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Smo narod, ki je bil težak boj na majhnem koščku svoje  zemlje med Panonsko nižino in 

Jadranskim morjem, med Alpami in Gorjanci, in preživel. Tudi simbol naroda je majhen, vendar 

veličasten in ponosen kljubuje vrh Triglava,  nas združuje in povezuje. Zato ni čudno  da danes, 

ko se je po kratki obnovi ponovno vrnil na svoj dom, o njem govorimo kot o bitju. Z nami je 

doživljal zmage in poraze, z nami je bil, ko smo ga obiskovali, ko nas je pozdravljal obsijan s 

soncem, ali ko smo ga le čutili, ko se je ovijal v meglo. Vedno je bil med nami in naš. In prav 

zato smo ga danes tako številčno, s pesmijo in besedo pospremili, ko se je ponovno vrnil na 

svoj vrh.  

Nekdo je zapisal: »Le kateremu narodu je dano, da simbol naroda lahko pospremi na njegovi 

poti ? Morda Kip svobode ali Eifflov stolp?«   

In mnogi smo si obljubili: »Drugo leto te obiščemo!«. Ponosno bomo stopali po grebenu v 

množici in si morda v spomin priklicali čas, ko korak še ni bil tako gotov in ko je naše gore 

osvajal še tujec…in je Jakob Aljaž kupil vrh Triglava za 1 goldinar… 

BILO JE PRED STOLETJEM IN VEČ…. 

V 18. stoletju so bile slovenske Alpe pod močnim vplivom tujcev (predvsem nemškim). V gore 

so se odpravljali pogumni in drzni, lovci, naravoslovci, kartografi, ranocelniki, zemljemerci…ki 

so raziskovali neznana področja, si širili obzorja in iskali tudi nove možnosti preživetja. Kljub 

tujemu obleganju so se prvi na vrh Triglava 26.avgusta 1778 povzpeli  štirje srčni  Bohinjci - 

ranocelnik iz Stare Fužine Lovrenc Willomitzer, lovec s Savice Štefan Rožič in rudarja Matevž 

Kos iz Jereke in Luka Korošec s Koprivnika. 

 

Spomenik prvopristopnikom (delo akademskega kiparja Stojana Batiča, leto 1978) 

 



Vrle bohinjce je za vzpon na Triglav nagovoril mecen Žiga Zois z namenom, da poiščejo 

železovo rudo za bohinjske plavže, ki so bili zelo pomembni v tistem obdobju. V skromnih 

zapiskih  je njihov pristop opisal skupaj z Baltazarjem Hacquet.  

Slednji, po rodu Francoz, ki je vrsto let deloval na Kranjskem, je leta 1779 tudi sam dosegel 

vrh Triglava in izmeril njegovo višino z živosrebrovim barometrom, ki so ga iznašli v tistem 

času. Vrh je poimenoval Veliki Terglau in naj bi bil po njegovih meritvah visok 1549 pariških 

sežnjev (3018,7 metrov). Leta 1784 je bila prvič objavljena tudi slikovna upodobitev Triglava – 

bakrorez najvišje gore na Kranjskem. 

  

Prva slikovna upodobitev Triglava iz leta 1784 (Vir: http://www.gore-ljudje.net/novosti/121513/) 

 

Zemljevid Krainska Deschela, leto 1778 (Vir: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:IMG-UMBC87GX) 

http://www.gore-ljudje.net/novosti/121513/
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:IMG-UMBC87GX


Skoraj sto let kasneje je na Triglav stopila tudi prva ženska Rozalija Škantar (1849-1911) iz 

Srednje vasi. Bila je hči znamenitega bohinjskega gorskega vodnika Jožefa Škantar, po 

domače se je reklo pri Šestu. 

Vrh je dosegla pri enaindvajsetih letih, v avgustu 1870. leta, skupaj z dvema ljubljanskima 

gospodoma. Takrat še ni bilo nadelanih in označenih poti, nikjer ni bilo nobenega klina ali 

jeklene vrvi, plezala je v širokem krilu, ki je segalo do tal. Ponovno se je na goro podala že 

naslednje leto, pred tem sta oče Jožef in njegov brat že nekoliko popravila pot in zabila nekaj 

klinov.  

 Rozalija Škantar – Šestova Reza iz Srednje vasi v Bohinju 

 

NOČ STOTNIKA BOSIA NA TRIGLAVU LETA 1822 

Desetletja po prvem pristopu se je na Triglavu že vršilo vojaško merjenje. 04.julija 1822 se je 

stotnik, zemljemerec Antonio von Bosia z desetnikom Janezom Rothemmelom in sedmimi 

vodniki in nosači iz Srednje vasi odpravil na vrh Triglava. Po mnogih težavah in vremenskih 

ne prilikah so ga dosegli 05.julija dopoldne. Gorska vodnika Anton Kos in Anton Korošec sta 

bila že prej večkrat na vrhu in sta tudi poskrbela, da je bila na vrhu že prej postavljena lesena 

triangulacijska piramida.  

Po prihodu so postajale vremenske razmere vse slabše in v noči iz 05. na 06. julij se je 

razbesnela huda nevihta. Večina hribolazcev je vrh zapustila, vztrajali so samo še stotnik, 

desetnik in dva vodnika. Eden od njih je bil Anton Korošec, ki se je ponoči zatekel pod piramido, 

kjer je vanj udarila strela. 

V jasnem jutru so se na vrh vrnili vsi preostali. Pretreseni so truplo svojega tovariša zavili v 

šotorsko krilo in ga pod Kosovim vodstvom v nevarnosti in z veliko težavami prinesli v dolino. 

Na vrhu je ostala lesena piramida, ki jo je razjedal zob časa in so jo nemški planinci nameravali 

obnoviti oziroma zamenjati. Namero jim je preprečil dovški župnik Jakob Aljaž, ki je vrh Triglava 

kupil za 1 goldinar… 

 



 

 

Risba ing. Vlasto Kopač (Vir: http://www.gore-ljudje.net/novosti/79378/) 

 

Risba ing. Vlasto Kopač (Vir: http://www.gore-ljudje.net/novosti/79378/) 

http://www.gore-ljudje.net/novosti/79378
http://www.gore-ljudje.net/novosti/79378/


DOVŠKI ŽUPNIK JAKOB ALJAŽ 

Rodil se je 06.julija 1845 v Zavrhu pod Šmarno goro. Po končani ljudski šoli v Smledniku, se 

je šolal v Ljubljani, leta 1866 pa je odšel na Dunaj. Želel je postati profesor, ukvarjal se je s 

starimi jeziki. Po očetovi smrti je na materino željo opravil bogoslužje in bil leta 1871 posvečen 

v novomašnika. Služboval je v Tržiču, bil župnik na Dobravi pri Kropi, leta 1889 pa je prišel na 

Dovje, kjer je ostal do smrti 04. maja 1927. 

Bil je duhovnik, skladatelj in gornik, velik domoljub in strasten zagovornik narodne sloge. Pri 

razvoju slovenskega planinstva je imel pomembno vlogo. Motilo ga je ponemčevanje 

slovenskih gora. Vrhovi, poti in koče so imele nemška imena, v kočah se je govorilo nemško, 

pri obisku so imeli prednost tuji planinci. Slovenski človek je bil le še delavec oziroma gorski 

vodnik, ki je moral govoriti nemško.  

 Jakob Aljaž (1845 – 1927) 

Dolgo je razmišljal o stolpu na vrhu Triglava, o gradnji koč in zavarovanih planinskih poti. 

Navduševal se je za glasbo in poezijo. Leta 1895 je uglasbil pesem »Oj, Triglav moj dom«, za 

katero je besedilo že leta 1894 napisal duhovnik Matija Zemljič, pod imenom »Slavin« iz Gornje 

Radgone (objavljena je bila v rokopisnem bogoslovnem glasili »Lipica« v Mariboru. 

Oj Triglav, moj dom 

1. 2. 3. 

Oj Triglav, moj dom, kako si 
krasan, 
kako me izvabljaš iz nizkih 
ravan 
v poletni vročini na strme vrhe 
da tam si spočije v samoti srce, 
kjer potok izvira v skalovju 
hladan: 
oj Triglav, moj dom, kako si 
krasan! 

Oj Triglav, moj dom, četudi je 
svet 
začaral s čudesi mi večkrat 
pogled, 
tujina smehljaje kazala mi kras, 
le nate sem mislil ljubeče ves 
čas, 
o tebi sem sanjal sred' svetlih 
dvoran: 
oj Triglav, moj dom, kako si 
krasan! 

Oj Triglav, v spominu mi je tvoj 
čar, 
zato pa te ljubim in bom te 
vsekdar, 
in zadnja ko ura odbila mi bo, 
pod tvojim obzorjem naj spava 
telo, 
kjer radostno ptički naznanjajo 
dan: 
oj Triglav, moj dom, kako si 
krasan!  

Besedilo pesmi 

 



V Planinskem vestniku so bili objavljeni tudi njegovi prozni zapisi: 

 Planinski spomini, Planinski vestnik, 22, 1922, št. 1–12; 23, 1923, št. 1–6. 

 Opis mojega življenja, Planinski vestnik, 23, 1923, št. 8–11. 

 

STOLP VRH TRIGLAVA 

Leta 1887 je šel iz Dobrave prvič na Triglav. Že takrat se mu je porodila misel o stolpu na 

njegovem vrhu. Ko je konec avgusta 1889 prišel za župnika na Dovje, je bilo skoraj vse v rokah 

Nemško-avstrijskega planinskega društva (kranjska sekcija). Tudi Triglav je bil v nemških 

rokah. Z velikimi napori in vztrajnim delom, s podporo Slovenskega planinskega društva 

(ustanovljen leta 1893, predhodnik Planinske zveze Slovenije) in ko je pridobil tudi dovško 

občino, je postal »najvišji posestnik«. Že pozimi leta 1894-1895 je oblikoval zunanji videz 

stolpa. Pokončni valj s premerom 125 cm, okrog dva metra visok, s streho v obliki stožca. Na 

vrhu koničaste strehe naj bi bil drog, na katerem bi bila kositrna zastava z letnico 1895. Zamislil 

si je tudi pravokotne line, majhna okenca, ki naj bi gledale na vse strani neba. Vratca v stolp 

so zaradi vremenskih razmer majhna in nekoliko dvignjena od dna. 

15. aprila 1895 je bila sklenjena pogodba med Jakobom Aljažem kot kupcem in občinama 

Dovje in Mojstrana kot prodajalkama za parcelo 16 m2 na vrhu Triglava. Dovška župnija je bila 

v 13. stoletju ena od 17 loških freisinških upravnih enot.  Triglavski svet, skupaj s severno 

steno je bil skupna last 137 upravičencev dovške občine. Parcelo je Jakob Aljaž od dovških 

upravičencev kupil za 1 goldinar… 

 

Kupna pogodba – hrani jo Slovenski planinski muzej Mojstrana 

 



Izdelavo stolpa je zaupal prijatelju Antonu Belcu, kleparskemu mojstru iz Šentvida pri Ljubljani. 

Aljaževo zamisel je sprva označil kot neumnost, kasneje pa je mnenje spremenil in stolp 

naredil zastonj, Aljaža pa označil za zanesenjaka in velikega Slovenca. 

Stolp je bil narejen iz šestih pocinkanih kovinskih kosov, težkih od petnajst do dvajset 

kilogramov. Dele stolpa so z vlakom prepeljali v Mojstrano od koder so jih nosači v enem tednu 

znosili na Triglav. Stolp so postavljali Aljaž s svojima pomočnikoma Janezom Klinarjem - 

Požgancem in Tomažem Koširjem - Kobarjem in mojster Belec s svojim delavcem. Postavljen 

je bil v petih urah, dne 07.avgusta 1895.   

V stolpu so bili trije okrogli stoli, dva samovara, šest kositrnih kozarcev, barometer in 

termometer ter posoda špirita za samovar. V stolpu je bila tudi spominska knjiga in kopija slike 

panorame s Triglava, ki jo je naslikal Marko Pernhart, kasneje jo je nadomestila panorama 

Vinka Mazija.  

 

Spominska knjiga – hrani jo Slovenski planinski muzej Mojstrana 

 



 

 Novejša slika panorama s Triglava v Aljaževem stolpu (vir:  

https://www.mojvideo.com/uporabnik/velecenjena/slika/pohod-na-triglav-aljazev-stolp-znotraj/528016  

Stolp dobi ime Aljažev stolp in postane planinsko zatočišče in simbol naroda. Slavnostna 

otvoritev in blagoslov stolpa sta bila 22. Avgusta 1895. Takrat so bili na vrhu Jakob Aljaž, 

pevovodja Matej Hubad, tržaški tovarnar Andrej Gassner in Aljaževa pomočnika Janez Klinar 

- Požganc in Tomaž Košir - Kobar.  

»Požganc vrže dinamit patron, ki močno poči, zamašek šampanjske buteljke skoči kvišku s 

pokom, mi zapojemo »Ave maris stella«, potem »Oj Triglav, moj dom« in otvoritev je bila 

končana« se je Aljaž spominjal odprtja. 

Ave maris stella (Zdrava, morska zvezda) je himna za večernice v molitvenem bogoslužju 

rimskokatoliške cerkve za Marijine praznike. 

Oj Triglav, moj dom so prvič zapeli vsi prisotni na otvoritvi. 

 Aljažev stolp ob postavitvi – bel valj s črno kapo 

Podoba stolpa se je spreminjala skozi čas. Večkrat so ga prebarvali, menjali simbole na konici 

droga in mu dodajali spominske plošče. Okoli leta 1923 zastavica celo izgine za dobrih 25 let.   

https://www.mojvideo.com/uporabnik/velecenjena/slika/pohod-na-triglav-aljazev-stolp-znotraj/528016


Stolp skozi stoletje 

 Aljažev stolp leta 1910-1914 

 

 Aljažev stolp leta 1945 

 

 Aljažev stolp leta 1956 



 

 Aljažev stolp leta 1972 

 

 Aljažev stolp leta 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NI TRIGLAVA BREZ ALJAŽEVEGA STOLPA 

Nakup vrha Triglava in postavitev stolpa je pri nemških organizacijah povzročalo veliko slabe 

volje. Načelnik nemškega planinskega društva Alpenverein je dejal, da stolpa na svojem 

ozemlju ne bodo trpeli. 

"Prosil sem ga navidezno prav ponižno, naj stolp vendar pusti, kajti: 'Saj veste, kaj je 'pleh'. V 

petih letih ga rja sne in vsega je konec!' Načelnik prikima zadovoljno: 'To je pa res!' Z veseljem 

sem potem Slovencem pripovedoval, kako sem mu mustače potegnil. Triglavskega stolpa pa 

še do današnjega dne ni rja snedla." (Jakob Aljaž, Planinski spomini – Planinski vestnik, XXII 

letni, leto 1922, št. 6) 

Prišlo je do obtožbe, da so ob postavitvi stolpa uničili podzemno triangulacijsko točko prvega 

reda. Zaslišanja in obravnava je trajala pol leta, Aljaž pa je s pričami dokazal, da so merilci 

postavili le leseno piramido, ki pa je zaradi vremenskih razmer že razpadala. Stolp je nazadnje 

dobil cesarsko varstvo in nihče ga ni imel pravice poškodovati. Stolp na vrhu pa je zdržal 123 

let! 

Doslej so stolp popravljali in barvali kar na vrhu. Spodkopavanje stolpa zaradi preperevanja 

apnenčastih tal, zmrzali in erozije pa so reševali s podlaganjem in kasnejšim utrjevanjem z 

betonom.  

Vendar mu zob časa ni prizanašal, zato so bili potrebni obsežni restavratorski posegi, ki bodo 

zagotovili njegovo ohranitev tudi v prihodnje. Stroka se je morala odločiti, ali stolp ohranjati in 

popravljati, ali pa ga zamenjati s kopijo in original umakniti z vrha. 

Leta 2013 je vzporedno s konzervatorskimi preiskavami in izdelavo kopije stolpa nastajal tudi 

dokumentarni film »Aljažev stolp – ta pleh ima dušo« - režiser: Vojko Anzeljc, scenarij Gorazd 

Lemajič, Iztok Lemajič, Vojko Anzeljc, distribucija Produkcijska skupina Mangrt, 2013, 

Slovenija / 52 min/. 

Kopijo stolpa so izdelali v Kočevju. Glavna izdelovalca pa sta bila domačina Tomaž 

Tekavec ter Miha Moric. Na podoben način kot leta 1895, so kopijo stolpa za en dan in eno 

noč postavili vrh Triglava. 

Narodni muzej Slovenije in Restavratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

Slovenije sta 12.07.2014 vabila na razstavo o najvišje ležečem gorskem zavetišču pri nas in 

projekcijo filma o njem. Razstava je kasneje skupaj s stolpom potovala po celi Sloveniji. 



  

Vrh Triglava z dvema stolpoma 

07. septembra 2018 pa je bil Aljažev stolp pripravljen za odhod v dolino. Pločevinasti stolp je 

z 2864 metrov nadmorske višine odnesel helikopter Slovenske vojske in ga spustil na helidrom 

v Mojstrani. Nekaj več kot 300 kilogramov težak stolp so s tovornjakom prepeljali v 

restavratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije v Ljubljani. V zavodu so 

opravili še zadnje raziskave in stolp prepeljali v kovinarsko delavnico KOV na Jesenicah, kjer 

so stolp obnovili.  

 

Helikopter Slovenske vojske je dvignil stolp …/Foto: Oto Žan (arhiv ZVKDS) 



 

…prostor, kjer je 123 let stal stolp je prazen… /Foto: Oto Žan (arhiv ZVKDS) 

 

..nanj je neznani ljubitelj postavil miniaturni stolp… 



 

Stolp je helikopter varno pripeljal v dolino …/Foto: Damjan Žibert 

 

…in ga odložil na helidrom v Mojstrani /Foto: Damjan Žibert 

 

 

 



OBNOVA ALJAŽEVEGA STOLPA (RESTAVRATORSKA DELA) 

V sredo, 12. septembra 2018 so Aljažev stolp pripeljali na Jesenice, v delavnico podjetja KOV 

d.o.o. Strokovnjaki so restavrirali kovinske dele stolpa in podnožje, s katerim je pritrjen na 

podlago. Hkrati so na vrhu Triglava pripravili podlago in sidrišča za pričvrstitev.  

Stolp so razstavili, posamezne dele speskali in tako odstranili stare premaze in rjo. Med 

obnovo so pod sedanjim napisom Aljažev stolp našli odtis starejšega napisa, ki so ga ohranili 

in zaščitili pred propadom. 

 

Prvotni napis izpred več kot stoletja  /FOTO: Arhiv ZVKDS 

Barva stolpa ostaja siva, streha pa je nekoliko temnejše barve. Prav tako je temnejša tudi 

notranjost črk napisa »ALJAŽEV STOLP«.  

Jeklenice, s katerimi bo stolp pritrjen, so ponovno štiri – po ena levo in desno od vrat in dve na 

zadnji strani, simetrično glede na vhod.  

Streha z drogom za zastavico je močno izpostavljena udarom strele. Drog z zastavico je 

obnovljen v skladu s podobo stolpa. Ponovno je postavljen strelovod, ki je pritrjen na drog 

zastavice in speljan po jeklenici do valjanca na tleh. 

Prvotno sta bili na stolpu dve vrsti okenskih odprtin. Zgornji del oken je bil predvidoma zaprt 

leta 1967, narejena so bila nova pravokotna okna pod stožčasto streho. Pri obnovi so ohranili 

spodnji niz oken, jih zasteklili in naredili od kapne strehice nad njimi. 

 



 

Prenovljen Aljažev stolp pred odhodom na vrh Triglava 

Hkrati s prenovo stolpa so poskrbeli tudi za gradbena dela na vrhu Triglava. Utrdili so sidra, 

pripravili temelj na katerega se usidra stolp s pomočjo nogic na podaljšku nosilcev. Od zunaj 

pa je stolp obložen s kamnitim gruščem.  

   

Temelj za postavitev stolpa na vrhu Triglava   /Foto: Vizualist, Oto Žan 

 

 

 



Utrinki z obnove v delavnici KOV d.o.o., Jesenice  

(Foto: Edo Pičman, Blejska Dobrava) 

 

Stolp so postavili v delavnico  

 

Med obnavljanjem 



 

 

 

 



 

Pripravljen za vrnitev 

ALJAŽEV STOLP SE VRAČA NA VRH TRIGLAVA 

Triglav brez stolpa je kot človek brez duše. Najbolj prepoznaven narodni simbol Slovence 

povezuje in združuje že desetletja.  

Ko je bil 9. septembra 1999 razglašen za kulturni spomenik državnega pomena, je v odloku 

zapisano:  

"Aljažev stolp je simbol, ki označuje najvišjo točko slovenskega ozemlja, vrh 2864 metrov 

visokega Triglava. Valjasta kovinska stavba z zastavico na vrhu je bila postavljena kot mejnik, 

ki je označil slovensko lastnino vrha slovenske gore. Celota je izjemen krajinski motiv, 

nenadomestljiv simbol Slovenije."   

V noči na 03.oktober 2018 je vrhove gora že pobelil prvi sneg, jesensko sonce je počasi 

ogrevalo ozračje, Dolina je bila v pričakovanju vrnitve Aljaževega stolpa.  

Po slabem mesecu trdega in vztrajnega dela, so v  jutranjih urah stolp s tovornjakom prepeljali 

iz Jesenic v Mojstrano.  



 

S tovornjakom so pripeljali stolp iz Jesenic /Foto: https://www.delo.si/novice/slovenija/zdaj-sem-tu-ob-

aljazevem-stolpu-in-sem-srecen-98779.html  

Domači gasilci so stolp zavarovali z vrvjo, Turistično društvo Dovje-Mojstrana, Turizem 

Kranjska gora in Slovenski planinski muzej Mojstrana so pripravili kratek kulturni program. 

Moški kvartet Vita je zapel pesmi Ave maris stella in Triglav moj dom, ki sta bili zapeti tudi ob 

postavitvi stolpa na vrhu Triglava pred 123 leti.  

V leto 1895 nas je popeljal zgodovinski lik, gorski vodnik in Aljažev pomočnik Janez Klinar-

Požganc, ki je bil poleg tudi tistega davnega leta, ko so stolp »vkup sklampfali«. Seveda pa ni 

šlo brez pihalnega orkestra, ki je zaigral venček za uho prijetnih melodij.  

   

Domači gasilci ob stolpu 

https://www.delo.si/novice/slovenija/zdaj-sem-tu-ob-aljazevem-stolpu-in-sem-srecen-98779.html
https://www.delo.si/novice/slovenija/zdaj-sem-tu-ob-aljazevem-stolpu-in-sem-srecen-98779.html


 

Gorski vodnik in pomočnik Jakoba Aljaža, Janez Klinar-Požganc 

Prisotni so bili številni predstavniki, ki so sodelovali pri obnovi. Nekateri med njimi so tudi 

nagovorili obiskovalce, ki so hoteli videti stolp od blizu.  

Srečno pot pa je ob vrnitvi na vrh stolpu zaželel tudi »triglavski župnik« France Urbanija. 

 

France Urbanija ob stolpu / Foto: Zgornjesav'c, Gorazd Kavčič 

 

 



Govorniki na prireditvi: 

 Vojko Stopar , državni sekretar na Min.za kulturo 

 Janez Hrovat, župan Občine Kranjska gora 

 Jernej Hudolin, generalni direktor ZVKDS 

 Barbara Ravnik, direktorica Narodnega muzeja Slovenije 

 Miro Eržen, podpredsednik PZS 

 Irena Lačen Benedičič, direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice 

Vsi so bili mnenja, da je sedaj stolp pripravljen za prihodnjih sto in več let. Od planincev, ki 

sedaj množično obiskujejo Triglav in od njihovega odnosa do stolpa pa je odvisno koliko in 

kako pogosto bodo vzdrževalna dela potrebna. 

»Čas je in priložnost, da prenovimo tudi svoj odnos do stolpa«, je še delaj Miro Eržen, 

podpredsednik PZS.   

Helikopterski prevoz je bil predviden za deseto uro. Razmere na vrhu Triglava so bile idealne, 

bilo je relativno toplo in brez vetra. Vendar helikopter zaradi megle ni mogel vzleteti iz baze.  

Akcija se je pričela ob 11.30, ko je helikopter dvignil delovno ekipo in jo odpeljal na vrh Triglava.  

Ob 11.48 je dvignil še dragoceni tovor in ga odnesel proti vrhu.  

 

Prihod helikopterja Super puma Slovenske vojske, pod poveljstvom kapitana stotnika Davorina 

Draginca 



 

Ob 11.30 se je dvignila spremljajoča ekipa 

 

Ob 11.48 je dvignil dragoceni tovor… 



 

…in odletel z njim visoko pod oblake, proti vrhu … 

Malo pred poldnevom je Aljažev stolp že stal na najvišji točki Slovenije. Na vrhu so stolp 

fiksirali, postavili sidra in ga založili s skalami. Napeli so še jeklenice, pritrdili strelovod in na 

vrh strehe postavili drog z zastavico.  

 

…spet doma, na svojem mestu…Foto: https://siol.net/sportal/naj-planinska-koca/v-zivo-najbolj-znani-

stolp-se-vraca-domov-video-479382  

 

 

 

 

https://siol.net/sportal/naj-planinska-koca/v-zivo-najbolj-znani-stolp-se-vraca-domov-video-479382
https://siol.net/sportal/naj-planinska-koca/v-zivo-najbolj-znani-stolp-se-vraca-domov-video-479382


SPOMIN PRETEKLOSTI, OPOMIN ZA PRIHODNOST 

»Čez 123 let se spet srečamo…« so bile zaključne besede, ko je helikopter s stolpom odletel 

proti goram. Če bomo znali ohraniti vrednote, če bomo znali ceniti naravne danosti, če se bomo 

znali spoštovati in če bomo znali ostati prijatelji. Potem se bo to zgodilo prihodnjim rodovom, 

čez dolgih 123 let …in potem spet in spet… 

Ob cesti proti Kranjski gori, na križišču Dovje Mojstrana pa stoji spomenik Jakobu Aljažu. S 

ponosno držo in pogledom uprtim v mogočni Triglav in prepadne stene Julijcev in z mislijo, da 

ohranimo te gore slovenske! 

 

Spomenik Jakobu Aljažu – odkrit 27. Avgusta 1989, ob 100-letnici Aljaževega prihoda na Dovje in je 

delo kiparja Nebojše Mitrovića iz Beograda. 

 

 

 

 

 

 



Pogledi na Triglav… 

 

… iz Mojstrane v popoldanskem soncu 

Imena vrhov na od leve proti desni: Mali vrh, Polevec, Macesnovec, Dimniki, Luknja Peč, 

Rjavina, Črna gora, Triglav, Cmir, Grančiše 

 



 

… na Aljažev dom, severno triglavsko steno in Triglav iz doline Vrat 

 



… na Triglav z delom severne stene iz Kukove Špice (Martuljkova skupina) 

 

… iz Bašce (Karavanke, planina nad Martuljkom) 

 

…pogled s Čistega vrha, razgledne gore nad Trento. 



VIRI 

- https://triglavski-narodni-park.splet.arnes.si/zgodovina/aljazev-stolp/  

- http://www.wikiwand.com/sl/Alja%C5%BEev_stolp  

- https://sl.wikipedia.org/wiki/Alja%C5%BEev_stolp  

- http://www.gore-ljudje.net/novosti/37976/ - Po sledeh prvopristopnikov (Bohinjske 

novice - Ivan Veber) 

- https://www.gore-ljudje.net/novosti/131064/  - Srčna žena (Bohinjske novice - Marija 

Cvetek) 

- http://www.gore-ljudje.net/novosti/121513/ - Navodila za gorolazce (Friko - Peter 

Mikša: ... iz konca 18. stoletja - Baltazar Hacquet: navodila, kako je treba pohode v 

gore pripraviti in uravnati) 

- http://www.gore-ljudje.net/novosti/79378/ - Strahotna noč na Triglavu leta 1822 

(Jutro (1933) - Rudolf Dostal ) 

- http://www.gore-ljudje.net/objava/79414/  - Potovanje stotnika Bosia na Triglav leta 

1822 (Ljubljanski zvon - Fran Orožen (1895): Prvi hribolazci na Triglavu v dôbi 1778. 

do 1837. 

- https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi127893/ - Jakob Aljaž 

- https://sl.wikipedia.org/wiki/Jakob_Alja%C5%BE – Jakob Aljaž 

- https://www.narodne-

pesmi.si/index.php?option=audio&audio_id=241&audio_section_id=2 – Oj, Triglav, 

moj dom, kako si krasan 

- http://www.zupnija-dovje.si/images/stories/ozupniji/pdf/ZgibankaJakobAljaz.pdf -

zgibanka o Jakobu Aljažu 

- Peter Mikša, Triglav in Jakob Aljaž, Viharnik, Ljubljana, 2017 

- http://www.wikiwand.com/sl/Alja%C5%BEev_stolp – Aljažev stolp 

- https://sl.wikipedia.org/wiki/Alja%C5%BEev_stolp –Aljažev stolp  

- http://www.zvkds.si/sl/blog/aljazev-stolp-ohranimo-nas-simbol - Aljažev stolp skozi čas 

(slike) 

- https://www.kamra.si/novice/item/7-avgusta-1895-so-postavili-aljazev-stolp-na-

triglavu.html - Aljažev stolp skozi čas (slike) 

- https://www.24ur.com/novice/slovenija/aljazev-stolp-bodo-po-123-letih-odstranili-z-

vrha-triglava.html - Aljažev stolp s helikopterjem odpeljali na servis  

- Ohranimo naš simbol (novinarsko srečanje, 24.09.2018, KOV d.o.o. Jesenice – 

ZVKDS, Narodni muzej Slovenije, PZS)  

Fotografije: 

- Majda Papler 

- Domači arhiv 

 

Gozd Martuljek, 15.10.2018                                            
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