grintovec, odložil dile in jih
skril pod listje, potem pa sem potiho stopil po grabnu naokrog, da sem prišel na razgledišče,
od koder se je prav lepo videla moja bajta. In imel sem kaj videti: štiri strojnice so bile postavljene pred pastirsko kočo...
Skrit sem opazoval, kako so hodili naokrog neki ljudje brez srajc, vendar nisem mogel
ugotoviti, iz katere vojske so, ker je bilo vendarle predaleč in se ni dalo razločiti, ali visijo na
vrveh vojaška ali civilna oblačila. Bliže seveda nisem šel, ker bi lahko bilo nevarno, pa sem se
uprl v eno od večjih skal in jo zavalil po bregu, da je zaropotalo, kot bi se Storžič podiral, za
jodlal sem še in jo potem tako jadrno ubral dolskozi, da me sam vrag ne bi ujel. Pridirjal sem
na Borovlje, kjer so bila polkna zaprta, in takoj mi je bilo jasno: zdaj pa vem, kdo ste vi tam
gori, Nemci zagotovo ne! Prišel je Tavčar in me vprašal, kako da sem že nazaj, in odgovoril
sem mu, da sem pozabil ključe...
Naslednji dan sem ob štirih vstal, pozajtrkoval in se odpravil nazaj gor. Pri Tavčarju sem
vzel še kos dimne cevi, si jo naložil na rame in šel na pot, a ne na Prato, ampak na tisto pot,
ki pripelje gor iz Bašlja. Hodil sem nekaj časa, šmarnice so cvetele, trgal sem jih in se počasi
vzpenjal, ko sem naenkrat zaslišal ropot iz smeri moje bajte. Torej so bili še tam! Odložil sem
cev in počasi stopil navkreber do dveh macesnov, ki še vedno rasteta, in zagledal nekega
civilista s klobukom na glavi in puško v rokah. Zame poti nazaj ni bilo več, stopil sem še nekaj
korakov naprej, se znašel pred njim in ga vprašal, kaj dela tukaj. Tovariš, slovensko zemljo
stražimo, mi je odgovoril, jaz pa njemu: 'Kako pa imate postavljeno stražo? Gledate v Storžič,
z druge strani pa ni straže!' Ukazal mi je, naj malo počakam, jaz sem mu dejal, da sem lastnik
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te bajte. Počakaj, je ponovil, bom nekoga poklical, da te bo gnal h komisarju. Takoj je prišel
in me peljal k Mišku, ne vem, če ste ga poznali, iz Šenčurja je bil, njegovo partizansko ime pa
je bilo Miško. Brž sem ga opozoril, kako imajo postavljene straže; včeraj sem bil tukaj, sem
mu rekel, pa me ni nihče opazil; če bi prišli Nemci, ne bi nikomur od vaših uspelo pobegniti.
Glejte, sem mu rekel, proti dolini ni nikogar, ki bi opazoval dogajanje, tam pa imate človeka,
da gleda Storžič, od koder gotovo ne bo prišel nihče; če bo kdo prišel, bo s te strani, iz doline,
in znašli se boste v pasti. Vprašal me je, če sem v dolini komu povedal, kaj sem videl tu gori,
če sem kaj izdal, in odgovoril sem mu, da gotovo zdaj ne bi bil tukaj, če bi o tem komu kaj
govoril. Če je tako, je rekel, pa ne greš prej dol, dokler ne boš kosil. V redu, sem mu povedal,
če bo za kosilo kaj dobrega, pa ostanem.
Nekdo me je pospremil od pastirske do moje bajte in me spotoma vprašal, zakaj sem
si postavil to kočo. Dejal sem mu, da je nisem sam, ampak nas je bilo več, in sicer zato, da
nas od tod ne bi nihče preganjal. Nekaj let smo hodili v pastirsko bajto, sem mu rekel, toda
ko si poleti prišel gor, pogosto nisi imel kje prespati, zato smo se dogovorili, da bomo nekaj
svojega naredili.
Medtem sem se razgledoval po svoji bajti, kjer je že pol stvari manjkalo, in šel nato tja,
kjer je kuhala neka punca iz mlina na Visokem, luštna punca, stara 18 let, ki je pozneje padla
v Udenborštu. Po kosilu sem se odpravil v dolino, preden sem šel, pa so mi rekli, da ja ne bom
kaj izdal, in odgovoril sem jim, da so lahko zavoljo mene popolnoma brez skrbi.
V dolini sem se najprej oglasil pri Tavčarju in mu rekel, da sem kočo lepo zaklenil, potem
pa sem šel na žandarmerijo v Preddvor; tam sem se oglasil že prejšnji dan, ko sem šel prvič
na Kališče, in povedal nekemu Patišu, Tirolcu, ki je dobro govoril slovensko, da grem tja gor,
on pa me je opozoril, da odhajam na lastno odgovornost. Zdaj se mi je zdelo potrebno, da
ga obvestim, da sem se vrnil, vprašal me je, če se tam zgoraj kaj dogaja, povedal sem mu, da
se nič, in sva se poslovila.
Teden dni pozneje sem od doma v dolini nekega jutra videl, da moje bajte na Kališču ni
več. Pogorela je. Neki Francelj Šiška, ki je bil terenec, je prišel povedat moji sestri, da je bajta
pogorela, pa mu ni treba povedati, da se ne bo preveč ustrašil, ji je dejal. Micka mi je seveda
povedala in bila presenečena, ko sem ji dejal, da to že vem.
Bili so pač taki časi, ko ti ni bilo dosti do lastnine, saj je bilo najpomembneje, da si ostal
živ. Do konca vojne pa potem nisem več hodil gor. Šele takrat sem tudi zvedel, da so mi bajto
požgali partizani, potem ko so v njej ustanovili svoj kokrški odred. Mogoče je bilo celo dobro,
da so jo; nihče ne ve, kaj bi bilo, če bi se v njej naselili Nemci.«
France Jalen je bil tudi tisti, ki je po koncu 2. svetovne vojne svetoval lokacijo za planinsko
kočo na Kališču. Takole je leta 1996 sam pripovedoval o tem:
»Bilo je leta 1947, ko sem dobil vabilo kranjskega planinskega društva, naj bi se udeležil
seje, na kateri naj bi razpravljali o zidavi planinske koče na planini Javornik nad Povljami
na južni strani Storžiča. Tudi Brezarjev Mirko je dobil tako vabilo in skupaj sva šla, da vidiva,
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kakšne načrte imajo. Ko so začeli govoriti o tem, so naju vprašali, če bi kaj pomagala, in z veseljem sva pristala. Sam sem bil pred vojno dovolj dolgo član planinskega društva, po vojni
pa je bilo vse razpuščeno. Ko so predlagali, naj bi bila planinska koča na Javorniku, sem svetoval, da bi bilo bolje, če bi bila na Kališču; Javornik je zaprt, sem dejal, razgled od tod je edinole proti Kranju, ne pa drugam po Gorenjskem, s Kališča pa se vidi malone cela Gorenjska in
tja proti Kamniku. Predvsem Franju Klojčniku, ki je bil predsednik, in gospodarju planinskega
društva Cirilu Hudoverniku sem svetoval, da bi šli nekateri odborniki kakšno nedeljo na Kališče, kjer imam bajto, in zadevo pogledali na kraju samem. Strinjali so se s tem in menda smo
šli že naslednjo nedeljo; s Projektovim tovornjakom smo se peljali do Preddvora, tam pobrali
še Tičarjevega Toneta in se odpravili na Kališče. Tam sem jim najprej skuhal čaj, potem smo šli
do Sedla. Pokrajina je bila vsem všeč kot le kaj in odtlej se o Javorniku niso več pogovarjali.
Ko smo približno določili lokacijo, je Klojčnik s sekirico, ki sem mu jo bil posodil, zasekal
nekaj smrek, da se je vedelo, kje naj bi koča stala, potem sem sam odšel v svojo kočo, da
pripravim golaž, drugi pa so še izbirali lokacijo. Golaž je bil skoraj kuhan, ko me je prišel klicat
Hudovernik, naj grem pogledat lokacijo, ki so jo izbrali, če mi je všeč. Bil sem kratek: če je
vam všeč, bo tudi meni, sicer pa bom najprej do konca skuhal golaž. Opravil sem torej svoje
kuharsko delo in potem šel tja gor, kjer sem imel pripombo edinole na okolico, a so drugi
rekli, da jo bodo pač zravnali.
Kmalu zatem so tam začeli delati. Najprej so uredili pot od bodoče koče do Sedla, potem
so tam zadaj posekali les, ki so ga fantje, doma tam okoli gradu, razžagali in spravili na kup.
Sredi tega dela pa nam je bilo sporočeno, naj delo na Kališču ustavimo, ker da bomo
delali kočo na Krvavcu. Ugovarjal sem, kolikor je bilo mogoče, a ni nič pomagalo, zato sem
iz protesta izstopil iz planinskega društva: ali bom sodeloval tukaj ali pa nikjer! Gradili so na
Krvavcu, seveda brez mene, čez približno deset let pa sta prišla k meni v mojo bajto na Kališču Franjo Klojčnik in Franc Ekar s ponudbo, da bi prevzel vodstvo gradnje planinskega doma
na Kališču. Bil sem odločen: enkrat ste me že speljali na led, zdaj me ne boste več; dobite si,
kogar hočete, na mene ne računajte.«
Toda čisto brez Jalna vendarle ni šlo; bili so pač taki časi, ko je bilo prostovoljno udarniško
delo skoraj obvezno. »Vse sobote, pa ne samo sobote, ampak tudi ob delavnikih po šihtu
smo les dol spravljali in material zbirali, da so ob sobotah vse to gor zvlekli,« je pripovedoval
Franc Jalen. »S konji so les po tleh vlačili iz Mačevske doline, na Kališču so ga tesarji zvezali
skupaj, potem so dele zvlekli s konji do gradbišča, če tako ni šlo, so pa poprijeli ljudje in z
vrvmi zvlekli dele ogrodja na delovišče. Sam sem bil kar dvoje počitnic na Kališču na delu;
domače so nas kar pobrali in smo morali na delo.
Kuhali pa so celi dve leti takointako vse v moji bajti. Štedilnik je bil na koncu tako razmajan,
da sem ga moral podreti in postaviti novega. Tudi spali so v moji bajti, ko je bila na delu brigada. Ves opaž sem moral potem stran potrgali in narediti novega, ker je bil stari tako uničen.
Kar je ostalo, je bilo tako umazano, da sem moral oprati ali prelakirati. Ko je bilo vse končano,
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mi nihče niti hvala ni rekel; če bi delal za privatnika, bi mi vsaj boglonaj rekel, če nič drugega.«
Marsikaj se je na Kališču primerilo Francu Jalnu, velikemu poznavalcu tega goratega predela in zaljubljencu vanj. Pavle Šegula je že opisal, kako je reševal iz plazu neprevidnega
planinca Tineta Prinčiča, ki je kljub Jalnovim svarilom hotel na Storžič, Franc Ekar pa je v
»Planinskem vestniku« (PV 1995, stran 433) v portretu Franceta Jalna pod naslovom »Storžič
ni pozabljena gora« opisal vsaj še dve Jalnovi dogodivščini.
»Med dejanji Franca Jalna nikakor ne moremo izpustiti pokopa 13. julija 1942 v Bašeljskem sedlu ob ograji ustreljenih partizanov Ručigaja in Vodopivca,« piše Ekar. »Pokop je v
1949. letu opravil Franc s sinom, prav tako Francetom. Kosti so bile kar precej raznešene,
vidne so bile tudi prestrelitve kosti. Z veliko skrbnostjo in spoštovanjem sta odnesla ostanke pokojnikov na Spodnje Kališče, kjer sta uredila planinski grob. Športna srenja Kranja je v
sedemdesetih letih izbrala za športno priznanje – značke, plakete – nagrade, imenovane
po Borisu Ručigaju, sinu sodavičarja iz Kranja, padlem partizanu, starem še ne 19 let. Pri tem
smo planinci nekajkrat opozorili ZTKO oziroma Športno zvezo Kranj: če je to ime izbrano kot
športno priznanje, bi morali vzdrževati tudi grob in v času svečanih podeljevanj ta grob na
gori vsaj obiskati. Tu sta športni kodeks in kultura odpovedala, kajti v prvih letih je za grob
skrbel Franc Jalen, tudi dokaj veliko skalo je priskrbel, kasneje se je s ploščo pridružila tudi
Zveza borcev Kokrškega odreda. Vseskozi pa so planinci skrbeli za kolikor toliko dostojen in
kulturen videz obeležja. France se je tudi postavil po robu, ko so grob hoteli odstraniti.«
France Jalen je isto leto povedal, da so bile kosti, ko jih je našel, »samo z vejami pokrite,
gotovo pa nikoli pokopane. Kakšna kost se je videla, stegenske kosti so gledale izpod vej, kosti
glave in drobnejše kosti pa so bile spodaj v pesku. S sinom sva odnesla kosti na Spodnje Kališče,
jih pokopala in ob grobu postavila klopco. Tukaj je zame svet kraj, tukaj so ljudje pokopani.«
Tudi o zlati monštranci z Visokega, ki naj bi bila zakopana nekje pod njegovo kočo, je
spregovoril takrat že močno priletni France Jalen: »Bivši delovodja Projekta Francelj Žerovnik,
ki so ga med vojno na Vogljah pobrali partizani in je bil potem ves vojni čas v partizanih, ta
mi je povedal, da mora biti tam nekje na Kališču zakopana monštranca. Spraševal sem ga,
kje naj bi bila, da bi šel pogledat, in dejal mi je, da naj bi bila na oni strani, če greš gor od
Jezerskega, kjer so tista melišča, na Malem Kališkem vrhu, tam naj bi jo zakopali. Šel sem tja
in vse pregledal, pa ni bilo o njej nobenega sledu. Pozneje mi je tudi sam rekel, da jo je iskal,
a je ni našel, monštranca pa naj bi bila iz Loma.«
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Karel Bajd

Stoletnik iz planinskih vrst
Dne 29. oktobra 2010 je v 103. letu starosti komaj štiri dni po svojem 102. rojstnem dnevu
umrl Karel Bajd, častni član PD Kranj in zadnji od kranjskih planincev, ki je bil včlanjen v Kranjsko podružnico Slovenskega planinskega društva. Čeprav ni bil na nobenem od planinskih
področij nikakršen rekorder, je bil vendarle trden in nadvse delaven člen kranjske planinske
organizacije.

Ob svojem 102. rojstnem dnevu je Karel Bajd prejel iz rok takratnega predsednika PZS in svojega
matičnega PD Kranj Franca Ekarja najvišje priznanje Planinske zveze Slovenije, Svečano listino.

V članski knjigi Podružnice Slovenskega planinskega društva v Kranju iz leta 1941 je vpisan »Bajd Karel, 59/39, čevljar, Primskovo 171«, pa tudi zaznamek k »Članskim prispevkom za
S.P.D.: članarina din 25, reš. in vodniški prispevek 6, prispevek G.O. in zvezi 4, skupaj 35, pristopnina za nove člane 10, izkaznica 3 din«, za odbor pa sta bila podpisana načelnik in tajnik.
V zrelih in še kasnejših letih nadvse natančni Bajd je v dnevniški obliki sproti zapisal skoraj
vse, kar je delal in kar se mu je po njegovem mnenju pomembnega zgodilo, pozneje pa še
spomine. Kot je oktobra leta 2007 napisala Zdenka Bajd Šajn, hčerka Karla Bajda, »je oče napisal
svoje spomine z naslovom 'Stezice' v pozni starosti, pri 98 letih. V 'Stezicah' je le del njegovega
obsežnega pisanja. Odlomke sem zbrala in prepisala, vendar sem ohranila njegov slog pisanja.«
Iz »Stezic« povzemamo nekatere spomine, ki zadevajo Bajdovo planinsko udejstvovanje in njegovo ljubezen do narave, predvsem gorske, pa tudi nekatere njegove najpomembnejše biografske podatke.
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»Rodil sem se 25. 10. 1908 v vasi Letence kot deseti otrok v družini,« piše v svojih spominih
Karel Bajd. »Mati Uršula z dekliškim priimkom Cimerman je bila edinka in je rodila 12 otrok.
Oče Franc je bil doma iz Srednje vasi pri Goričah in se je na Letence priženil. Mama Uršula je
kot edinka po starših podedovala zidano hišico, eno molzno kravo, njivico vzhodno od vasi in
gozdiček v Udinem borštu. Kot otrok sem pasel krave in nato dve leti služil za pastirja.«
Skoraj sto let od tega pastirovanja, 12. oktobra 2006, je ob odkritju spominske plošče
na šoli v Goričah, ki jo je obiskoval, govoril tudi 99-letni Karel Bajd: »Najprej pozdravljam
vse navzoče vaščane, še posebej Ivana Malija, ki vodi evidenco o moji starosti. Odkrivam
spominsko ploščo, na kateri piše, da je bila pred 130 leti ustanovljena obvezna šola za otroke
gorišče fare. Sam sem začel hoditi v to šolo oktobra leta 1914. V to šolo sem hodil samo 14
dni, potem pa smo se preselili v novo, ki so jo zgradili Italijani. V njej je bila samo ena učilnica
in stanovanje za učiteljico. V šolo smo hodili prva tri leta popoldne od enih do štirih, nato pa
naslednja tri leta dopoldne od devetih do dvanajstih. Pouk je trajal samo po tri ure pet dni
v tednu, od ponedeljka do sobote, v četrtek pa je bila dopoldne dveletna ponavljalna šola.
Sam sem hodil v ponavljalno šolo samo eno leto, do svojega 14. leta, potem sem šolanje zaključil. Terezija Kovačič je bila edina učiteljica na šoli in je učila vse predmete v vseh razredih,
edino verouk je poučeval župnik Zupanc.«
V svojih v pozni jeseni življenja spisanih spominih nadaljuje: »Leta 1923 sem se šel učit za
čevljarja v Strahinj k mojstru Černilcu. Februarja 1926 sem postal čevljarski pomočnik in sem
nato opravljal ta poklic pri različnih čevljarskih mojstrih.
Takrat me je čevljarski pomočnik, doma iz Bohinjske Bistrice, pridobil za to, da sva
hodila skupaj k Sokolu v Naklo. Vsak teden enkrat smo imeli v stari šoli proste vaje. Enkrat
smo imeli v Naklem na travniku ob cesti proti Strahinju tudi nastop. Obisk je bil kar zadovoljiv, nekaj je bilo celo Kranjčanov. Naklansko društvo Sokol ni imelo nobenega telovadnega
orodja. S sodelavcem Lukancem sva se nekajkrat peljala s kolesi v Narodni dom v Kranj, kjer
so imeli kranjski sokoli telovadnico z različnimi telovadnimi orodji. On je vadil na bradlji, jaz
pa na drogih. Lukanc je nekoč grdo padel z bradlje, toda na srečo ni bilo nič hudega, tako da
sva se lahko peljala nazaj s kolesi.
Konec marca 1928 sem bil vpoklican na služenje vojaškega roka v mestece Pljevlja
ob meji s Črno goro. Po odsluženju vojaškega roka sem se ponovno zaposlil pri Černilcu.
Najprej smo delali v Strahinju, nato smo se preselili v Kranj, kjer je moj delodajalec kupil hišo.
Kot čevljar sem delal do leta 1938, ko sem postal član Tekstilne zadruge v Otočah, kjer sem
opravljal knjigovodske posle in bil trgovski potnik. Dopolnilno sem bil poverjenik Delavske
politike, Cankarjeve družbe in drugih občasnih delavskih časopisov. Decembra 1938 sem
sodeloval tudi na državnozborskih volitvah kot namestnik kandidata Združene opozicije.
Zadruga na Otočah je pred Hitlerjevo okupacijo štela 52 članov, večinoma podpornih. Med
njimi so bili tudi trije doktorji, dr. Jože Vilfan, dr. Tomaž Furlan in dr. Miha Potočnik. Sam sem
bil zaposlen kot trgovski potnik. Najprej sem potoval s kolesom, potem z mopedom. Izde-
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lovali smo bombažne tkanine za srajce, predpasnike in brisače. Imeli smo tudi široke statve,
na katerih smo tkali rjuhe. Od prodane vrednosti blaga sem zaslužil pet odstotkov, kar ni bilo
slabo. Lahko bi prodali še več, če bi zadruga lahko več izdelala.
V letih pred 2. svetovno vojno sem bil član delavskega kulturnega društva Svoboda,
po njegovi razpustitvi pa član Vzajemnosti. Ko se je začela 2. svetovna vojna, sem za kratek
čas odšel v partizane, zaradi bolezni pa sem se vrnil domov in odšel v ilegalo. Med okupacijo
sem imel precej sreče, da nisem padel v roke gestapu, saj so me večkrat iskali na mojem
domu v Letencah.
Takoj po končani 2. svetovni vojni sem tri mesece delal kot miličnik pri Narodni milici,
nato pa sem se ponovno zaposlil v Tekstilni zadrugi kot računovodja. Poročil sem se leta 1946
s Katarino Pegam, ki je bila takrat zaposlena kot trgovka v Pirčevi trgovini, kasneje pa je do svoje upokojitve delala na matičnem uradu v Kranju. V zakonu se nama je leta 1949 rodila hčerka
Zdenka, žal edinka zaradi ženinega šibkega zdravja. Hčerka Zdenka se je leta 1975 poročila s
Slavkom Šajnom iz Kranja, leta 1977 se jima je rodila hčerka Vesna in leta 1984 Katja.
Leta 1947 se je moje obolenje na želodcu zelo poslabšalo, tako da sem bil operiran.
Drugič sem bil operiran leta 1968, ko so mi odstranili četrtino želodca.
Zadnjih osem let sem bil zaposlen pri Obrtni zbornici in kasneje Gospodarski zbornici Kranj kot finančni svetovalec. Med tem sem opravil strokovni izpit za priznanje srednje
strokovne izobrazbe in dobil naziv računovodja. Upokojil sem se oktobra 1963.
Imel sem rad naravo in planine, v katere sem še zlasti po upokojitvi veliko zahajal.
Takoj po vojni sem postal član Planinskega društva Kranj. Do upokojitve sem bil pasiven član,
potem pa sem aktivno sodeloval v društvu. Prvih deset let sem urejal knjigovodske zadeve
in sestavljal bilance, v drugem desetletju pa sem bil markacist in aktiven član markacijskega
odseka. Bil sem tudi član Gospodarske komisije PZS.
Veliko sem tudi pisal. Moje pesmi opisujejo predvsem naravo, planine, pa tudi kak
šno kritično misel. Svoje članke sem objavljal v 'Gorenjskem glasu', 'Nedeljskem dnevniku',
'Planinskem vestniku' in 'Pavlihi'. Zadnji dve leti sem prenehal pisati, ker sem mi je zelo poslabšal vid. Po smrti svoje žene Kati leta 1997 živim sam ob pomoči svojih domačih in dveh
sosed.« (Sam je živel v svojem stanovanju prav do svoje smrti.)
Od planinskih doživetij, ki jih je opisal v svojih »Stezicah«, mu je do visoke starosti
ostalo v nepozabnem spominu med drugimi tisto, ko »smo se z bratom Lojzetom in sosedovim Jožkom zmenili, da gremo ponoči na Krvavec. Do noči smo se pripeljali do Spodnje
Kokre in tu pustili kolesa. V siju polne lune smo se napotili naravnost po strmem brezpotju.
Med bukovim drevjem se nam je občasno prikazovala luč v planinskem domu, ki nas je
varno pripeljala na vrh...« Ali tisto, ko »sem kot markacist s cestarskim krampom, žagico na
lisičji rep in škarjami obdelal marsikatero planinsko pot, zlasti poti v oskrbi PD Kranj, Križe,
Tržič, Emona Zalog in Jezersko. Samo za PD Kranj sem opravil 2210 delovnih ur. – Moja prva
delovna akcija je bila z Obedom – markiranje ceste iz Tupalič na Štefanjo goro. Kot 'vajenec'
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sem bil eno leto vedno z njim. Takrat sva nadelala poti na tiste kranjske vrhove, kamor jih
še ni bilo. Nekoč sva na poti v Dolgo njivo malo zašla s poti in je potem Obed napačno
markacijo premazal z rdečo barvo, kar pa ni bilo najbolje. Sam sem jo pozneje, ko sem bil že
'izučen' markacist, prebarval z barvo, podobno bukovemu lubju.« In tisto, ko »sva leta 1977 z
Baldom Bizjakom usposobila nov odsek poti od Doma na Kališču mimo Hudičevega boršta
proti Jakobu. Jaz sem nadelal poti, Baldo pa jih je markiral. Zelo zahtevna je bila nadelava
južne polovice poti skozi gosto ruševje.« Ob teh spominih je skromno pripomnil, da »velja
najbrž omeniti, da sem kot član Gospodarske komisije pri Planinski zvezi Slovenije pregledal
52 planinskih postojank po vsej Sloveniji.«
Kdo ve kdaj je Karel Bajd na svoj star pisalni stroj natipkal planinske spomine »Moje planinarjenje v letih do druge svetovne vojne«, v katerih je ob marsičem drugem napisal, s kakšno
infrastrukturo je takrat razpolagalo slovensko planinstvo in na katere hribe so Slovenci najpogosteje zahajali: na Golico, Kofce, Krvavec, Črno prst – na vseh teh je bil seveda tudi sam
s svojimi druščinami. Kot piše, je bil takrat med drugim na Begunjščici, »ki je bila v letih med
vojnama planinsko zelo privlačna. Do pobočja Begunjščice vodi najmanj šest planinskih poti,
glavna pa je iz Begunj mimo gradu Kamen... Na svojih prvih izletih sem obiskal Vilfanovo
kočo, ki je pozneje, menda leta 1933, pogorela. Menda so potem lovci na tem mestu postavili zavetišče, planinci pa na drugem kraju svojo postojanko. Obe so hitlerjanci pozneje
požgali. Sedanji Roblekov dom so planinci postavili leta 1946.
V letih med obema vojnama nismo imeli planinskih društev, temveč planinske podružnice, osrednje Slovensko planinsko društvo pa je bilo v Ljubljani. Članarino sem plačeval
samo za dve leti, 1932 in 1933. Obakrat so mi v izkaznico nalepili še kolek za 10 din in čezenj
pritisnili žig. S tem potrdilom oblasti si lahko šel 10 km čez jugoslovansko-avstrijsko mejo.
Nam Kranjčanom to potrdilo ni dosti koristilo; le dvakrat sem šel približno 15 minut po avstrijski strani tik ob meji, nikoli pa ob tej meji nisem srečal avstrijskega graničarja. – Tedanje
planinsko društvo ni bilo preveč privlačno za delavce. Za vstop v planinske koče je bilo treba
plačati 10 dinarjev vstopnine. Kadar nas je bilo več, je navadno vstopil v kočo le eden in
žigosal razglednice vseh.
Zares kulturnih planincev že takrat ni bilo veliko. Ko sem nekoč počival na Storžiču,
je neka gospa betonirala pločevinasto škatlo za žig. Ko je porabila vodo, je steklenico vrgla z
vrha na severno stran. Če bi mi jo ponudila, bi jo z veseljem odnesel v dolino.
Leta 1936 smo ustanovili podružnico Radničkega turističnega društva Prijatelj prirode Jugoslavije s sedežem v Sarajevu. Na našem žigu je bil napis Turistično društvo Prijatelj prirode
Kranj. Po enem letu je oblast prepovedala delovanje društva. Članarino sem plačal samo za
leto 1936.«
Ko obuja spomine na svoja nekdanja planinska potepanja, piše, da »sem šel enkrat peš
od doma na Triglav« (bilo je gotovo pred začetkom 2. svetovne vojne; op. ur.). »Takoj ko sem
šel tik za Aljaževim domom v Vratih mimo graničarja, so se mi pridružili štirje planinci iz
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Češnjice nad Podnartom; malo prej so se zahvalili profesorju, ki jih je z zvijačo spravil mimo
graničarja. Profesor je bil namreč na poti s študenti, ki so imeli svoje izkaznice, poleg tega
pa je imel zanje tudi skupno dovolilnico. Ko jih je pred graničarjem sešteval, je namesto
svojih študentov štel te planince. Ko sem jim povedal, da grem po Tominškovi poti, so se mi
pridružili. S seboj so imeli liter češnjevca, ki so mi ga dali dvakrat piti. Toda ko se na poti še
nismo niti dobro ogreli, je začelo deževati – in planinci so se na hitro odločili, da se vrnejo.
Sam sem ob ne prav obilnem dežju hitro prehodil Tominškovo pot in prišel v rekordnem
času v Staničevo kočo.
Moja časovno najkrajša pot na Triglav je bila, ko sem se z vlakom pripeljal do postaje
Podhom, od koder sem šel peš mimo Krnice v Radovno in dalje v Krmo do Zasipske planine.
V planšarski koči sem se s planšarico dogovoril za prenočišče, toda komaj sem se dobro
zleknil na pogradu, so prišli fantje in dekleta iz Radovne, ki so mi dejali, da gredo še ponoči
naprej na Triglav. Vprašal sem jih, ali se jim lahko pridružim, in so privolili. Priključil sem se kot
zadnji v vrsti, ki je stopala tesno drug za drugim, vse do koče Planika, ki se je takrat imenovala
Aleksandrov dom. Fantje in dekleta so šli takoj naprej na vrh Triglava, jaz pa sem v Planiki
eno uro počival. Med tem se je že zdanilo in na vrhu so me pozdravili prvi jutranji žarki. Med
vračanjem s Triglava sem šel po isti poti do Konjskega sedla ter mimo Vodnikovega doma in
Rudnega polja do cestnega križišča pred Športhotelom, od tod pa mimo Mrzlega studenca
ter po stezi skozi Pokljuško luknjo in Galerije kraljeviča Andreja v Krnico in dalje po cesti na
Bled.«
S kranjskimi planinci je bil Karel Bajd po koncu druge svetovne vojne na številnih, tudi
zahtevnih planinskih izletih, tako med drugim z Nevejskega sedla na Poliški Špik ali Montaž
(2754 m) in sosednji Viš (2666 m), že kot skoraj 70-letnik je šel iz Vrat na Škrlatico (2738 m),
bil je na Visokem Kaninu (2587 m) in Malem Kaninu (2571 m), pa z Livka na Matajurju (1643
m), na Snežniku (1796 m), na Uršlji gori (1699 m), Dobrči (1634 m), Nanosu (1262 m), Voglu
(1922 m) in Črni prsti (1844 m) nad Bohinjem. Na enem od izletov s Soriške planine na Ratitovec (1678 m) je bil v skupini tudi dr. Ogrizek in ko so počivali na deskah pod kozolcem, je
Karlu Bajdu ostal v nepozabnem spominu pogovor, med katerim je dr. Ogrizek dejal: »Najlepša je taka smrt, da ni nič pogreba.« Leta 1986 se je v gorah vzhodno od Škrlatice proti Gozdu Martuljku doktor smrtno ponesrečil, »našel ga je Hudovernik, ker sta se verjetno kdaj prej
skupaj odpravila v te zahtevne gore brez markacij, v dolino so ga prinesli gorski reševalci.«
Vsaj deset let, od leta 1974 do 1983, je bil Karel Bajd v Planinskem društvu Kranj nadvse
vesten markacist, ki ni samo markiral in popravljal potov, ampak je o tej društveni dejavnosti
vodil tudi skrbno sestavljena poročila, iz katerih se še dandanašnji vidi, koliko je kdo in koliko
so vsi skupaj naredili na kranjskih planinskih poteh. V teh poročilih je do ure natančno navedeno, koliko in kdaj je kdo kje naredil, pa tudi, koliko je kdo pri tem delu »zaslužil«, saj je v poročilih zapisano, kolikšno denarno nadomestilo je PD izplačalo svojemu članu. Že po grobem
pregledu v tem obdobju ni niti enega letnega poročila, v katerem ne bi bil po opravljenih
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urah prostovoljnega dela na prvem mestu Karel Bajd, ki je evidentiral to svojo dejavnost v
obliki nekakšnega dnevnika, kot nekateri pišejo dnevnike o svojih drugačnih dejavnostih.
»Leta 1977 je bil usposobljen nov odsek planinske poti od Doma na Kališču mimo Hudičevega boršta proti Jakobu,« piše Bajd v enem od poročil, »leta 1981 pa na Mačensko sedlo,
ki se odcepi s poti po grebenastem pobočju na Bašeljski vrh. Oba odseka sem nadelal jaz,
markiral pa jih je Baldo Bizjak.«
Leta 1983 je v poročilu o delu na planinskih poteh poslal Odseku za planinska pota pri
PD Kranj natančno statistiko, v kateri je navedel, da »ima PD Kranj v oskrbi 43 planinskih poti,
v letošnjem letu so bila opravljena vzdrževalna dela na 36 poteh, na petih vrhovih pa so bile
urejene skrinjice«. V tem poročilu je navedenih le sedem planincev, ki so sodelovali pri delih
in skupaj opravili 716 delovnih ur, od tega največ, kar 329, na 31 akcijah on sam. Podobna je
njegova statistika za leto dni prej, »ko je bilo na planinskih poteh opravljenih skupaj 314 efektivnih ur«, od katerih jih je on sam opravil kar 232, njegov dober planinski tovariš Baldomir
Bizjak pa je bil takoj za njim z 80 urami. »Z Bizjakom sva obnovila markacije in opravila druga
potrebna dela na Loški planinski poti od Križne gore do Mohorja, ki jo je sicer imela v oskrbi
PD Škofja Loka. Tako sva med drugim markirala in popravila poti Crngrob-Planica in Praprot
no-Križna gora, ki sta bili zelo zanemarjeni,« je napisal neumorni planinski markacist Bajd.
Za nekatera planinska društva, na primer Križe, je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja
opravljal knjigovodske posle, jim pripravljal popis osnovnih sredstev in blagajniška poročila,
pa tudi pojasnila in komentarje k tem poročilom, če so jih tisti, ki so jim bila namenjena,
zahtevali. Tudi za nekatera druga planinska društva (za sedemdeseta leta so ohranjene kopije, ki jih je skrbno čuval) je sestavil letne bilance, pod katere so se seveda podpisali društveni
predsedniki in blagajniki. Predvsem za PD Križe je bil še najbolj zaslužen kot markacist: »Vse
poti, ki so v oskrbi PD Križe, sem večkrat prehodil, jih spotoma očistil suhljadi in odrezal na
pot raščeno vejo, več let pa sem delal na preložitvi dveh odsekov poti z Golnika v Gozd. Izboljšal sem pot iz grape Sevnik proti Mali Poljani in zgornjo pot z Velike Poljane, na grebenski
poti pa sem s krampom razširil ozko stezo,« piše v spominih.
Dne 1. oktobra 1988 je poslal Planinskemu društvu Tržič pismo, s katerim je naslovniku
sporočil, »da sem samoiniciativno opravil vzdrževalna dela na naslednjih vaših planinskih
poteh: iz Pristave do poti Križe-Gozd, razen 50 m pred cesto, kjer ležijo vsekrižem v frato
posekane smreke, iz Tržiča do Koče na Kriški gori, od Doma pod Storžičem do Javorniškega
prevala, na pešpoti oziroma bližnjici od ceste do Doma pod Storžičem in od Doma pod
Storžičem do Male Poljane. Vse poti sem temeljito očistil suhljadi, porezal veje in podrast,
odkopal oziroma porezal bolj ali manj odstopljene korenine in iz tal štrleče štrclje, ponekod
bolje nadelal stezo in po možnosti glede na teren izkopal nujno potrebne odtočne jarke.« Ob
tem je svetoval, kaj bi bilo še potrebno napraviti, da bi bile te poti bolje vzdrževane in torej
privlačnejše za planince.
Leta 1981 je pripravil »Navodila za delo na planinskih poteh«, ki so obsegala opravljanje
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vzdrževalnih del, markiranje planinskih poti, izboljšave na njih in natančen opis vseh možnih
in takrat uporabljanih varoval. Leta 1983 je popisal in opisal vse poti, ki jih je oskrbovalo PD
Kranj, navedel ob njih dolžine v kilometrih in čas hoje za vsako pot posebej, navedel z nekaterih od planinskih točk na teh poteh nekatere ture in sestope, leta 1984, ko se je odločil, da
ne bo več aktiven član odseka za planinska pota pri PD Kranj, je upravnemu odboru svojega
PD poslal seznam in natančen opis prioritetnih del na društvenih planinskih poteh, ki naj bi
jih opravili to leto, leta 1985 pa je sestavil seznam vseh smernih napisov na tablah, deblih
in skalah na planinskih poteh, ki jih je oskrbovalo PD Kranj, še posebej na območju Krvavca
in Kalškega Grebena. Konec leta 1971 je Planinski zvezi Slovenije na lastno pobudo poslal
pisno poročilo »o vtisih, ki sem jih dobil v postojankah, v katerih sem bil ob priliki svojega
planinarjenja v letu 1971«, ter zapisal, kar je to poletje videl in doživel v 26 planinskih kočah.
Konec istega leta je PD Kranj pripravilo denarno loterijo, član loterijskega odbora pa je bil tudi
natančni preglednik Karel Bajd, ki je v posebni mapi do svoje smrti hranil vsa loterijska poročila.
»Za člana Gospodarske komisije pri PZS me je najbrž predlagal Roman Herlec v prepričanju, da bom sposoben pregledovati planinske koče,« je Bajd napisal v svojih planinskih
spominih. Od leta 1968 do 1973 je pregledal 52 planinskih postojank po vsej Sloveniji in o
vsaki od njih napisal skrbno pripravljeno poročilo, skoraj spotoma pa je ob tem za svojo dušo
opravil marsikatero lepo planinsko turo. Kot član Gospodarske komisije PZS je, poznavalec
na tem področju, poslal vsem PD skupaj še z marsičem drugim analitični kontni plan PZS
z vsemi podrobnostmi, sodeloval pa je tudi pri sestavi pravilnika o finančno-materialnem
poslovanju PZS in pri pripravi statuta PZS. Kot predstavnik te komisije je v vrsti planinskih
društev po Sloveniji opravil številne preglede finančnega in knjigovodskega poslovanja.
Skoraj neznano je, da je Karel Bajd, zaljubljenec v svoje kranjske gore, o njih napisal vrsto
pesmi. Potem ko je predsednik PD Kranj Franc Ekar javno izrazil zamisel o planinski transverzali čez »kranjske« vrhove«, je pri njeni uresničitvi zelo dejavno sodeloval tudi Karel Bajd.
V svojih »Stezicah« je napisal: »Pesem 'Transverzala Kranjski vrhovi' sem napisal potem, ko
smo tedanji markacisti konec leta 1980, štiri leta potem, ko so za planince odprli to pot, z
markacijami opremili pot na Kokrsko Kočno. Režim na meji se je odtlej bistveno spremenil,
poti na vrhove pa so ostale nespremenjene. Na Kokrski Kočni sem bil takrat prvič in zadnjič,
nedvomno pa prvi in edini s krampom v roki, da sem z njim v grobem očistil traso planinske
poti tik pod vrhom.«
Takole je Karel Bajd videl »Transverzalo Kranjski vrhovi«:
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Za Tolsti vrh je mnogim znano,
da je zahodno nad Poljano;
s planine zvonec te čez leto
privabi v stan na kislo mleko.
Na Storžič vse poti so strme,
zato navzgor ne gre brez trme;
in če na vrhu megle ni,
razgled je lep na vse strani.
Na Bašljev vrh prav zlahka pride,
kdor starta v Domu na Kališču;
še zraka komaj se naužije,
že spet nazaj je v zavetišču.
Na Mali Grintovec prispemo
s prelaza po edini poti;
nasproti tja na Kočno zremo,
če ni oblakov na tej koti.
Ta Srednji vrh je vrh masiva,
ki ga kot Zaplata poznamo;
v pobočjih tropa gamsov biva,
v tišini z njimi pokramljamo.
Javorov vrh je pač najnižji,
zato je, logično, najbližji;
je z vrha vzhodno tik pod nami
dolina Kokre kot na dlani.
Markantna gora med gozdovi
je Stegovnik, čuvar jelenov,
oklenjen v stene kot gradovi;
na vrh je s Fevče pot preko grebenov.
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Na mejni Grintovec nas vodi
planinska pot izpred Kazine;
samo po njej planinec hodi,
da ne bi kršil discipline.
Na Goli vrh se sme po poti
ob meji z Jenkove planine;
na njej te graničar ne moti,
če greš z 'obmejno' iz doline.
Veliki Babi vsak ni kos,
čeravno ni zelo zahtevna;
lastnina dveh je tale gos,
tako da tudi ni pohlevna.
Koroška Rinka ali Križ,
mejnik nekdanji treh dežel:
če prek ostenja ne drhtiš,
se varno boš na vrh povzpel.
Na Kranjsko Rinko pot čez Križ
je malce težja, ker je daljša:
če na Ledinah noč prespiš,
bo tura na vrhove krajša.
Na Skuto s Kokrskega sedla
je pot najbližja in najlažja;
če vrh pokrije gosta megla,
lahko sprosti se sila vražja.
Na Dolgi hrbet običajno
gredoč na Skuto se povzpnemo;
ta pot zahteva hojo varno,
zato postojmo, ko dol zremo.
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Na Grintovec, na vrh najvišji,
je s Cojzove dostop najbližji:
domala 'kranjski' je ta stožec,
ga zmore z juga vsak dvonožec.
Jezerska Kočna je častitljiva,
saj moraš njej se prikloniti,
nakar da 'vizo' milostljiva
za vstop po skalnati polici.
Sestrica Kokrska je Kočna,
doslej planincem malo znana;
po vrhu višji nič podobna,
čez Dolce pot je tja speljana.
Na vrh je Kalškega Grebena
od Dolge njive pot položna,
iz Cojzove - pozor! – škrbina
za vrtoglave je strmina.
Veliki Zvoh ni več veliki,
saj bratca so za smuk zravnali:
zaman planincev bili kriki,
naj branimo ga pred vandali.
Krvav'c je smučarska domena,
na vrhu redki so planinci;
za kogar žig ni brez pomena,
dobi štampiljko na Gospinci.
P. S..:
Le tisti, ki kodeks planinski pozna,
lahko se na Kranjske vrhove poda:
če gor' mu preveč ne razbija srce,
kot gams le čez stene pogledati sme.

229

V pesmi »Spomini s Šmarjetne« pa je bil Karel Bajd romantično zasanjan
in okoljsko kritičen:
»Pogled s terase na Šmarjetni
spomine starim obudi,
kako je čas tod polstoletni
spremenil mesto in ljudi.
Na vse strani se širi mesto,
še dlje pa nekulturna sled;
in z novo je obvozno cesto
bil skrajšan Savski drevored.
Zazidali smo Zlato polje,
kot se igral je urbanist;
če bi načrt napravil bolje,
ne bi jezil se vsak turist.
Nekoč je tekla bistra Sava
tako do mesta kot naprej;
zdaj teče že tako nezdrava,
da rod povodni gine v njej.«
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Franci Ekar

Življenje, polno planinstva
Vsaj zaradi nečesa bi magister Franc Ekar gotovo moral priti v nekakšno knjigo rekordov:
ali se kdo na hitro spomni nekoga, ki bi bil na čelu velike društvene organizacije malone štiri
desetletja? Franci Ekar je predsednik PD Kranj že od leta 1972!
Med slovenskimi planinci, ki se aktivneje ukvarjajo s planinskim delovanjem, najbrž ni nikogar, ki
ne bi poznal vsestransko dejavnega planinca, alpinista, gorskega reševalca, planinskega gospodarstvenika in pisca Ekarja, ki mu je bilo hribovstvo najbrž
položeno že v zibelko. Rodil se je 17. oktobra 1942 v
Preddvoru, v kraljestvu Storžiča, katerega strmine in
senožeti je začel spoznavati že v najzgodnejši mladosti, ko je moral na planinskih pašnikih pod Cjanovco in Srednjim vrhom, po Potoški gori in v Lanežu poleti poprijeti za marsikatero delo. Po osnovni
šoli v Preddvoru in Iskrini industrijski šoli v Kranju se
je zaposlil v razvojnem oddelku in nato v oddelku za
zunanjo trgovino kranjske Iskre, končal višjo šolo in
ob delu visoko šolo ter opravil leta 1991 magisterij
na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Po trinajstih delovnih letih v Iskri je bil en mandat, štiri
leta, komercialni direktor v tiskarni »Gorenjski tisk«,
Dobršen del svojega življenja je Franci
leta 1978 pa je bil imenovan za direktorja »GorenjEkar popolnoma posvetil planinstvu v najskega sejma« v Kranju. Pod njegovim 24-letnim diširšem smislu besede. Leta 1972 je bil vodja
rektorovanjem so v Kranju zgradili sodobno razstaviuspešne kranjske alpinistične odprave
šče in poslovno prireditveni center; postalo je drugo
na Kilimandžaro.
slovensko razstavišče, ki je bilo sprejeto v svetovno
sejemsko članstvo UFI, pod njegovo streho pa je zraslo prvo mestno umetno drsališče olimpijskih razsežnosti. Eden od njegovih uspešnih vseslovensko odmevnih projektov tega časa
je bil »Made in Slovenia« oziroma znak SQ – slovenska kakovost. Zaupano mu je bilo tudi
vodenje slovenskega sejemskega združenja, sekcije sejmov.
V samostojni Sloveniji je bil izvoljen za župana svoje rojstne gorske občine Preddvor, in
sicer v prvih letih slovenskega članstva v Evropski zvezi, ko so Slovenija in njene občine postale popolnoma enakopravne drugim v EU.
Član slovenske planinske organizacije je postal leta 1956, star komaj 14 let. Hoja po uho-
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jenih planinskih poteh mu kmalu ni več zadostovala, postal je alpinist in bil že leta 1963, pri
svoji mednarodni polnoletnosti, izvoljen za načelnika Alpinističnega odseka. Takrat je bil že
dve leti tudi izprašan gorski reševalec, po letu dni alpinističnega načelnikovanja pa je opravil
še izpit za gorskega vodnika. Le devet let po prevzemu alpinistične načelniške funkcije je bil
že v predsedniškem sedlu PD Kranj, najbolj upoštevane in vplivne planinske organizacije v
Kranju in na Gorenjskem.
Kot v hribe zagledan mladenič je bil v teh svojih letih seveda alpinist. Potem ko je v
domačih gorah preplezal več zahtevnih smeri, v tujih gorah pa s soplezalci nekaj smeri, ki
jih dotlej še ni nobena slovenska alpinistična naveza, je postal član prve slovenske alpinistične odprave v Pamir, kjer sta z Antejem Mahkoto prečila masiv Pik Lenina – po vzponu na
Pik Lenin (7134 m) sta se spustila na sedlo Kirilenko in od tod po ledenem in zasneženem
vzhodnem ostenju sestopila v bazni tabor. Tri leta pozneje, leta 1970, je šel z odpravo v Hindukuš v Pakistanu, kjer sta s Tomažem Jamnikom med vzponom proti vrhu Istor-o-Nala na
nadmorski višini 7000 metrov pomagala tovarišem, ki so se med sestopom z vrha 7400 metrov visoke gore znašli v velikanskih težavah, iz katerih se brez pomoči obeh Kranjčanov (ki
sta zaradi tega reševanja žrtvovala svoj vzpon na vrh) najbrž ne bi izvlekli. Leta 1972 je Ekar
vodil kranjsko alpinistično odpravo na Kilimandžaro, na kateri sta plezalca Tone Perčič in Nejc
Zaplotnik preplezala prvenstveno smer v severovzhodni steni Mawenzija.
Hkrati je seveda veliko plezal v slovenskih gorah, predvsem še v »svojih« Kamniških Alpah, pa tudi v Julijskih Alpah, kjer je med drugim preplezal znameniti Čopov steber v Severni
steni Triglava in skoraj enako znamenito Aschenbrennerjevo smer v Travniku. Za tiste čase je
bilo zanimivo alpinistično dejanje tudi njegovo zimsko prvenstveno prečenje Gamsovec-Dimniki-Rjavina. Mnogo let pozneje, ko je bil predsednik PZS, je dal pobudo (ki je bila sprejeta),
da dobi vsakdo, ki prepleza »Čopa«, certifikat – in na vrhu Triglava so ga tista leta podelili
tudi zmagovalcu Čopovega stebra Janezu Janši, takratnemu predsedniku slovenske vlade.
Sicer pa je Ekar med drugim kar 15-krat preplezal Raz Jalovca ter ob vsem drugem še več
prvenstvenih smeri, tudi Zajedo v Dolški škrbini, Spominsko smer v Dolgem hrbtu in zimsko
v led okovano prvenstveno smer v zahodni steni Kočne.
Franci Ekar je v svojih aktivnih plezalnih letih plezal tudi v Centralnih Alpah. Na sončni
strani Alp je bil dokaj odmeven prvi slovenski alpinistični vzpon po celotnem montblanškem
grebenu Penterey, ki je tiste čase veljal za dosežek alpinistične zgornje težavnostne stopnje,
opravili pa so ga Milan Valant, Tomaž Ažman, Srečo Travnik in Franci Ekar. Odmevna je bila
tudi znamenita ledna smer Sentinelle Rouge nad dolino Aoste, ki so jo julija 1969 preplezali
Kranjčani Tomaž Jamnik, Polde Taler, Iztok Belehar in Franci Ekar. V eni od knjig »Pionirji alpinizma« Bineta Mlača je Ekar takole opisal zadnje dejanje tega plezanja:
»Luči v Courmayeurju v dolini Aoste ugašajo, dani se. Veter neusmiljeno brije. Spravimo
nase vse, kar pač imamo. Poldetu je verjetno žal, da je šel z nami, saj mu ni šlo v glavo, da bi
se na prvem obisku Centralnih Alp spoprijel z Brenvo. V troje je pa težko in ni bilo drugega
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izhoda, kot da se je priključil Tomažu. Je pa tudi prijetneje, če sta na tujem svetu dve navezi,
ne pa ena sama. Vrhnji rob Brenve, kolikor pač vidimo, žari v sončnem sijaju. To nam vliva
upanje, da še danes izstopimo. Borimo se za vsak meter posebej. Snežni seraki, pomešani
s kamenjem, so pričeli kanonado. Ni kaj premišljevati. Če te zadene, ni rešitve. Ni zavetja ali
kaj podobnega. Je samo odprta, strma, ledena stena. Svet nas zapelje v desno na navpično
rebrce, kjer se počutimo malo varneje. Po njem napredujemo do konca druge tretjine. Ura
je nekaj čez deseto, ko se spoprijemamo z zadnjimi težkimi tveganimi raztežaji... Več kot 15
ur smo stali samo na prednjih zobeh derez. Sedaj se v 'normalnem' svetu komaj znajdeš. Ali
smo res že mimo težav? Čakalo nas je le še nekaj serakov. Nato smo se znašli pod kupolo
Mont Blanca... Le v notranjosti žarijo veselje, zmaga, uspeh. Komaj čakamo, da se snidemo z
našimi v Val Veni.«
Čeprav je Ekar opravil več kot 400 plezalnih vzponov, od tega deset prvenstvenih v slovenskih Alpah, in »doma«, v dolini Bistrice, odkril plezalni vrtec, je trajnejše od njegovih alpinističnih dejanj njegovo delo na področju planinske organiziranosti in gospodarstva. Prenekatero od teh njegovih del je natančneje opisano ali samo omenjeno v drugih poglavjih te
publikacije, nekatera je poleg tega nujno predstaviti na tem mestu.
Medtem ko je splošno znano, da je treba ogromen del zaslug za gradnjo planinskih koč
na Kališču in na Ledinah, pa tudi na Krvavcu pripisati prav Ekarju (po njegovih zamislih so postavili Kranjsko kočo na Ledinah), je manj znano, da so po njegovi zaslugi in zasnovi leta 1974
zgradili tovorno žičnico do Koče na Kališču, ki je takrat stala že 15 let. Po tej koristni izkušnji
je vztrajal, da so že leta 1975 zgradili na Ledine najprej tovorno žičnico, ki je olajšala zidavo
tamkajšnje koče, katere gradnjo so začeli leto dni pozneje in jo končali leta 1977, odtlej pa z
žičnico nemoteno oskrbujejo planinsko postojanko.
V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so Ekarja kot prvega Gorenjca na skupščini PZS
izvolili za podpredsednika osrednje slovenske planinske organizacije, po enem mandatu
podpredsednika Izvršnega odbora PZS in po dveh podpredsedniških mandatih pa je bil na
redni skupščini 24. maja 2001 izvoljen za predsednika PZS in je ostal na tej funkciji do 9. maja
2010. V teh letih je postala PZS tudi po predsednikovi zaslugi članica Olimpijskega komiteja
Slovenije, Ekar pa je bil izvoljen za prvega podpredsednika te organizacije in za predsednika
njenega odbora Šport za vse. Od tega članstva imajo iz planinskih vrst koristi predvsem kategorizirani vrhunski alpinisti, športni plezalci in turnosmučarski tekmovalci. Ob teh visokih
funkcijah je bil med drugim še član sveta v Fundaciji za šport in član sveta Triglavskega narodnega parka.
Na področju planinskega gospodarstva so iz tega obdobja omembe vredne vsaj posredne, če ne ponekod tudi neposredne predsednikove zasluge za elektrifikacijo nekaterih
planinskih koč, na primer v Vratih, Krmi, na Kriški gori, Dobrči in Blegošu, s čimer so bili odpravljeni generatorji na gorskemu okolju sporen naftni pogon. Pod njegovim predsednikovanjem so na novo zgradili Orožnovo kočo na Črni prsti ter obnovili in posodobili vrsto dru-
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gih planinskih postojank. Ta čas so v parlamentu sprejeli zakon o planinskih potih s komaj 33
členi, po katerem so vse registrirane planinske poti javnega značaja in hoje, teka ali plezanja
po njih ne sme nihče, niti lastnik zemljišča, ovirati ali preprečevati, poleg tega pa je urejeno
sistemsko sofinanciranje teh poti.
Pod Ekarjevim vodstvom PZS so po sto letih razprav in teoretičnih priprav v Mojstrani naposled začeli zidati slovenski planinski muzej. Ob tem je komajda komu znano, da je prav malo
manjkalo, pa bi stal v Trenti in ne v Zgornjesavski dolini. Ko se je Sloveniji ponudila priložnost,
da dobi v ta namen velik del denarja iz evropskih sredstev, so v Mojstrani oziroma v matični
občini Kranjska Gora sprva oklevali in niso bili pripravljeni seči tudi v lasten žep. Šele ko je
predsednik PZS Ekar omenil to možnost Bovčanom in ko so jo bili ti pripravljeni z obema rokama sprejeti, so si Kranjskogorci premislili – in muzej, ki je dobil malone popolno slovensko,
gorenjsko in kranjskogorsko podporo ter tudi dobrih 3.000 evrov iz PD Kranj, stoji v Mojstrani.

Dve skupščini osmih planinskih zvez alpskega loka CAA je v Sloveniji organiziral Franc Ekar,
eno leta 2004 v Ljubljani, kjer je predstavnike teh zvez sprejel takratni predsednik slovenske
vlade Anton Rop (na fotografiji), in drugo leta 2010 v Strunjanu.

Med svojim predsednikovanjem PZS je dal Ekar ob številnih drugih pobudah, od katerih
so bile nekatere sprejete in druge ne, tudi to, da bi slovenska zamejska planinska društva
v Celovcu, Trstu in Gorici, ki so se po predvojnem vzoru imenovala in se še zdaj imenujejo
»slovensko planinsko društvo«, postala članice PZS. Kot vsako drugo planinsko društvo iz
matične domovine, ki je želelo postati član osrednje organizacije, so tudi ta poslala PZS v
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Ljubljano vlogo, upravni odbor in skupščina sta vlogam ugodila in ta društva so dobila listino o polnopravnem članstvu v PZS. Celovško društvo je kljub temu še vedno tudi član vseh
avstrijskih planinskih organizacij in zvez, katerih član je bilo že pred vstopom v slovensko
planinsko zvezo.

Maja leta 2003 je bil ob 50-letnici prvega vzpona na Everest na vrtu angleške ambasade v Katmanduju
v čast prvopristopnika Edmunda Hillaryja sprejem, na katerem je predsednik PZS Franc Ekar Hillaryja
uradno povabil v Slovenijo, kar je Novozelandec z veseljem sprejel, vendar obljube ni mogel uresničiti.
Srečanje v Katmanduju je fotografsko ovekovečil Hillaryjev najstarejši sin Peter – v ozadju je na sliki
prvopristopnica na Everest Japonka Junko Tabei, na levi Marjeta Ekar.

Ekarju je nadalje uspelo pridobiti uradno pisno mnenje o tem, da je PZS edina pravna
naslednica predvojnega SPD, odtlej pa so tako v znaku kot na novem praporu PZS namesto
nekdanje rdeče zvezde ob črkah PZS še črke SPD. Uspelo mu je skleniti sporazum o sodelovanju in medsebojni pomoči med PZS in Gorniškim klubom Skala, ki se pred tem nista prav
prijazno gledala. Leta 2003 je v Nepalu podpisal sporazum o sodelovanju med PZS in nepalsko planinsko zvezo NMA, predvsem o strokovnem usposabljanju članov NMA, tudi šerp,
kar slejkoprej izvajajo alpinisti in gorski vodniki PZS. Leta 2002 se mu je uspelo dogovoriti z
državo Slovenijo, da imajo markacisti spet na voljo brezplačen prevoz njih samih in opreme
s helikopterji na planinske poti, potrebne obnove. Kljub prizadevanjem pa mu ni uspelo
uveljaviti volila iz oporoke triglavskega župnika Jakoba Aljaža, ki je zapustil vrh Triglava in svoj
stolp na njem SPD; po osamosvojitvi Slovenije si ga je prilastila država, čeprav je vedela za to
pisno potrjeno Aljaževo darilo, za katero so sicer vseskozi skrbeli le planinci.
Ko je Franci Ekar odšel z vrha Planinske zveze Slovenije, so za to seveda takoj zvedeli
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številni visoki predstavniki planinskih organizacij iz Evrope in tudi z drugih celin. Josef Klenner, predsednik CAA, združenja planinskih zvez alpskega loka, in hkrati predsednik DAV,
Nemške planinske zveze z milijonskim članstvom, mu je 25. julija 2010 poslal iz Münchna
prijazno pismo, v katerem je napisal, da »je PZS pod Tvojim vodstvom pridobila na mednarodni ravni pomemben položaj, ki je CAA znatno okrepil. Tvojo udeležbo na naših zborovanjih
in podporo Klubu alpskega loka sem vedno dojemal kot zelo konstruktivno in prijateljsko.
Tvoji pretehtani argumenti in Tvoji prijateljski pogovori so si med člani CAA pridobili veliko
simpatij. Članska zborovanja in konference, ki jih je pripravila PZS pod Tvojim vodstvom, so
postavila visoke standarde in so ostala v posebno dobrem spominu. Osebno se Ti zahvaljujem za dobro sodelovanje in prijateljstvo in Ti želim predvsem zdravja ter še naprej veliko
zadovoljstva pri planinarjenju v Sloveniji in po gorah Evrope.«
Takrat se mu je pisno zahvalil »za sodelovanje pri skupnih projektih, kot je bil, na primer,
tisti na Svetih Višarjih, in še predvsem za vzpon na Triglav s Planinsko zvezo Slovenije leta
2008, kar je bila ena od lepših izkušenj, odkar sem nastopil delo v tej službi,« s sedeža sekretariata v avstrijskem Innbrucku tudi generalni sekretar Alpske konvencije Marco Onida.
Pisali so mu še številni drugi najvišji predstavniki predvsem evropskih planinskih zvez pa
tudi športa in politike ter v imenu pakistanske PMA njen predsednik Nazir Sabir, ki je bil njega
dni celo pakistanski minister za turizem.
Franci Ekar je predvsem za delo na področju planinstva prejel številna priznanja, med
drugimi leta 1975 Red dela s srebrnim vencem in isto leto Srebrni znak OF, leta 1984 Bloud
kovo plaketo, leta 1987 častni znak GRS za 35-letno aktivno delo v tej službi, najvišje priznanje CZ MO in isto leto kot mentor mladih zlati znak Zveze socialistične mladine Slovenije,
leta 1998 Častni znak svobode Republike Slovenije, priznanje Državnega sveta RS kot prostovoljec leta in priznanje Športne fundacije, leto dni pozneje nagrado Mestne občine Kranj
in leta 2003 plaketo Nepalske planinske zveze NMA. Dobil je najvišja priznanja PZS in PZ
Jugoslavije ter postal častni član PZS, PD Kranj in Lovske družine Jezersko, da omenimo samo
najpomembnejša.
Na katera svoja planinska delovanja je najbolj ponosen? Predvsem na to, pravi, da je
preživel vsa ta obdobja in da mu je v gorah uspelo ohraniti nekaj življenj. In na to, da so bile
vse njegove neštevilne zamisli s področja planinstva vedno široko preverjene, preden so jih
uresničili, pri čemer je marsikatera ideja iz takega ali drugačnega vzroka seveda propadla. Od
svojih preštevilnih planinskih dejanj pa je najbrž najbolj ponosen na Kranjsko kočo na Ledinah, na nove planinske in tematske poti, ki jih je utrl, ter na nekatere plezalne smeri v Julijskih
in Kamniških Alpah ter v tujih gorstvih, ki jih je uspelo preplezati njemu ter pod njegovim
predsednikovanjem PD in načelnikovanjem AO alpinistom PD Kranj.
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Tomaž Jamnik

Najboljši smučar med alpinisti
Inž. Tomaž Jamnik, za prijatelje Mišo, je prišel v planinstvo, alpinizem in gorsko reševalstvo
kot Pilat v vero, kot bi dejal pokojni dr. Miha Potočnik, dolgoletni visoki in najbrž najbolj znani
funkcionar Planinske zveze Slovenije ter član tako imenovane »zlate naveze«, v kateri sta bila
poleg njega še enako legendarni Joža Čop in le malo manj znani Stane Tominšek. Če bi šla
Jamnikova športna kariera po normalnih in utečenih tirih, bi bil zdaj najbrž kje pri vrhu Smučarske zveze Slovenije, kjer pa ga poznajo le še največji poznavalci zgodovine tega športa.
Po kraju rojstva je sicer Ljubljančan, kjer se je
rodil 29. decembra 1938 in kjer je diplomiral na
fakulteti za elektrotehniko. Odtlej je Gorenjec,
kajti po diplomi se je zaposlil v Iskrinem kranjskem podjetju Stikala-Razvoj. Službeno pot v
Iskri je začel kot vodja Projektivnega biroja, jo
nadaljeval kot vodja razvoja, vodja delovne
skupnosti in direktor tehničnega sektorja, končal pa kot pomočnik direktorja. Od leta 1976 do
upokojitve je delal v Elektro Gorenjske v Kranju.
Že v svojih ljubljanskih srednješolskih letih
je bil uspešen alpski smučar; kot mladinec je
postal leta 1954 član jugoslovanske državne
reprezentance in ostal državni reprezentant
do leta 1962. Bil je jugoslovanski državni prvak v slalomu, v veleslalomu in smuku pa je
bil vsa ta leta med prvimi tremi. »V smučanju
sem bil tako dober,« pravi, »da sem prišel v
Ko je inž. Tomaž Jamnik prenehal tekmovati v
jugoslovansko reprezentanco, v kateri pa smo
alpskem smučanju in se je po diplomi znašel v
bili takointako sami Slovenci. Nastopal sem
službi in družbi s kranjskimi alpinisti, je postal
eden od njih – in ga zdaj še komajda kdo pozna
na klasičnih alpskih tekmovanjih, na primer
kot nekdanjega vrhunskega smučarja, marsikdo v Kitzbühlu, Wengnu in v Franciji, zadnjič pa
pa kot vrhunskega alpinista.
sem nastopil za državno reprezentanco leta
1965, ko sem se vrnil od vojakov.«
Zakaj se je od smučarjev preselil prav k alpinistom? »Najbrž je bil to kar naraven prehod,«
pravi Jamnik. »Nekaj sem želel v športu še delati in ko v smučanju nisem imel več možnosti
za napredovanje, sem tudi zaradi druščine, v kateri sem se znašel na delovnem mestu, v
kranjski Iskri, presedlal k alpinistom. Ko na to gledam s sedanjega zornega kota, seveda ne
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bi mogel reči, da so bili moji takratni alpinistični uspehi v primerjavi s pravkar končano smučarsko kariero primerljivi in enako veliki. Ko sem prišel h kranjskim alpinistom, sem bil precej
starejši od vseh drugih, ki so takrat vrhunsko plezali; med menoj in Nejcem Zaplotnikom je
bilo, na primer, celih 14 let razlike. Vendar sva veliko plezala skupaj, ker sva se med plezanjem
izvrstno ujela; priznati moram, da me je takrat on vlekel.«
Kako zahtevno plezanje je bilo to? »Pet plus, na primer,« pravi Mišo Jamnik. »Če si takrat
preplezal Čopov steber v Triglavski severni steni ali Aschenbrennerja v Travniku, je to že marsikaj pomenilo. Takrat sta bili predvsem ti dve smeri vstopnica v elitno plezalsko druščino, v
kateri si lahko že kaj rekel. Aschenbrennerja sva plezala z Nejcem dva dni, ker naju je ujelo
slabo vreme, nevihta, v neki luknji v steni sva bivakirala in zjutraj po novem snegu izplezala.
S kom sem preplezal Čopov steber, se najbrž ne spominjam zato, ker med tem plezanjem ni
bilo nikakršnih zapletov.«
Ko je preplezal Čopa in Aschenbrennerja, je bilo seveda treba iti v Centralne Alpe, da
bi se še bolj potrdil v dokazovanju svojih alpinističnih sposobnosti. V Brenvi v masivu Mont
Blanca so Mišo in alpinistični kolegi preplezali Sentinelle Rouge in še kaj, kar je bila priprava
na odpravo v Hindukuš. Tja naj bi šli trije Mojstrančani, tudi Ažman in Brojan, in Kranjčani.
Tam v Brenvi in še kje v Centralnih Alpah pa so Kranjčani plezali v različnih navezah; nekaj tur
jim je uspelo, nekaj pač ne.
Tista prva leta alpinističnega udejstvovanja se Jamnik smučanju vendarle ni čisto odpovedal. V kranjskem alpinističnem odseku se je udeleževal smučarskih memorialov za alpiniste, tekmovanj v klasičnem veleslalomu na urejenih smučiščih, na primer Kramarjevega
memoriala pod Storžičem v Tržiču, na Kamniškem sedlu ali pod Jalovcem. Ti memoriali so
bili običajno spomladi, ko se je začelo turno smučanje. Med alpinisti takrat ni bilo prav veliko
smučarjev, nekateri pa so vendarle bili; »Ciril Praček, na primer, je že bil zelo dober smučar in
alpinist; čeprav sem bil na memorialu WTK, ki se je imenoval po treh v gorah umrlih alpinistih, mnogo mlajši od njega, me je gladko premagal,« se spominja Mišo Jamnik.
V letih svojega intenzivnega alpskega smučanja se ni ukvarjal niti s turnim smučanjem,
saj takrat pogosteje sploh ni hodil v hribe; ves prosti čas mu je pozimi vzelo smučanje in
poleti kondicijske priprave nanj, na primer veslanje. V hribe je takrat in še prej občasno šel z
očetom, seveda izključno po planinskih poteh.
»Ko sem se že uvajal v alpinizem, sem kratek čas še kombiniral plezanje v Centralnih
Alpah in hitrostno smučanje v Cervinii, imenovano kilometro lanciato,« pripoveduje inž. Jamnik. »Na Plato Rossa so bila tekmovanja v smuku, kjer so na določeni točki vsakemu tekmovalcu izmerili hitrost. Največje hitrosti so bile 174 km/h, meni so namerili največjo hitrost
158 km/h. Tekmoval sem zato, ker je takrat veliki Elan iz Begunj hotel sodelovati tudi na tej
preizkušnji: izdelali so ustrezne smuči, z Elanom smo se poznali še iz mojih tekmovalnih let
– in smo se štirje, trije Kranjčani in en Jeseničan, odločili za tekmovanje. Vremenske razmere
so bile tisto leto take, da je padlo malo snega, kar je meni zelo ustrezalo, telesno težjim od
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mene pa manj, kar je pomenilo, da sem bil ta dan drugi. Naslednji dan je sneg najprej pomrznil, potem je začelo žgati sonce, jaz sem padel, drugi pa so bili boljši od mene. Kljub vsemu
je bilo to moje smučanje tedaj jugoslovanski hitrostni rekord na smučeh, ki sicer ni bil prav
veliko opevan in ki so ga naslednje leto že popravili tekmovalci druge ekipe, v kateri sem bil
tudi sam – mislim, da je jugoslovanski rekorder takrat smučal 169 km/h.«
Med kranjskimi alpinisti je donedavni vrhunski smučarski tekmovalec Tomaž Jamnik tedaj uvajal smučanje, »ki ni bilo samo turno, ampak še kaj več. Takrat smo smučali, na primer,
z Mlinarskega sedla na Zgornje Ravni. Ali smo šli s Triglavskega ledenika na sedlo med Malim
in Velikim Triglavom in se potem po isti smeri smučali na ledenik. Takrat sva z Nejcem sicer
premišljevala o smučanju z vrha Triglava, ker pa je bilo malo snega, sva ta načrt opustila. Težavno je bilo tudi smučanje s Kočne na jezersko stran, k Makeku; predvsem spodaj so skoki,
kjer je bilo treba biti nadvse previden. Z Iztokom Beleharjem sva v Skuti smučala na severno
stran, pa spet ne čisto z vrha, ker je pod vrhom stena in nato zelo strmo pobočje in s snegom
nabit graben, kjer sva sčarala spust.
Razpoloženje v AO je bilo takšno, da tisti, ki so do mojega prihoda vodili odsek, niso znali
smučati in se torej s to dejavnostjo niso ukvarjali. Ko se je Nejc Zaplotnik navdušil tudi nad
obiskovanjem gora s smučmi, so se pojavili še drugi, ki jih je to zanimalo.«
Sicer pa takrat alpinističnega smučanja, kakršnega poznamo zdaj, še ni bilo; najbolj navdušeni obiskovalci gora, ki so hodili »tja gor« v vseh letnih časih, so poznali le klasično turno
smučanje, s čimer se je Jamnik takoj po prihodu med alpiniste tudi začel ukvarjati. »Ko sem
diplomiral in prišel v službi v Kranju v stik s pravimi alpinisti,« pravi, »smo začeli spomladi
skupaj hoditi na turne smuke, predvsem okrog Triglava in Jalovca. Toda v mehkem in južnem snegu zaradi opreme, predvsem zaradi vezi, na takšno smučanje nismo hodili; sam
sem takrat turno smučal s prav takšno opremo, kakršno sem imel za alpsko smučanje, kar je
pomenilo, da sem na hrib nosil na nahrbtniku privezane smuči.«
Po alpinističnih učnih letih v kranjskem Alpinističnem odseku je Tomaž Jamnik odšel na
odpravo v pakistanski Hindukuš, v katero se je po lastnih besedah uvrstil, ker je bil v tisti
konkurenci kandidatov plezalsko vendarle še dovolj zanimiv in dober. Tej odpravi na sedemtisočak Istor-O-Nal (7403 m) so naslednja leta sledile še druge odprave v tuja gorstva: leta
1972 na sosednji vrh Kilimandžara (5895 m), na Mawenzi (5147 m), kamor je odšel Jamnik
nato še dvakrat, leta 1992 in 1995, ko je prišel na vrh Kibo (5895 m), leta 1975 je bil član
jugoslovanske državne odprave na Makalu (8463 m), leta 1979 na Mount Everest (8848 m),
leta 1980 je bil vodja odprave na Novo Zelandijo, na njen južni otok, v tamkajšnje Alpe, kjer
je bil cilj predvsem spoznavanje s tamkajšnjimi gorami, morda kakšna nova smer in najvišji
vrh Mt. Cook (3764 m), in leta 1983 vodja odprave na najvišji vrh Pamirja, Pik Komunizma
(7495 m), kjer je s sedla na nadmorski višini 7000 metrov smučal v bazni tabor. Leta 1985
je bil član odprave na Jalung Kang v pogorju Kangčendzenge (8505 m), leta 1986 na Broad
Peak (8047 m) v Karakorumu, kjer je priplezal čisto na vrh gore in se torej lahko pohvali, da
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ima osemtisočak »v žepu«, v istem pogorju je bil leta 1988 vodja odprave na drugi najvišji vrh
sveta, na K2 (8611 m), leta 1990 je vodil odpravo na najvišji vrh sveta, na Mount Everest (8848
m), leta 1993 je bil spet vodja odprave na K2 in leta 1995 na Gašerbrum IV. Leto dni pozneje
je sodeloval na odpravi na Huayna Potosi (6200 m) v Južni Ameriki, leta 1994 in 1998 pa na
Mount McKinley ali Denali (6193 m), kjer pa odprava ni prišla na vrh.
Katere so bile po njegovem mnenju najuspešnejše alpinistične odprave, na katerih je
sodeloval ali jih vodil?
»Na odpravi na Novo Zelandijo je bil eden od ciljev navezava stikov z ljudmi, ki bi odprli
pot v gore Antarktike, kjer so imeli Novozelandci svoje baze, predvsem še na tamkajšnjo najvišjo goro,« pravi vsestransko nadvse zaslužni kranjski alpinist Mišo Jamnik. »Tam sem sicer
dobil nekatere koristne informacije, toda pozneje za takšne odprave pri nas ni bilo več denarja, pa še možnosti za potovanje na Antarktiko so bile potem boljše iz Južne Amerike. Kar pa
zadeva moje najuspešnejše odprave: dvakrat sem vodil odprave na K2 in na Pamir, uspešna
je bila odprava na K2 leta 1993, kar je bila druga slovenska ponovitev vrha, toda hkrati je bila
to žalostna ekspedicija, ker je na pobočjih gore ostal njen član Boštjan Kekec iz Škofje Loke.
Sprva je bilo načrtovano, naj bi na vrh priplezali po prvenstveni smeri čez zahodno steno,
sestopili pa po normalni smeri prvopristopnikov. Potem nam ni uspelo zbrati ekipe, ki bi bila
takrat sposobna uresničiti ta cilj, tako da je odprava prišla na vrh po normalni smeri. Tudi z
načrtom, da bi Davo Karničar smučal s čimvečje višine, po možnosti čisto z vrha K2, ni bilo
nič, ker Davo zaradi snežnih zametov niti ni našel smuči, ki jih je nekaj dni pred tem prinesel
na pobočje gore. Prva 'moja' odprava na K2 pa ni bila uspešna, ker nam je zmanjkalo tako
časa kot materiala in nam zato takrat tudi zaradi slabega vremena ni uspel niti vzpon po
normalni smeri.«
Katere so kljub vrsti vrhunskih dosežkov, na katere bi bil ponosen pravzaprav vsak alpinist, Jamnikove velike neizpolnjene alpinistične želje?
»V Centralnih Alpah,« pripoveduje s komajda zaznavnim kančkom obžalovanja, »sem
hotel preplezati nekatere velike smeri, od katerih mi marsikatere ni uspelo. Neizpolnjena je,
na primer, katera od vsaj treh smeri v Grandes Jorasses, ki sem si jih želel, ali severna stena
Eigerja. Več vzrokov je, zakaj mi to ni uspelo. Začel sem, kot že rečeno, zelo pozno, moji prvotni soplezalci so bodisi našli druge soplezalce ali se nehali ukvarjati s plezanjem, povedal
pa sem že, da sem prišel v odprave predvsem zaradi izkušenj; nisem bil izbran zato, ker naj
bi prišel na vrh, ampak zaradi organizacijskih potreb ekspedicije. Vzpon na osemtisočak sem
si sicer srčno želel, vendar sem prišel na vrh tako visoke gore, na Broad Peak (8047 m), šele
takrat, ko nisem bil obremenjen z nikakršnimi organizacijskimi obveznostmi. Na Makaluju,
na primer, kamor naju je prijavil Nejc Zaplotnik, sem že imel drugačne obveznosti in je bilo
plezanje na drugem mestu. To je bila tista zgodovinska odprava, na kateri je Marjan Manfreda-Marjon kot prvi Zemljan prišel na vrh osemtisočaka brez kisikove maske na obrazu in na
kateri je Zoran Bešlin že skoraj odtaval v onostranstvo, potem ko se je zaradi višinske bolezni
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odpravil na svoje nenadzorovane poti po najvišjih prostranstvih sveta, potem pa po srečnem
naključju in po velikanskih prizadevanjih soplezalca Janeza Dovžana le prišel v bazni tabor
in s hudimi omrzlinami domov v Ljubljano. Nejc je bil na tej odpravi na vrhu, jaz pa sem bil
v prvi vrsti vodja transporta, tudi na gori, kar je pomenilo veliko odpravarsko obveznost in
hkrati nekakšen izgovor, da naj zaradi teh obveznosti ne bi mogel na vrh; a sem kljub vsemu
prišel 7500 metrov visoko.«
V alpinizmu je, gledano površinsko, dosegel skoraj vse, kar je mogoče v tej dejavnosti
doseči: bil je v prestižnih stenah, na odpravah, v Himalaji, na vrhu osemtisočaka.
»No, plezal sem do šestice, resda le v detajlih, kar je bil tiste čase najvišji alpinistični doseg,« odgovarja skromno. »Seveda sem plezal na takratni način, z lestvicami in ne prosto ali
na pogled, kot se dogaja zdaj in kar seveda še bistveno oteži načrt.«
Takrat so bili taki časi, da je človek, ki je bil dalj časa alpinist, nujno prišel v Gorsko reševalno službo, v GRS; oboje je bilo takrat najtesneje povezano, zadnja leta pa se to precej rahlja.
»Takrat smo bili vsi alpinisti tudi reševalci,« pravi Tomaž Jamnik. »Dolga leta sem bil reševalec v gorah – če je bila akcija, smo pač šli. Vendar nisem imel nikakršnih ambicij, da bi na
tem področju dosegel višjo stopnjo, postal, na primer, inštruktor; v nasprotju s tem sem pri
smučariji, ko sem končal tekmovalno pot, opravil trenerski izpit, in tudi pri alpinizmu sem
opravil inštruktorski izpit. Toda trenerstvo se mi je zdelo tudi v alpinizmu nadvse dolgočasna
dejavnost, ker sem bil pač vedno človek akcije. V Kranju je bilo 10 do 12 gorskoreševalnih
akcij na leto; naše delovno območje je bilo razmeroma majhno, južna stran Storžiča, Kamniške Alpe nad Jezerskim, od tod po grebenih do Grintovca in na Kokrsko sedlo ter čez
Kompotelo na Krvavec, kjer je bila meja z delovnim območjem kamniške GRS. Pozneje, ko se
je osamosvojila še postaja GRS Jezersko, se je naša meja delovanja spet nekoliko spremenila.
Včasih je bila Kočna v celoti naša, odtlej so južne strani Grintovca, Kočne in Krvavca naše,
območje GRS Jezersko je severno od tod, kamniška GRS pa deluje na vzhodu do Kokrskega
sedla, 'njen' je južni del Skute in del Grintovca proti Podom. 'Naši' ponesrečenci so tisti, ki
padejo čez Streho Grintovca proti Dovcam, nesreče na poteh z druge strani pa so reševalsko
že nekoliko zapletene; ni natančno opredeljeno, čigave so tamkajšnje žrtve...«
Gorski reševalec Tomaž Jamnik je med drugim sodeloval na verjetno najbolj odmevni
vseslovenski reševalni akciji: v začetku februarja 1968 so bile oči vesoljne Slovenije uprte v
Severno triglavsko steno in v njen dotlej pozimi še nepreplezan Čopov steber, ki je v močan
snežni metež in nato orjaški snežni zimski oklep uklenil trojico alpinističnih prvih zimskih pristopnikov, Aleša Kunaverja, Toneta Sazonova in Staneta Belaka. Več kot 30 gorskih reševalcev
iz vse Slovenije se je trudilo, da bi jim pomagalo, ko pridejo iz stene – v steni jim takrat ni
mogel nihče pomagati. Vodja reševanja France Zupan je svoje delo opravljal celo z Vogla, od
koder je imel z daljnogledom lep pregled nad terenom, večina reševalcev pa je bila v planinski koči na Velem polju. Potem ko so trije plezalci sami izplezali iz stene in mimo Kredarice
prišli na Velo polje, od koder so jim šli reševalci proti Ledinam in koči Planika na pomoč, je
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bilo na Velem polju veličastno proslavljanje tega uspeha.
»Nekateri smo po končani reševalni akciji odšli domov, drugi so menda na Velem polju
slavili, dokler je bilo v koči še kaj tekoče podpore za proslavljanje,« pravi Mišo Jamnik in
nadaljuje: »Predvsem je šlo pri mojih gorskoreševalnih akcijah za nočna iskanja planincev
in alpinistov. V Kočni smo v neki pozni jeseni spravili živega in zdravega v dolino jezerskega
jagra Viktorja Vreša, ki je kar plezal v višave, dokler je mogel, ko pa v poznem večeru ni mogel
ne naprej in ne nazaj, je poklical na pomoč. Vso noč smo v tej akciji, na kateri sta med drugimi sodelovala takrat zelo aktivna gorska reševalca Nejc Zaplotnik in Andrej Štremfelj, po
pomrznjenih skalah plezali do njega in ga iznad Makeka spravili v dolino.« Toda v njegovih
gorskoreševalnih spominih je do današnjega dne ostalo, da je bilo več kot reševanja pobiranja tistega, kar je od nesrečnega vzpona ostalo.
Zgodilo se je celo to, da je Jamnik postal načelnik kranjske postaje GRS. »Za Milčem Herlecom je postal načelnik Mitja Brajnik, po hudi nesreči na Okrešlju junija 1997, kjer je umrl, pa
so za načelnika GRS Kranj izvolili mene in sem ostal na tem položaju dobrih deset let,« obuja
spomine inž. Tomaž Jamnik in jih vrača na drugo področje svojega gorniškega udejstvovanja. »Bilo je prav tako kot na nekaterih alpinističnih odpravah: kot izkušenega alpinista so me
povabili, naj bi sodeloval, ne da bi prišel na vrh, ampak da bi urejal nekatere tehnične zadeve,
brez katerih na velikih odpravah ne gre. Tako je bilo, če se spomnim, na primer na mednarodni slovensko-italijanski odpravi na Everest leta 1990, katere vodja sem bil, ker sem se dobro
poznal z alpinisti čez mejo, tudi s Slovenci iz zamejstva, tudi s Tržačanom Duškom Jelinčičem,
s katerim sem bil pred tem že na Broad Peaku; tam sva tako on kot jaz prišla na vrh gore in sva
torej postala osvajalca osemtisočaka. Člani tiste odprave na Everest smo bili močno mešana
druščina: dva Italijana, slovenski Tržačani, Mica in Andrej Štremfelj in Janez Jeglič, ki ga je
leta 1997 z vrha himalajskega Nuptseja odpihnil veter in je njegov soplezalec Tomaž Humar
našel na vrhu samo njegov telefon. Na tej everestovski odpravi sem imel smolo: z velikimi
težavami smo zbrali denar, v Katmanduju pa se mi je odprla rana na dvanajsterniku, krvavitve
so mi ustavili v tamkajšnji mednarodni bolnišnici, potem sem se moral vrniti domov, drugi
člani odprave pa so šli pod vodstvom Andreja Štremflja dalje.«
Jamnikovi dve hčerki sta šli kljub dobri očetovi smučarski vzgoji dobesedno v druge
športne vode; obe sta postali vrhunski maratonski plavalki.
»Seveda sem želel, da bi smučali, saj bi jima lahko marsikaj svetoval; v kranjskem smučarskem klubu sem bil tudi po koncu svoje tekmovalne kariere še precej časa trener in vaditelj,«
pravi naš sogovornik. »V svojih zgodnjih šolskih letih sta hčerki res smučali, toda v kranjski
šoli so imeli takrat veliko plavalnih dejavnosti. Vse prijateljice in sošolke starejše hčerke Mojce
in mlajše Maše so plavale, oni dve pa naj bi smučali! Poleg tega je bilo takrat v šoli bistveno
manj smučarskih kot plavalnih tekmovanj, kjer se je bilo mogoče dokazovati, na plavalnih
tekmah so tudi pogosteje dajali priznanja in medalje za dosežke in za visoka mesta kot na
smučarskih. Obe sta sprva smučali in plavali, potem pa v glavnem samo še plavali, tudi zato,
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ker so takrat predvsem dekleta dosegala lepe uspehe že v mladih letih. Bili sta dobri na 400
in 800 metrov, na daljših progah torej, in sta potem plavali še na maratonih, tudi na jezerih
in na odprtem morju, kjer je dalj časa zdržala mlajša Maša, čeprav je to – tako kot alpinizem
– naporna in težavna športna panoga.«
Tako sta jabolki padli kar daleč od drevesa, ki še kar raste na svojih skalnatih višinah.
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Nejc Zaplotnik

Kultni plezalec generacij
Ena od najprepoznavnejših in največjih osebnosti kranjskega in slovenskega alpinizma je
bil brez vsakega dvoma Jernej – Nejc Zaplotnik, ki je bil že za svojega kratkega življenja pri
vrhu svetovnega plezanja, če pa bi bila usoda z njim bolj milostna, bi postal njegov najvišji
vrh. Ker je imel poleg alpinističnih tudi literarne sposobnosti, oboje pa je dokazal že kot mladenič, sta z Nejcem veliko izgubila tako alpinizem kot planinsko slovstvo.
Nejc, kot so ga vsi klicali, se je rodil 15. aprila
1952 kot najmlajši od treh otrok očetu krojaču
in materi snažilki na Rupi v predmestju Kranja.
Sedemletnika so starši vpisali v osnovno šolo v
Kranju, šolanje je po osemletki nadaljeval na
kranjski gimnaziji, kjer je leta 1971 maturiral. Že
kot dijak tretjega letnika je postal član Alpinističnega odseka v Planinskem društvu Kranj,
katerega kronisti so njegovo ime že isto leto zabeležili v društveno kroniko, ko je v navezi s prijateljem in soplezalcem Tonetom Perčičem,
prav tako Kranjčanom, plezal v Grintovčevem
stebru. V zadnjem letniku gimnazije je postal še
registriran gorski reševalec.
Komaj 19-letni se je takoj po maturi poročil s še dve leti mlajšo Mojco, v zakonu pa so
se jima rodili sinovi Nejc, Luka in Jaka. Isto leto
se je sicer vpisal na oddelek za psihologijo na
ljubljanski Filozofski fakulteti, vendar je že po
Kdo ve, kam vse bi priplezal Nejc Zaplotnik
(1952-1983), če mu usodni snežni plaz na poletu dni odnehal in se zaposlil v kranjski Službočjih himalajskega osemtisočaka Manasluja
bi družbenega knjigovodstva – družina je pač
ne bi pretrgal življenjske poti.
morala od nečesa živeti –, kjer je ostal do leta
1975, vmes pa je pri alpincih na Pokljuki in v Tolminu odslužil za tiste čase obvezno vojaščino.
Leta 1972 se je pravzaprav začela Zaplotnikova prava in nadvse bogata alpinistična pot.
V Anića kuku v Paklenici je z ženo Mojco to leto preplezal Družinsko smer, nato s Tonetom
Perčičem v Zadnji Mojstrovki prvenstveno smer Steber revežev, katere poimenovanje je šlo
močno v nos vodstvu Planinske zveze Slovenije, ker da v socializmu ni revežev, a je ime ostalo in se do današnjih dni ni spremenilo, slednjič pa sta s Perčičem kot člana kranjske alpinistične odprave preplezala v vzhodni steni Mavenzija na Kilimandžaru še novo težavno
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in zato mednarodno odmevno Kranjsko
smer.
Seveda bi bilo preobširno navajati vse
alpinistične podvige, ki se jih je v sedemdesetih in v začetku osemdesetih let uspešno
lotil Nejc Zaplotnik, zato naj zabeležimo le
najpomembnejše in najodmevnejše.
Leta 1975, 8. marca, je s Tomažem
Jamnikom smučal z vrha Jalovca, 11. maja
skupaj z njim še z vrha Kočne, in sicer čez
njeno severno steno, naslednje leto pa je
ista dvojica smučala z Dolgega hrbta čez
Mlinarsko sedlo, kar so bili – in so še vedno
– vrhunski dosežki slovenskega alpinističnega smučanja. Leto 1975 je bilo za Nejca
nasploh prelomno: kot član velike slovenske (jugoslovanske) himalajske odprave
je priplezal na vrh svojega prvega osemtisočaka, 8463 metrov visokega Makaluja,
se vpisal na ljubljansko Fakulteto za šport
(katere absolvent je postal v zadnjem letu
Pod severovzhodno steno Mavenzija je Tone Perčič
svojega življenja) in se kot učitelj športne
dokumentarno posnel Nejca Zaplotnika, naslednji
vzgoje zaposlil na osnovni šoli Staneta Žadan pa sta nadvse mlada alpinista v tej steni preplegarja v Kranju.
zala prvenstveno Kranjsko smer.
Naslednje leto je z Ivčem Kotnikom iz
Velenja preplezal težavni Schmidtovo smer v Matterhornu v Centralnih Alpah in s kranjskim
someščanom Markom Štremfljem še zahtevnejšo smer Carlesso-Sandri v Civetti, leta 1977
pa je prav tako s someščanom Andrejem Štremfljem, Markovim bratom, prišel na vrh svojega drugega osemtisočaka, Gašerbruma (8068 m) v pakistanskem Karakorumu. V isti navezi, z
Andrejem, je še dve leti pozneje v dramatičnih okoliščinah priplezal na najvišjo točko našega
planeta, na vrh 8848 metrov visokega Mount Everesta na meji med nepalskim in kitajskim
delom Himalaje; bila sta prva jugoslovanska, v resnici pa slovenska (in seveda kranjska) naveza, ki je stopila na tretji zemeljski tečaj.
Jesen pred tem je sam preplezal zahtevno Skalaško smer v Špiku in leto dni po Everestu
prav tako sam v enem dnevu Čopov steber v Severni triglavski steni.
Njegova predzadnja himalajska odprava je bila leta 1981, ko so slovenski alpinisti pod
vodstvom Aleša Kunaverja hoteli po še nepreplezani južni steni priti na vrh 8516 metrov
visokega Everestovega soseda Lotseja, kar pa jim ni uspelo. Dve leti pozneje sta se Nejc Za-
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plotnik iz Kranja in Viki Grošelj z Ljubljane na povabilo hrvaških alpinistov iz Splita udeležila
odprave na 8163 metrov visoki himalajski Manaslu, toda le devet dni po Nejčevem 31. rojstnem dnevu je 24. aprila snežni plaz na spodnjih pobočjih gore za vedno pokopal tega
vrhunskega alpinista s tremi osemtisočaki v žepu, kar je bil za tiste čase (in je seveda še zdaj)
izvrsten himalajski uspeh.
Ljubljanski alpinist Viki Grošelj, ki je z desetimi osvojenimi osemtisočaki med Slovenci
še vedno prvi med zbiralci osemtisočmetrskih vrhov, je bil prvi, ki je bil na kraju tragičnega
dogodka. Tista dogajanja je opisal v zadnji, že osmi izdaji Zaplotnikove (edine) knjige »Pot«,
ki jo je leta 2009 izdala Mladinska knjiga.
Marca 1983. leta je splitska odprava s pridruženima slovenskima alpinistoma odpotovala
v Nepal in prišla iz Katmanduja v nekaj dneh do baze pod južno steno gore, v kateri so nameravali preplezati novo smer. V treh skupinah, ki so jih vodili najizkušenejši, Splitčan Stipe
Božić, Ljubljančan Viki Grošelj in Kranjčan Nejc Zaplotnik, so plezalci pripravljali pot proti
vrhu in so se v baznem taboru srečevali le občasno, tako med drugim 15. aprila, ko so skupaj
praznovali Nejčev 31. rojstni dan. »V prešernem razpoloženju je pod streho jedilnice razrezal
torto, ki mu jo je pripravil kuhar, in nazdravili smo rojstnemu dnevu in skorajšnjemu uspehu
na gori«, ko ni nihče niti slutil, kaj se bo zgodilo le devet dni pozneje.
Dne 24. aprila sta Viki Grošelj in Edo Retelj sestopala iz drugega višinskega tabora na
gori proti bazi, Nejčeva skupina pa se je iz prvega višinskega tabora odpravila navzgor. Sredi
stene naj bi se srečali in Viki bi Nejcu povedal, da sta s soplezalcem postavila četrti višinski
tabor in napela fiksne vrvi do višine 7000 metrov. Toda tam nekje se je tedaj utrgala ogromna
plast serakov, »ledeni bloki, veliki kakor hiše, so se drobili med seboj v vse manjše kose in se
spreminjali v strahovito hiter leden plaz. Kot uročen sem opazoval drobne pike pod steno,
ki so za hip obstale, potem pa začele bežati. Čeprav je glavni del plazu zgrmel mimo njih, je
stranski tok zajel dvojico, hip zatem pa so vsi izginili v oblaku ledenih drobcev, ki se je dvignil
nad orjaški podor,« piše Grošelj.
Ne da bi veliko pomišljal, je Viki zdrvel navzdol in od šerp zvedel, da je zasulo Nejca Zaplotnika in Anteja Bučana. Tekel je tja, kjer je oba zadnjič videl, preden ju je zakril plaz, se tam
ustavil in »panično smo začeli premetavati grude ledu. Nenadoma sem zagledal fotoaparat
in nahrbtnik. Kopal sem kot nor, a le nekaj centimetrov pod ledenim drobirjem je bil plaz trd
kot kamen; od orjaškega pritiska so se ledene gmote sprijele v pravi beton. Nenadoma sem
zagledal čevelj, nogo, Nejčevo trenirko. Brez cepina ni šlo. Ihtavo sem zamahoval, pa spet z
rokami odmetaval izkopani led. Osvobodili smo še drugo nogo in trup. Sam sem se lotil ledu
okrog glave. Previdno sem ga odstranjeval in odtrgal še zadnjo ploščo. Nejc je bil pred menoj.
Čudno miren, malo začuden obraz je strmel vame. Obupno sem jokal in ga stiskal k sebi...«
Mrtvega Nejca so odnesli nekoliko nižje na travnato bočno ledeniško moreno, jo odkopali
za grob globoko, položili vanjo nesrečnega mladeniča, ga zagrebli in na gomilo postavili viharniški križ, ki je bil 13 let pozneje, leta 1996, ko je Viki Grošelj pripeljal na očetov grob Nejčevo
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družino in prijatelje, kljub viharjem izpod Manasluja in Anapurn še vedno na istem mestu.
Poleg spomina je za Nejcem ostala njegova knjiga »Pot«, ki je že dolgo kultna literatura
marsikaterega slovenskega alpinista, zasnova njegovega romana »Peter Simsen«, ki ga je
pisal še pod Manaslujem, in nekaj člankov, ki jih je po svojih plezanjih napisal za »Planinski
vestnik« in za nekatere dnevne in druge časopise. Naj obudimo spomin na njegovo prvo
alpinistično odpravo, ki jo je organiziralo njegovo matično PD Kranj, ko sta s Tonetom Perčičem v vzhodni steni Mavenzija »potegnila« prvenstveno slovensko smer v Afriki, kar je Nejc
popisal za »Planinski vestnik« (PV 1973, stran 53).

Zmagovita naveza iz prvenstvene Kranjske smeri v Mavenziju Tone Perčič in Nejc Zaplotnik

»Pravkar sva prisopihala s 5149 metrov visokega Mavenzija,« začne Zaplotnik to svojo
pripoved po vrnitvi z ogledne ture. »Glava je zaradi višine čudno polna, v ušesih brni, usta
so suha in grlo vneto od puščavskega prahu in vročega sonca. Doživetja današnjega dne so
nama pokvarila navdušenje, prav nič nama ni do plezanja. Dolga hoja sredi oblakov prahu,
žgoče sonce nad glavo, pomanjkanje vode, mrzle noči, vsak večer snežne nevihte, višina in
izredno krušljive stene razbitega vulkanskega vrha, vse to otopi duha in pobije moralo. Z
vrha sva se razgledovala v vzhodno steno, vso razbito od zemeljskih sil in erozije, visoko prek
tisoč metrov. Ko si enkrat tu notri, si odtrgan od sveta kakor vesoljci, kadar zavijejo okrog
lune, prepuščen sam sebi, svoji volji in moči, odvisen od milosti narave. Vendar je vzhodna
stena cilj naše odprave in zato ne smeva zatajiti. Vodja Franci Ekar naju mora prav trdo prijeti,
da se zopet pripraviva za vzpon.«
V koči Horombo sta prenočila, zložila opremo in hrano v dve transportni vreči, ki ju bosta
črna nosača nesla do koče Mavenzi, in se zgodaj zjutraj odpravila na negotovo in nevarno
pot. Kjer postane pokrajina že skoraj čisto puščavska, sta pri velikem možicu zavila z običajne
poti na goro na desno proti zahodni steni Mavenzija in se ustavila v majhni pločevinasti
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kočici Mavenzi, si skuhala mleko in počakala nosača, potem pa preložila vse potrebno iz transportnih vreč v nahrbtnika. »Kakor veva iz izkušnje,« je zapisal Nejc, »klinov skoraj ne moreš
zabijati, zato jih vzameva le za vzorec, več pa pomožnih vrvic in lesenih zagozd, nekaj hrane, največ tekoče, in piškotov, opremo za bivak, rezervno obleko in dvojno vrv, pri bližnjem
studencu si nalijeva še tri čutare vode in nared sva. Takoj se odpraviva naprej, kajti še danes
morava priti pod steno.«

Zgodovinska fotografija ob kitajski piramidi na
vrhu Mount Everesta, ki so jo alpinisti kos za
kosom odnesli za spomin in je zdaj ni več: prva
Slovenca na najvišji točki sveta sta bila Kranjčana
Nejc Zaplotnik in Andrej Štremfelj; takole je Drejc
za vse večne čase upodobil Nejca.

Tako »se prične romanje, ki je verjetno ubilo voljo že marsikateremu alpinistu, ki se je
hotel povzpeti preko vzhodne stene.« Ta opis dobro razumejo le plezalci, ker je mešanica
tehničnih podrobnosti in jadikovanja zaradi peklenske vročine, gaženja po drobnem pesku,
kjer je učinek vzpenjanja v resnici pravo Sizifovo delo, tavanja med grapami, razpokami in
blodnjaki stebrov in melišč ter izgubljanja med krušljivimi stenami. »Po ozki grapi se spustiva
na vzhodno stran in nad melišči prečiva v sredino stebrov,« piše. »Že samo ta del stene je svet
zase, razsežen vsaj toliko kot zahodni del Triglavske stene, le da je višji.« Ker so postajale sence grebenov vse daljše, kar je kazalo na skorašnjo noč, čeprav je bila ura komaj štiri popoldne,
saj »ob šestih tukaj že ugasnejo luč«, sta se začela ogledovati po prostoru za bivak. Čez skale,
drobljive kakor v kamnolomu, čez skoke, kjer se je bilo treba pri plezanju zanesti na srečo,
kajti razpok za kline ni bilo nobenih, sta pritelovadila do široke police, kjer sta si uredila bivak.
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Pripravila sta si večerjo, obesila opremo na vrvice, zlezla v puhovki in bivak vreči, Nejc si je še
prižgal cigareto, ko je dogorela, sta zadremala. Že ob osmih zvečer ju je prebudil leden veter,
ki je prepihal celo bivak vrečo. Nespečnost sta si potem krajšala s preučevanjem zvezdnatega
neba, kakršno se jima je kazalo, in ugibanjem, koliko stopinj pod ničlo je temperatura, čeprav
sta bila skoraj na ekvatorju.
Sonce je vzšlo, »kakor da bi ga nekdo brcnil izza obzorja«, in plezalca sta se odpravila
proti vrhu. Ko sta bila že prepričana, da sta iz najhujšega, sta se znašla pod velikanskim več
kot štiristo metrov visokim in spodaj popolnoma nerazčlenjenim rdečim stebrom, ga pod
previsnimi in močno krušljivimi skoki, kjer nista mogla niti pomisliti na to, da bi lahko zabila
varovalni klin, nekako obšla in naokrog priplezala na njegov vrh, potem pa sta se razvezala
in plezala vsak zase, ker sta presodila, da je zaradi krušljivih skal tako varneje. Da je bila mera
nevarnosti polna, sta se – brez derez – znašla še na strmem ledu, v katerega sta z lednim kladivom sekala stopinje. »Točno ob dveh popoldne doseževa rob stene v škrbini med glavnima vrhovoma, 5149 metrov visokim Hans Mayer Peakom in nekaj metrov nižjim Nordeckom.
Zdirjava še na Hans Mayer Peak, kjer s ponosom vpiševa novo smer.«
Kot je v tej pripovedi napisal Nejc Zaplotnik, »smo smer ob 25. jubileju Alpinističnega
odseka in GRS Kranj krstili za Kranjsko smer. Nejc Zaplotnik in Tone Perčič sva plezala deset
ur, ocena IV, spodaj deloma V, zgoraj III.«
Čeprav Nejc Zaplotnik za svojega kratkega življenja ni dosegel marsičesa, kar bi lahko in
kar je nameraval, je vendarle postal kultni kranjski in slovenski alpinist. Matično planinsko
društvo ga je posmrtno proglasilo za častnega člana, posmrtno je postal tudi častni meščan
Mestne občine Kranj. Dne 2. septembra 2011 so mu pred sedežem PD Kranj sredi mesta postavili doprsni kip, pred tem pa isto popoldne odprli še njemu posvečeno razstavo fotografij
in njegovih alpinističnih osebnih predmetov (postavili sta jo kustodinji Gorenjskega muzeja
Monika Rogelj in Jelena Justin, na slovesnosti je govorila tudi Marija Štremfelj) ter pripravili
okroglo mizo o vsestranskem gorniku Nejcu Zaplotniku.
Lep spomenik, ne iz brona in ne iz kamna, mu je na okrogli mizi v prostorih kranjske mestne občine, na kateri so kot govorci sodelovali predsednik PD Kranj in voditelj okrogle mize
Franc Ekar, alpinisti in Nejčevi soplezalci Tone Perčič, Tomaž Jamnik, Andrej Štremfelj in Tone
Škarja, direktorica Gorenjskega muzeja iz Kranja Marija Ogrin in prof. dr. Igor Škamperle, ki
je bil njega dni tudi odličen alpinist, postavil slednji, ko je dejal, da »je bil izjemna osebnost,
ki dejansko prehaja že na legendarno raven. Njegovo izjemnost zaznamujejo odlični alpinistični vzponi v domačih in tujih gorah, iskrena in preprosta velikodušnost, ki so jo izžarevala
tako njegova dejanja v gorah kakor pristni odnos med ljudmi, izjemna pa je in bo ostala tudi
njegova knjiga 'Pot', v kateri je popisal svoje alpinistične izkušnje in dosežke. Nekateri od teh
so postali že antologijski in sta na neki način oba, tako sam vzpon, kakor avtorjev (Nejčev)
literarni opis dogodka, postala pomemben del slovenske alpinistične zgodovine in njene
kulture. Eden takšnih je nedvomno opis sklepnega vzpona po jugozahodnem grebenu na
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vrh Everesta, ki sta ga po zahtevnem plezanju opravila z Andrejem Štremfljem in prišla kot
prva Slovenca (in tudi prva Jugoslovana) po prvenstveni smeri na najvišjo goro sveta. Mnogi
ta vzpon preko zahtevnih skalnih stopenj nad osem tisoč metri poznamo skoraj iz prve roke,
ker ga je tako pristno in doživeto opisal Nejc Zaplotnik.
Nedvomno je bil velik literarni talent«, je nadaljeval Igor Škamperle, »in njegova knjiga
'Pot' se umešča med najboljša literarna dela s področja opisovanja gora in narave. V slovenski
kulturi ima takšno pisanje dolgotrajno in bogato tradicijo, ki spremlja naš prostor od samega
začetka književnega ustvarjanja, od prvega pripovednega dela Janeza Mencingerja iz sredine 19. stoletja, ki ima naslov 'Moja hoja na Triglav' (čeprav ne gre za opis vzpona, ampak za
razmislek o narodni kulturi), preko znamenitih in danes že klasičnih del gorniškega leposlovja, ki so jih pisali Josip Tominšek, Pavel Kunaver, France Avčin, do mnogih sodobnih avtorjev.
Nejc Zaplotnik presega dokumentarno raven in prekoračuje opis samega dogodka in
njegovo akcijsko dogajanje. V svoje pisanje je zelo učinkovito vnesel eksistenčno vsebinsko raven, s katero ima bralec možnost vstopati v neposredno doživete psihološke prigode
glavnega junaka, opisovalca dogodkov, in njegovih sopotnikov. Rdeča nit so seveda gore,
priprava na vzpon, soočanje s težavami v stenah in njihovo premagovanje, hkrati s tem pa
se misli in asociacije pletejo v različne smeri, domov k domačim, k plezalnim tovarišem, pa
tudi k vprašanjem, ki zadevajo smisel in pomen celotnega početja, kot je plezanje v gorah in
odhajanje naproti zahtevnim in nevarnim preizkušnjam. Zaplotnikova knjiga 'Pot' spominja
na literarno zvrst, ki ji strokovno pravimo 'Bildungsroman', to pomeni roman rasti in oblikovanja, ki opisuje junakovo postopno zorenje, ki ga tako in drugače pilijo in izoblikujejo zunanje
okoliščine in notranji duševni svet. Ta se, prav zaradi vpliva dogodkov in preizkušenj, postopno spreminja in dozoreva. Gore in alpinistična dejavnost pa so tisti svet, kjer nam objektivne
naravne okoliščine, od nevarnosti in tovarištva z bližnjo osebo do zelo globokega občutka
sreče in zadovoljstva ob uspešni turi še kako izrazito sooblikujejo značaj, razumevanje sveta
in njegovo vrednotenje.
Na vrhu njegovega alpinističnega in ustvarjalnega vzpona je Nejca Zaplotnika zadela
nesreča, ko ga je v Himalaji pokopal plaz (1983). Kam bi se razvijalo njegovo literarno pisanje, je težko reči. Na osnovi prve knjige 'Pot', v kateri je ustvaril nekatere očarljive in čudovite
odlomke, posebno pa iz zvena in duha besed v njenem zadnjem poglavju 'Torong La se sveti
v mesečini', lahko sklepamo, da bi ga pot vodila v duševno poglobitev snovi, temu lahko rečemo tudi introspekcija, verjetno pa tudi k prepletanju domišljije in objektivne realnosti, kjer
goli fizični vzpon izgubi svojo prvotno vrednost in se nevidno preobraža v nekaj drugega,
ki postaja domišljijska, duhovna in simbolna vrednost. Morda lahko Nejca Zaplotnika v tem
primerjamo z nekaterimi ustvarjalnimi osebami, ki so iskale podobne poti, izkazale veliko
ustvarjalno moč in umrle mlade. Na misel mi pride pesnik Srečko Kosovel, pa tudi plezalec
in razmišljajoči človek, mlad filozof Klement Jug, ki je leta 1924, star 26 let, padel v Triglavski
steni. Kako bi se njihov razvoj odvijal naprej, ko bi živeli?
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Zaplotnik je v svojih planinskih spisih zajel tisto, kar je bistveno pri plezalnem vzponu, to
pa je arhetipsko dejanje vzpona. Gre za raven, ki ima v sebi stremljenje po vertikalnem dvigu,
premagovanju težav na kar najbolj pristen in naraven način, pri čemer to dejanje spremljajo
mnoge zunanje okoliščine in resnična nevarnost, ki ogroža plezalčevo življenje. Kakor koli že
to ocenjujemo, bližina smrti ima temeljno vrednost v alpinizmu in brez nje alpinizem preneha biti to, kar je, in se spremeni v športno dejavnost oziroma v pohodništvo. Mnogi se sprašujejo, zakaj človek samodejno tvega in odhaja v gorske stene, kljub objektivni nevarnosti.
Odgovor je preprost in Zaplotnikova knjiga o tem lepo piše: ker je moč doživetja v stenah in
izbranih prostorih gora neizmerljivo večja kakor na običajni vsakodnevni horizontali. Ker ima
premagovanje naravnih ovir svojo etično plat, saj nas spodbuja in notranje duševno krepi; in
ker nas gore s svojo lepoto očarajo, zato ima pot vanje vedno veliko opraviti tudi z ljubeznijo.
Počastitev spomina osebnosti, za katero menimo, da nam je posredovala nekaj pomembnega in jo lahko ponudimo posebno mladim in zanamcem kot neke vrste pozitivni zgled in
vzor, je pomembno dejanje. Danes morda še bolj, kakor v preteklosti. Zavedati se moramo,
da t. i. tradicija ni nekaj fiksnega, danega vnaprej in zakoličena enkrat za zmeraj. Tradicijo,
naj gre za narodno kulturo, pokrajino ali neko dejavnost, moramo vedno znova obujati in
graditi, jo ohranjati 'pri življenju', tako da iz nje črpamo navdih, vzor, pogum in nagovor za
naše današnje bivanje. To počnemo tudi preko simbolnega poustvarjanja, z literarnimi deli,
umetnostjo, postavljanjem obeležij ali neke vrste znamenji, ki vzdržujejo in sploh omogočajo govor o nekaterih stvareh preteklosti in naše tradicije. S tem sami sebi minule dogodke in
objektivna dejstva, naj gre za vzpone ali dogodke iz nacionalne zgodovine, napolnjujemo z
novimi vsebinami, te pa ustvarjajo in pridobivajo nove pomene. Tako živi tradicija. Če tega
ljudje ne zmorejo, ampak se le pasivno predajajo komercialni ponudbi ter idejam, ki jih ta
ponuja, neko izročilo odmre.
Naj spomnim, da smo s prijateljema leto po nesreči Nejca Zaplotnika, poleti 1984, v Loški
steni v Posočju preplezali novo smer 'Znamenje ob poti' in jo posvetili njemu v spomin. Smer
je še vedno ena najzahtevnejših pri nas.
Od Nejca Zaplotnika nam bodo ostali izjemni vzponi v domačih in tujih gorah, od Alp
do afriškega sonca, stene El Capitan v Yosemitih, tja do himalajskih vršacev (Makalu, Everest, južna stena Lotseja), kjer je njegova duša verjetno doživela še najgloblji nagovor. Ostala
nam je tudi njegova knjiga 'Pot', izvrstno literarno delo, ki bo nedvomno še naprej doživljala
ponatise in nagovarjala mnoge mlade in starejše ljudi s svojo pristno človeško dušo, lepoto
besednih opisov in posredovanim doživetjem.
Naj sklenem z mislijo, da lahko vsebino življenja in dela Nejca Zaplotnika na kratko povzamemo s tremi značilnostmi, ki jih odlično podaja tudi njegova knjiga: ljubezen do narave
in še posebno do gora in njihovih sten; odločnost in pogum pri premagovanju skalnih težav,
ki ohranjata pristno, razumno in človeško mero; ter pozitivni odnos do življenja.«
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Marija in Andrej Štremfelj

Zakon, zvezan s hribi
Nobenega dvoma ni, da sta v celotni zgodovini slovenskega plezalstva najuspešnejši
kranjski in slovenski alpinistični zakonski par Marija in Andrej Štremfelj. Oba že abrahama in
roditelja treh otrok, Katarine, Anžeta in Neže, ne glede na družinske in poklicne obveznosti
slejkoprej živita za alpinizem in temu načinu življenja prilagajata vse drugo.

Zakonca Marija in Andrej Štremfelj sta svojo skupno življenjsko pot
skoraj v celoti prilagodila alpinističnemu načinu življenja.

Pripoved o tem zakonskem paru je treba začeti v številni kranjski družini Perčičevih, katere eden od otrok, Tone, je postal prijatelj Nejca Zaplotnika, ko sta se oba odločila vsak svoje
mlado življenje popestriti s plezanjem. Postala sta nerazdružna in prav kmalu zelo uspešna
alpinistična naveza, ki je na vrhuncih uspehov razpadla: Nejcu je bil na prvem mestu alpinizem, Tone se je odločil, da bo to družinsko življenje.
Marija Štremfelj, ki je zdaj skoraj nihče več ne pozna kot Perčičevo, se spominja:
»V hribe sem začela hoditi z veroučnimi izleti. Sem iz Perčičeve družine z desetimi otroki,
drug za drugim smo šli po istih poteh vzgoje, torej tudi k verouku in z veroučnimi skupinami
na izlete in tudi v gore. Tudi moj brat Tone in Nejc Zaplotnik, ki sta bila starejša od mene, sta
šla po isti poti; v hribih ju je začelo zanimati še kaj več kot samo hoja po poteh, včlanila sta
se v alpinistični odsek pri kranjskem PD, Tone je postal načelnik AO in tudi mene je začela
zanimati ta dejavnost, med drugim zato, ker je brat doma večkrat kazal diapozitive iz hribov
in s plezanja, na te predstave pa so hodili njegovi plezalski tovariši. Spominjam se: ko je prišla
mama v sobo, kjer je kazal slike, je diapozitive obrnil tako, da navpične stene niso bile več
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navpične in se je zdelo, kot da alpinisti hodijo po ravnem. Zanimiva se mi je zdela plezalska
dejavnost, pa tudi družba – v srednji šoli, kjer sem bila takrat, človek pač išče torišče za svoje
dejavnosti. V začetku ni šlo samo za mojo veliko željo po plezanju, ampak še bolj za druženje
in aktivnosti v naravi. To je bil vzrok, da sem začela plezati. Andrej je bil eden od tistih, ki
so redno prihajali k nam domov na bratova prikazovanja diapozitivov. Pozneje, ko sem se
včlanila v AO, je Andrej že zelo dobro plezal in je bil eden od glavnih v odseku – kar zadeva
plezanje in ne vodstvene funkcije. Šla sem skozi alpinistično šolo, precej sva plezala v navezi z
Matejem Kranjcem, nekaj let pozneje, ko sva že hodila in se potem poročila, pa z Andrejem.«
Andrej Štremfelj se je rodil 17. decembra 1956 v Kranju; v družini sta bila dva otroka, poleg
Andreja še Marko, ki je bil vsaj do leta 1979 enako vrhunski alpinist kot Andrej. Kot je bilo že
neštetokrat popisano, je trojna naveza tistega znamenitega leta 1979 odšla iz najvišjega višinskega tabora na Zahodni rami proti najvišjemu vrhu sveta, Mount Everestu, ko se je Marku
pokvarila kisikova maska in se je moral vrniti, na vrh pa sta tisti dan kot prva Slovenca prišla
Andrej Štremfelj in Nejc Zaplotnik. Andrej je leta 1983 diplomiral na ljubljanski Fakulteti za
šport in je zaposlen kot učitelj telesne vzgoje na Srednji lesarski šoli v Škofji Loki. Njegova žena
Marija je približno pol leta mlajša od njega in je prav tako zaposlena v prosveti. Andrej pleza
od leta 1972, alpinistični pripravnik je postal leto dni pozneje, »polnopravni« alpinist še leto
pozneje in alpinistični inštruktor leta 1978; leta 1974 je postal gorski reševalec-pripravnik, gorski reševalec z vsemi dokazili leta 1979, izprašan gorski vodnik z licenco pa leta 1982. Ob vsem
tem je bil tudi načelnik Komisije za alpinizem pri Planinski zvezi Slovenije in načelnik AO Kranj.
Morda je za zakonca Štremfelj v alpinističnem smislu prelomno leto 1979, leto prvega
slovenskega vzpona na vrh najvišje gore na svetu, čeprav sta imela oba tudi že pred tem vsak
zase precej lepih alpinističnih uspehov. Andrej je, na primer, leta 1977 preplezal v Frdamanih
policah v slovenskih Julijskih Alpah težavno prvenstveno smer Čebelica ter bil na odpravah
na Kavkaz, kjer je leta 1975 po severnem stebru Nakra Tau priplezal na Elbrus (5633 m), dve
leti pozneje pa je skupaj z Nejcem Zaplotnikom v prvenstvenem vzponu po jugozahodnem
grebenu priplezal na vrh svojega prvega osemtisočaka Gašerbruma (8068 m).
Marija lahko vsak trenutek natančno našteje vse svoje ekspedicije: »Moja prva odprava je
bila v Južno Ameriko, na Alpamayo in Chacraraju. Z odprava PD Kranj smo odpotovali iz domačega mesta 13. maja 1979, isti dan, ko sta Andrej in Nejc prišla na vrh Everesta. Popoldne
smo doma po radiu še poslušali poročila in zvočne posnetke, ki sta jih omogočila radijska
tehnika odprave Slavko Šetina in Matjaž Culiberg, zvečer smo šli z vlakom na pot. Naša odprava je bila uspešna, prišli smo na oba vrhova, saj smo imeli dovolj časa, na vrhu šesttisočaka Chacraraja sva bila s Tomom Česnom, bila sem prva ženska, ki je bila na vrhu te gore. Moja
naslednja odprava je bila leta 1982; bila je prva jugoslovanska ženska alpinistična odprava,
na Pik Komunizma (7549 m), kamor smo tudi priplezale vse razen ene. Naslednja odprava,
slovenska meddruštvena, je bila leta 1986, in sicer na himalajski osemtisočak Broad Peak
(8047 m), kjer smo bili štirje Kranjčani, pa tudi zamejski Slovenci iz Furlanije-Julijske krajine;
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Duško Jelinčič iz Trsta je postal na tej odpravi prvi prebivalec te pokrajine, ki je priplezal na
vrh osemtisočaka in je o odpravi in o plezanju po največjih višinah napisal tudi v italijanščino
prevedeno uspešnico 'Zvezdnate noči'. To je bila prva odprava, ko so bile naveze mešane, iz
več alpinističnih odsekov, ki so potem hodile na goro. Višinske šotore smo sicer postavljali
skupaj, za osebno opremo in hrano pa je moral vsak poskrbeti zase in tabori niso bili založeni,
kot je bilo sicer dotlej skoraj vedno na klasičnih odpravah. Ker vsaka gora selekcionira, smo
se tudi po sili razmer pomešali. Na vrh smo prišli midva z Andrejem in Mišo Jamnik, ki je pri
svojih 48 letih stopil na vrh svojega prvega osemtisočaka, z nami pa je bil še Rado Fabjan iz
Pivke, ki je prvotno plezal v drugi navezi; na vrh sta prišla še Duško Jelinčič in Mojmir Štangelj.
Moja naslednja odprava je bila leta 1990 na Everest; organizirali so jo zamejski Slovenci iz Italije, iz matične domovine pa smo sodelovali midva z Andrejem, Silvo Karo in Janez Jeglič, vsi
drugi so bili bodisi zamejski Slovenci, bodisi Italijani; v odpravi je bil še Mišo Jamnik, ki pa je
že v Katmanduju zbolel in se je vrnil domov. Za naju z Andrejem je bila to uspešna odprava,
saj sva prišla na vrh gore. Leta 1995 sva šla kot pridružena člana hrvaške odprave na Čo Oju
(8201 m) in prišla kot samostojna naveza s kitajske strani po normalni smeri na vrh.
Najina naslednja odprava je bila leta 2004 na Daulagiri (8147 m); po severovzhodnem
grebenu in po normalni smeri sva prišla na vrh, kar je bil moj četrti osemtisočak, na vse pa
sem priplezala skupaj z Andrejem. Še leto pozneje sva bila skupaj na najvišjem vrhu Severne
Amerike, na McKinleyu (6194 m). Leta 2009 sva se ob 30-letnici prve slovenske odprave na
najvišjo goro sveta udeležila spominske odprave pod Everest, kjer sva nameravala plezati na
Pumori, a nisem niti vstopila, ker se mi je zdelo vse skupaj zaradi staljenega spodnjega dela ledenika prenevarno. Sama sem bila torej na vrhovih štirih osemtisočakov, Andrej pa na osmih.«
Andrej je ob tem pripomnil: »In moj deveti je bil Everest drugič. No, zbiralci glavnih osemtisočmetrskih vrhov bi mi oporekali, češ da jih imam sedem, saj na Kangčendzengi nisem bil
na glavnem vrhu, ampak na stranskem, ki pa je tudi precej višji od 8000 metrov.«
Bera velikih alpinističnih uspehov Andreja Štremflja je kajpada mnogo daljša kot je tak
Marijin seznam. Med svoje najbrž najpomembnejše alpinistične vzpone šteje Andrej med
drugim plezanje po klasični smeri na Eiger leta 1980, zimsko ponovitev Mrtvaškega prta v
Grandes Jorasses leta 1985, Nos v yosemitskem El Capitanu leta 1993, drugo ponovitev Diretissime v Šitah v Julijskih Alpah leto dni pozneje, Red Guard v škotskem Carn Etchachanu leta
1997 in prečenje slovenskih Alp leta 2002, ko je v 40 dneh preplezal 30 smeri.
Še daljša je bera njegovih odpravarskih uspehov. Z Nejcem Zaplotnikom sta bila, kot že
omenjeno, leta 1977 na vrhu Gašerbruma (8068 m) in leta 1979 kot prva Slovenca na vrhu
Mount Everesta (8848 m), leta 1986 je bil z ženo na vrhu Broad Peaka (8047 m) in komaj
teden dni pozneje še na vrhu drugega osemtisočaka, Gašerbruma 2 (8035 m), leta 1989 sta s
Pavletom Kozjekom preplezala Slovensko smer v jugozahodnem stebru Šiše Pangme (8027
m), prišla na vrh gore in potem opravila še prvi pristop na Nianang Ri (7057 m), leta 1990 je
prišel z ženo Marijo po normalni smeri čez Južno sedlo na vrh Everesta, s čimer sta Štremflja
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postala prvi zakonski par na svetu, ki je bil skupaj na najvišji točki Zemlje (njun soplezalec pa
je bil Janez Jeglič), leta 1991 je v navezi z Markom Prezljem priplezal po prvenstveni smeri
in na alpski način na južni vrh Kangčendzenge (8476 m), za kar sta bila plezalca nagrajena z
Zlatim cepinom, najvišjim svetovnim alpinističnim priznanjem, leta 1995 je z ženo v komaj
dveh dneh prišel iz baznega tabora na vrh Čo Oja (8201 m), leta 2004 pa je prav tako z ženo
prišel po normalni smeri po severovzhodnem grebenu na vrh Daulagirija (8147 m).
A to še niso vsi njegovi odpravarski uspehi. V južni steni Lotseja (8516 m) je na odpravi
leta 1981 dosegel višino 8250 metrov, na Lotse Šaru (8400 m), enem od treh vrhov Lotseja,
katerega glavni vrh je visok 8516 metrov, je prišel 7200 metrov visoko, poskus vzpona po
Magic Line na drugem najvišjem vrhu sveta, K2 (8611 m), se je končal na 8150 metrih, na
izredno lepi in težavni gori Menlungtse (7181 m) sta bila leta 1992 z Markom Prezljem prva
človeka, ki sta stopila na njeno teme, leta 1999 je na Gjačung Kang (7952 m) vodil odpravo,
ki se je prva povzpela na vrh s severa, poleg tega pa je opravila še prvenstveni vzpon na
Siguang Ri (7250 m), kar je bil sploh drugi vzpon na vrh te himalajske gore, leta 2005 je odšel
sam z Mihom Habjanom v gore Janaka zahodno od Kangčendzenge, kjer je dvojica opravila
prvi vzpon na Dzanje Peak (6870 m), leto dni pozneje pa je z Rokom Zalokarjem na alpski
način v dveh dneh preplezal novo smer na Janak Čuli (7070 m) v Himalaji; naveza je opravila
nasploh prvi pristop na vrh te gore.
Plezal je tudi v drugih visokih gorah sveta. Leta 1983 je bil, na primer, na odpravi na Pik
Korženevske in Pik Komunizma v Pamirju, dvakrat, leta 1982 in 1985, je bil inštruktor na tečajih za nepalske gorske vodnike v Manangu, konec leta 2010 pa je skupaj z ženo priplezal na
najvišji vrh Južne Amerike, Aconcaguo (6964 m).
Za alpinistične uspehe sta zakonca Štremfelj dobila vrsto priznanj. Marija je leta 1990 prejela nagrado športnih novinarjev za posebne dosežke; podelili so jo prvi Slovenki, ki je stala
na vrhu Mount Everesta. Dobila je še Bloudkovo plaketo, veliko občinskih in planinskih priznanj, tudi vse planinske častne znake, kolikor jih je. Andrej je dobil kot član prve slovenske
(jugoslovanske) odprave na Everest Bloudkovo nagrado, za isti dosežek še državno odlikovanje, Red zaslug za narod, potem skupaj z Markom Prezljem še eno Bloudkovo nagrado za
Kangčendzengo, za vzpon na isto goro pa še mednarodno priznanje Zlati cepin. Skoraj samo
po sebi se razume, da je prejemnik vseh planinskih priznanj, kolikor jih obstaja v Sloveniji.
Kateri vzpon je bil za njiju najtežavnejši, kateri tako tvegan, da je bilo vse skupaj na meji
preživetja?
Za Marijo je bil po njenih lastnih besedah v Himalaji (in verjetno tudi nasploh) tehnično
najtežavnejši vzpon na Daulagiri, ki je bil po njenem mnenju celo še težji od vzpona na Everest. Čeprav je prišla na vse svoje osemtisočake po normalnih smereh, je že normalna smer
na Daulagiri, kot pravi, nadvse zahtevna. Andrej je ob tem pripomnil: »Takrat so po normalni
smeri plezali na Daulagiri poleg Slovencev še Španci, ki so bili nekoliko počasnejši od nas,
tako da smo jih mi 'vlekli'. Iz zadnjega tabora smo šli na vrh, ne da bi opremljali smer, upora-
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bili smo le kakšno ne prav zaupanja vredno vrv, ki je tam ostala od prejšnjih odprav, čeprav je
zgornji del kar zahteven; navzgor je treba ponekod plezati, pri sestopu pa se je treba zaradi
strmine spustiti ob vrvi. Na vrh smo šli z višine 7400 metrov.«
Za Andreja ne velja ta njena težavnostna lestvica. »Svojo alpinistično dejavnost moram
razdeliti na dva dela,« pravi. »V prvem delu je Everest leta 1979, ki je bil najtežavnejši od vseh
in tako na meji preživetja, da je bilo treba dati predvsem zadnji dan tega podviga vse od
sebe, saj je šlo med drugim za novo smer in za razmeroma zelo slabo vreme. V drugem delu
mojega alpinističnega udejstvovanja pa je bilo najtežavnejše plezanje z Markom Prezljem po
novi smeri, po Južnem stebru na Južno Kangčendzengo – pet dni plezanja na alpski način
brez nosačev in brez dodatnega kisika na vrh, ki je na nadmorski višini 8400 metrov. Če bi šla
takrat samo ena stvar malo narobe, bi se vse skupaj tragično končalo, saj ni bilo nikogar, ki bi
nama lahko kakor koli pomagal; le sama sva lahko šla do konca ali pa bi lahko nekje za vedno
obtičala. To je bilo moje nasploh najbolj tvegano in najtežavnejše plezanje doslej.«
Marija pravi, da je bilo doslej njeno najbolj tvegano plezanje Nosu v El Capitanu. »Leta
1993,« pravi, »sva šla z Andrejem za šest tednov plezat v Ameriko, v Kalifornijo, v El Capitanu
pa sva vzela s seboj premalo vode, zaradi česar sva seveda tudi počasneje in slabše plezala.
Na koncu koncev sva vodo našla v steni in se je vse dobro izteklo.«
Šest tednov na poti? Kako je mogoče uskladiti družinsko življenje in vzgojo otrok,
delo, zaposlitev, vrhunsko plezanje in s tem povezano dolgotrajno odsotnost od doma in od
vsakdanjega življenja, pa še vsakodnevne naporne treninge?
Marija odgovarja: »Imava tri otroke, dva že velika in samostojna in najstnico. Najstarejša je
Katarina, ki je bila leta 2010 stara 30 let in ima dva otroka, Anže je bil to leto star 27 let in je še
samski, Neža pa je stara 12 let. Ko se je rodila Neža, sta bila starejša otroka stara 18 in 15 let in
sta že tako dobro športno plezala, da sta bila v državnih reprezentancah. Pomembno pri našem načinu življenja je, da imava z Andrejem veliko sorodstveno ozadje. Andrejeva mama se
je upokojila približno takrat, ko sva midva dobila prvega otroka, prvo hčer, moja mama pa je
bila zaradi velike družine ves čas doma. Poleg tega so mi bile sestre v veliko oporo, saj so me
deloma nadomeščale kot mamo. Do desetega leta starosti najine starejše hčere sva živela v
hiši mojih staršev, v kateri so bile štiri družine s približno enako starimi otroki. Že sicer smo
živeli z mojo mamo v skupnem gospodinjstvu, ko pa sva odšla na odpravo, najin in ves drugi
otroški živžav v hiši tega pravzaprav sploh ni čutil. Če bi bila z Andrejem in otroki družina, ki
bi živela čisto na svojem, bi bila najina dolgotrajnejša odstotnost komajda mogoča in skoraj
katastrofalna. Za naju je bila velika sreča, da sva živela v tako posebnih razmerah. Čeprav so
naju tako moji kot Andrejevi starši razumeli, se z najimi odločitvami niso vedno strinjali. Toda
ko sva odšla, najina odsotnost predvsem pri otrocih ni bila tako grozno opazna, kot bi bila,
če bi razmere ne bile takšne.«
In Andrej jo dopolni: »Na najini zadnji odpravi, ko je bila najina Neža stara 12 let, sta bila starejša otroka že tolikšna, da je, na primer, najstarejša Katarina že skoraj kar nadomestila mamo.«
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»Nama v prid je bilo tudi to,« pravi Marija, »da sva oba zaposlena v prosveti in sva se lahko
celo podnevi tudi telesno pripravljala na najino plezanje, nekatere službene zadeve pa sva
opravila zvečer, ko za zunanje aktivnosti ni najprimernejši čas. Pred leti je bila ta najina služba
za najine prostočasne dejavnosti idealna, toda čeprav sva zdaj še vedno v tej službi, so se
razmere popolnoma spremenile: dejavnosti v šoli se premikajo iz dopoldneva v popoldne.«
»Že več kot desetletje hodiva pred osmo jutranjo uro v službo in prideva ob štirih, petih
popoldne utrujena domov,« pripoveduje Andrej, »potem pa res težko še kaj napornega delaš. Ko sem njega dni – tako kot to delam še zdaj – učil športno vzgojo, sem med prostimi
urami tekel na Lubnik in je bil moj trening za tisti dan opravljen. Kljub temu sva se morala
veliko prilagajati drug drugemu, predvsem še Marija meni, ki sem več kot ona hodil na odprave, poleg tega pa je bilo treba pogosto pustiti stanovanje nepospravljeno, da sva lahko
trenirala. Ob tem je šel vsa ta leta ves ostanek denarja za najin alpinizem, za opremo in za
neprestano plezanje, saj sva bila ves čas v hribih. Ko sta bila starejša otroka še manjša, sva
jima morala vendarle posvečati dovolj časa; še zdaj se čudiva, kako sva ju lahko vsako popoldne peljala ven.«
Marija dodaja: »Dobro sva se prilagajala. Če sva šla na trening, na primer na tek na Jošta, smo
šli vsi štirje ven; eden od naju je opravil svoj trening, drugi je bil z otrokoma in ko je prišel nazaj,
se je na trening odpravil drugi, na vrhu smo se srečali in se skupaj vrnili v dolino. Vedno sva tako
kombinirala, da sta bila tudi otroka ves čas z nama in aktivna – in to kljub Andrejevim številnim
odsotnostim, saj je bil od leta 1979 do 2006 na odpravah povprečno enkrat letno. Kljub temu
smo bili skoraj vsako leto tudi na dopustu na morju, vendar več kot teden dni skoraj nikoli.«
To pot jo je Andrej dopolnil: »Sicer pa smo med počitnicami hodili po hribih, tudi plezat; ko
sta bila otroka stara osem, deset let, smo hodili športno plezat po vsej Evropi, za 14 dni, tri tedne
vsako poletje, saj sta bila oba v državnih plezalnih reprezentancah. Takrat sva midva najin alpinizem odrinila na stran. To so bila leta, ko sem s težavo zbral deset vrhunskih alpinističnih vzponov, da sem se lahko registriral kot vrhunski alpinist. Vendar sem imel toliko izkušenj in sem bil
tako dobro telesno pripravljen, da sem uspešno deloval na odpravah, na katere sem se prijavil.«
»Najina starejša otroka še vedno športno plezata,« pravi mama Marija. »Sin Anže hodi s plezalko Majo Vidmar in je dokaj vpet v športno plezanje, ker je tudi trener športnega plezanja in
kaže, da se bo v celoti podal na to pot, čeprav je diplomiral iz geografije in sociologije, Katarina
občasno pleza za svojo dušo, Neža zdaj začenja nekaj migati in tudi trenira pri bratu Anžetu.«
Ali je plezanje za zakonca Štremfelj strast, potreba ali zasvojenost?
Andrej je prepričan: »Veselje! Plezam iz čistega veselja, ker je ta dejavnost v naravi in
mi je narava nasploh nadvse všeč, pa četudi tam ne plezam; plezanje v kopni skali, ledu ali
kombinacija tega je po mojem prepričanju popolno gibanje. Ne poznam nobenega drugega
gibanja, ki bi lahko tako zadovoljilo človeka, ki ima to rad. Plezanje je neprestano reševanje
situacij, v katere te pripelje to gibanje, usklajevati je treba ravnotežje, da ne padeš in potem
lahko napreduješ, stvar se nikoli ne ponavlja, nikoli se ne znajdeš v popolnoma enaki situaciji,
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ker je vsakokrat drugačno vreme, temperatura in vse drugo. Pri plezanju premaguješ višino
in si odpiraš vedno nove razglede.«
Marija se temu mnenju skoraj v celoti pridružuje: »Plezanje je za nas nekakšna potreba
in ne zasvojenost. Ko iz različnih vzrokov ne moreš iti na plezarijo, zaradi tega ne nastopi
abstinenčna kriza, kar je značilno za zasvojenost. Zame je potreba v tem smislu, da se moram
kakor koli gibati v naravi, pa najsi grem z otroki na sprehod ali nekoga peljem po običajni poti
na Triglav; zame je to vedno doživetje posebne vrste.«
Kako se ob izdatkih za vsakodnevno družinsko življenje denarno pokrijejo take odpravarske alpinistične želje, veselja ali potrebe, saj so drage že letalske vozovnice, dodatno pa še
takse za visoke gore?
Andrej pojasnjuje: »Vsi najini vrhunski vzponi so bili na visoki ravni in niso bili nekakšni
izleti, tako da je bilo mogoče dobiti sponzorje, ki so pokrili osnovne stroške, se pravi letalske
vozovnice in pristojbine. Vsa leta pa je bilo veliko najinega lastnega vložka. Za naprej ne
premišljujem, kako bo šlo.«
Marija je skoraj popolnoma enakega mnenja: »Pri nas gre ves denar, kolikor ga ostane od
tistega za normalno življenje, za alpinizem. Sicer pa imava oba enako življenjsko filozofijo:
najnujnejše materialne dobrine za normalno življenje imamo, najino stanovanje je majhno,
prenovljeno je bilo zadnjič takrat, ko sva se vselila, avtomobile imava, dokler zdržijo, vsi presežki denarja, ki ga zasluživa, gredo za najino alpinistično udejstvovanje, za opremo, potovanja, ki so vedno povezana s plezanjem, za priprave na vrhunsko plezanje ali za odprave.«
Na vprašanje, na katero visoko goro bi vnovič šla vsak posebej ali oba skupaj, po kateri
smeri in zakaj ravno tja, je odgovoril le Andrej: »Šla bi po normalni smeri na Makalu, ker je to
zelo, zelo lepa gora. Nameravala sva iti že leta 2011, vendar sva službeno zelo zaposlena in to
leto zase skoraj ne vidim možnosti, da bi dobil v šoli poldrugi mesec dopusta.«
Ali zakonca Štremfelj kdaj pomislita na to, da bi na gore hodila le še po uhojenih poteh?
Marija pravi, da bo to starost sama prinesla. »Sicer greva včasih na goro kar tako, ne plezat,
toda če se le da, greva raje plezat kot hodit,« pravi. »Po uhojenih poteh greva najpogosteje
takrat, ko koga, tudi svoje otroke, peljeva na goro.« Odločnejši je Andrej: »Da bi, na primer,
rekla, da greva Čez Prag na Triglav, to se zdaj še ne more zgoditi. Raje greva po Slovenski ali
Nemški smeri ali kjer koli drugje. Imela sva, na primer, predavanje na Kredarici, pa sva šla
gor po Slovenski smeri in ne po markirani poti. Četudi bi šlo za turistično malo obiskovano
goro, Lepenatko, na primer, sama tja gor ne bi šla; če bi bilo lepo vreme, bi šla raje plezat v
Dovžanko; toda če bi hčerka Katarina rekla, da bi šli z otroki na Lepenatko, bi pa šla na ta vrh.«
Marija je potegnila črto pod ta pogovor: »Zdi se mi, da hočete slišati, da bi bil za naju že čas,
da se iz sten odpraviva na planinske poti. Toda ne! Še vedno sva toliko vpeta v plezanje in še
tako dobro plezava, da greva plezat, ko greva sama v hribe in če so le razmere primerne. Leta
2010 sem, na primer, v svojem življenju preplezala najtežavnejše smeri v naših hribih doslej, na
primer Smer mladosti v Vršacu. Še vedno sva čisto v plezanju, čeprav sva že oba abrahamovca.«
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Tomo Česen

Alpinist za prihodnje čase
Pred leti je bil zaradi marsičesa eden od najbolj znanih alpinistov na svetu, o njem in
njegovem plezanju je bilo napisanih ničkoliko novinarskih prispevkov, razprav, komentarjev
in esejev, plezalci svetovnega razreda in slovesa so se celo razdelili na njegove privržence in
nasprotnike, zaradi njega ne velja več do njegovih časov kar pregovorno zaupanje v alpinistično besedo: če sem rekel, da sem to preplezal, sem to seveda v resnici storil – in pika. Toda
samosvoj vsestranski izvrstni alpinist Tomo Česen je kljub vsemu temu še kar hodil po svojih
poteh in se ni oziral na vsakršne komentarje, nato pa se je nekega lepega dne umaknil izpod
premočnega soja medijskih žarometov.
Športni plezalec in alpinist Tomo Česen se je rodil
5. novembra 1959 v Kranju in od rojstva prebiva v
Stražišču pri Kranju. Končal je klasično gimnazijo, vpisal na ljubljanski univerzi slovenščino in angleščino,
študija pa zaradi posvečanja alpinizmu ni končal. V
mladosti je treniral gimnastiko in je bil celo slovenski
srednješolski prvak v preskoku, tekmoval je tudi v
atletiki in nogometu, dalj časa je treniral še alpsko
smučanje. Leta 1975 se je, star komaj 16 let, vključil v
alpinistično šolo AO Kranj, postal dve leti pozneje alpinist, leta 1984 pa pri 25 letih alpinistični inštruktor.
Prve alpinistične vzpone je opravil z vrstniki. Z
bratom Markom sta potem začela plezati tudi težje
smeri. Med drugim je ta čas plezal v navezah s Kranjčanoma Andrejem Štremfljem in Nejcem Zaplotnikom, veliko pa tudi sam.
Leta 1988 in 1989 je bil načelnik kranjskega AO,
leta 1995 je postal selektor slovenske mladinske reKar je bilo za prenekaterega dobrega alpiprezentance v športnem plezanju, dve leti pozneje pa
nista vrhunec njegove plezalske kariere,
članske. Od leta 1995 vodi Komisijo za športno plezaje bilo za Toma Česna odskočna deska za
nova zares vrhunska in svetovno odmevna nje pri Planinski zvezi Slovenije. V športnem plezanju
je postavljalec smeri z mednarodno licenco in odgoplezalska dejanja.
voren za izpeljavo državnih prvenstev v tem športu,
pa tudi organizator in vodja vsakoletnih tekem svetovnega pokala v športnem plezanju v Kranju. Sedem let je bil trener športne plezalke Martine Čufar, ki je postala leta 2001 svetovna prvakinja v tem športu. Plezata tudi njegova sinova Aleš (rojen leta 1982) in Nejc (rojen leta 1985).
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Med Česnovimi najpomembnejšimi alpinističnimi vzponi naj navedemo Bonattijev steber v Druju in Comici-Dimalovo smer v Veliki Cini leta 1980, nekaj njegovih prvenstvenih
solo ponovitev v Široki peči leta 1984, solo plezanje Walkerjevega stebra v Grandes Jorasses
leto dni pozneje, kar mu je uspelo v komaj šestih urah, »zimsko trilogijo« v Eigerju, Grandes
Jorasses in Matterhornu, s čimer je pozimi sam kot prvi na svetu opravil v komaj tednu dni,
1200 metrov dolgo smer No siesta v Grandes Jorasses, kar je bila nasploh druga ponovitev
in prvi solo vzpon, ki je postal po mnenju strokovnjakov vzpon leta 1987 v Alpah, isto leto
vse tri klasične smeri v triglavski Sfingi v enem samem dnevu, in to solo, prvi solo vzpon v
smeri Mozartove kroglice v Dolžanovi soteski z oceno težavnosti VIII+ istega leta 1987 in tri
leta pozneje prav tako prvi solo vzpon v smeri Bogovi v isti soteski, označen s težavnostno
stopnjo IX-. Sicer pa je seznam njegovih najpomembnejših alpinističnih vzponov in odprav
objavljen v njegovi knjigi »Sam«, ki je konec leta 1990 izšla pri založbi »Didakta« iz Radovljice.
Ob tem je bil Tomo Česen na več odpravah v najvišja tuja gorstva, v Andih, Pamirju, Karakorumu in Himalaji. Od teh so bila nadvse odmevna plezanja po novi smeri v severni steni na
vrh osemtisočaka Jalung Kang v Himalaji leta 1985, kjer je med sestopom izgubil soplezalca,
solo vzpona na alpski način na vrh osemtisočaka Broad Peaka v Karakorumu leta 1986 in
7710 metrov visokega himalajskega Jannuja leta 1989, oboje po novih smereh, predvsem
pa še njegovo 45-urno solo plezanje na alpski način po novi smeri v južni steni osemtisočaka
Lotseja v Himalaji leta 1990, o katerem vse do današnjih dni niso popolnoma potihnile občasne polemike, ali je ta vzpon sploh opravil ali ga ni.
V knjigi »Sam« je v poglavju o Jalung Kangu, ki ga je naslovil »Zmaga in poraz«, med
drugim takole opisal svojo najbolj kruto življenjsko šolo:
»Zahodni vrh Kangčendzenge, še bolj pa njegova severna stena, je za mene predstavljal
prvo himalajsko preizkušnjo. Takrat, že po devetih letih plezanja, je bila za mene Himalaja
morda pozno na vrsti. Toda vprašanje je, kako bi z manj izkušnjami reagiral v dogodkih, v katerih sem se znašel na Jalung Kangu. Po drugi strani pa mi je prav Jalung Kang pomagal odkriti tiste sposobnosti, ki jih do takrat nisem poznal. Morda je bil sploh ena od najpomembnejših prelomnic pri mojih nadaljnjih načrtih. Zelo zanimivo je, da sem v svojih plezalnih
začetkih veliko razmišljal o najbolj kritičnih situacijah in seveda o tem, kako bi se v njih znašel
sam. Po eni strani te grabi radovednost, da bi poskusil, vendar je strah pred robom življenja
vendarle močnejši. In prav Jalung Kang mi je postregel z natančno takšno preizkušnjo, ki
me je razstavila na posamezne elemente tako, da sem imel dovolj časa ogledati si vsakega
posebej. Ta izkušnja me je prepričala, da človeško bitje resnično dosti prenese, pokazala mi
je moje meje in to v trenutku, ko nisem več točno vedel, ali stojim na tej ali na oni strani. Od
takrat naprej točno vem, koliko zdrži moje telo. In prav temu spoznanju bi se lahko v največji
meri zahvalil za dobro psihično pripravljenost. Prav ta pa je po mojem mnenju odločilna.«
V navezi z Borutom Bergantom-Čito iz Tržiča je Tomo Česen 22. aprila 1985 kot prva naveza te slovenske odprave po novi smeri v 3450 metrov visoki severni steni priplezal na vrh
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8505 metrov visokega Jalung Kanga, zahodnega vrha tretje najvišje gore na svetu Kangčendzenge (8586 m). Bergant se je ob 16.25 javil vodji odprave, da sta na vrhu, potem sta takoj
začela sestopati. Nekako 200 metrov pod vrhom se je na smrt utrujeni Čita, ki je stal na ozki
polički, brez glasu spustil, »kot bi si zaželel počitka na stolu, in v naslednjem trenutku izginil
v globino. Toliko energije je še v meni, da zakričim. A to žal ničesar ne spremeni. Glavo naslonim na mrzlo skalo. Ostal sem sam, 8300 metrov visoko. Počutil sem se kot v vesolju. Tam
najbrž vidiš, kje je konec sveta,« je v knjigi »Sam« napisal Tomo Česen.
Sam se je odpravil po nevarni strmini, nekaj zdrsov se je končalo srečno, z nočjo se je
odločil za bivakiranje brez spanja. »Mraza je bilo za kakšnih minus štirideset stopinj, morda
tudi manj, in vse, kar sem imel, je bilo na meni. V misli sem si zapičil le dve stvari: da moram
vso noč gibati s prsti na rokah in nogah in predvsem, da ne smem zaspati, sicer bo to moja
zadnja noč. Po vsej verjetnosti mi je tu pomagalo tistih devet let plezanja, v katerih sem se
naučil ostati mirnih živcev tudi v najbolj kritičnih situacijah. Dva metra levo, dva metra desno,
pa spet nazaj. Prav vso noč. To me je rešilo.«
V pogovoru za časnik »Nedelo« (30. 9. 2007) je Jani Zupančič povedal, da »zdaj že dolga
leta absolutno ne razlagam več, kam grem in kaj počnem, svojih vzponov javno ne objavljam,
ker po tem ne čutim niti najmanjše potrebe. In da me bo na koncu še kdo spraševal, ali sem
bil sploh na vrhu?« Toda »kljub zatrjevanju, da se je zanj zgodba o južni steni Lotseja, ki jo je
po novi smeri zmogel v solo vzponu, končala takoj po tem izrazito težavnem podvigu, torej
že leta 1990, ravno njegova sem ter tja navržena pripomba dokazuje, da so dvomljivci in zavistneži z zanikanjem njegovega uspeha vanj za vekomaj vtisnili grenkobo.« Avtorica intervjuja
piše, da si njen sogovornik s tem ne beli več glave in da »sem se iz te godlje nekaj naučil: če
ima (strokovna) javnost o neki zadevi tako in tako predstavo, drugačne preprosto ne sprejme.
Takrat sem javno povedal, da je bil Jannu (7710 m) leto prej, torej leta 1989, zame precej težji
vzpon, a sem naletel na gluha ušesa. Zakaj potemtakem sploh še komur koli kar koli razlagati?«
Toda v Bohinjski Beli je kljub takšnemu prepričanju, da se javno ne bo več izpostavljal in
alpinistično dokazoval, pozneje sam in brez varovanja plezal izredno težavno smer »Ženska
za nagrado«, o čemer so pred tem dogodkom nekateri pač vedeli in so mu bili priča. Ali se je
tega lotil, da bi vnovič dokazal svojo vrhunskost?
»Nekaj dokazovanja je že bilo – toda komu,« pravi Tomo Česen. »Mislim, da sem hotel dokazati predvsem samemu sebi, kaj zmorem. Iz sedanje časovne oddaljenosti, ko bolj
objektivno ocenjujem takratna početja, lahko trdim, da svojih sposobnosti nisem hotel dokazovati drugim. Vsakdo stremi za nečim, pogosto pa niti ne ve, zakaj stremi prav k temu. To
solo plezanje gotovo ni bilo v moje lastno zadovoljstvo, ker je bilo tam nekaj ljudi, ki so se
pod plezališčem znašli bolj ali manj naključno. Takrat sem slišal tudi kakšno kritiko, da si takih
podvigov ne bi smel privoščiti pred publiko, saj bi se po najbolj črnem scenariju plezanje
lahko končalo tragično. S takim mnenjem se zdaj še bolj strinjam, kot sem se takrat. Toda
takrat sem imel to plezanje pač v načrtu, bil sem pripravljen nanj in sem ga hotel izpeljati.
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Vendar sem pred tem plezanjem brez prisotnosti kogar koli opravil vsaj dvajset solo vzponov,
ki tehnično sicer niso bili tako zahtevni kot tisti v Iglici, pri nadpovprečno zahtevnih solo plezanjih pa mora biti koncentracija v vsakem primeru enaka; le samemu sebi sem takrat hotel
dokazati, koliko zmorem.«
Ko omenimo, da je, na primer, tudi alpinist Franček Knez iz Laškega preplezal vrsto težavnih smeri, ne da bi to obešal na veliki zvon, se Tomo Česen takoj strinja s tem, da je Franček
opravil celo vrsto vrhunskih vzponov predvsem zaradi svojih strasti do plezanja, in pravi, da
»je Franček Knez po mojem trdnem prepričanju eden od najboljših slovenskih, evropskih in
svetovnih alpinistov. Bil je sicer nekoliko šibkejši v najvišjih gorah sveta, ker njegov organizem pač ni prenašal ekstremnih višin, ker pa je alpinizem zelo širok pojem, je zame vrhunski
alpinist tudi nekdo, ki ni nikoli videl Himalaje, bil pa je odličen na drugih področjih. Naj primerjam z atletiko: vrhunski atlet je seveda odličen šprinter, čeprav ni nikoli metal krogle. Ne
vem sicer, koliko Franček Knez še pleza, vendar sem prepričan, da je tehnično tako sposoben,
da bi marsikateri sedanji slovenski vrhunski alpinist rekel, da je Knez še vedno vrhunski plezalec. Takšno je pač moje mnenje o vrhunskosti in me o nasprotnem ne bo nihče prepričal.
V Sloveniji so alpinisti, ki se smatrajo za vrhunske, a so daleč od tega – tako je bilo vedno
in vedno bo. Tudi v zadnjih 15 letih, ko že nisem več sredi vrhunskega plezanja, sem srečal
precej tako imenovanih vrhunskih alpinistov, ki so daleč pod mojo ravnijo.«
O svojem delnem umiku od medijske pozornosti je povedal, da »so se moji pomisleki o
javnem nastopanju začeli že pred kolobocijami zaradi ugibanj, ali (ni)sem bil na Lotseju. S
športom sem se začel ukvarjati iz ljubezni do njega. Ko postaneš dober in si želiš resnih odprav, potrebuješ denar. Podaš se v snubljenje sponzorjev, ki v zameno seveda kaj pričakujejo
od tebe. Začnejo se pritiski in na neki točki sem stehtal, kaj dejansko dobim za njihov denar
in koliko zahtevajo od mene. Nekaj časa me je zadovoljevalo, da sem si lahko na ta račun privoščil konkretnejše odprave, čedalje bolj pa sem si želel izstopiti iz začaranega kroga športmediji-sponzorji, ker se na tem prizorišču dogaja cel kup tudi neprijetnih stvari. Na koncu
sem ugotovil, da za vse to preprosto nisem dovolj plačan, ker ni dovolj, da dobiš denar le za
trening in odpravo, ampak moraš poleg tega preživljati tudi družino.« In takole premišljuje:
»Če bi si lahko že prej sam plačeval svoje aktivnosti, me na tistem javnem prizorišču v Bohinjski Beli verjetno sploh ne bi bilo. Za svoj denar in užitek še vedno lahko plezam kjer koli –
razen redkih izjem. Vseeno je, če ne grem na Everest, saj povsem lahko živim tudi brez tega.«
Nekako od leta 1995 ni več vrhunsko aktiven v vrhunskem alpinizmu. »Seveda je treba ob
tem pojasniti,« pravi, »kaj je po mojem prepričanju vrhunski alpinizem: to je nekaj, kar lahko
naredi samo vrhunski športnik, pri čemer je alpinizem seveda primerljiv z drugimi športi; vrhunski rezultat lahko doseže samo vrhunsko pripravljen športnik. Celotno delovanje vsakega
vrhunskega športnika je posvečeno samo športu, pri tem pa sploh ni pomembno, ali gre za
profesionalca ali amaterja, ampak le za to, da tak športnik namenja večino svojega časa tej
dejavnosti in da vsak dan trdo trenira. Za vrhunski alpinizem velja isto kot za vrhunsko atleti-
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ko, kamor sodi v vsaki panogi kakšnih 20, 30 ljudi na svetu. Sam sem v zadnjih 15 letih sicer
še vedno preplezal smeri zgornje šeste stopnje, kar pa zdaj seveda ni vrhunski alpinizem.«
Po njegovem mnenju je športno plezanje med športi zapostavljeno, kot so pač tudi še
nekateri drugi športi. Za »Nedelo« je povedal, da »je bila pri nas kategorizacija vzpostavljena
zato, da bi med seboj primerjali kakovost športov, kar pa se je preneslo tudi na delitev sredstev in zato je toliko prepirov o tem. Plezalec mora za naslov svetovnega prvaka garati ravno
toliko in potrebuje ravno toliko kot, na primer, šprinter na sto metrov.«
Tomo Česen je bil vedno alpinist in športni plezalec. »Njega dni, mislim, da je bilo leta
1989, sem celo tekmoval v športnem plezanju in bil drugi na državnem prvenstvu,« pravi.
»Že pred več kot 20 leti sem razlagal, da se vsak vrhunski alpinist mora ali se bo v prihodnje
moral ukvarjati tudi s športnim plezanjem, ker je to odličen trening za doseganje boljših
uspehov na področju drugačnega plezanja. To zdaj delajo vsi vrhunski alpinisti, saj vrhunski
alpinizem združuje sposobnosti z različnih področij. Sam nisem tak človek, da bi lahko neprestano plezal v istih, na primer primorskih plezališčih; celodnevnega ali večdnevnega pohajanja in plezanja po gorah s tem ni mogoče primerjati. Sestavni del alpinizma je naposled
tudi turno smučanje, ki je sicer stranska veja alpinistične dejavnosti, vendar je vedno sodilo
zraven, isto pa bi lahko veljalo tudi za alpinistično smučanje.«
Medtem ko je Tomo na vrhuncu svojih največjih alpinističnih podvigov skoraj vedno plezal na meji možnega in je preplezal več smeri in več visokih gorskih sten, katerih težavnost so
poznavalci označevali kot alpinistične podvige kar oddaljene prihodnosti, se zdaj zavzema za
zanesljivo in varno plezanje. »Medijsko podprtih podvigov bi se še vedno lahko loteval, a na
povprečnem nivoju, česar pa nisem želel niti v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja
niti si ne želim danes,« je dejal za »Nedelo«. »To ni pošteno do drugih, kaj šele do samega
sebe. Dobro se zavedaš, da to ni to, in veš, da je to jasno tudi vsem, ki se spoznajo na te
stvari.«
Odtlej je delal na različnih področjih alpinizma, med drugim je pri svojem, kranjskem
alpinističnem odseku, vodil alpinistično šolo, po vzoru na izpite za alpiniste pa je sodeloval
že pri prvih izpitih za športne plezalce v Sloveniji. »Od leta 1994 sem načelnik Komisije za
športno plezanje pri Planinski zvezi Slovenije,« pravi. »Že takrat smo ugotavljali, da se s to
dejavnostjo ukvarja vedno več ljudi in da je tudi športno plezanje lahko nevarno, zato je treba ljudi učiti, kako naj se tega lotevajo. Po vzoru alpinističnega sistema smo leta 2003 uvedli
državne izpite za športne plezalce, ki jih je doslej opravilo že več kot 500 ljudi. Ob tem smo
poskrbeli tudi za inštruktorje športnega plezanja, ki so specializirani bodisi za plezanje enega
raztežaja, torej za plezanje v klasičnih plezališčih, bodisi za dolge smeri, saj se je športno
plezanje preselilo tudi v večje stene; popolnoma športne smeri so med drugim v Alpah ali,
na primer, v hrvaški Paklenici, ki se je iz nekdanjega alpinističnega središča delno spremenila tudi v središče športnega plezanja, ko so se v tamkajšnjem narodnem parku odločili, da
bodo nekatere smeri dobro opremili s svedrovci.«
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Na vprašanje, ali je primerno, da sodijo k izpitom za alpiniste tudi izpitne ture v smeri,
težje od 4. težavnostne stopnje, kar so v prejšnjih časih plezali le dobri alpinisti, je Česen
odgovoril, da je leta 2011 že četrto leto, ko je pri nas taka praksa. »Po mojem mnenju je to
eno od najboljših dodatnih preverjanj alpinističnega znanja,« je dejal, »saj mora kandidat v
čisto pravih gorskih razmerah pokazati, v kolikšni meri praktično obvlada alpinistično znanje.
Pogoj za vstop med alpiniste je četrta težavnostna stopnja, na izpitni turi morajo kandidati
voditi turo najmanj četrte stopnje, odvisno pač od njihove dotedanje dejavnosti in od seznama preplezanih smeri, ki so jih prijavili. Pri tem ne gre za to, da bi na izpitnih turah plezali ne
vem kako zahtevne smeri, ampak da kandidat pokaže, da je sposoben varno voditi tečajnika
v alpinistični šoli. Pri izpitih za alpinistične inštruktorje izpitne ture zdaj še ni, vendar morajo
kandidati pokazati vrsto drugačnih znanj.«
Leta 1991/92 je bil Česen z Matjažem Fištravcem scenarist serije TV oddaj o plezanju, ki
jih je režiral Fištravec, vodil pa Česen. Šlo je za oddaje o različnih vrstah, panogah in načinih
plezanja, za serijo krajših okoli 15-minutnih oddaj, ki so jih avtorji pripravljali v težavnih razmerah, ljudje pa so jih kar radi gledali.
Ob vsem drugem je Tomo Česen zdaj gorski vodnik z mednarodno licenco. Ali se sploh
ukvarja s to dejavnostjo, koliko in kam vodi kliente?
»Ukvarjam se tudi s tem, vendar ne vem, kaj pomeni za slovenske razmere, da se dosti
ukvarjaš s tem,« je dejal. »Mislim, da kar precej vodim v gore, čeprav so pri nas fantje, ki to
delajo veliko več od mene. To sem hotel delati že okoli leta 1985, vendar je bila takrat organizacija slaba, poleg tega pa sem imel drugačne ambicije in sem se odločil, da se s tem ne bom
ubadal, ker se mi to v takratnih razmerah ni zdelo resno. Več let pozneje sem opravil potrebne izpite, a ne zato, da bi od tega živel, saj mislim, da je to izredno zahteven poklic, ki te v 20
letih fizično uniči. Zdaj precej vodim po slovenskih gorah in po Centralnih Alpah, kajti to delo
mi pomeni ob drugačnih vsakdanjih dejavnostih nekakšno spremembo. Ob tem delu sem se
marsikaj naučil, saj gleda vodnik na plezanje iz čisto drugačne perspektive kot plezalec v navezi. Od vsega začetka veš, da si kot vodnik popolnoma odgovoren in kriv za vse, kar bi lahko
šlo narobe. Ko grem na plezanje s prijateljem, o čem takem sploh ne premišljujem. Žal je pri
nas tako, da nekateri miselno še vedno živijo v socialističnih časih in obstaja glede na to v
njihovih glavah negativen odnos do vodništva po hribih za denar. To se bo sčasoma uredilo,
kot se je drugod po svetu. Sicer pa zdaj pri nas samo od gorskega vodništva še ni mogoče
živeti, ker je po naših hribih veliko planinskih poti, ker tukaj ni leto in dan snega in ledu in so
torej ti hribi 'manj nevarni' in ker je miselnost ljudi taka, kakršna pač je. Res pa je, da vidim po
naših hribih tudi ljudi, ki bi jim kar takoj svetoval, naj bi raje ostali doma, in ne, naj prihodnjič
vzamejo s seboj gorskega vodnika, saj jih hribi sploh ne zanimajo.«
Kdo so Česnovi vzorniki in ideali, se naš sogovornik ni mogel prav hitro odločiti. »Sem iz
tistih časov,« je dejal, »ko je bil moj učitelj in hkrati vzornik Nejc Zaplotnik. Ko sem začel obiskovati alpinistično šolo, je bil on alpinistični inštruktor, ki je vsepovsod hodil z nami, kar tudi
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zdaj pričakujem od inštruktorjev. Bil je v vsakem pomenu izredno brezhiben in sposoben, ni
se hotel postavljati kot učitelj do učencev – tudi učitelj mora vedeti, da je bil nekoč sam učenec in se mora tako obnašati, ne pa na tečajnike gledati zviška. Od njega sem se ogromno
naučil, tudi to, česa ne smem delati. Za tujega vzornika se težko odločim, saj je imel marsikdo
katero od vzorniških lastnosti. V posebno lepem spominu mi je Walter Bonatti (z njim sem se
osebno srečal), tudi zato, ker je hribe doživljal enako kot jih jaz. Dolgo sva se srečevala z Ric
cardom Cassinom, človekom iz popolnoma druge generacije, ki je plezala vrhunske smeri, ko
mene še ni bilo na svetu. Takih ljudi zdaj menda ni več. Resda so rasli v drugačnih razmerah
in so v svoja dejanja vlagali drugačne energije, vendar so bili vsi po vrsti iz pravega testa, saj
za dosego svojih ciljev niso imeli niti približno tako dobrih pripomočkov, kot jih imamo zdaj.
Če bi hotel zdaj doseči kaj takega, kar so ti fantje takrat, bi moral biti vrhunsko sposoben in
bi moral v to vložiti mnogo več, kot bi vložil v sedanjih razmerah. Za to, kar so dosegali oni,
je bilo potrebno že na startu nenormalno veliko energije; zdaj v takih razmerah marsikdo ne
bi preplezal niti prvega raztežaja, ker bi prej obupal.«
Kakšno je Česnovo mnenje o tem, koliko je v alpinizmu še izvirnega in ali je res vedno
teže splezati kaj tako imenitnega, kot ni doslej še nihče? »V alpinizmu je še ogromno izvirnega,« je prepričan. »Po svetu seveda še dolgo ne bo zmanjkalo hribov, bodo pa v njih
vedno težje smeri, ki se jih dotlej še ni nihče lotil. Zdaj je alpinist postavljen v svet, kjer šesta
težavnostna stopnja ni nič posebnega, če malo pretiravam. Človek zdaj pač začenja s tega
izhodišča, to je začetek za kaj več in za kaj boljšega, morda celo vrhunskega. Seveda pa je
treba tudi zdaj najprej priti do tega izhodišča, kjer na poti k sedanji vrhunskosti še nisi nikjer.
Zato je treba pojmovanje vrhunskosti vedno postaviti v določen časovni okvir. Čez 50 let
vrhunski dosežki v alpinizmu gotovo ne bodo taki, kot so zdaj, saj vsakdo gradi na izkušnjah
in dosežkih prejšnjih generacij, pa najsi gre za opremo ali trening; drugače je, med drugim,
plezati z 20-kilogramskim ali petkilogramskim nahrbtnikom. Njega dni so ljudje plezali po
redno opravljeni službi in so bili lahko za tiste čase vrhunski alpinisti, zdaj pa ne more biti
vrhunski alpinist, kdor pleza le nekajkrat mesečno.«
Tomo Česen ima velike zasluge za razvoj in uveljavitev športnega plezanja v Sloveniji
in za odlično izvedbo finalnih tekem za svetovni pokal v športnem plezanju v Kranju. To ni
prispevalo le k promociji te športne panoge, ampak tudi k svetovni prepoznavnosti mesta
Kranja. Za te zasluge in za vrhunske alpinistične dosežke ga je Mestna občina Kranj proglasila
za častnega občana Kranja, kar je najvišje priznanje mesta svojemu krajanu.
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Natalija Gros

Športna plezalka svetovnega slovesa
»S športnim plezanjem se ukvarjam že od svojega šestega leta starosti,« je napisala na
svoji spletni strani vrhunska slovenska športna plezalka in članica Alpinističnega odseka PD
Kranj Natalija Gros, »ko so me starši na mojo željo vpisali v plezalni krožek. Takrat je bilo zame
plezanje poleg gimnastike najbrž edini konjiček; proti vsem mojim pričakovanjem je postalo
več kot to – postalo je način mojega življenja. Že pri devetih letih sem začela nastopati na
tekmovanjih in od takrat se ne morem več ločiti od te 'zasvojenosti'. Odtlej živim vse do današnjih dni takšno življenje; izjema je bil le kratek čas mojega četrtega letnika srednje šole, ko
sem zaradi šolskih obveznosti in prenasičenosti s treningi za osem mesecev odložila plezalke
v kot in uživala življenje ljudi brez takih zasvojenosti.«
Natalija se je rodila 29. novembra
1984 v Kranju. »S starši sem živela v svojem rojstnem mestu sedem let,« pravi,
»potem smo se preselili v Škofjo Loko,
kjer sem začela v Plezalnem klubu Škofja
Loka plezati in kjer sem maturirala na
tamkajšnji gimnaziji. Že po končani
osnovni šoli sem plezalno prestopila v
Kranj, čeprav sem živela v Škofji Loki, pri
kranjskem AO pa sem še zdaj, čeprav
zdaj v času študija živim v Ljubljani.«
Že kmalu po njenih prvih slovenskih
tekmah so se začeli tudi na mednarodnih
tekmovanjih kazati njeni prvi vidnejši rezultati, česar Nataliji zaradi strahu pred
Vrhunska slovenska tekmovalka v športnem plezanju, težavnostnem in balvanskem, Natalija Gros
višino in padci sprva niso pripisovali. Prvi
uspehi so jo tako spodbudili, da je začela
resneje trenirati in se pripravljati celo na mladinska svetovna prvenstva, s katerih se je v petih
letih nastopanja domov vedno vračala s kolajno, trikrat z zlato in dvakrat s srebrno. Pri svojih 16
letih je smela tekmovati tudi v članski reprezentanci in si je že na prvi tekmi priplezala finale.
Pri osemnajstih letih se je iz čistega športnega plezanja preusmerila še v balvansko plezanje, kjer je hitro napredovala v vedno težje kategorije. Potem o športni plezalki Nataliji Gros
nekaj časa ni bilo nobenega glasu; po letu 2001, ko je prvič nastopila v članski konkurenci,
se je namreč odločila, da bo opravila maturo in se vpisala na univerzo – že takrat je vedela,
da bo to fakulteta za šport. Nekoliko presenetljivo je le to, da na fakulteti njena specialnost
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ni športno plezanje. »Na fakulteti sem se specializirala za ples, za športno treniranje plesa,«
pravi, »ker se mi ni zdelo smiselno, da bi se usmerila v nekaj, o čemer me v tej šoli pravzaprav
ne bi mogli prav veliko naučiti,« s čimer je kajpada mislila športno plezanje.
Zaradi študijskih obveznosti naj bi ji za drugačna udejstvovanja, predvsem za plezanje,
sprva ne ostalo skoraj nobenega časa. Toda konec plezalne sezone 2003, ko ni nihče več
računal na njeno vrnitev, se je pojavila na zadnji tekmi državnega prvenstva in suvereno
zmagala. Uspeh je ponovila na prvi tekmi svetovnega pokala leta 2004, kjer je spet zmagala.
Leta 2006 je postala državna bolder prvakinja, na tekmi v Kranju istega leta pa se je uvrstila
na tretje mesto. Leta 2007 je zmagala na več balvanskih tekmah in je na koncu osvojila 3.
mesto v kombinaciji balvanskega in hitrostnega plezanja.
Odtlej vse do današnjih dni veliko nastopa na plezalnih tekmovanjih po svetu. »Predvsem zadnja leta so tekmovanja tudi v Aziji, potovali smo med drugim v Ameriko, v znano
smučarsko središče Vail v Coloradu v ZDA, kjer je že nekaj časa vsako leto tekma svetovnega
pokala v balvanskem plezanju,« pravi vrhunska slovenska športna plezalka. »Sicer pa potujemo predvsem po vsej Evropi. Največ tekem je v Franciji, Avstriji in tudi Španiji, pa v Italiji in seveda v Sloveniji, kjer so največja središča takšnega plezanja. Sicer pa so plezališča, na katerih
sem že nastopala, še v Angliji, na Nizozemskem in še kje. Sama sem poleg tega med drugim
plezala tudi v Argentini. Tam sem bila leta 2009 sicer na počitnicah, hkrati pa sva s fantom
posnela dokumentarni film o urbanem plezanju, se pravi plezanju po stavbah, zidovih, kipih
in vsem drugem, kar stoji v urbanem okolju. To je bil moj drugi film; prvi je bil 'Magnezija in
čokolada', ta iz Argentine ima naslov 'Nova razsežnost', poleg tega pa sva posnela še nekaj
krajših, petminutnih filmov.«
Dne 10. februarja 2011 je bila v ljubljanskem kinu »Dvor« premiera njenega in Breceljnikovega drugega filma »New Dimension - Nova razsežnost« – na velikem platnu so si obiskovalci prvič lahko ogledali Natalijin 'road movie' po Argentini. »S tem se mi je uresničila še ena
filmska želja,« pravi Natalija Gros, »ki je tlela v meni po mojem prvem dokumentarcu 'Chalk
& Chocolate'. Film 'New Dimension' je popolno nasprotje prvemu in ko sem ga gledala na
velikem platnu, me je ponovno odpeljal v čarobne kraje, kjer sem preživela te počitnice.«
V vseh teh letih je nanizala vrsto lepih rezultatov, »najbolj pa sem ponosna na naslov
evropske podprvakinje, na 3. mesto v skupni razvrstitvi svetovnega prvenstva leta 2004, na
svoje prve zmage v težavnostnem plezanju v svetovnem pokalu leta 2004, na 2. mesto na svetovnih igrah leta 2005, na 4. mesto na evropskem prvenstvu v balvanskem plezanju leta 2007,
na skupno zmago v kombinaciji istega leta in na 3. mesto v skupni razvrstitvi svetovnega pokala v balvanih, pa tudi na vse druge stopničke in visoke uvrstitve v finalu svetovnega pokala.«
S posebnim navdušenjem seveda omenja smer »Histerija« z oceno 8c+, ki je eden od
njenih vrhunskih plezalskih dosežkov; kot eni od redkih žensk na svetu, pravzaprav kot četrti
ženski na svetu, ji je uspelo smer s tako visoko oceno preplezati celo v domačem plezališču,
v Mišji peči. O tem njenem podvigu so v režiji Jureta Breceljnika posneli dokumentarni film
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»Chalk & Chocolate« – Magnezija in čokolada.
Kdo je Jure Breceljnik? »To je moj fant,« pravi Natalija Gros, »ki je snemal oba moja filma ali
filma o meni. Njega dni je bil tudi športnik, ki se je poklicno začel najprej ukvarjati s fotografijo, zdaj pa se s filmom. Pravzaprav je bil njegov prvi film tisti o meni, Magnezija in čokolada.«
Natalija Gros je leta 2006 skupaj s svojo nekdanjo plezalsko kolegico Martino Čufar in
trenerjem Alešem Jensterletom napisala knjigo »Z glavo in srcem do vrha«, ki pripoveduje
o psihični pripravi športnega plezalca na nastop ali tekmovanje. »To je bila pravzaprav diplomska naloga mojega trenerja Aleša,« pravi Natalija, »ki jo je s pomočjo Martine in mene
razširil v knjigo. Delo je izšlo v samozaložbi, kupili so jo tisti, ki so menili, da jim bo svetovala
kaj novega in zanje koristnega.«
Ko Natalija Gros govori o svojem udejstvovanju, govori le o športnem plezanju, ne pa
tudi o alpinizmu, čeprav je članica Alpinističnega odseka PD Kranj. Sprašujemo jo, katere
so stične točke med alpinizmom in športnim plezanjem in kje se obe dejavnosti razhajata.
Zakaj ne bi bilo oboje ena dejavnost? Ali predvsem zato, ker so (nekateri) alpinisti filozofsko
prepričani, da je alpinizem bistveno nadgrajena športna aktivnost, za športne plezalce pa je
njihova dejavnost izključno šport?
»Veliko ljudi zamenjuje športno plezanje in alpinizem, ker meni, da gre za isto stvar, kar pa
seveda ni res,« iz prepričanja in poznavanja pripoveduje športna plezalka Grosova. »Športno
plezanje je varen šport, vedno smo privezani na vrv ali pa so pod nami blazine za primer
padca; edina napaka, ki se lahko zgodi, je ta, da se plezalec sam malomarno naveže na vrv
ali da varovalec ni dovolj izurjen v varovanju. Alpinizem se nasprotno dogaja v ekstremnih
razmerah in obstaja možnost, da se alpinist med svojo dejavnostjo poškoduje ali plezalskega
podviga celo ne preživi. Med športnim plezanjem so sicer že bile nesreče, vendar izljučno
zaradi človeškega faktorja, ker plezalci niso bili pravilno privezani; nikoli nisem slišala, da bi
bil vzrok za nesrečo drugačen.«
Zakaj so potem športni plezalci člani alpinističnih odsekov? »Alpinistični odsek deluje
tako,« pravi naša sogovornica, »da so v njem tako alpinisti kot športni plezalci, vsak neguje
svojo dejavnost, odsek pa podpira obe, ker mu je veliko do tega, da bi bili obe uspešni. Res
pa je tudi, da obstaja precej klubov, ki imajo v svojih vrstah samo športne plezalce – ali pa
samo alpiniste; sama sem, na primer, začela plezati v Športno plezalnem klubu Škofja Loka.
Seveda je na drugi strani res, da se je športno plezanje razvilo iz alpinizma, zato se mi ne zdi
potrebno, da bi obe dejavnosti med seboj strogo ločevali; delamo pa takointako vsak zase,
po svojih načelih in programih. – Sicer pa velja za športno plezanje najbrž nekaj podobnega
kot za alpinizem: pri obeh dejavnostih mora imeti plezalec v glavi marsikaj urejeno, da mu
podvig uspe, kar velja še posebno za športno plezanje v skali, čeprav tak plezalec ni izpostavljen največjim nevarnostim in to plezanje ni tako ekstremno nevarno kot alpinistično.
Alpinizem slejkoprej hodi po svojih uhojenih poteh, športno plezanje pa ima tri panoge,
hitrostno plezanje, plezanje po balvanih in težavnostno plezanje, od katerih je še najbližje
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alpinizmu težavnostno plezanje, kamor spada tudi plezanje v naravni skali, kjer plezalec, navezan na vrvi, napreduje v višino.«
Natalija Gros tekmuje zdaj v težavnostnem in balvanskem plezanju, »pri vseh mojih plezalskih uspehih pa ima veliko vlogo moj trener Aleš Jensterle, ki mu kajpada tudi pripadajo
zasluge za te moje lepe uspehe,« pravi Natalija. »Hvaležna sem mu za ves njegov trud in za
čas, ki ga vlaga v moj napredek.«
Od česa so pravzaprav odvisni uspehi v športnem plezanju, ali so med drugim tudi od konstitucije telesa (Natalija, na primer, ni prav visoke rasti, visoka je 156 cm in tehta komaj 49 kg)?
»Če govorimo o tekmovalnem športnem plezanju,« pravi, »je uspeh nekoliko odvisen tudi
od telesne zgradbe, saj mora biti vrhunski plezalec vitek, da je dovolj gibčen, čeprav to ni
glavna prednost, od katere je vse odvisno. Moja nizka rast je, kot to jaz razumem, večinoma
moja prednost; večina najboljših športnih plezalk na svetu je bila majhna; Linn Hill, na primer, ki naj bi bila po nekaterih ocenah najboljša športna plezalka vseh časov v skali, je enako
velika kot sem jaz, če ni celo še malo manjša. Uspeh pri tekmovalnem športnem plezanju
je vsota marsičesa, tako duševne kot telesne in tehnične priprave. Mislim, da po rasti visoki
ljudje pri športnem plezanju nimajo pred manjšimi prav veliko prednosti: večji je človek, bolj
je lahko okoren. Mogoče je zato razmeroma malo dobrih športnih plezalcev velikih. Govorim
le o vrhunskih plezalcih.«
Natalija Gros je v času našega pogovora, marca 2011, poklicna športna plezalka, plezanje
je njen poklic, kot vrhunska športnica je zaposlena v Ministrstvu za notranje zadeve, torej pri
policiji. »Da, zdaj je to moj poklic. Plezanje je zdaj zame užitek, veselje, hobi in služba. V teh
nekaj letih, ko bom še tekmovala, si seveda želim čim boljših uvrstitev med najboljše.«
In kdaj naj bi pod tem življenjskim obdobjem potegnila črto?
»Verjetno kmalu,« pravi, »čeprav o tem še ne premišljujem resno, ker še vedno najresneje
treniram. Pozneje, ko bo prišel ta čas, bom najbrž šla poklicno v druge vode in se poklicno ne
bom ukvarjala s plezanjem. Ker pa imam toliko plezalnega znanja in toliko športnih izkušenj,
bi to rada nekoč posredovala dalje; s tem se najverjetneje ne bom ukvarjala poklicno, ampak
ob rednem delu; učila bi, na primer, majhne otroke plezati.«
O plezanju na najvišje gore sveta ali o pravem alpinizmu pa ne premišljuje. »V pravem
alpinizmu se nisem nikoli videla – da bi, na primer, šla na visoke himalajske gore. Moj velik
užitek pa je hoja v hribe po planinskih poteh. V gorah sicer še nisem plezala, vendar bi kdaj
rada šla tja plezat težje smeri, a ne v krušljive stene, ker tega ne prenašam. Na to, da bi šla kdaj
v prav visoke gore sveta, pa ne mislim.«
Ali nasprotno premišljuje o lastni družini in otrocih?
»Seveda premišljujem, vendar zdaj še ni čas za konkretizacijo in udejanjenje takšnih premišljevanj. Konkretno se bom s takimi mislimi ukvarjala v prihodnje.«

269

Kranjske transverzale

Poti, ki povezujejo lepote
»Nekega dne sem počival na Črnem vrhu. Oddahnil sem se; pot od Maribora do Slovenj
Gradca je bila obnovljena, na novo markirana. Pred seboj sem imel lep razgled na del slovenskega sveta: Plešivec, Smrekovec, Savinjske planine, del Karavank, v ozadju košček Julijcev.
Prišla je misel: kaj, če bi vse te kraje zvezali z eno samo markirano potjo, ki bi šla kar dalje, prek
vsega slovenskega ozemlja, spet nazaj v Maribor!« – Tako se je idejnega rojstva slovenske
planinske transverzale, prve planinske vezne poti v Sloveniji in prve take poti v Alpah nasploh, spominjal Ivan Šumljak, starosta mariborskih planincev in kar dve desetletji načelnik
markacijskega odseka PD Maribor Matica, ki je leta 1950 na zboru markacistov Slovenije v
takrat znameniti gostilni Slamič v Ljubljani, kot piše v svojih vodnikih po tej poti Jože Dobnik,
prvič javno predstavil ta svoj predlog.
Tri leta pozneje so šli po celotni Slovenski planinski poti ali transverzali prvi planinci. Čeprav so bili nekateri skeptični do nove oblike tako usmerjenega planinskega pohodništva, se
je transverzala »prijela« in po tem zgledu so se po slovenskih gorah pojavile številne trans
verzalne poti, seveda tudi na območju Planinskega društva Kranj.
Prva med njimi je bila dolga in zahtevna »Gorenjska partizanska pot«. V knjigi Nikole Guida
»Planinske obhodnice in pohodi«, ki jo je leta 2008 izdala Planinska zveza Slovenije, piše o njej:
»Pot sta odprla PD Kranj in PD Kamnik 1. maja 1964, ukinili pa so jo v letu 2006. Kot vezna pot se je začela v Kamniku, potekala preko Kamniških Alp, zahodnih Karavank in preko
Mežakle vstopila v Julijce, prešla v cerkljansko-škofjeloško sredogorje in se končala v Kranju.
Obiskala je mnogo krajev, znanih iz NOB. Delno zahtevna pot je bila dolga 550 km, za kar
smo potrebovali okoli 14 dni hoje. Imela je 46 kontrolnih točk. Še danes lahko naletimo na
izvirni žig. Označevali sta jo Knafelčeva markacija in črka G. Obhodnik je prejel značko. Vodnik
in dnevnik sta bila v obliki knjižic. Dnevnik je imel priloženo skico poti«, natisnili pa so ga v
tiskarni »Gorenjski tisk« v Kranju.
Ta pot se je sprva imenovala »Partizanska kurirska pot«, o njej pa je v »Planinskem vestniku« (PV 1962, stran 83) objavil obširen zapis z dvema fotografijama Franc Ekar, ki takole začne
svojo pripoved: »Ni še dolgo tega, kar smo lahko v dnevnem časopisju, na radiu in televiziji
zasledili vesti o novi gorski poti 'Partizanski kurirski poti', dolgi približno 550 km z najvišjo
točko vrhom Triglava, 2863 m. To pomembno nalogo si je zadalo in jo izpeljalo Planinsko
društvo Kranj s sodelovanjem kamniških in radovljiških planincev ter žirovniških in jeseniških
tabornikov. V soboto, 17. junija 1961, se je odpravila 17-članska skupina mladih planincev in
tabornikov pod vodstvom prvoborca tov. Andreja Brovča na to veličastno pot z zavestjo, da
hoče obuditi spomine iz NOB...« Iz Kranja so se odpeljali v Kamnik in od tod v Smrečje pri
Črni, kjer se je začela njihova dolga pešpot, ki jih je po 15 dneh pripeljala v Kranj.

270

Leta 1960 zastavljena »Partizanska kurirska pot« se je pozneje preimenovala v »Gorenjsko partizansko pot«. Začela se je pred sedežem PD Kamnik in se končala pred sedežem PD
Kranj, imela pa je 46 kontrolnih točk. Na »vplivnem« območju PD Kranj so bile te točke v
Cojzovi koči na Kokrskem sedlu, Domu na Krvavcu, v vasi Kokra, v Domu Kokrškega odreda
na Kališču, na vrhu Storžiča in v Domu pod Storžičem.
»Želja PD Kranj in Temeljne kulturne skupnosti (TKS) Kranj po transverzali v neposredni
bližini, krajši od slovenske in partizanske, ni bila nova,« je v »Planinskem vestniku« (PV 1977,
stran 301) v dolgem članku »Kranjski vrhovi – nova planinska transverzala« napisal Peter
Leban. »Porajala se je pri članih društva že pred leti. V organizaciji društva in pod pokroviteljstvom TKS Kranj je z geslom 'vsi občani Kranja hodijo v gore' želja postajala vedno bolj
določna... Začetek resnega in načrtnega dela je leto 1974. Po ideji predsednika PD Kranj tov.
Franca Ekarja, člana odbora za športno rekreacijo TKS Kranj, je bil ustanovljen ožji odbor v
okviru upravnega odbora PD Kranj. Sestavljali so ga Baldo Bizjak, Marija Brudar, Roža Zabret,
Lojzka Trebušak, Emil Herlec, Tone Perčič, Karel Bajd, sodelavci TKS Kranj in kot koordinator in
operativec Franc Ekar. Na novo nadelati ali v celoti obnoviti je bilo treba poti na Bašeljski vrh,
Mali Grintovec, Srednji vrh, Stegovnik, Virnikov Grintovec, Goli vrh, Veliko Babo in Kokrsko
Kočno. Obnovljena je bila v celoti pot na Križ (Koroško Rinko), Kranjsko Rinko in povezava s
potjo z Okrešlja na Skuto. Večina vrhov je bila brez skrinjic za vpisne knjige in žige, zato je bilo
treba tudi te izdelati in zabetonirati. Pri tem delu so se izkazali člani alpinističnega odseka, ki
so po brezpotjih in krušljivih policah iskali najprimernejše dostope, skupaj z markacisti, ki so
opravili požrtvovalno delo, še posebej Baldo Bizjak in Jože Zaplotnik. V vseh treh letih je bilo
za to približno 1600 ur udarniškega dela.
Poleg tega je tudi priprava in izdelava dnevnika vzponov zahtevala svoj čas. Pripravljali so
ga: tekst člani ožjega odbora in upravnega odbora društva, ovitek akademski slikar Jože Trobec, grafike z znakom akademski kipar Tone Logonder, pomoč pri založbi pa Papirnica Vevče
in tiskarna Inštituta Golnik. Dnevnik je posebnost: kažipot, vodnik, dokaz za prehojeno pot.«
Nadalje je v tem poročilu, ki je več kot samo to, tudi zapisano, da »nova planinska trans
verzala Kranjski vrhovi ni klasična, kar pove tudi že naslov. Zajema 25 kontrolnih točk (20
vrhov in 5 koč). Od lahko dostopnega Tolstega vrha preko Storžiča po vrhovih tja do in okoli
Jezerskega ter dalje po Grintovcih do Krvavca je speljana. Na meji ali znotraj meja kranjske
občine ne glede na to, katero planinsko društvo skrbi tam za planinsko postojanko, pota ali
opremo vrhov drže poti do ciljev. Pot torej ni povezana. Možno pa jo je prehoditi tudi zaporedno, kot na primer Slovensko.«
Tam tudi piše, da »je dolžina vseh poti skupaj približno 200 km... Planinci se precej zanimajo zanjo, saj se jih je že okoli tisoč oskrbelo z dnevnikom.«
V že omenjeni knjigi »Planinske obhodnice in pohodi« piše o transverzali »Kranjski vrhovi«, da »jo je odprlo PD Kranj 22. avgusta 1975. Vključuje izbrane vrhove v zahodnih in
osrednjih Kamniških Alpah ter šest planinskih postojank. Pridevnik 'kranjski' izhaja iz mesta
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Kranj, ne iz dežele Kranjske. – Pot je v glavnem zelo zahtevna. Je točkovna obhodnica, ki ima
20 kontrolnih točk na vrhovih in šest v planinskih postojankah. Za njen obhod potrebuje
obhodnik deset dni. Pot izkorišča že označene poti... Obhodnik prejme značko za vsakokratni
obhod. Nova značka nima zvezde v slovenski zastavi. Dnevnik je v obliki knjižice, v njem so
zelo na kratko opisani pristopi do vrhov in planinskih postojank. Priložen je tudi zemljevid.«
V ličnem dnevniku te transverzale piše v uvodu tudi to, da »so pomembni vzponi na
vrhove«, toda »zaradi kontrole vzponov je potrebno, da vsak, ki to pot obiskuje, spotoma
dobi v izhodiščnih postojankah kontrolni žig in podpis«. Tam tudi piše, da so v tem dnevniku
»opisi poti za dostope do postojank in na vrhove kratki in skopi. Širši opisi bi pomenili izdajo
vodnika. Take potrebe pa ni bilo, saj imamo na razpolago zajetne in vsebinsko bogate vodnike za Kamniške Alpe in Karavanke«.
Novo obhodnico, »Transverzalo Storžič«, je po navedbi iz Guidove knjige »odprlo PD
Kranj 18. junija 1989 na Kališču. Poteka od Preddvora na Sv. Jakob, od tod na Potoško goro,
Srednji vrh, Mali Grintovec, Bašeljski vrh, Kališče in preko Storžiča na Veliko Poljano, kjer se
konča. Pot je 30 km dolga lahka vezna pot, ki je samo na nekaterih mestih zahtevna. Prehoditi jo je mogoče v 11 urah ali v dveh dneh. Ima devet kontrolnih točk in je označena s Knafelčevo markacijo. Pri orientaciji nam pomaga zemljevid 'Storžič in Košuta'. Za vsakokratni
obhod dobi popotnik bronasto značko, za enajsti obhod dobi poleg bronaste še srebrno in
za enaindvajseti obhod poleg bronaste še zlato značko. Dnevnik je v obliki kartončka.«
Slednjič je dalo PD Kranj oziroma njegov predsednik Franc Ekar, ki je bil takrat tudi predsednik Planinske zveze Slovenije in župan občine Preddvor, pobudo za planinsko »Pot Karla
in Žige Zoisa«, ki naj bi potekala nad njega dni njunim gradom in domovanjem Brdo (zdaj
je ta grad slovenski protokolarni objekt) po hribih, od koder sta slavna brata dobivala rastline, minerale in kamnine za svoje naravoslovne zbirke, po katerih je Kranjska (velik del tudi
zavoljo tega) postala znana v znanstvenem svetu takratne Evrope. Zamisel za pot je nastala
v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji, zanjo pa so se odločili predvsem zato, ker je
ob njej dolga vrsta geografskih, geoloških, botaničnih, zooloških in drugih naravoslovnih
zanimivosti in znamenitosti.
Pot ima le šest kontrolnih točk, na posestvu Brdo, v Preddvoru, planinskem domu na
Kališču, Domu na Čemšeniku, v Cojzovi koči na Kokrskem sedlu in v Planinskem domu na
Gospincu na Krvavcu. Kot je v »Planinsko-izletniškem vodniku po Poti Karla in Žige Zoisa«, ki
ga je leta 2008 namesto slavnostne otvoritve poti izdala Planinska zveza Slovenije, napisala
znana botaničarka Nada Praprotnik, ko je predstavljala eno od velikih botaničnih znamenitosti te poti, je »Zoisova zvončica prava hči slovenskih planin in najbolj znamenita cvetica
ob Poti Karla in Žige Zoisa. Kot je leta 1788 v latinščini zapisal celovški botanik Franc Ksaver
Wulfen v prvem strokovnem opisu te rožice, »dolgujem prvo poznanje te zelo redke rastline
slavnemu gospodu Karlu pl. Zoisu, ki se ves posveča botaniki in ji posveča vso pozornost,
trud in čas, pa gotovo ne malo denarja« – in je to cvetko »krstil z imenom najditelja, ki jo je
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našel v skalnih razpokah v bohinjskih Alpah in na vrhu Storžiča«. V botanični beležnici Karla
Zoisa, ki jo hranijo v Arhivu Republike Slovenije, je »pri zvončici velikokrat zapisano 'moja'...«
Njegovo zvončico, ki se imenuje Zoisova zvončica, so mu skupaj z marsičem drugim prinesli
z Grebena in Grintovca, s Kočne, pobočij Grintovca in več rastlin s Storžiča.
Medtem ko je bil Karel Filip Evgen baron Zois plemeniti Edelstein, kot se je s polnim
imenom podpisoval Karel Zois, znamenit botanik, rojen leta 1756 v Ljubljani kot najmlajši sin
Michelangela Zoisa in njegove druge žene, Slovenke Ivane Katarine Kappus pl. Pichelstein
(umrl pa je leta 1799 v Trstu), se je njegov bolj znani brat Žiga (ali Sigmund) rodil leta 1747 v
Trstu kot prvi sin tega zakonskega para (in umrl v Ljubljani leta 1819). Bil je znan kot najbogatejši Kranjec in lastnik več fužin, pa tudi kot naravoslovec, razsvetljenec in mecen številnih
še zdaj dobro znanih in slovitih slovenskih kulturnikov. Med drugim je leta 1778 omogočil
štirim srčnim možem iz Bohinja prvi vzpon na vrh Triglava in jih za zmagovito prvenstveno
pot nagradil s šestimi goldinarji. – Medtem ko hranijo v ljubljanskem Prirodoslovnem muzeju herbarij Karla Zoisa s približno 2100 rastlinami, imajo v istem muzeju mineraloško zbirko
njegovega brata Žige s približno 5000 primerki rudnin in mineralov, ki je bila v času nastanka
ena od najbogatejših takih zbirk v Evropi. Po obeh bratih se imenuje Cojzova koča na Kokrskem sedlu, ki so jo prvotni lastniki, člani Nemško avstrijskega planinskega društva, leta 1897
krstili kot Zoisovo kočo, ko pa je po razpadu Avstroogrske monarhije postala slovenska, so jo
novi lastniki iz Slovenskega planinskega društva prekrstili v Cojzovo kočo.

273

Hudičev boršt

Kdaj bo postal naravni spomenik?
Na seji občinskega sveta Preddvor so že leta 2001 razpravljali o predlogu, da bi občina
sprejela odlok o razglasitvi Hudičevega boršta za naravni spomenik, 20. avgusta 2002 pa je
bila na občinskem svetu druga obravnava o tem odloku. Vendar se odtlej do današnjih dni
stvar ni premaknila dalje in odloka še vedno niso sprejeli.
Kot je zapisano v osnutku omenjenega odloka, v dokumentu, namenjenem Občinskemu
svetu občine Preddvor, ki ga je podpisal župan Miran Zadnikar, »je zaščita tega dela Zaplate
že večletna pobuda in je nujna«. Takrat, kar pa ni bilo prvič, je bilo ocenjeno, da »ima strmo
južno pobočje Zaplate z osrednjim Hudičkovim borštom v vznožnih krajih viden in globok
ljudski pomen, vendar je zaradi negospodarskega izkoriščanja v zadnjih stoletjih mali gozdiček postal predvsem na svojem zgornjem delu pravi sekundarni pragozd z zanimivimi drevesnimi ostanki. Ta gozdni osamelec dokaj pravilne pravokotne oblike leži sredi senožeti na
strmem južnem pobočju vrha Cjanovce – Zaplate na nadmorski višini 1300 do 1817 metrov.
Viden je z večjega dela Kranjske ravnine. Senožeti nudijo dobre možnosti za pašo, vendar
ta zadnja leta upada, saj se je pobočje Zaplate pričelo zaraščati. Višina smrek je presegla
dosegljivo višino divjadi in pašnih živali, zato je rast v zadnjih letih vedno hitrejša – smreke
so ponekod dosegle višino deset in več metrov. Zaraščanje je že doseglo stopnjo, ko ogroža
videz celotne Zaplate in s tem Hudičevega boršta.«
V županskem predlogu za zavarovanje piše, da bo varstvena namembnost naravnega
spomenika biotopska, spomeniška, znanstveno-raziskovalna in izobraževalna. Varstveni
režim bo zagotavljal sedanje stanje, omogočal intervencijska gozdarska dela po naravnih
nesrečah, vzdrževalna dela na obstoječem objektu, se pravi planinskem zavetišču, in na obstoječem napajališču. V vplivnem območju bo spodbujal pašništvo, preprečeval nezaželene
posege in hkrati izboljševal sedanje stanje zaraščanja pašnikov. Posebej je poudarjeno, da
sprejem tega odloka občini ne bo povzročil finančnih posledic.
Z obravnavanjem tega predloga je bila že takrat seznanjena javnost, svoja pozitivna mnenja k
predlogu pa sta pisno dala Zavod Republike Slovenije za gozdove in Muzejsko društvo Preddvor.
Temu županovemu predlogu so bile priložene strokovne podlage biologa Metoda Roglja
iz Zavoda RS za varstvo naravne dediščine. Dober poznavalec Rogelj je med drugim pojasnil,
da »znamenitost gozdu ne daje njegova sestava oziroma botanične in vegetacijske posebnosti. Drevesna sestava gozda je revna; prevladuje bukev, posamično so prisotni gorski javor
in redkeje smreka. Kot večina slovenskih bukovih gozdov je tudi Hudičev boršt reven z zelišči,
kar povečuje tudi paša v gozdu. Posebnost dajeta gozdu oblika in lega, ki sta se ohranili vse
do danes, zaradi česar ima gozd že simbolni in kulturni pomen. Čeprav je njegov nastanek
še nepojasnjen, je možno sklepati, da sta paša in oglarjenje okoliške gozdove spremenila v
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travnike. Zaradi paše, košnje in ekoloških pogojev, ki so nastali po oglarjenju, se gozd ni širil
nazaj na travnike, saj so tla postala za bukev preplitva in izprana.«
V »Planinsko-izletniškem vodniku Preddvor« Tomaža Polajnarja in Marjana Raztresena
(Planinska zveza Slovenije, 2010) je zapisana najbrž dokaj upravičena domneva, da »je morda ta skoraj šest hektarov velik bukov gozd kvadrataste oblike s stranicami po 250 metrov
ostal po intenzivni sečnji zaradi oglarjenja zato, ker je tam stalen studenec dobre pitne vode.
Ljudje so se seveda zavedali, da studenec pred izsušitvijo varuje tudi gozd. Ali pa so domačini le verjeli zgodbi o hudičevem poreklu tega gozda in so ga zato pustili takega, kot ga je tja
gor prinesel sam vrag. Sicer pa so Zaplata s Hudičevim borštom ter gozdovi Skodovnjeka in
Jesenove doline nad dolino Bistrice razglašeni za gozdni rezervat.«
Ker gozda zadnja desetletja gospodarsko ne izkoriščajo, je postal pravi sekundarni pragozd, v zgornjem delu pa kljubuje snežnim plazovom, ki se prožijo s pobočja Zaplate. Okoliški pašniki sicer nudijo dobre možnosti za pašo, ki pa zadnja leta upada, zaradi česar se pašniki vse bolj zaraščajo predvsem s smrekami, zaraščanje pa že ogroža videz celotne Zaplate
in torej tudi Hudičevega boršta.
V vseh opisih in razlagah je seveda omenjeno tudi to, da »je na Hudičev boršt in njegovo
poimenovanje vezana zanimiva ljudska pripoved o dveh trmastih kmetih iz preddvorske doline, ki jima je v prepiru o tem, čigava je ta hosta, hudič vzel gozd in ga odnesel proti goram.
Ko je na Sv. Jakobu zazvonilo dan, je prestrašeni hudič odvrgel gozd, ki je padel na sredino
hriba«; gozd se odtlej imenuje Hudičev boršt, hrib pa Zaplata.
Ta hrib je med domačini med drugim znan po velikih in močnih snežnih plazovih. Bojda
je v arhivih ohranjena pripoved, da so bili neke davne zime plazovi tako strahoviti, da je njihov piš odnesel streho z mežnarije in hleva na Svetem Jakobu.
Ob vsem drugem, zaradi česar naj bi Hudičev boršt posebej zavarovali, omenja biolog
Metod Rogelj tudi to, da »je zaradi vrednot Hudičev boršt uvrščen v Inventar najpomembnejše naravne dediščine Republike Slovenije, opisan pa je tudi v knjigi 'Sto naravnih znamenitosti Slovenije' dr. Petra Skoberneta«.
Hudičev boršt bi lahko zavarovali kot krajinski park ali kot naravni spomenik. Svetovna
zveza za varstvo narave IUCN opredeljuje naravni spomenik kot zavarovano območje za varovanje specifičnih naravnih zanimivosti in oblik, krajinski park pa kot območje za varovanje
krajine in rekreacijo. »Glede na te definicije, zakonske podlage in potreben varstveni režim za
ohranitev Hudičevega boršta predlagamo razglasitev v obliki naravnega spomenika z definiranim vplivnim območjem,« meni biolog Rogelj. Tako bi območje naravnega spomenika obsegalo Hudičev boršt, vplivno območje pa travišča oziroma pašnike južnega pobočja Zaplate.
To območje je zadnja desetletja priljubljen planinski cilj, tudi zato, ker je eno od bogatih
nahajališč gorske flore. Tam se je botanično udejstvoval že Karel Zois, tam je raziskovala tudi
znamenita botaničarka dr. Angela Piskernik, ki je med drugim sestavila strokovne podlage za
razglasitev regijskega parka Savinjsko-Kamniške Alpe.
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Na območju naravnega spomenika bi bilo med drugim prepovedano sekati ali drugače uničevati oziroma poškodovati drevesa, grmovje in zelišča ter njihove dele, spreminjati
življenjske razmere na rastišču in obstoječo rastlinsko strukturo, vnašati v gozdni ekosistem
nesamonikle vrste, graditi kakršne koli objekte ali naprave, širiti ali na novo nadelati planinsko stezo čez travnato pobočje Zaplate, obešati ali pritrjevati tuja telesa na drevesna debla,
gnojiti z umetnimi gnojili, pretirano soliti, graditi obore za divjad, zatirati žuželke s kemičnimi
sredstvi, nabirati gozdne sadeže in povzročati hrup.
Planinci se skupaj s svojim društvom iz Kranja in svojo planinsko skupino iz Preddvora
zavzemajo za čimprejšnjo razglasitev Hudičevega boršta za naravni spomenik, kdaj bo prišlo
do tega, pa sami ne morejo odločati. Upati je mogoče, da bo ta slovenska znamenitost kmalu uvrščena na seznam uradno zavarovanih predelov gorskega sveta.

Takega Hudičevega boršta ne pozna skoraj nihče.

Enako počasi kot občinski meljejo tudi državni mlini. Že leta 1968 je znana botaničarka
dr. Angela Piskernik predlagala, da bi kot regijski park posebej zavarovali območje KamniškoSavinjskih Alp, kar takrat zaradi državne meje ni bilo mogoče. Po osamosvojitvi Slovenije so
o tem spet začeli najresneje razpravljati in 19. decembra 2005 so takratni minister za okolje
in prostor dr. Janez Podobnik ter župani občin Zgornje Jezersko, Kamnik, Luče, Preddvor in
Solčava podpisali sporazum o ustanovitvi Regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe. Kot je
zapisano v tem sporazumu, »je ustanovitev parka predvidena v letu 2007«. Ta zamisel, ki je
bila velik del oblikovana in seveda podprta v PD Kranj, doslej še ni uresničena.
Kar zadeva varstvo okolja, naposled ne gre prezreti vsakoletnega naravovarstvenega dne,
ki ga že od leta 1991 na pobudo društvenega predsednika pripravljajo v Domu na Kališču,
kjer razpravljajo o aktualnih temah, ki zadevajo ohranjanje in varovanje gorskega sveta.
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Seznam članov A PD Kranj
Po številu članstva je Planinsko društvo Kranj med slovenskimi planinskimi društvi že desetletja dolgo na drugem ali tretjem mestu, po članstvu A pa vseskozi na drugem mestu. Ta
podatek je nemara zanimiv zato, ker veljajo planinci, ki plačujejo višjo članarino A, za najbolj
aktivne v gorskem svetu, čeprav bi utegnil kdo poočitati, da lahko to članarino plačujejo le
premožnejši. Vedeti je treba, da je s to članarino plačano višje nezgodno zavarovanje, reševanje
v vseh gorstvih sveta, pa tudi naročnina na »Planinski vestnik« in še kaj. Leta 2011 je bilo v PD
Kranj rekordno, kar zadeva članstvo A – takih članov je bilo kar 85, ki jih poimensko navajamo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Leonida Kalan		
Anže Kovačič		
Rajko Simič		
Emil Humar		
Mojca Kotnik		
Igor Marošek		
Filip Vodnik		
Gregor Piskar		
Franc Ekar		
Franc Jošt		
Jure Martinjak		
Božo Tomše		
Gregor Šifrer		
Anton Tomaževič		
Robert Karu		
Vilko Zupanc		
Andrej Prinčič		
Greta Rode		
Bogomir Kurat		
Franci Gselman		
Tomislav Jenko		
Borut Grašič		
Marko Logar		
Matevž Vida		
Tine Kovač 		

(Kranj)
(Žabnica)
(Kranj)
(Kranj)
(Cerklje Na Gorenjskem)
(Ig)
(Kranj)
(Kranj)
(Preddvor-Kranj)
(Kranj)
(Kranj)
(Kranj)
(Besnica)
(Besnica)
(Duplje)
(Kranj)
(Preddvor)
(Kranj)
(Kranj)
(Kranj)
(Škofja Loka)
(Preddvor)
(Sp. Besnica)
(Radovljica)
(Kranj)
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Klemen Malovrh		
Vladimir Ropret		
Gvido Modrijan		
Nastja Jošt		
Matjaž Čuk		
Tomaž Jamnik		
Darko Čeferin		
Roman Masten		
Marko Udovič		
Marijanca Cuderman
Marko Kern		
Janez Ziherl		
Vladimir Huber		
Tine Marenče		
Matej Štirn		
Matjaž Šavli		
Marko Konc		
Vid Vertačnik		
Mitja Valenčič		
Vojko Smolej		
Cvetka Mesarič		
Ivan Vreček		
Matjaž Sušnik		
Gabriela Kranjc		
Martin Klajnšek		
Janez Stare		
Iztok Blažun		
Matjaž Ivačič		
Luka Plut		
Slava Obradović		
Janez Planinc		
Milant Valant		
Matevž Vučer		
Borut Janša		
Jože Cimperle		

(Mavčiče)
(Šenčur)
(Kranj)
(Duplje)
(Kranj)
(Preddvor)
(Kranj)
(Kranj)
(Kranj)
(Preddvor)
(Kranj)
(Vodice)
(Kranj)
(Preddvor)
(Cerklje)
(Vodice)
(Naklo)
(Kranj)
(Naklo)
(Preddvor)
(Kranj)
(Kranj)
(Šenčur)
(Kranj)
(Kranj)
(Kranj)
(Cerklje na Gorenjskem)
(Cerklje)
(Žabnica)
(Kranj)
(Preddvor)
(Kranj)
(Kranj)
(Kranj)
(Cerklje)
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Simona Krničar		
Andrej Kecman		
Zorislava Mlakar		
Andrej Štremfelj		
Marija Štremfelj		
Boris Omejc		
France Jamnik		
Drago Tomšič		
Slavko Štern		
Georg Pollak		
Herman Kosmač		
Gorazd Kastigar		
Peter Jamnik		
Florjan Cerkovnik		
Metka Srečnik		
Janka Likozar		
Andraž Bežek		
Anže Šavs		
Gregor Škofic		
Miha Ocepek		
Boštjan Pogačnik		
Gregor Horžen		
Marko Štremfelj		
Teos Perne		
Aljoša Ravnikar		

(Kranj)
(Koroška Bela)
(Kranj)
(Kranj)
(Kranj)
(Cerklje)
(Kranj)
(Kranj)
(Kranj)
(Kranj)
(Šenčur)
(Kranj)
(Kranj)
(Preddvor)
(Kranj)
(Kranj)
(Kranj)
(Preddvor)
(Kranj)
(Kranj)
(Zg. Besnica)
(Tržič)
(Kranj)
(Kranj)
(Kranj)
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Izdajo tega zbornika so v desetletju nastajanja pomagali uresničiti:

Planinsko društvo Kranj

Foto Bobnar

