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Namenim se v gore, v meni dobro znane kotičke, ki pa 
vendar vselej ponudijo nekaj novega. Menjavajo se letni 
časi, za dežjem se prismeje sonce, vselej znova se razvese-
lim prvega snega. Lepo je peš, s kolesom, s turnimi smuč-
mi v globokem snegu. Razveselim se srečanja s prijatelji, s 
katerimi sem marsikaj doživel, pa se že tako dolgo nismo 
videli. Zvečer, v toplem zavetju koče, obujamo spomine. 
In se morda dogovorimo za novo turo.

Veliko nas je, ki podobno občutimo gore, skupaj smo do-
živeli mnogo lepega, pa čeprav je šlo včasih tudi malce za 
nohte. Na turah in taborih planinskega društva smo se na-
učili vsega tistega, kar je potrebno za varno obiskovanja 
gora, pa tudi občutili zadovoljstvo pri prostovoljnem delu.

Venec gora nad Rutami, na eni strani resno lice skalnih vrša-
cev Julijcev, na drugi topla pobočja Karavank, je eden najlep-
ših kotičkov v naših gorah. Domačinom iz Rut in Srednjega 
Vrha je ljubezen do gora zato tako rekoč položena v zibelko 
in jih spremlja skozi vse življenje. To skupno občutenje gora 
jih je v letu 1949 povezalo v planinskem društvu, ki letos sla-
vi že sedem desetletij zelo uspešnega delovanja, šteje pa pre-
ko 200 članov s čimer se tudi v precej večjih okoljih le težko 
pohvalijo. In med njimi je razveseljivo kar četrtina mladih.

Društvo goji številne planinske dejavnosti: pohodništvo, 
alpinizem, športno plezanje, okoljevarstvo, organizira 
različna športna tekmovanja in še marsikaj drugega. Ve-
liko truda in sredstev pa je namenjeno tudi vzdrževanju 
bivaka pod Špikom in štirih planinskih poti v Martuljkovi 
skupini. Društva, kot je planinsko društvo  Gozd Martuljk, 
s široko paleto športnih, kulturnih in infrastrukturnih 
dejavnosti omogočajo celovit razvoj planinstva, zato jim 
velja posebno priznanje in zahvala.

Prizadevni vodniki in drugi strokovni kadri, številni mla-
di člani ter široka paleta društvenih dejavnosti pa so naj-
boljše jamstvo, da se društvu ni treba bati prihodnosti.

Ob častitljivi obletnici želim planinskemu društvu  Gozd 
Martuljk nadaljnje uspešno delo, članstvu pa prijetna do-
živetja v gorah in varen korak.

Jože Rovan, predsednik Planinske zveze Slovenije

NAGOVOR PREDSEDNIKA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE NAGOVOR ŽUPANA

V veliko čast in ponos mi je, da lahko nekaj besed ob pra-
znovanju 70 letnice Planinskega društva Gozd Martuljk 
napišem tudi sam. Kot ljubitelj planin, neokrnjene gorske 
narave in zaljubljenec v naš gorski svet se še kako zave-
dam pomena delovanja planinskih društev, ki imajo na 
slovenskem res dolgo tradicijo. In prav visoki jubilej je pra-
va priložnost za spominjanje na prehojeno pot in na vse 
tiste, ki so v preteklem obdobju pomembno vplivali in pri-
spevali k rasti in razvoju le tega. To je priložnost, da se iz 
analize preteklosti ustvarijo načrti in vizije za prihodnost. 

Planinsko društvo Gozd Martuljk je s svojim delovanjem 
in dinamiko eno izmed aktivnejših društev v naših kon-
cih in Občini Kranjska Gora. S skrbjo za vedno nove rodo-
ve mladih planincev in tudi alpinistov, z izobraževanjem, 
skrbnostjo za gorsko naravo, izleti in odpravami je bilo 
društvo že vseskozi avantgardno. Poseben pečat dru-
štvom dajejo tudi planinske koče in bivaki, ki so čudovit 
in nepogrešljiv del naše planinske tradicije. In prav pla-
ninsko društvo Gozd Martuljk je s postavitvijo in skrbjo 
za ličen bivak v pravljični krnici Pod srcem del te uspešne 
zgodbe o planinskih postojankah.

Seveda je nalog, ki jih imamo pred sabo še ogromno. Le 
s sodelovanjem vseh, ki imamo neokrnjeno naravo radi, 
planinstvo pa nam pomeni način življenja pa bomo uspeli 
ohraniti gorski svet tak, kot smo ga mi dobili v dar od na-
ših starih staršev, tudi za bodoče rodove.

Župan Jani Hrovat
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Spoštovani!

Okroglim obletnicam vedno namenimo določeno pozor-
nost. Ob tem se ozremo na preteklo delo in prehojeno pot 
ter začrtamo tudi cilje za v prihodnje.

V Planinskem društvu Gozd Martuljk smo ob praznovanju 
50-letnice in 60-letnice izdali jubilejni knjižici z naslovoma 
Naših petdeset let in Po sledeh rutarških planincev, kjer je 
opisano delovanje društva od ustanovitve do leta 2009.

Sedemdeset let je častitljivo obdobje, ki ga je treba spošto-
vati zaradi neprekinjenega delovanja društva in tradicije. 
Pisana beseda in ohranjeni zapisi prikazujejo naše delo in 
delo naših predhodnikov, zato je pred vami tretja publika-
cija z naslovom Po planinskih poteh že 70 let. K soustvar-
janju zbornika smo povabili vse člane društva od najmlaj-
ših do najstarejših.

Zbornik smo uredili tako, da smo najprej na kratko 
predstavili pomembnejše dogodke skozi šestdeseta leta. 
Od leta 2009 do leta 2019 smo obširneje opisali delovanje 
društva v zadnjih desetih letih.

Kronološki pregled dogodkov ni le suhoparno naštevanje, 
ampak pomeni tudi priznanje za številne člane, ki so s 
svojim delom prispevali v mozaik delovanja društva.

Rubriko Doživetja planinstva skozi čas smo namenili spo-
minom, v katerih so nam starejši planinci zaupali svoje 
zgodbe in občutja.

Posebno pozornost smo namenili kulturni in naravni de-
diščini Rut in Srednjega Vrha. Vsak zapis, ki ga bomo rešili 
pred pozabo, je dragocen, zato smo zapisali tudi domača 
imena poti, ki so bila v preteklosti glavne povezave med 

NAGOVOR PREDSEDNICE DRUŠTVA

Srednjim Vrhom in Martuljkom in poti do senikov ter do 
ostalih objektov, kjer so pasli živino ali spravljali seno. Poti 
se uporabljajo še danes.

Del planinstva je tudi planinska kultura, preko katere izra-
žamo naša občutja do narave in gora, zato smo v vsebino 
umestili literarne prispevke in fotografije.

Zbornik o delu društva je trajen spomin, kjer je zabeleženo 
delo sedemdesetih let in kjer je v delo vključenih več ro-
dov. Namenjen je tudi našim naslednikom, ki bodo v zapi-
sanih besedah lahko odkrili osnovno poslanstvo društva.

Pri delu društva se srečujemo z različnimi izzivi, so vzpo-
ni in so padci. Zato je toliko bolj pomembno, da prepozna-
mo delo in predanost posameznikov, ki so s svojo voljo, 
delom, vztrajnostjo in požrtvovalnostjo društvo ohranili 
vse do današnjih dni. Želimo si, da bi mladi z delom v dru-
štvu nadaljevali, mu vedno dodajali nove ideje in vsebine 
ter ga s ponosom predali naslednjim rodovom.

V današnjem hitrem načinu življenja zaradi številnih ob-
veznosti, pritiskov v službi in doma, različnih pričakovanj, 
strahov, da nam ne bo uspelo, vedno bolj izgorevamo in 
smo v stresu. Ob vsem tem izgubljamo stik z naravo in s 
samim seboj. Veliko stvari gre mimo nas, ne znamo več 
opazovati in uživati v lepotah, ki nas obdajajo. Vrtimo se v 
krogu nemoči in preobremenjenosti. Obisk narave in gora 
je odlična priložnost, da se umaknemo od vsakodnevne-
ga delovnega tempa. Daje nam priložnost, da se umirimo 
in sprostimo. Hoja je najcenejša, najenostavnejša oblika 
telesne dejavnosti, kjer se sami odločamo, kje in kako hit-
ro bomo hodili.

Obisk gora in planin ni samo način preživljanja proste-
ga časa ali doživljanja lepot narave. Gore nam nudijo tudi 
neprecenljive vrednote planinstva, kot so ljubezen do gora, 
spoštovanje gora in narave, čut odgovornosti, potrpežlji-
vost, pristni odnosi, pomoč drug drugemu … Te vrednote 
nam prav tako lahko pomagajo pri premagovanju težav so-
dobnega življenja.

Naj zaključim z mislimi dr. Mihe Potočnika.
Zmeraj, kadar sem bil v gorah, sem bil srečen.
Prišel sem do spoznanja, da velike, absolutne sreče ni,
je pa veliko majhnih sreč, ki se lahko ponovijo.

Želim vam prijetno branje.

                                                                                                          Oti Mertelj
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1949  je bilo s sklepom ustanovnega občnega zbora ustanov-
ljeno Planinsko društvo Gozd Martuljk in je v prvem letu 
imelo 167 članov iz Gozda Martuljka in Srednjega Vrha.

1950  je društvo dobilo v oskrbo Kočo na Gozdu, jo uredilo in s 
prostovoljnim delom napeljalo od Mihovega doma do nje 
tudi elektriko. Koča je kljub požrtvovalnemu delu prina-
šala vedno večjo izgubo. 

1952  Planinska zveza je društvu odvzela Kočo na Gozdu in jo 
vrnila Planinskemu društvu Kranjska Gora.

1953  je bilo v društvu le sedemnajst članov in Planinska zve-
za Slovenije je predlagala razpust društva, do česar pa ni 
prišlo. Leto dni kasneje je bil sklican nov občni zbor in iz-
voljeni so bili novi organi društva.

1959  je bil izlet na Mangart in v Logarsko dolino ter sankaške 
tekme, ki so postale tradicionalne.

1961  je bil ustanovljen mladinski odsek, ki je deloval pod okri-
ljem društva in v naslednjem letu sta se dva člana udeležila 
tečaja za mladinske vodnike, pet mladih je naredilo izpit za 
gorske stražarje. Imeli so tudi smučarski trening Za Akom.

1963  so organizirali smučarske tekme, ki so postale tradicionalne.

1964 junija je potekalo odmevno reševanje dveh navez iz severne 
stene Špika, v kateri so bili trije Martuljčani, takrat še vklju-
čeni v Alpinistični odsek  Planinskega društva Jesenice.

1967  je bil ustanovljen alpinistični odsek z domačini in pridru-
ženimi člani.

1968  so konec marca v snežnem plazu pod Mojstrovko umrli 
štirje planinci, dva iz Martuljka in dva s Koroške Bele. Sku-
paj z Ratečani je bila organizirana Titova štafeta z Jalovca. 
Začela se je gradnja bivaka Pod Špikom. Jeseni je bila umr-
lim pod snežnim plazom odkrita spominska plošča na Sle-
menovi špici.

1969 je prevzelo društvo organizacijo Triglavskega turnega 
smuka, ki se je obdržal enaindvajset let v dobrem sode-
lovanju planinskih društev Mojstrana, Jesenice in Javor-
nik-Koroška Bela. Poleti je bilo organiziranih več izletov, 
najzahtevnejši na Grossglocner z osmimi člani.

1970  je alpinistični odsek prevzel organizacijo prenosa zvezne 
Titove štafete z Vršiča do Kranjske Gore. Planinci so se 
udeležili nočnega veleslaloma v Mojstrani.

1975  je mladina dobila mentorja. Društvo je organiziralo iz-
leta na Kepo in Prisank. Svečano odprtje bivaka je bilo 
za dan planincev štirinajstega septembra.

1976  so bile prvič tudi smučarske tekme Pod Špikom za dan 
borca 4. julija, ki so postale tradicionalne in kasneje zara-
di pomanjkanja snega prestavljene na dan državnosti. Na 
Triglav je šlo 32 mladih.

1978  je bilo na nočni tekmi v Mojstrani kar 40 udeležencev iz 
Martuljka. Začela se je gradnja teniškega igrišča. 20. julija 
se je v španskih Pirenejih ponesrečil mladinski vzornik 
Slavko Mertelj, kar je ohromilo zagnanost mladine za dol-
ga leta. Tekmovanje Pod Špikom je bilo preimenovano v 
Slavkov memorial.

1979  je društvo pomagalo pri obnovi spomenika Mirana Cizlja 
na Peči. Septembra je odpotovala 13-članska delegacija s 
spominskim obeležjem v Španijo. Nekateri od njih so se 
povzpeli na vrh Pic D'Aneta. Po dvanajstih letih organi-
zirane alpinistične dejavnosti v društvu je število alpini-
stov tako upadlo, da je odsek organizacijsko nehal obsta-
jati, čeprav so posamezniki še plezali, bili dejavni v gorski 
reševalni službi ali delovali kot vodniki v društvu.

1980  so poleg ostalih tekmovanj v tem letu organizirali še tek-
movanje v teku na smučeh.

1982  so člani sodelovali v iskalnih akcijah za pogrešanim va-
ščanom, ki je bil naš član. Na dan republike je društvo 
prevzelo oskrbo Cizljevega spomenika na Peči.

1983  so bile tri mladinke na taboru v Bavšici.

1987  je bila s pomočjo delavcev Gozdnega gospodarstva 
Bled odpravljena škoda na poti do bivaka, ki jo je 
povzročil ogromen snežni plaz izpod Špika.

1988  je bila na igrišču pozimi prvič narejena ledena ploskev za 
drsanje, kar je popestrilo počitniške dejavnosti.

1989  je bilo praznovanje 40-letnice društva Za Lepim vrhom. 
Udeležilo se ga je šestdeset planincev.

NAŠIH PRVIH ŠESTDESET LET 
Milan Robič

V prispevku je predstavljen kratek povzetek pomembnejših dogodkov iz prvih šestdesetih 
let delovanja Planinskega društva Gozd Martuljk. Podrobnejši zapis dogodkov je bil opisan v 
prvih dveh jubilejnih knjižicah, ki sta bili izdani ob petdeseti in šestdeseti obletnici društva.

Začetki sankaških tekem

Izlet na Kepo

Spominsko obeležje v Pirenejih pokojnemu alpinistu Slavku Merteljnu
Titova štafeta z Jalovca
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2003  so trije člani na odpravi Gorske reševalne službe 
Kranjska Gora osvojili najvišji vrh Nove Zelandije.

2004  je bil ustanovljen mladinski odsek s samostojni-
mi izleti in pohodi ter dvodnevnim taborom na 
Pokljuki. S pohodom na Vošco smo počastili vstop 
Slovenije v Evropsko Unijo. Ob koncu leta je bila 
urejena spletna stran društva. Mladi so organizirali 
igralni dan Igrajmo se v Rutah.

2005  je bilo ob 30-letnici otvoritve bivaka društveno sre-
čanje s pogostitvijo v Jasenjah. Mladinski odsek je 
postal polnopravni član Mladinske komisije Planin-
ske zveze Slovenije.

2006  je bil prvič izveden januarski izlet ob polni luni, ki 
je postal tradicionalen.

2007  v začetku avgusta je bila slovesna otvoritev spo-
minskega obeležja ponesrečenim v gorah z mašo, ki 
je postala tradicionalna.

2008  je društvo v novem gasilskem domu dobilo prostor 
za sestanke in za arhiv ter možnost souporabe sejne 
dvorane.

2009  so bile poleg obsežnih del pri poškodovanem biva-
ku in standardnih dejavnostih v okviru 60-letnice 
društva še: slovesnost s kulturnim programom, 
razstava fotografij, podelitev priznanj, društvena 
odprava na Olimp ter jesenski pohod s piknikom.

1991  je bil ob proglasitvi samostojnosti Slovenije ognje-
met na Špiku.

1992  je bilo društvo organizator 21. srečanja zamejskih 
planinskih društev s 1500 udeleženci. 

1993  je po delovni akciji pri bivaku na predvečer dneva 
državnosti zagorel kres Pod Špikom, ki je bil nekaj 
let kar tradicionalen.

1994  se je začela gradnja umetne plezalne stene v Jezercih.

1996  avgusta je bila otvoritev plezalne stene, ki je postala 
vadbišče športnega plezanja in prizorišče tekmo-
vanj tudi na državnem nivoju.

1997  smo se povzpeli na Trupejevo poldne prvič v okviru 
vse slovenskega projekta MESEC ŠPORTA. Decem-
bra smo prvič organizirali srečanje starejših planin-
cev, ki je postalo tradicionalno.

1999  so vse aktivnosti potekale v znamenju 50-letnice 
društva: osrednja slovesnost v dvorani hotela Špik (s 
kulturnim programom, razstavo fotografij), z razvi-
tjem prapora, z izletom na Špik s štiriinpetdesetimi 
udeleženci in sedmimi drugimi izleti ter kresom na 
predvečer slovesnosti. Idejni osnutek prapora je nare-
dila gospa Judita Černič Zupančič. V tem letu je bil za-
četek pohodov v okviru akcije Živi zdravo za zabavo.

2000  je bila zimskim tekmam dodana hokejska tekma, ki 
je tudi postala tradicionalna.

2002  je bil bivak Pod Špikom vpisan v zemljiško knjigo.

Blagoslov prapora pri Finžgarjevi kapeli v Jasenjah Praznovanje 40-letnice društva Za Lepim vrhom

KRONOLOGIJA ZADNJIH DESETIH LET
Oti Mertelj

Leto 2009

V letu 2009 je bilo delo društva v veliki meri usmerjeno v 
praznovanje 60-letnice organiziranega planinstva v Mar-
tuljku. Kljub temu so v društvu nemoteno potekale še vse 
ostale dejavnosti, kot so izleti, pohodi, tekmovanja, delov-
ne akcije in predavanja.

Pričetek nove planinske sezone se je začel s pohodom ob 
polni luni na Ravne nad Dovjem, kjer smo uživali v čudo-
vitih razgledih na triglavsko pogorje. Občni zbor je pote-
kal v novem gasilskem domu v dvorani krajanov.

V zimskem času so bile organizirane sankaške tekme, kjer 
se je med seboj pomerilo 32 tekmovalcev, na smučarskih 
tekmah je tekmovalo 43 članov društva, tekmovanja v 
teku na smučeh se je udeležilo 21 tekmovalcev. Kljub sla-
bemu vremenu je bil izveden Slavkov memorial na plazu 
Pod Špikom.

Konec marca smo imeli družinski izlet na morje z obi-
skom Strunjanskega klifa in sečoveljskih solin.

Ob praznovanju 60-letnice društva so bili izvedeni nas-
lednji dogodki:

 junija vzpon na goro grških bogov Olimp,

 25. junija slovesnost s podelitvijo priznanj in 
razstavo fotografij,

 avgusta maša za ponesrečene planince,

 septembra je bil jesenski pohod na Murnovc. 

Prvi izmed dogodkov, ki je bil v znamenju praznovanja, 
je bil vzpon na goro grških bogov - Olimp. Pod vodstvom 
gorskega vodnika Mitje Kovačiča iz Škofje Loke je dvanajst 

članov društva osvojilo vrhove Skalo 2866 m, Mitikas 2918 
m in Skolio 2912 m. Poleg vrhov Olimpa so si ogledali še 
Meteoro, najdbe preročišča Dodona in mesto Loannina.

Osrednja slovesnost je bila na dan državnosti 25. junija 
2009 v domu krajanov v Gozdu Martuljku. Slavnostne 
akademije se je udeležilo preko 120 članov društva. V 
kulturnem programu so sodelovali mladi Rutarjani, me-
zzosopranistka Melita Jelen in harmonikarica Marjana 
Komelj. Pod vodstvom Darinke Tarman so najmlajši pri-
kazali nekaj plesov. Na harmoniki jih je spremljal Andrej 
Pintar, ki je ob koncu zaigral še eno »ta poskočno«.

V kulturnem programu pod vodstvom Cvetke Pavlovčič je 
bil predstavljen krajši povzetek pripovedke o Srebrnokril-
cu, ki govori o prijateljstvu in ljubezni, o človeškem poh-
lepu in tragičnih posledicah. Andrej Žemva je poskrbel za 
projekcijo slik gorske narave v kraljestvu Špika in Kara-
vank. Učenci iz sosednjih osnovnih šol so skupaj z Marto 
Mertelj izdelali unikatne svinčnike.

Na slavnostni akademiji so bila podeljena priznanja Planin-
ske zveze Slovenije tako društvu kot posameznikom in jubi-
lejna društvena priznanja za desetletno obdobje. Društvena 
priznanja so bila podeljena posameznikom in organizaci-
jam, ki večinoma za svoj prispevek v društvu še niso prejeli 
priznanj Planinske zveze Slovenije, njihovo delo pa je po-
membno vplivalo na kakovostno delovanje društva. Vsak 
izmed dobitnikov priznanj je na svoj način in z večkratnimi 
prispevki dodal kamenček v mozaik delovanja in obstoja Pla-
ninskega društva Gozd Martuljk.

Ob slovesnosti smo izdali publikacijo z naslovom Po 
sledeh rutarških planincev. V njej je prikazano delo 
društva v zadnjih desetih letih. Poleg kronoloških pov-
zetkov so publikaciji dodani še literarni prispevki čla-
nov društva ter pripoved o Srebrnokrilcu. Skrivnostni 
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Članki o praznovanju obletnice so bili objavljeni v Zgor-
njesav'cu, v Obvestilih Planinske zveze Slovenije, letnik 
35/številka 12-2009 in v Planinskem vestniku, december 
2009. Posebna predstavitev je bila tudi v radijski oddaji 
Radijski nahrbtnik 11. 7. 2009.

Izvedena so bila tri predavanja, in sicer potopisno predava-
nje Sirija, Jemen, Izrael, ki ga je predstavil Niko Štravs, vzpon 
na Olimp je predstavil Damjan Prašnikar ter S turnimi smu-
čmi na visoki poti Chamonix Zermat pa je bila predstavitev 
Klemena Gričarja.

Maja smo se člani udeležili tudi čistilne akcije Očistimo 
svoj kraj.

Izmed delovnih akcij jih je bilo največ pri bivaku Pod Špi-
kom. Zaradi obilice zapadlega snega je snežni piš premak-
nil bivak, poškodoval dimnik ter vhodna vrata. Pri bivaku 
je bilo kar sedem delovnih akcij. V te akcije je bila vključe-
na tudi priprava materiala za prenos s helikopterjem. Po 
obnovi dimnika je dimnikarsko podjetje Dovertel opravi-
lo pregled dimnika.

Na poteh, za katere skrbi društvo, je bilo spomladi op-
ravljeno osnovno čiščenje poti. Na Planinsko zvezo Slove-
nije smo poslali dopis v zvezi s popravilom obeh poti, ki 
vodita na Špik. Na planinskih poteh je bilo za 120 ur dela.

Plezalna stena je z letom 2009 postala last Planinskega 
društva Gozd Martuljk. Družba HIT Alpinea je v podpis 
posredovala pogodbo o brezplačnemu prenosu deleža na 
planinsko društvo. Zemljišče, na katerem stena stoji, je 
last Sklada kmetijskih zemljišč.

Najmlajši člani so septembra tekmovali na plezalni steni.

Ostali izleti, ki so bili v tem letu, so: Mrzlica in jama Pekel, 
Krasji vrh, Gartnerkofel, Mahavšček, pohod okoli Treh Cim 
in Grlovc. Številčno najbolj obiskan izlet je bil tradicionalni 
izlet v neznano po Avstrijskem Koroškem z zaključnim z 
martinovanjem v Poljčanah. Na miklavževem izletu v Lo-
ško hribovje je udeležence obdaroval tudi Miklavž.

Društvo je imelo 284 članov.

Leto 2010

Leto se je pričelo z zimskimi športnimi tekmovanji. Or-
ganizirane so bile sankaške in smučarske tekme, tekmo-

vanje v teku na smučeh ter hokejska tekma. Maja je bilo 
na plazu Pod Špikom tekmovanje za Slavkov memorial in 
prvič tudi za Pokal rutarških planincev. Pogoj za pridobi-
tev pokala je bila poleg tekme Pod Špikom tudi udeležba 
na tekmovanjih v dolini. Pokal sta osvojila Teja Robič v 
ženski kategoriji in Dušan Vidmar v moški kategoriji. Tek-
movanja Pod Špikom se je udeležilo 16 tekmovalcev.

Igrišče, ki so ga v preteklosti naredili člani planinskega 
društva, je zaradi nerešenih lastniških problemov začelo 
propadati. Na pobudo Planinskega društva Gozd Martuljk 
in večletnimi prošnjami na Občino Kranjska Gora, da se 
uredi lastništvo in del igrišča tudi odkupi, so se stvari pre-
maknile. Otvoritev novega igrišča, ki ga je v celoti financi-
rala Občina Kranjska Gora, je bila 21. 5. 2010.

Več poudarka smo namenili izobraževanju članov o varni 
hoji. Na Vršiču je bil prikaz varne hoje v zimskih razme-
rah, ki sta ga vodila Tone Oman in Andrej Žemva. Pri to-
vrstnem izobraževanju ne gre za nabiranje licenčnih točk, 
ampak za učenje in nabiranje izkušenj, da je pot v gore 
varnejša. Pred začetkom vstopa v severno steno Mojstrov-
ke so bile v juliju delavnice s prikazom samovarovanja. 

bajeslovni črni kozel s srebrnimi krili je domoval ravno 
v rutarških gorah.

Pripravili smo tudi razstavo slik glede na tematsko dejavnost 
društva vse od izletov, delovnih akcij, tekmovanj in pomemb-
nih dogodkov. Največ fotografij, ki smo jih predstavili na raz-
stavi, je v društveni arhiv prispeval pokojni Srečko Kozelj.

Poleg slavnostne akademije je bila 9. avgusta 2009 maša 
v Jasenjah, kjer smo se spomnili vseh tistih, ki so izgubili 
življenje v gorah.

Praznovanje jubileja smo začeli z vzponom na Olimp, 
zaključili pa 20. septembra s pohodom na Murnovc (1866 
m), domačim vrhom v Karavankah.

Delavnice je vodil Andrej Žemva, pri tem sta mu pomagali 
Majda Papler in Špela Vidmar.

Planinski večeri so bili novost v letu 2010. V preteklosti 
so bila vsako leto različna potopisna predavanja. Zaradi 
predstavitve drugih področij, ki vedno niso povezana 
s planinstvom, smo jih poimenovali kar Planinski ve-
čeri. Na teh večerih sta bila gosta Peter Najdenov, ki je 
predstavil potovanje po Peruju, Boliviji, Rusiji in Mon-
goliji in Franci Pretnar s predavanjem Majevske poti. 
Novembra je bil planinski večer namenjen pitju čaja. 
Gostja večera je bila Meta Palčič. Ob skodelici čaja smo 
izvedeli nekaj o vrstah čaja in kulturi pitja čaja. Dva pla-
ninska večera sta bila organizirana skupaj z Občinsko 
knjižnico Jesenice, enoto v Gozdu Martuljku. Planinski 
večeri so bili dobro obiskani.

To leto je bil pri društvu ustanovljen odsek za varstvo 
gorske narave. Načelnica odseka je postala Tadeja Zupančič.

Prva delovna akcija na poteh za katere skrbi društvo, je po-
tekala v maju na poti, ki vodi Pod Špik. Pot je bila popravlje-
na v delu, ki vodi čez hudourniško strugo. Avgusta je bila 
izvedena ogledna tura obeh poti, ki vodita na Špik. V okto-

Pokal rutarških planincev
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bru je bil obnovljen del poti, ki vodi iz Krnice na Špik. Op-
ravljeno je bilo tudi markiranje poti Pod Špik. Skupaj je bilo 
na planinskih poteh narejenih 92 ur prostovoljnega dela. 
Pri delovnih akcijah so sodelovali Tone Oman, Boris Robič, 
Roman Hlebanja, Matjaž Črv, Slavko Robič - Kosmov, Du-
šan Vidmar, Dušan Juko in Amir Hafizović.

Pri bivaku Pod Špikom je na praznik 25. junija ženska eki-
pa pod vodstvom Mihaele Oman izvedla generalno čišče-
nje bivaka.

Sredi avgusta je z vrha Špika izginil žig. Žig je bil z navo-
jem pritrjen v skalo, zato se je moral zbiralec žigov kar 
dobro namučiti, da ga je odstranil. Bilo je precej nezado-
voljstva in kritik na račun društva, dokler nov žig ni bil 
ponovno nameščen.

Spominska maša za ponesrečene planince je bila avgusta 
v Jasenjah.

Četrtega decembra je v dvorani Narodnega doma v Celju 
potekala slovesna podelitev najvišjih priznanj Planinske 
zveze Slovenije za leto 2010. Za dolgoletno delo v društvu 
in ob življenjskem jubileju sta Tone Oman in Rudi Robič 
prejela priznanje - spominsko plaketo.

Vsa planinska društva so v tem letu prispevala določen 
znesek za nov Planinski muzej v Mojstrani.

Leta 2010 so bili naslednji planinski pohodi in izleti: Sr-
njak in Robe, Trstelj z ogledom Doberdoba, Veliko Kozje 
in obisk samostana Jurklošter, Goli vrh, Ovčji vrh, Tren-
tarske planine in ogled izvira Boke, treking po Bolgariji z 
najvišjim vrhom Bolgarije Musala, Frdamane police, Vrta-
ška planina s Slemenom, Monte Cavalo, Monte Paterno, 
Monte Pipar in Rogatec.

Na Martinovo nedeljo smo odšli na Slovensko Koroško in 
v podzemlje Pece. Izleta se je udeležilo 36 članov.

V letu 2010 je bilo 291 članov.

Leto 2011

Prvi pohod v tem letu je bil pohod ob polni luni do Jureže-
ve planine. Od športnih tekmovanj smo uspeli organizira-
ti samo hokejsko tekmo.

S pobiranjem smeti v Planici smo prispevali nekaj denarja 
v društveno blagajno. Čistilne akcije smo se udeležili tudi 
v domačem kraju.

V sklopu izobraževanj smo imeli prikaz varne hoje v zim-
skih razmerah in uporabo krpljev. Izobraževanje sta vodi-
la Andrej Žemva in Gusti Luzar.

Organizirali smo šest planinskih večerov in so bili name-
njeni vsem krajanom Rut in Srednjega Vrha ter tudi vsem 
ostalim. Klemen Gričar je predstavil Himalajo 2010, An-
dreja Noč pa nam je prikazala lepote cvetja skozi vse letne 
čase. Lepote in zanimivosti Islandije, Kitajske in Fran-
cije, nam je predstavil Andrej Žemva. Viki Grošelj je na 
svojstven način opisal goro Nanga Parbat. Dva planinska 
večera sta bila organizirana skupaj z Občinsko knjižnico 
Jesenice, enoto v Gozdu Martuljku.

Marca smo si skupaj s predstavniki Občine Kranjska Gora 
ogledali igrišče. Zaradi obilice snega je prišlo do poškodb 
ograje in vhodnih vrat.

Na začetku planinske sezone sta bili opravljeni delovni ak-
ciji na poti Pod Špik in Za Ak. Za popravilo teh dveh poti 
je bilo opravljenih 24 ur dela. Od 23. do 25. septembra je 
potekala delovna akcija na poti, ki vodi na Špik skozi Kač-
ji graben. Pri sanaciji te poti je bilo opravljenih 90 ur dela 
s strani našega društva in 110 ur s strani članov Komisije 
za planinske poti pri Planinski zvezi Slovenije. Pri obno-
vi poti so sodelovali naslednji člani društva: Tone Oman, 
Boris Robič, Matej Oblak, Alojz Hlebanja, Marko Hlebanja, 
Niko Oitzl, Branko Robič, Mirko Smiljić in Rudi Robič. Vod-
ja akcije je bil Boštjan Gortnar iz Planinske zveze Slovenije.

V letošnjem letu smo sprejeli tudi Pravilnik o varovanju 
osebnih podatkov in se udeležili posveta za vodstva pla-
ninskih društev. Pričeli smo z iskanjem soglasij in dovo-
ljenj za gozdno učno pot.

Redno smo se udeleževali sestankov Meddruštvenega od-
bora za Gorenjsko. Za Planinski kažipot, ki ga vsako leto iz-
daja Planinska zveza Slovenije, smo prijavili dve prireditvi 
namenjeni tudi nečlanom društva. Na povabilo članice 
društva in ambasadorke SVIT-a Lili Gričar se je predsedni-
ca udeležila njihovega srečanja, ki je bilo pri hotelu Špik.

Zaradi pomanjkljivosti na umetni plezalni steni v letu 2011 
nismo imeli uporabnega dovoljenja. Zato je bilo potrebno 
kar nekaj dogovarjanj in usklajevanj glede same sanacije 
stene, izvedbe, nabave materiala in seveda stroškov. Juni-
ja so končno stekla dela na steni: pleskanje jeklene kon-

Monte Schober, Italija

Izlet v Porabje, Madžarska

strukcije, menjava vijakov in na koncu še pranje stene. 
Za obnovo stene sta finančna sredstva prispevali Občina 
Kranjska Gora in Gorska reševalna služba Kranjska Gora. 
Pleskanje konstrukcije je izvedlo podjetje Devita d.o.o., 
menjavo vijakov in pleskanje pa naši člani in nekaj članov 
iz Gorske reševalne službe Mojstrana. Člani društva, ki so 
pomagali pri delu na plezalni steni, so bili: Izidor Koren, 
Rudi Robič, Tone Oman in Gusti Luzar.

Dovoljenje za uporabo stene je društvo dobilo 6. 7. 2011. 
Že pred tem smo iskali najemnika, vendar se zaradi krat-
ke plezalne sezone za najem ni nihče odločil. Iz Gorskega 
vodništva Šorn in Kofler Sport so pomagali, da je stena za-
živela in da je bila možnost za plezanje tudi pod strokov-
nim vodstvom. Za nemoteno delo smo kupili še otroške 
pasove in varovala.

Člani odsek za varstvo gorske narave so si ogledali gozdno 
učno pot v Radovljici in obiskali Festival cvetja v Bohinju 
ter imeli izlet po Soški poti.

Večjih vzdrževalnih del pri bivaku ni bilo, redno čiščenje 
bivaka je opravila Mihaela Oman. Kupili smo novo omaro 
in nov pult.

Avgusta je bila v Jasenjah maša za ponesrečene planince.

Prireditve Igrajmo se v Rutah se je udeležilo 50 otrok s starši.

Pohodi in izleti v tem letu: Socerb in Tinjan, gora Oljka, so-
teska Čepa, Bela peč, Poludnik, Krofička-Grofička, Tofana, 
Ligurska obala in Cinque Terre, Kumlehova glava, Storžič 
in Monte Schober. Izlet v neznano je bil to leto v Porabje. 
Zadnji dogodek v tem letu je bilo srečanje starejših članov 
starih nad petinsedemdeset let.

V letu 2011 je bilo v društvo včlanjenih 276 članov.

Leto 2012

Od športnih tekmovanj je bila v januarju organizirana ho-
kejska tekma, kjer so se med seboj pomerile tri ekipe s precej 
neobičajnimi imeni. Drsališče, na katerem se lahko drsajo 
vsi krajani, so pripravili mladinci. Ob tem gre še posebej po-
hvala Joštu Smoleju, Janušu Jerovšku in Matevžu Jerovšku.

Februarja se je 42 tekmovalcev spustilo po sankaški progi. 
Zaradi pomanjkanja snega ni bilo smučarskih tekem in ne 

Slavkovega memoriala. Sezono izletništva in pohodništva 
smo začeli s pohodom v Tamar.

V aprilu smo se pridružili občinski čistilni akciji in pobi-
rali smeti na planinskih poteh, uredili okolico igrišča ter 
stene. Sprejeli smo Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.

Pogodbo o brezplačni uporabi nepremičnine - o upravlja-
nju igrišča smo podpisali šele 18. 4. 2012.

Dotrajani leseni aki, namenjen reševanju ponesrečencev, 
ki smo ga imeli pri bivaku, smo odstopili Planinskemu 
muzeju v Mojstrani.

Zaradi hrupa in nereda v brunarici, neurejenosti okolice 
brunarice in s tem tudi okolice igrišča smo imeli sestanek 
s takratnim županom Občine Kranjska Gora.
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Na začetku planinske sezone sta Tone Oman in Gusti Lu-
zar pregledala poti Pod Špik in Za Ak. Na obeh poteh sta 
tudi nekaj malega popravila in postavila novo klopco na 
razcepu poti, ki vodi Pod Špik in do Mrzlih vod. Na planin-
skih poteh je bilo opravljenih 45 ur dela. Pri Planinski zve-
zi Slovenije smo se prijavili na razpis za nove smerne table.

Tradicionalnega čiščenje bivaka se je udeležilo trinajst 
članov društva.

Čeprav je bila umetna plezalna stena v letu 2011 v celoti 
obnovljena, smo morali v letu 2012 ponovno pridobiti 
uporabno dovoljenje in seveda ob tem plačati pregled ste-
ne. Steno smo dali v najem agenciji Kofler Sport. Ob pone-
deljkih v času počitnic so najmlajši imeli plezalne urice in 
ob koncu še tekmovanje.

S predstavniki Triglavskega narodnega parka smo si ogle-
dali bodočo traso gozdne učne poti. Pridobivali smo so-
glasja in mnenja o postavitvi skalnjaka ter ureditvi učne 
poti. Avgusta so se začela gradbena dela, utrditev zemljiš-
ča bodočega skalnjaka in dodatni navoz skal. Pri skalnja-
ku in učni poti smo imeli štiri delovne akcije.

Tudi to leto je bila maša za ponesrečene planince. Na več-
namenskem igrišču smo izvedli igralni dan.

Ob prazniku Občine Kranjska Gora je Planinsko društvo 
Gozd Martuljk dobilo priznanje Občine Kranjska Gora za 
prizadevanje v ohranjanju in razvijanju planinstva. Poleg 
občinskega priznanja nam je gospa Meri Jeglič podarila 
svojo sliko, kjer je upodobila Martuljkovo skupino.

Predsednica društva Oti Mertelj in praporščak Boris Robič 
sta se udeležila slovesnosti ob stoti obletnici Gorske reše-
valne službe Kranjska Gora.

Udeležili smo se naslednjih izletov in pohodov: Škabrijel 
in Sveta gora, Vremščica, Topica in Ojstra ter Monte Rite, 
kjer smo obiskali Messnerjev muzej. Sledili so Visoki Ka-
nin, Ferata Astaldi II/1, Mangartska jezera, Učka. Na Mar-
tinovo smo obiskali praznik kakijev in Šavrinskih hribov. 
Septembra so štirje člani društva odšli v Švico in pod vod-
stvom Klemena Gričarja osvojili Breithorn, Mittelberg in 
Pollux.

Odpravili smo se tudi na kolesarski izlet od Gozda Mar-
tuljka do Trbiža in si ogledali sotesko Ziljice.

Zaradi slabega vremena je to leto odpadlo osem pohodov.

Za starejše planince smo decembra pripravili srečanje s 
kratkim programom, v katerem je sodeloval pevski zbor 

Žabe iz vrtca Kranjska Gora pod vodstvom Franje Krevzel. 
K dobremu razpoloženju sta prispevali vaški klepetulji 
Mina in Franca ter citrarka Danica Butinar.

V letu 2012 je društvo imelo 287 članov.

Leto 2013

To leto nas je zima obdarila s snegom, zato smo lahko 
pripravili vsa tekmovanja. Na hokejski tekmi v začetku 
januarja so se med seboj pomerile štiri ekipe. Sledile so 
sankaške tekme z 28 udeleženci. Čeprav vlečnica v Gozdu 
Martuljku ni več delovala, smo februarja na odlično prip-
ravljeni progi imeli smučarske tekme, ki se jih je udeležilo 
24 tekmovalcev. Do štarta so nekateri odšli peš, druge pa 
je Matej Oblak pripeljal z motornimi sanmi.

Lep sončen dan je na tekaško progo privabil 18 tekmoval-
cev. V februarju je bil organiziran tudi krajši tečaj teka na 
smučeh pod vodstvom Roka Grilca. Tekmovanja v zim-
skih športih smo maja zaključili s Slavkovim memorialom 
Pod Špikom. Pokal rutarških planincev je osvojil Gusti Lu-
zar. Na vseh tekmovanjih so se tako tekmovalci kot tudi 
navijači lahko okrepčali s sladkimi dobrotami in toplimi 
napitki, ki so jih pripravile članice našega društva.

Na planinskem večeru nas je Klemen Gričar popeljal Po 
Alpah in Himalaji, Pavle Smolej pa nam je predstavil le-
pote narodnega parka Nockberge. Zvone Šeruga je iz svoje 
nove knjige Popotnik opisal odlomke svojih potovanj in 
doživetij po črni celini.

Vsebino Modrega petka smo namenili prehrani. Pavla 
Lavrinec nas je poučila, kako pomembna je prehrana med 
samo turo in kaj vse sodi v nahrbtnik.

Pri vodenju in izpeljavi društvenih pohodov in izletov 
so nepogrešljivi naši vodniki, ki morajo redno obnavljati 
svoje licence. Aprila so se Mojca Sluga, Ines Robič in Sara 
Mertelj na Valvazorjevem domu udeležile dvodnevne-
ga licenčnega usposabljanja za kopne razmere. Tečaj za 
markacista je opravil Marko Hlebanja. Simona Jeglič je us-
pešno opravila izobraževanje za vodnico A kategorije. Pla-
ninska zveza Slovenije je pripravila izobraževanje v zvezi 
z vodenjem evidence članstva preko sistema Naveza. Ude-
ležili sta se ga blagajničarka in predsednica društva.

Po sankaškem tekmovanju

Planinski večeri so bili organizirani skupaj z Občinsko 
knjižnico Jesenice, enoto v Gozdu Martuljku. Organizirali 
smo štiri planinske večere. Peter Najdenov je predstavil 
potopisno predavanje z naslovom Vtisi Indije. Mihaela 
Zalokar je udeležence predavanja poučila, kako ob spre-
hodu v gore lahko nabiramo tudi zelišča. Jože Majes je 
predstavil svojo knjigo in z nasveti pomagal odpraviti 
marsikatero težavo. Katica Zlatar in Tone Burgar sta nas s 
potopisnim predavanjem popeljala po Patagoniji, Ognjeni 
zemlji in Čilu.

V modrih petkih smo imeli delavnico iz prve pomoči z 
uporabo defibliratorja in prikaz vrvne tehnike ter dela-
nja vozlov.

Planinski vodniki so se udeležili usposabljanj za podaljša-
nje licenc. Majda Papler je bila na tečaju za zimske razme-
re na Zelenici in za kopne razmere na Valvasorju. Tečaj za 
kopne razmere je v tem letu naredila tudi Špela Vidmar. 
Tone Robič je opravil tečaj za kopne razmere na Reški pla-
nini, Tone Oman se je udeležil vsakoletnega obnovitvene-
ga tečaja za gorske vodnike. Za izobraževanja markacista ni 
bilo zanimanja.

Odločili smo se, da poleg sodelovanja z Mladinskim od-
sekom Planinskega društva Dovje Mojstrana sodelujemo 
tudi z vrtcem v Kranjski Gori in skupaj izpeljemo izlete.

Skupaj s predstavniki tehnične skupine za planinske poti 
pri Planinski zvezi Slovenije smo si ogledali pot, ki vodi iz 
Krnice na Špik.

Slike s smučarskega tekmovanja
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Imenovali smo delovno skupino, da uskladi pravila društva 
s Statutom Planinske Zveze Slovenije. Na Planinsko Zvezo 
Slovenije smo poslali pripombe na merila za razvrščanje 
društev v prednostne skupine. Podprli smo kandidaturo 
Mira Eržena za podpredsednika in kandidaturo Bojana Ro-
tovnika za predsednika Planinske Zveze Slovenije.

Pred pričetkom planinske sezone je Tone Oman pregledal 
prehodnost poti in opravil manjša dela na poteh Pod Špik 
in Za Ak.

Junija so si ponovno ogledali pot, ki vodi iz Krnice na 
Špik skupaj s predstavniki Komisije za planinske poti pri 
Planinski zvezi Slovenije. Ogledne ture sta se iz našega 
društva udeležila dva člana in popisala material, ki bo po-
treben za obnovo. Priprava brun »šepsanje« stotih tekočih 
metrov je potekalo na Kopišu, nato je sledil transport do 
Malega Tamarja, od tam naprej je helikopter prenesel to-
vor do Krnice. Do samega mesta, kjer so potekala dela, sta 
jih znosila Gusti Luzar in Marko Hlebanja.

Od 14. do 15. septembra je bila nova nadelava poti, ki 
vodi iz Krnice na Špik. Opravili smo sanacijo podora na 
začetnem delu poti. Pot je bila na novo podprta z lese-
nimi brunami, narejene so bile posamezne stopnice. 
Odstranili so tudi veje in ruševje. Nov odsek poti je bil 
tudi na novo markiran. Za popravilo in vzdrževanje pla-
ninskih poti je bilo to leto narejenih 122 ur. Za vse udele-
žence akcij, kljub izplačilu celodnevne dnevnice lahko 
rečemo, da je v delo od jutra do večera vključeno tudi 
prostovoljstvo in pripadnost društvu. V delovni akciji 
Krnica - Špik so sodelovali: Boris Robič, Niko Robič, Dra-
go Kotnik, Gusti Luzar in Marko Hlebanja. Vodja akcije je 
bil Edo Tomšič iz Planinske zveze Slovenije.

Maja smo se pridružili občinski čistilni akciji. Vse leto smo 
skrbeli, da je bilo igrišče urejeno. Redno čiščenje bivaka 
smo imeli na praznik 25. junija.

V času počitnic je bilo ob ponedeljkih na plezalni steni kar 
živahno. Plezanja se je vsak teden udeležilo od 15 do 20 
otrok. Kupili smo nekaj novih oprimkov, otroški plezalni 
pas in pripomoček za varovanje.

Iz Občine Kranjska Gora smo prejeli dopis, v katerem so nas 
opozorili na neurejenost okolice igrišča in brunarice. Z upo-
rabniki brunarice je bil sklican sestanek.

Pri skalnjaku smo imeli štiri delovne akcije, kjer smo pleli, 
urejali okolico in kosili z nitko. V začetku novembra smo 
na gozdni učni poti postavili table, s katerimi smo označili 

drevesne vrste. Odsek za varstvo gorske narave je organi-
ziral izlet v Grajšco in ogled učne poti v Zajzeri.

Udeležili smo se Slavnostne akademije Planinske zveze 
Slovenije ob 120-letnici delovanja, slovesnosti ob prazni-
ku Občine Kranjska Gora in dneva gorenjskih planincev 
pri koči na Golici.

Skupaj s Turističnim društvom kot glavnim organizator-
jem in z ostalimi društvi v vasi smo se vključili v orga-
nizacijo in izvedbo veselice Pa damač'm u Rutah. Člani 
društva smo sodelovali pri srečelovu, prvi pomoči, orga-
nizaciji peke in prodaji slaščic ter pobiranju smeti po kon-
čani prireditvi.

Avgusta je bila v Jasenjah pri Finžgarjevi kapeli že tradi-
cionalna maša za ponesrečene planince. Zadnjo soboto v 
avgustu smo imeli prireditev Igrajmo se v Rutah.

Na področju dela z najmlajšimi smo imeli kar nekaj izletov 
skupaj z Mladinskim odsekom Planinskega društva Dovje 
Mojstrana in z mladinskim odsekom iz Kranjske Gore.

Izleti in pohodi: Obisk Radovne ob polni luni, Kokoš, od 
Bovca do Kluž, Boskovec, Golte in Mozirski gaj, Mala Moj-
strovka, Gospodična, Trdinov vrh in Miklavž, Lagazuoi 
Piccolo, soteska Krnice-Garnitzenklamm, ferata na Mon-
te Peralbo, Kukova špica in Dobrča. Izlet na Mežakljo in 
Planski vrh je bil v okviru akcije Živi zdravo za zabavo. 
Tradicionalni izlet, ki je običajno na Martinovo, smo pre-
stavili na konec novembra in obiskali predbožični Berch-
tesgaden in Salzburg.

V zahvalo starejšim planincem za njihovo pripadnost dru-
štvu smo decembra ponovno organizirali srečanje, na ka-
terem je Tone Oman prikazal številne fotografije narave 
in izletov. Kot je dejal eden izmed udeležencev srečanja, je 
to čudovita priložnost za druženje in obujanje spominov.

V letu 2013 je društvo imelo 270 članov.

Leto 2014

Na občnem zboru smo sprejeli nova Pravila Planinskega 
društva Gozd Martuljk, ki smo jih morali uskladiti s Sta-
tutom Planinske zveze Slovenije. Stanko Košir je postal 
častni član društva.

Takoj po občnem zboru smo izvedli sankaške tekme z 
39 udeleženci. Zaradi slabega vremena sta bili tekmi v 
veleslalomu in teku na smučeh prestavljeni na sredino 
marca. Takrat je pobočje rutarške žičnice oživelo, saj se je 
tekmovanja udeležilo 24 tekmovalcev, tekmovanja v teku 
na smučeh pa 18 tekmovalcev. Slavkov memorial je zaradi 
slabega vremena odpadel.

Dopolnili smo pravila za Pokal rutarških planincev. Raz-
mišljali smo o tem, da bi ob ugodnih vremenskih razme-
rah organizirali dan športa in na isti dan organizirali san-
kanje, smučanje in tek na smučeh.

Na planinskih večerih je bila udeležba v primerjavi s 
preteklimi leti skromnejša. Alenka Gorza Jereb nas je s 
predavanjem Lepota na kamnu navdušila s slikovitimi 
zasaditvami skalnjakov. Posebnosti Velebita in kamnita 
spominska obeležja Mirila nam je predstavil Pavel Smolej.

Na Modrem petku smo se na predavanju Katarine Črv sezna-
nili z osnovami nordijske hoje. Kasneje smo od teorije prešli 
na praktični del in se učili tehnike pravilne hoje. Decembra 
smo imeli delavnico filcanja oziroma polstenja, ki jo je vodila 
Simona Jeglič.

S predstavniki Triglavskega narodnega parka smo ime-
li sestanek, kjer nam je vodja projekta predstavila po-
membnost varovanje rastišča orhideje lepi čeveljc. Imeli 
smo kar nekaj pomislekov o vključitvi lepega čeveljca v 
projekt, predvsem zaradi tega, ker se bo z ograditvijo in 
oznako prostora vsem pokazalo rastišča lepega čeveljca. 
S tem pa omogočilo posameznikom, da bodo še lažje trga-
li ali ruvali orhideje. Na koncu smo se vendar odločili in 
pristopili k projektu Ohranitveni ukrepi za orhidejo lepi 
čeveljc (Cypripedium calceolus) v naselju Gozd Martuljek.

Maja smo se pridružili občinski čistilni akciji in pobirali 
smeti na planinskih poteh in uredili okolico igrišča ter 
stene.

Na našem področju ni bilo posledic žledoloma, kot je bilo 
to drugod po Sloveniji. Kljub temu smo presekali pot, ki 
vodi Za Ak in del poti, ki vodi iz Krnice na Špik.

Zaradi obilice dežja je v septembru prišlo do plazenja ru-
ševja in kamenja ter poškodbe jeklenice na poti Za Ak. Pot 
je bila zato nekaj časa zaprta in v začetku oktobra ponov-
no usposobljena za varen prehod. Konec poletja se je na 
začetku poti, ki vodi Za Ak, pojavil napis Minkina skala. 
Poizvedovali smo, kdo in zakaj bi to napisal, vendar nis-
mo dobili nikakršnih informacij o tem, zato smo napis 

Stanko Košir - častni član Planinskega društva Gozd Martuljk

Monte Amariana, Italija

oktobra izbrisali. Vsega skupaj je bilo na planinskih poteh 
opravljenega 82 ur prostovoljnega dela. Markacist se je 
udeležil tečaja za varno delo z motorno žago.

Zamenjali smo vpisne knjige na Špiku, Pod Špikom, na 
Kurjemu vrhu in na Rutarškemu Vršiču. Na Planinski 
zvezi Slovenije se pripravlja kataster planinskih poti, kjer 
bodo vpisane tudi planinske poti, za katere skrbi društvo.
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Uživali smo na naslednjih izletih, pohodih in zahtevnej-
ših turah: Nočni pohod okoli Blejskega jezera, Resevna in 
ogled vrta Rifnik, Kojca, Tolminski Migovec, Velika Baba 
nad Krnskim jezerom, Amariana, Narodni park Nockber-
ge, ferata na Veliki Koritnik, Čemšeniška planina s Črnim 
vrhom, Srednji vrh nad Zelenico. Na Martinovo smo bili v 
hrvaški in slovenski Istri. Borovje-Planica je bil pohod v 
okviru akcije Živi zdravo za zabavo.

Na decembrskem srečanju starejših planincev so v progra-
mu sodelovali Andrej Žemva s predavanjem o Romuniji, 
citrarka Danica Butinar in Darinka Tarman s krajšim kul-
turnim programom.

Kljub dopisu na Meddruštveni odbor Gorenjske, da se 
naše društvo ne strinja s povišanjem članarine, se je čla-
narina za leto 2015 ponovno povišala. Na seji upravnega 
odbora 2. 12. 2014 smo sprejeli sklep, da članarine ne po-
višamo. Razlika v deležu, ki ga odvajamo na Planinsko 
zvezo Slovenije, gre iz društvene blagajne.

V letu 2014 je društvo imelo 267 članov.

Leto 2015

To leto smo imeli volilni občni zbor, kjer smo podelili tudi 
priznanja Planinske zveze Slovenije. Izvoljen je bil nov 
predsednika društva Klemen Robič. Od zimskih špor-
tnih tekmovanj smo imeli samo hokejsko tekmo. Zaradi 
pomanjkanja snega nismo imeli ostalih dveh tekmovanj, 
prav tako je odpadel tudi Slavkov memorial Pod Špikom. 
Namesto memoriala smo organizirali kolesarski izlet do 
Belopeških jezer in nazaj.

Dopolnili smo Pravilnik o strokovnem usposabljanju čla-
nov planinskega društva za vodnike Planinske zveze Slo-
venije. V spomladanskem času smo se udeležili čistilne 
akcije v kraju in sodelovali pri obnovi poti skozi sotesko 
mimo prvega slapa.

Majda Papler je na Vršiču opravila licenčno usposabljanje 
vodnikov za zimske razmere, Anton Robič in Špela Vidmar 
sta opravila usposabljanje za kopne razmere.

Na planinskem večeru je Špela Kristan predstavila bolni-
šnico na koncu nepalske vasi. Kot upokojena zdravnica 
je v gorski vasici Chalsa postavila ambulanto, ki je bila 

zgrajena tudi s pomočjo dobrih ljudi v Sloveniji. Nanizala 
je vtise iz goratega Nepala in predstavila delo v ambulanti 
odročne vasice. O starodavnih glasbilih - gongih in njihovi 
vlogi pri sproščanju nam je razložila Maja Kristan.

Na dan državnosti smo se zbrali pri bivaku in pomagali 
Mihaeli Oman pri čiščenju, popravili škarpo ter zaključi-
li dan s prijetnim druženjem. Tla v bivaku smo zaščitili s 
posebnim premazom.

Drugo soboto v avgustu smo se pridružili akciji Ogenj v 
Alpah. Ogenj v Alpah predstavlja simbol za ohranitev na-
ravne in kulturne dediščine alpskih območij ter za ohrani-
tev alpskih ekosistemov. Ob 21. uri smo na Vošci vsi skupaj 
prižgali svetilke, da so nas lahko opazili tudi po okoliških 
vrhovih. Mi pa smo z vrha Vošce videli luči na Slemeno-
vi špici, Visoki Rateški Ponci in Ciprniku. Z vrha Ponce je 
bila luč najmočnejša in najbolj vidna. Simbolni prižig luči 
je veličastno doživetje in obenem zavedanje, kako po-
membno je, da poskrbimo tudi za naravno dediščino.

V avgustu smo pri Finžgarjevi kapeli v Jasenjah imeli 
mašo.

Nockberge, Avstrija Piz Boe, Italija

Ob večnamenskem igrišču je bila konec julija zamenjana 
ograja na spodnjem in zgornjem delu igrišča ter ob cesti, ki 
vodi v Finžgarjevo naselje. Ograja ob Hladniku je bila samo 
obnovljena. Zamenjavo ograje je v celoti financirala Občina 
Kranjska Gora.

Plezalno steno smo ponovno oddali v najem agenciji 
Kofler Sport iz Mojstrane. Postavili smo dve novi klopci.

Bivak Pod Špikom je bil od zunaj v celoti prepleskan, 
postavljene so bile stopnice in podest za vhod v zimsko 
sobo, generalno je bil očiščen in drva so bila pripravljena.

Skalnjak smo dopolnjevali z rastlinskimi vrstami in ga 
redno vzdrževali. Po dveh letih od izgradnje smo v no-
vembru imeli uradno otvoritev gozdne učne poti. Prispe-
vek o otvoritvi gozdne učne poti je bil objavljen v Gorenj-
skem Glasu, Zgornjesav'cu in Planinskem vestniku. V 
juniju smo si v okviru odseka ogledali botanični vrt pod 
Dobračem.

Na veselici Pa damač'm u Rutah smo sodelovali z enakimi 
zadolžitvami kot v preteklem letu. Avgusta smo se udele-
žili maše pri Finžgarjevi kapeli v Jasenjah.

Ob praznovanju 40-letnice bivaka

V nedeljo 13. septembra smo v okviru 40-letnice posta-
vitve bivaka organizirali pohod do bivaka in tam imeli 
krajšo slovesnost. Starejše planince in vse tiste, ki so so-
delovali pri bivaku in niso mogli Pod Špik, smo povabili 
na družabno srečanje v Srednji Vrh, na Glavo. Na srečanju 
so se nam pridružili tudi pohodniki, ki so se udeležili po-
hoda v Bašco.

Pri večnamenskem igrišču smo dokupili deset elementov 
in sto kvadratnih metrov filca za pripravo ledu v zimskem 
času.

Na veselici Pa damač'm u Rutah smo kot društvo sodelo-
vali pri pobiranju dobitkov za srečelov in pripravi sladic. 
Simona Jeglič je imela ustvarjalne delavnice za otroke.

V kontejnerju pri plezalni steni smo popravili tla in strop 
ter vrata ograje. Steno smo ponovno oddali v najem agen-
ciji Kofler Sport. Na zaključni tekmi je bilo štirinajst otrok, 
vsak izmed njih je poleg diplome dobil tudi praktično nag-
rado.

Poleg pregleda vseh poti so bile na poti na Špik obnovljene 
markacije. Ugotovili smo, da bomo morali prestaviti del 
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poti skozi Kačji graben v delu, ki je spolzek in nevaren. 
V Jasenjah smo naredili most na poti, ki vodi k drugemu 
slapu in Za Ak. Na planinskih poteh je bilo opravljenega 
petdeset ur prostovoljnega dela.

Izvedeni izleti in pohodi: Primorska od Sv. Petra do Drago-
nje, koča pod Košuto in Mejnik, skozi Žrelo do Češke koče, 
Piz Boe, Vošca - Ogenj v Alpah, Špik, Golz, Pod Špik, Bašca, 
novembrski izlet v zamejsko Italijo in Miklavžev pohod 
do koče Zacchi. Predvidena pot po kateri smo načrtovali 
turo na Dachstein je bila zaprta, zato smo imeli nadome-
stno turo na Špik.

Na srečanju starejših planincev je Rado Kočevar predsta-
vil nekaj utrinkov s plezalnih vzponov.

Društvo je imelo 266 članov.

Leto 2016

Hokejska tekma je bila prva izmed društvenih aktivnosti 
v začetku leta. Nadaljevali smo s pohodom ob polni luni 
in odšli v Robe. Ostalih tekmovanj v zimskem času za-
radi skromne snežne odeje nismo mogli pripraviti. Maja 
smo Pod Špikom imeli Slavkov memorial in po plazu se je 
spustilo osem tekmovalcev.

Naša člana, alpski smučar Anže Čufar in smučarski tekač 

Dogovorili smo se, da vsem članom ob sedemdesetem roj-
stnem dnevu pošljemo voščilnico. Od sedemdesetega leta 
naprej pa voščilnico pošljemo na vsakih pet let.

Zaradi neurja je pot Pod Špik čez Siljev graben postala tež-
ko prehodna. Tone Oman in Gusti Luzar sta ta del poti ob-
novila in namestila kratko kovinsko lestev. Na planinskih 
poteh je bilo narejenih 32 ur dela.

Ob spominskem obeležju v Jasenjah smo naredili novo 
ograjo iz macesnovega lesa in avgusta imeli mašo.

Pri bivaku smo poleg rednega čiščenja v zimski sobi zame-
njali ležišča. Stare žimnice smo nadomestili z novimi. Ob 
tem velja poudariti, da smo kljub oddaljenosti in strmini 
vse stare žimnice prenesli v dolino in odpeljali na zbirni 
center Tabre. Pri tem so sodelovali Grega Mertelj, Igor Tož-
bar, Gusti Luzar, Tadej Pavlovič in Klemen Robič.

Pohodi in izleti v tem letu so bili: Robe, Napoleonova pot, 
Setiče, Breški Jalovec, Mirnock, Porze/Monte Palombino, 
Hrvaško Zagorje in Sveti Jošt. Zaradi slabih vremenskih 
razmer nam je kar nekaj izletov odpadlo.

Udeležili smo se vsakoletnih dogodkov kot so pobiranje 
smeti, sodelovanje na veselici, organizirali Igrajmo se v 
Rutah in srečali smo se s starejšimi planinci. Redno smo 
vzdrževali gozdno učno pot Rute.

V letu 2016 je društvo imelo 242 članov.

Ogenj v AlpahVošca Slavkov memorial Mirnock, Avstrija

Vili Črv, sta kot uspešna mlada športnika sodelovala na 
Mladinskih olimpijskih igrah, ki so potekale od 12. do 21. 
2. 2016 v Lillehammerju na Norveškem. Na občnem zboru 
smo se jima zahvalili in podelili majice društva.

V letu 2015 nismo povišali članarine, tako kot je bil pred-
log Planinske zveze Slovenije. To je vplivalo na zmanjša-
nje prihodka od članarine, zato smo v letu 2016 morali čla-
narino uskladiti s predlogom Planinske zveze Slovenije.

Vodniki društva so predlagali, da bi bili izleti društva v 
prihodnje ob sobotah in ne več ob nedeljah. Na Valvazor-
jevem domu je potekalo izobraževanje vodnikov za kopne 
razmere. Izobraževanja so se udeležile Simona Jeglič, Sara 
Mertelj in Mojca Sluga. Mladim smo ponudili možnost iz-
obraževanja za planinske vodnike in markacista, vendar 
žal ni bilo odziva.

Na upravnem odboru smo sprejeli sklep, da gremo sku-
paj z Občino Kranjska Gora v gradnjo ferate Hvadnik. V 
društvo želimo vključiti čim več otrok, zato smo spre-
jeli sklep, da otrokom do starosti desetih let članarino 
plača društvo.

V modrem petku nam je Nikola Movrić predstavil turno 
kolesarjenje in turno kolesarsko pot. Botaničarka Nada 
Praprotnik je predavala o alpskem cvetju.

V letošnjem letu je minilo že kar dvajset let, odkar je bila pos-
tavljena umetna plezalna stena. Ta dogodek smo obeležili s 
tekmo v plezanju. V plezanju se je preizkusilo petnajst otrok 
in vsak od njih je dosegel svoj cilj ter priznanje društva.

Leto 2017

V zimskem času smo bili v društvu zelo dejavni. Organizi-
rali smo hokejsko tekmo, sankaške tekme, Klemen Gričar 
pa je imel tečaj lednega plezanja slapov. V začetku febru-
arja smo se povzpeli na Svete Višarje.

Na občnem zboru smo izvolili novega načelnika mladinske-
ga odseka Tadeja Pavloviča.

Astronomija je bila tema dveh modrih petkov, kjer smo se 
učili o teleskopih, o nastanku svetlobe, o osončju, o veso-
lju … Zoran Robič je imel dve delavnici, kjer smo med dru-
gim skozi teleskop opazovali zvezdnato nebo.

V aprilu smo gostili srečanje gorenjskih planinskih vodni-
kov. Organizacijo dogodka je prevzela Majda Papler, ki je bila 
tudi vodnica na tem pohodu. Pohoda se je udeležilo enajst 
vodnikov in ena mentorica. Po ogledu gozdne učne poti 
Rute so se udeleženci podali na pot proti Kranjski Gori, sko-
zi Robe v Srednji Vrh in zaključili s kosilom v gostilni Jožica.

Člani Kulturnega in Turističnega društva iz Gozda Mar-
tuljka so predlagali, da bi se odkupila stara trgovina. K 
temu projektu nismo pristopili, predvsem zaradi po-
manjkanja finančnih sredstev, ki bi jih potrebovali za 
kasnejše vzdrževanje.

V začetku leta smo pridobivali soglasja lastnikov in osta-
la soglasja za ureditev zavarovane plezalne poti Hvadnik. 
Postavili smo smerne table, uredili dostop v ferato in izho-
dišče iz ferate. Vse ostalo od projekta do postavitve je po-
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tekalo v okviru Občine Kranjska Gora, ki je ferato Hvadnik 
financirala v celoti.

Otvoritev ferate je bila avgusta, s prerezom traku jo je sim-
bolično otvoril Friderik Robič – Vahov Fric iz Srednjega 
Vrha. Ob tem smo imeli manjšo slovesnost. Prvi obisko-
valci so takoj po otvoritvi že preizkusili novo pridobitev in 
se podali v divjo sotesko potoka Hladnik.

Ponovno je bila potrebna sanacija poti, ki vodi iz Krnice na 
Špik. Še pred planinsko sezono so pot popravili Igor Tož-
bar, Tadej Pavlovič, Gusti Luzar in Klemen Robič. Na poteh 
je bilo opravljenih 50 ur prostovoljnega dela.

Na sestanku upravnega odbora smo obravnavali pot sko-
zi Kačji graben na Špik. Pot je na določenih delih zaradi 
erozije in strmine nevarna za zdrs, zato smo na Planinsko 
zvezo Slovenije poslali dopis in zaprosili za pomoč pri sa-
naciji te poti. Na delu poti, ki vodi Pod Špik, smo naredili 
nove markacije.

Občina Kranjska Gora je za dopolnitev gozdne učne poti 
namenila finančna sredstva. V okviru odseka za varstvo 
gorske narave smo preko celega leta pripravljali nove vse-
bine za table in za zloženko.

Izvedeni izleti in pohodi: Svete Višarje, Pliskina pot, Pod-
gorski vrh, Ratitovec, prečenje Karavank od Korena do Vo-
šce, Kočevsko in Bela krajina, Advent v Zagrebu, Miklavž-
ev pohod v Krnico.

Pri bivaku smo zamenjali dva gasilna aparata in poskrbeli 
za vse tradicionalne prireditve in dogodke v društvu.

V društvo je bilo včlanjenih 241 članov.

Leto 2018

Na zadnji januarski dan smo otvorili sezono planinskih 
pohodov in odšli v Tamar. Polna luna nas je na poti domov 
spremljala s svojo žarečo podobo in čarobno svetlobo.

Član društva Rado Kočevar je to leto prejel priznanje Pla-
ninske Zveze Slovenije za življenjsko delo v alpinizmu. 
Na občnem zboru je Mira Smolej svojemu stanovskemu 
kolegu čestitala v svojem imenu in v imenu društva za 
prejeto priznanje.

V tem letu mineva petdeset let od tragične nesreče pod se-
verno steno Mojstrovke. Pod snežnim plazom so ugasnila 
štiri mlada življenja. Člani društva in sorodniki pokojnih 
smo se odpravili na spominski pohod do obeležja pod 
Slemenovo špico. Tam smo položili venec in se poklonili 
žrtvam nesreče.

Majda Papler in Anton Robič sta se udeležila licenčnega 
usposabljanja vodnikov.

V maju smo dokončali z deli na gozdni učni poti in imeli 
manjšo slovesnost ob predstavitvi novih vsebin.

Pri bivaku je sneg potrgal jeklenice, s katerimi je bil pritr-
jen. Jeklenice smo pritrdili na novo. Zaradi nagiba bivaka 
je bilo potrebno popraviti okvir vrat in sama vrata. Ob tem 
sta Tone Oman in Gusti Luzar opravila 60 ur prostovoljne-
ga dela.

Skupaj s predstavniki iz Komisije za planinske poti pri 
Planinski zvezi Slovenije smo si ogledali pot skozi Kačji 
graben na Špik. Ugotovili smo, da bi se temu nevarnemu 
delu poti izognili, če bi lahko del poti speljali po že obsto-
ječi lovski poti v območju Triglavskega narodnega parka. 
Na planinskih poteh je bilo opravljenega 20 ur dela.

Na vrhu ferate Hvadnik smo postavili klopco.

Avgusta smo v Jasenjah pri Finžgarjevi kapeli imeli mašo. 
Kapelo po novem krasi čudovita podoba Marije Snežne, 
delo akademskega slikarja Tomaža Perka.

Pridobili smo soglasja za novo ferato Jerm ń.Ledno plezanje

Hokejska tekma Spominski pohod na Slemenovo špico Pohod na Malo in Veliko Osojnico ter Ojstrico

Pohod ob polni luni

Na zaključni tekmi na umetni plezalni steni se je pomerilo 
sedemnajst mladih plezalcev.

Po dolgem času smo v društvu dobili dva nova markacista 
- pripravnika. Tečaj za markaciste sta opravila Igor Tožbar 
in Grega Mertelj.

S finančno pomočjo Občine Kranjska Gora smo ob večna-
menskem igrišču postavili bando, ki bo omogočala lažjo 
in hitrejšo pripravo ledene ploskve ter varnejše drsanje. 
Kupili smo tudi novo črpalko za polivanje.

Izvedeni izleti in pohodi: Tamar, Županova jama, Mala in 
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Velika Osojnica ter Ojstrica, spominski pohod na Sleme-
novo špico, Čisti vrh, Plešivec in Avstrijska Koroška.

V letu 2019 poteče mandat sedanjemu predsedniku in ker 
ne želi prevzeti predsedništva še za naslednje obdobje, 
smo pričeli z iskanjem novega predsednika.

Stalnica našega dela v društvu je udeležba na čistilni ak-
ciji, pomoč pri veselici, organizacija igralnega dne in sre-
čanja starejših planincev ter redno vzdrževanje objektov.

Društvo je imelo 220 članov.

Načrtovani in delno tudi že izvedeni dogodki v okviru 
70-letnice društva:

 Pohod na Vošco – 16. 3. 2019

 Voden ogled po gozdni učni poti – 25. 5. 2019

 Izlet na Svete Višarje – 25. 6. 2019

 Pohod na Špik – 17. 8. 2019

 Zaključna tekma na plezalni steni – 26. 8. 2019

 Pohod na Kurji vrh – 22. 9. 2019

 Svečana slovesnost v hotelu Špik – 28. 9. 2019

 Izlet v neznano – 9. 11. 2019

V društvu je včlanjenih 220 članov.
Vošca Svete Višarje

Špik

Ogled Gozdne učne poti Rute

Leto 2019

Pred občnim zborom smo objavili razpis za predse-
dnika društva. Na razpis se ni nihče prijavil, zato so 
potekali razgovori za predsedniško mesto med člani 
upravnega odbora in tudi med ostalimi člani društva. 
Zaradi 70-letnice obstoja društva in zato da bi društvo 
delovalo naprej, je predsedništvo ponovno prevzela Oti 
Mertelj.

Na volilnem občnem zboru smo izvolili novo vodstvo 
društva. V tem letu nismo imeli zimskih športnih tekmo-
vanj. Kot vsako leto smo se tudi letos prijavili na razpis za 
sofinanciranje programov športa v Občini Kranjska Gora 
ter na razpis Turizma Kranjska Gora za prireditev Igrajmo 
se v Rutah.

Na Valvazorjevem domu pod Stolom so se Simona Jeglič, 
Sara Movrić Mertelj, Mojca Sluga in Špela Vidmar udele-
žile kopnega izpopolnjevanja za vodnike Planinske zve-
ze Slovenije.

S prijavo na razpise in s finančno pomočjo Občine Kranjska 
Gora ter prostovoljnim delom nam za enkrat še uspeva re-
dno vzdrževati objekte kot so plezalna stena, bivak, igrišče, 
spominsko obeležje, ferato Hvadnik in planinske poti. Tudi 
letos smo se pridružili čistilni akciji v vasi, sodelovali na ve-
selici in imeli delovno akcijo pri bivaku.

V prvem polletju smo poleg dogodkov ob praznovanju 
organizirali še pohod ob polni luni, se povzpeli na Nanos, 
Osolnik, Jezerski Stog ter po ferati na Grančišče.

Za počastitev 70-letnice smo se odločili, da pripravimo 
zbornik, fotografsko razstavo, organiziramo dogodke in 
izlete ter pohode na okoliške vrhove. Osrednjo slovesnost 
bomo pripravili v hotelu Špik s kulturnim programom in 
podelitvijo priznanj dolgoletnim in zaslužnim članom. 
Imenovali smo Odbor za pripravo 70-letnice Planinskega 
društva Gozd Martuljk, uredniški odbor in odbor za pri-
pravo fotografske razstave.

Člani odbora za pripravo 70-letnice Planinskega društva 
Gozd Martuljk so: Milan Robič, Tone Oman, Darja Robič, 
Jožica Markelj, Majda Papler, Lili Smiljić, Tatjana Perov-
šek, Simona Jeglič in Oti Mertelj.

Člani odbora za pripravo fotografske razstave so: Simona 
Jeglič, Milan Polak, Marta Mertelj, Majda Papler, Tatjana 
Perovšek, Tone Oman in Oti Mertelj.
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ROKOPIS PRVEGA PREDSEDNIKA  
PLANINSKEGA DRUŠTVA GOZD MARTULJK 
V arhivu planinskega društva smo našli rokopis spominov iz življenja našega prvega pred-
sednika Mihe Robiča. Zanimiva vsebina bo za marsikoga prijetno branje.

Miha Robič in Tone Oman starejši

Miha Robič 1949 –  1950
Jože Lavtižar 1951 –  1953
Jože Robič 1954 –  1955
Andrej Robič 1956 –  1957
Anton Oman 1958 –  1963
Jurij Lacker 1964 –  1972
Anton Oman ml. 1973 –  1976
Jože Robič 1977 –  1981
Janez Mertelj 1982 –  1983
Boris Robič 1984 –  1987
Srečko Kozelj 1988 –  1992
Kristijan Robič 1993 –  1996
Oti Mertelj 1997 –  2000
Kostja Jerovšek 2001 –  2002
Oti Mertelj 2003 –  2004
Anton Oman 2005 –  2008
Oti Mertelj 2009 –  2014
Klemen Robič 2015 –  2018
Oti Mertelj 2019 –

Upravni odbor
Predsednica: Oti Mertelj

Podpredsednik: Gusti Luzar
Tajnica: Tatjana Perovšek

Blagajničarka: Jožica Markelj
Vodniški odsek: Majda Papler

Odsek za varstvo gorske narave: Lili Smiljić
Mladinski odsek: Andraž Markelj

Športna tekmovanja: Dušan Vidmar
Planinske poti: Igor Tožbar

Nadzorni odbor
Predsednica: Vlasta Vidmar

Član: Ivan Klokočovnik
Član: Lidija Ahec

Častno razsodišče
Predsednik: Anton Oman

Član: Kristijan Robič
Član: Branko Robič

Oskrbnica bivaka pod Špikom
Mihaela Oman 

Praporščak društva
Boris Robič
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DOŽIVETJA PLANINSTVA SKOZI ČAS 
S starejšimi člani našega planinskega društva smo obujali spomine o njihovem obiskovanju 
gora in planin, o udeležbi na planinskih delovnih akcijah, o sankaških in smučarskih tek-
mah. Zvedeli smo, kaj jih je privabilo v naše društvo. Iz zakladnice razkošnih spominov so 
nam zaupali marsikatero zanimivo doživetje, mladim pa sporočajo, katere so najpomemb-
nejše vrednote planinstva. Z njimi smo se pogovarjali: Drago Kotnik, Tone Oman, Joži Mar-
kelj, Oti Mertelj, Tatjana Perovšek, Milan Robič in Darja Robič.

Alojz Eržen

Ko sem imel dvanajst ali trinajst let, sem se včlanil v Pla-
ninsko društvo Mojstrana. Rad imam naravo, najraje ho-
dim po gmajni, visokogorje in plezarija pa me nista preveč 
pritegnila. Veliko smo hodili okoli Peričnika, v Kot in na 
Kepo.

Sem bil pa kljub temu kot mlad fant enajstkrat na Trigla-
vu. S prijatelji planinci smo se s »šihta« z vlakom pripeljali 
v Mojstrano. Na poti smo ponavadi srečali skupine deklet 
in seveda smo se jim radi pridružili. Bili smo kavalirji in 
jim nosili »ruzake«, pa še svoje za povrh. Bila so lepa do-
živetja.

Leta 1965 sem se pridružil Planinskemu društvu Gozd 
Martuljk. Zelo rad sem se udeleževal izletov, ki so mi bili 
vedno všeč in tudi v prihodnje se jih bom udeležil. Vsi iz-
leti so mi ostali v najlepšem spominu, bila so nepozabna 
druženja, kjer smo se zabavali in tudi plesali.

Spominjam se dogodka, ko je nekdo na enem od izletov izgu-
bil denarnico. Bili smo že na avtobusu. Vrnil se je nazaj proti 
gostišču, pa je že na poti srečal gostilničarja, ki mu je denar-
nico nesel. Rekel je, da če ga ne bi dohitel, bi mu jo poslali po 
pošti. Bil sem vesel in presenečen, ker so med nami še dobri in 
pošteni ljudje. Za planince pa to še posebej velja.

Spominjam se tudi gradnje bivaka. Pod Špik smo nosili 
opeko za dimnik. Ko smo končali, sva se s Hlebanjevim 
Lojzkom odločila, da ne bova ponovno ubirala istih poti, 
zato sva šla na »gliho« proti mahovom (Mrzlim vodam). V 
dolino sva prišla vsa opraskana od rušja in vejevja, bilo pa 
je posebno doživetje.

Najdaljša takšna pot je bila iz Železnice na Tratce, ka-
kšnih 5 km.

Član društva sem postal 13. 5. 1999, ko sem se upokojil. 
Vse življenje sem živel z naravo in še naprej sem želel 
odkrivati nove kraje in nova gorovja doma in v sosednjih 
deželah. Društvo pa nam je to s svojimi izleti omogočalo. 
Zelo prijetno pri tem je bilo tudi druženje.

Spominjam se moje poti med vojno, mislim da leta 1942, 
ko sem nesel kmetu Trupeju na koroški strani zavitke 
droži, ki jih je pošiljala moja mama. Hoje je bilo nekako za 
poltretjo uro in zato sem ostal tudi na kosilu. Malo pred 
poldnem me je gospodar odpeljal na dvorišče in rekel: »Ko 
se bo sonce poravnalo z vrhom, bodo zazvonili cerkveni 
zidovi in takrat je poldne.« Zvonovi so res zazvonili. Po-
tem smo imeli južino, polento s stopljenim maslom. Jaz 
pa sem izvedel od kod ime hriba Trupejevo poldne.

Poti so bile večinoma shojene in urejene. Hodili smo po 
kolovozih in vlakah, kjer so bile. Ponavadi smo nosili 
pumparice in debel pulover, obuti pa smo bili v gojzarje.

Za malico smo imeli največkrat klobaso ali zaseko, domač 
kruh in vodo. Samo kadar je bilo vreme hladno, pa smo 
imeli namesto vode čaj.

Sankanje mi ostaja v spominu predvsem iz šolskih let. Pozi-
mi smo se po furmanski poti spuščali s sanmi iz Srednjega 
Vrha na Tratce in naprej peš do Kranjske Gore v šolo.

Včasih smo se vozili s samotežnicami, to je posebna ob-
lika sani, ki smo jih uporabljali za prevoz sena ali hlodov. 

Tudi tekmovanj sem se udeleževal. Na začetku smo se 
sankali iz Hudih hlevov do Tratc. Bila je zanimiva in na-
porna proga. Tudi zmagovalec sem bil na tej progi.

Kasneje sem se udeleževal tudi sankaških tekem po san-
kaški progi. Z Mirkom Smiljićem sva se rada pomerila med 
seboj za zmagovalne stopničke.

Svojčas je bilo društvo v Rutah zelo pomembno. Imeli smo 
gasilce in planince in vsa dogajanja so bila povezana z nji-
mi. Danes je drugače. Mladi imajo drugačne dejavnosti in 
obveznosti. Za druženja kot smo jih imeli mi, jim zmanj-
kuje časa, pogovarjajo se preko telefona. Pa se bo tudi to 
spremenilo, saj ima narava svojo moč in čare. Zato naj dru-
štvo vztraja in naj kar nadaljuje z zastavljenimi cilji.

Alojzij Mertelj

Z društvom sem bil povezan že takrat, ko sem nasto-
pil službo gozdarja v revirju KO Gozd. Kar nekajkrat je 
padlo toliko snega, da je Špikov plaz šel čez rob in po-
lomil veliko drevja na stezi, ki pelje Pod Špik. Gozdarji 
smo podrto drevje vedno odstranili, da je bila pot spet 
varno prehodna. Sodeloval sem tudi pri organiziranju 
sankaških tekem, ki so bile na gozdnih poteh, po katerih 
so kmetje ponavadi s konji in voli spravljali les v dolino. 

Večkrat smo se spuščali s smučmi, narejenimi doma. Bile 
so iz javorjevega lesa, na sredini so bile pritrjene čeljusti, 
skozi katere je bil napeljan usnjen jermenček. Z usnjenimi 
jermenčki smo si pritrdili tudi čevlje na bidunge. Spuščali 
smo se od kapelice na Kamnu s smučmi v plug in z leseni-
mi palicami pod zadnjico. Že takrat smo vedeli, da takšna 
strmina zahteva dvojno zaviranje.

V nekaj akcijah sem se udeležil popravila steze Pod Špik, 
spravila podrtega drevja okoli nje. Tako smo tudi pripra-
vili drva za bivak. Že od vsega začetka sem sodeloval pri 
nastajanju skalnjaka in gozdne učne poti. Veliko akcij je 
bilo potrebnih, da smo pridobili prostor in ga uredili po 
naših zamislih. Pri takšnih akcijah še danes rad sodelu-
jem, saj mi je delo v naravnem okolju poseben užitek.

Zelo mi je ostala v spominu smučarska tekma v slalomu, 
ki je bila leta 1974. Zaradi kopne zime je bila organizirana 
na Vošci. S svojim zaporožcem sem peljal na tekmo šest 
otrok. Ker je imel avto pogon na zadnja kolesa, sem kar 
zmogel, ko pa je bilo na cesti že blizu 20 cm snega, je mo-
ral pred mano peljati traktor, da je naredil gaz. Tako je šlo 
do Jureževe planine, nato pa opremo na rame in peš proti 
vrhu planine. Tu pa je že bilo pol metra snega in teren pri-
meren za tekmo.

Prišlo je do nezgode. Alenka Marušič si je zlomila nogo in 
vem, da sem jo jaz zapeljal v dolino, potem pa sem se vrnil 
nazaj na planino, da sem tudi ostale otroke varno pripe-
ljal domov.
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Moje vrednote planinstva so hoja v naravo, odkrivanje 
novih krajev, prijateljstvo, spoštljiv odnos drug do dru-
gega, pomoč drug drugemu, spoznavanje rastlinstva in 
živalstva. Predvsem pa želim, da bi se več mladih včlanilo 
v društvo, da bi jih hitrost tehnologije ne odvrnil od lepo-
te, miru in sproščanja v naravi, kar je nujno, da ostanemo 
mirni in neobremenjeni s tempom življenja. Mi živimo v 
čudovitem kraju, ki nam vse to omogoča.

Anton Robič – Koširjev

S planinstvom sem se srečal že dokaj zgodaj, in sicer v va-
jeniški šoli, ki sem jo obiskoval v Cerknem in ob nedeljah 
pohajkoval po okoliških hribih.

Sam ali s katerim od vrstnikov sem kasneje obredel tudi do-
mače vrhove, predvsem tiste, ki so bili dosegljivi iz Za Aka. 
Najtežja tura se mi je zdela po Kačjemu jeziku na Oltar.

Najbolj pa sem si zapomnil vzpon na Dovški križ, kamor 
sva z Ivkotom po Jugovi grapi dospela v taki megli, da sva 
komaj vedela, da sva na vrhu. Nenadoma se je ob nama po-
javil še znanec Klemenc, ki je prišel iz Vrat in malo kasne-
je, ko smo klepetali ob vpisni skrinji, še Sodjeva. Vsi skupaj 
smo se spustili skoraj do bivaka, kjer se je nenadoma nebo 
zvedrilo. Ker smo bili zgodnji, smo se pred spustom v Moj-
strano povzpeli še na Mali Oltar.

Na turah nisem uporabljal derez, pač pa visoke čevlje, vetrovko 
in palice, za malico pa sem imel kruh in zaseko ali kos klobase.

Med delovnimi akcijami se spomnim, da sem večkrat ure-
jal pot na Špik, bil pa sem tudi med tistimi, ki smo uredili 
dostop v zimsko sobo bivaka Pod Špikom. 

Nepozaben je bil zame tudi društveni izlet v italijanske Do-
lomite z ogledom Cortine in vožnja z gondolo, ko se je z vsa-
kim trenutkom širilo obzorje gora, kot bi odgrinjal zaveso.

Anton Tarman – Štrukljev

Življenje v dolini je bilo vedno povezano z gorami. Veli-
kokrat sem bil v Karavankah, še večkrat pod Martuljkovo 

Avgust Oitzl

V planinsko društvo sem se včlanil že leta 1940, ko sem 
na Rakovniku pri Ljubljani obiskoval takratno realko v 
Salezijanskem zavodu. Ko je bilo leta 1949 ustanovljeno 
društvo v domačem kraju, sem postal njihov član. Navdu-
ševala me je narava, njene lepote in želel sem si odkrivati 
nove kraje in osvajati okoliške vršace.

Veliko sem prehodil z očetom, ki je bil lovec. Moji prvi iz-
leti pa so bili iz Rakovnika na Golovec in Rožnik. Kot goz-
dar sem bil vedno v stiku z naravo, moje poti so vodile do 
gozdne meje, manj na vrhove. Bil sem revirni gozdar na več 
revirjih, ki so se delili po katastrskih občinah. Pred upokoji-
tvijo sem več let sodeloval pri Gozdnem gospodarstvu Bled 
na taksaciji. Delal sem na obsežnem terenu, veliko prehodil 
in dobro spoznal bohinjske in blejske gozdove. Najraje sem 
hodil sam, planinsko društvo sem pa zelo cenil.

Ko sem začel hoditi v hribe, smo hodili v glavnem po 
brezpotjih. Urejenih poti ni bilo toliko kot danes. Ponava-
di sem bil oblečen v jerhice in jopič, obut pa v gojzarje. Za 
malico smo imeli kruh in slanino.

Sankaških tekem z društvom se nisem udeleževal, zelo 
rad pa sem se sankal iz Srednjega Vrha do Omanove žage.

Sodeloval sem pri določitvi lokacije za bivak Pod Špikom, 
kar je bila za nas planince velika čast.

V povojnih letih smo člani društva sodelovali pri reševal-
nih akcijah. Ker nismo bili dovolj izkušeni za skalo, smo 
pomagali pri prenosu umrlih ponesrečenih alpinistov do 
mrtvašnice na staro pokopališču v Kranjski Gori.

Ponosen sem, da sem osvojil naš najvišji vrh Triglav, nanj 
sem se podal s sošolci iz gozdarske šole. Veliko sem hodil s 
pokojnim Pavlekovim Jožem. Najlepši spomin imam na na-
jin vzpon po Hanzovi poti na Malo Mojstrovko. Pa Prisank 
skozi luknjo …

Z društvom sem šel večkrat v Karavanke. Nepozaben je 
zimski pohod v Bašco, pa vzpon na Trupejevo poldne, ki 
sva se ga udeležila z ženo Marto.

Pogosto pa se spomnim prijetnega in zanimivega druže-
nja, ki ga vodstvo društva že vrsto let pripravlja v decem-
bru za starejše planince. Lepo se je srečati, se spominjati 
in načrtovati.

Prijetno druženje s planinci, odkrivanje novih kotičkov in 
lepot naše Slovenije so nepozabna doživetja. Vsem planin-

skupino, kjer so se pasle ovce. Svojčas smo jih gnali visoko 
v planine, v Skočnike, Za Ak, nad Kotle, za Veliko Dnino, 
pasli smo Pri treh macesnih pod Široko pečjo in tudi do 
dvakrat na teden smo hodili gor.

V planine sem največkrat odhajal za ovcami, ki smo jih 
morali večkrat tudi reševati. Pravi plezalni podvig je bil, 
ko smo ovco z jagnjetom reševali pri zgornjemu martulj-
škemu slapu. S Kašerjevim Nikom sva ovco privezala z 
vrvjo na zajlo, jagnje pa sva nesla. Pa sva ju srečno spra-
vila domov.

Enkrat je šel cel trop ovac v Macesnje. Bilo je že novembra 
in cel dan sem jih iskal. Drugi dan smo jih iskali naprej in 
ker je bil en sam vhod, niso znale ven. Tretji dan smo la-
stniki ovc skupaj s Kostjem Jerovškom vse ovce prignali 
v dolino.

Ponavadi smo hodili po lovskih poteh, ki pa niso bile 
označene in velikokrat so tudi kar »izginile«. Če nismo ve-
deli kam, smo pa sledili ovcam, ki so vedno našle pravo 
pot. Bile so dobre vodnice.

Pozimi smo se radi spustili tudi s sankami iz Železnice do 
Tratc. Ker so tu spravljali tudi les, je bila proga globoka in 
te ni zaneslo ven. Pri Hlebanjevi žagi je bilo malo ravnine, 
potem pa je šlo spet hitro do dna.

Sem tudi lovec in smo imeli večkrat delovne akcije, pred-
vsem smo čistili planinske pašnike. S planinci pa smo ure-
jali poti. Na Rutarški Vršič smo po podoru uredili pot Za 
Akom. Urejanje poti je bilo kar težko in zahtevno delo.

Tudi na kakšen izlet sem šel s planinci. Zelo mi je ostal v 
spominu izlet na Nanos. Občudovali smo neke vrste orhi-
dejo, bila je kot lilija in v naših krajih je ni. Zanimivo je bilo 
tudi različno rastje na južni oziroma severni strani plano-
te. In bilo je neverjetno veliko češnjevega drevja.

Rad živim med gorami, v sožitju med divjim živalskim 
svetom in domačimi čredami. Planinstvo nismo samo 
ljudje, ampak tudi naši štirinožni prijatelji. Velikokrat 
se jezim na spuščene pse v visokogorju, ki preganjajo 
tako divjad kot ovce. Če psi niso naučeni, da hodijo po 
ustaljenih poteh, jih je pač treba dati na vrvico. Tako 
bo za vse prav in vsi bomo uživali naš prelepi planin-
ski svet.
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cem polagam na srce, izkoristite priložnost in udeležite se 
čim več organiziranih izletov. Dokler vam zdravje služi in 
vas noge nosijo, izkoristite priložnost. Ko ne zmoreš več, os-
tane le še želja in vprašanja brez odgovora: »Zakaj nisem …?«

Izkoristite priložnosti, ki vam jih ponuja društvo, da ne bos-
te obžalovali zamujenega. Še je čas, le voljo morate imeti.

Boris Robič

S planinstvom in naravo sem povezan že od mladih nog. 
Skupaj z očetom sva hodila po planinah, kjer so se pasle 
ovce. Največkrat sem bil na Zapretah in Rutarškemu Vrši-
ču. V tistem času so bile to lovske steze in steze, ki jih je na-
redila živina, markacij takrat ni bilo. V planinsko društvo 
sem se včlanil leta 1961 in to predvsem zaradi sankaških 
tekem, izletov in druženja. Na vse izlete imam lepe spomi-
ne, ogromno sem prehodil, osvojil veliko vrhov in ob tem 
doživel lepote gorskega sveta.

Sankaške tekme so bile vedno dobro obiskane s številni-
mi tekmovalci. Na tekmah je bilo zabavno, polno smeha 
in doživetij. Najbolj so mi ostale v spominu tekme, ki so 
bile iz Železnice do Tratc. Sankaška proga je bila dolga 5 
km. Za dober čas si moral na ravnih predelih pohiteti in 
tudi teči. Spominjam se, da so se mi sredi tekmovanja po-
lomile sanke, zato sem se po progi odpravil peš. Med potjo 
sem srečal graničarje, ki mi niso mogli pomagati. Kmalu 
me je dohitel kolega. Povabil me je, da mu prisedem in 
potem sva skupaj z vso hitrostjo odbrzela proti dolini. Od 
Hlebanjeve žage naprej, kjer je bolj po ravnem, sva »lau-
fala« in v dvojici naprej dirkala proti Tratcam, kamor sva 
srečno prišla. Ne spomnim se, komu se je upošteval čas. 
Adrenalina in smeha ni manjkalo, za čas se nobeden od 
naju ni sekiral. Glavno je bilo, da sva prišla na cilj. Nagrade 
so bile zanimive in nekatere si lahko takoj porabil. Spomi-
njam se tudi sankaških tekem iz Plestene doline, tekem s 
Peči in tekem po R'brce.

Prostovoljnih delovnih akcij je bilo v društvu zelo veli-
ko in na njih sem bil skoraj vedno prisoten. Svoje znanje 
o mizarstvu sem s pridom uporabil pri vezavi, gradnji in 
postavitvi bivaka.

Spominjam se, da sem bil kljub napornemu delu večino 

Uživali smo tudi v poletnem sankanju. Na stare ukrivljene 
macesnove dile smo od zadaj in spredaj nabili lesene ovire 
in se z njimi spuščali po strmem travniku za Hlebanjevo do-
mačijo. Hitrosti so bile res zavidljive, mi pa smo v njih uživali.

Za poti, po katerih smo hodili, bom kar staro modrost po-
vedal, ki velja za vse čase:

»Tam moraš hoditi, kjer se krava sledi, kjer se ovca sledi, 
pa je že teže!«

Sodeloval sem pri organizaciji smučarskih tekem, ki so 
bile v Omanovi dolini ali na Požarju (bivše smučišče). 
Ponavadi sem bil štarter. Preden smo tekmovalca poslali 
navzdol, sem poklical na cilj, da so vključili štoparico. Što-
parice so bile ročne in delo ni bilo zapleteno.

Smo se pa s celo družino udeležili smučarske tekme na 
Vošci. Po končanih tekmah smo se nekateri peš odpravi-
li domov na Cene in na Jureža po Rebru. Rebro je del od 
Omanove žage do Jermana. Med Jermanom in Hladni-
kom je Žrevo, od Hladnika pa Reber. Še malo geografije.

Na delovnih akcijah nisem dosti sodeloval. Se pa spomi-
njam akcije, ko sva s pokojnim Romanom z motorko ža-
gala drevje in rušje na stezi iz Krnice na Špik. Kar precej 
na široko sva žagala, da bi steza zdržala vsaj nekaj let. Pa 
je zdržala samo tri leta.

Vsi izleti so bili lepa doživetja. Morda spomin na Snežnik, moj 
najvišji vrh, ki sem ga osvojil peš. Vračali smo se z avtobusom 
po gozdni cesti. Naš šofer, doma iz Gorij, je vozil kot po »luf-
tu«, pri tem je razbil stransko ogledalo in vsi smo mislili, da 
bomo obstali v grabnu. Ker pa smo se peljali skozi čudovit 
Snežniški gozd, smo lahko opazovali visoke in sloke smreke.

Še vedno se spominjam različnih krajev in druženj z na-
šimi planinci.

Zame je najpomembnejša vrednota čuvanje gorske nara-
ve. Naši vodniki na izletih so nas učili tudi spoštovati in 
opazovati naravo. Ko smo občudovali čudovito gorsko 
cvetje, so nas podučili: »Ne smete ga trgati, če pa že, potem 
ne najlepšega!«

Mladino moramo naučiti, da v hribe ne hodimo s slušalka-
mi na glavi, ampak da hodimo v hribe z dušo in telesom. Ko 
se podamo v gozd ali v strmino, poslušajmo ptičje petje in 
šumenje potoka, začutimo svežino okoli nas in prepustimo 
se čudovitemu okolju.

časa dobre volje in za hece, saj je bila »fajn štimnga«. Mne-
nja sem, da mora človek biti vesel in nasmejan, saj je po-
tem tudi bolj zdrav. Če se smejiš, delo ni tako težko, čas pa 
hitreje mine. Večkrat sem sodelavcem tudi kakšno ušpičil.

Pogosto sem bil na delovnih akcijah, ko smo popravljali 
poti Za Ak, Pod Špik in na Špik. Ob vseh številnih prosto-
voljnih urah nisem nikdar pomislil na plačilo, ali da mi 
društvo kaj dolguje. To sem opravil s srcem za dobrobit 
društva. Danes je to vse drugače, nihče nima časa in nobe-
na stvar se ne izplača.

Za hojo po hribih sem imel gojzarje, ki so bili vedno dobro 
namazani. Najprej sem jih zaščitil z lojem, nato pa čez še z 
globinom. Prednost take zaščite je, da se v zimskem času 
sneg ni prijemal na gojzarje. Najslabše za čevlje je bila hoja 
po rosi. Kadar so me čevlji tiščali, sem šel najprej po rosi, 
potem pa sem čevlje dal na kopito in problem je bil rešen. 
Hlače smo imeli iz lodna, pozimi smo imeli še volnene 
gamaše. Pohodnih palic takrat ni bilo, starejši so pri hoji 
uporabljali štekljarco. Za malico sem običajno imel kruh, 
slanino ali klobaso in čaj. Čeprav je bila malica brez izoto-
ničnih napitkov in energetskih tablic, sem prav tako lahko 
prišel na vrh gore.

Mladim svetujem, da naj se družijo med seboj in se več 
gibajo v naravi. Vsak se preveč drži zase, druženja in pove-
zovanja pa skoraj ni več. Predlagam tudi, da se poleg otrok 
vključijo v društvo tudi starši, ki naj otrokom predstavijo 
vrednote planinstva in ljubezen do narave.

Franc Mertelj

V Srednjem Vrhu smo bili že od mladih nog povezani 
s planinami. Kamorkoli smo šli, vedno je bilo čez drn in 
strn. V društvo sem se vključil leta 1980, takrat imam prvo 
znamkico v izkaznici. Privabili so me lepi gorski razgledi 
in druženje.

Spominjam se, da smo se leta 1945 odpravili od doma v 
Hude hleve, naprej čez Žlebnice do Za Lepega vrha in na-
zaj v Srednji Vrh. Bili smo mladi in hitri. Podobno turo smo 
ponovili kasneje, ko smo šli iz Srednjega Vrha v Hude hle-
ve, na Sedlič, Staro planino, Grajšco in Za Lepi Vrh. Pohod 
smo zaključili v Srednjemu Vrhu.
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Fric Robič – Vahov

Član društva sem že od leta 1949, vse od ustanovitve 
dalje. Čeprav živim v Srednjemu Vrhu, sem se kot 
šestnajstletni fant včlanil v društvo zato, da se bom lah-
ko udeleževal izletov in s prijatelji hodil naokoli. Sami 
veste, da je dela na kmetiji zelo veliko in vse leto, zato 
prostega časa za izlete in druženja žal nisem imel. Izleti 
so bili običajno v lepem vremenu, pri nas pa je bila takrat 
košnja in spravilo sena.

Četudi se nisem udeleževal izletov, sem zelo ponosen, da 
imam še vedno planinsko izkaznico, ki sem jo dobil ob 
včlanitvi v društvo. Datum včlanitve je bil 11. 9. 1949. To 
je tudi datum ustanovnega Občnega zbora Planinskega 
društva Gozd Martuljk.

Spominjam se časov, ko sem se kar s kolesom odpravil 
do koče Na gozdu. Kočo je nekaj časa upravljalo Planin-
sko društvo Gozd Martuljk in v koči so delale doma-
činke iz Rut. Večkrat sem tam kaj popravil ali naredil, 
potem pa se odpravil v dolino. Da nisem imel prevelike 
hitrosti, sem ob spustu s kolesom za rezervno zavoro 
uporabil manjšo smreko ali smrekovo vejo. Zelo rad sem 
se udeleževal sankaških tekem predvsem takrat, kadar 
so bile na srenškem koncu. Sankanja sem bil navajen, saj 
sem se kot otrok veliko sankal, predvsem takrat, ko smo 
še Čez kamen hodili v šolo. Spominjam se tekem iz Hu-
dih hlevov, iz Železnice, iz Srednjega Vrha in iz Črnega 
vrha. Leta 2006 sem se po sankaški progi spustil kar s 
samotežnicami.

Pri šestinosemdesetih letih še vedno vztrajam kot član 
planinskega društva in na svoje članstvo sem tudi zelo 
ponosen. Navdušen sem nad srečanji starejših planincev, 
ki jih organizira društvo. Kadar mi zdravje in čas dopušča-
ta, se srečanja z veseljem udeležim, prav tako rad pridem 
tudi na občni zbor društva.

Greta Kozelj

V društvo sem se včlanila že leta 1949, predvsem zaradi 
lepot naših gora. Najraje sem hodila v Karavanke, ker so 
zame še vedno najlepše. Iz vrhov Karavank sem občudo-

pod Carnicier je ob smrti mladega slovenskega planinca 
ogromno pomagal in urejal vse administrativne zadeve. 
Družina Carnicier nas je ob prihodu zelo prijazno sprejela 
in nam nudila gostoljubje ves čas našega obiska. Kasneje 
so člani družine vrnili obisk in bili izredno navdušeni nad 
lepotami Slovenije. Vrsto let so se vračali v Slovenijo in ob 
vsakem njihovem obisku smo se tudi vsi udeleženci po-
tovanja zbrali in obujali skupna doživetja. Dolga leta smo 
vzdrževali prijateljske stike, ki so žal po gospodovi smrti 
postopoma prenehali.

Problem, ki ga vidim danes v društvu, so mladi, društvo 
nima podmladka. Starši bi se morali bolj vključiti v dru-
štvo in otroke motivirati za kaj drugega in ne samo za ta-
blice in računalnike. Saj danes je vse nezanimivo in pre-
težko. V društvu bi morali uvesti neko novost, ki bi mlade 
pritegnila k sodelovanju.

Jože Robič – Mojstrov

Najprej sem bil član Planinskega društva Jesenice, šele 
kasneje sem postal član Planinskega društva Gozd Mar-
tuljk. V hribe sem začel hoditi po odsluženju vojaškega 
roka. Kljub delu na kmetiji in službi na železnici sem vsak 
prosti čas izkoristil za obisk prelepih okoliških gora in za 
vzpone na bolj oddaljene vršace. Pot me je vodila po skoraj 
vseh bližnjih gorah v Julijcih, po Karavankah, obiskal sem 
tudi Kamniško-Savinjske Alpe. Veliko sem prehodil sam, 
pa tudi s prijatelji. Posebno ljubi so mi spomini na planin-
ske poti, ki sem jih prehodil s sinom Klemenom. V lepemu 
spominu mi je ostala tudi tura Vrata - Kredarica - Sedmera 
jezera - slap Savica. S sinom sva si ogledala tudi velik del 
področja, kjer je divjala prva svetovna vojna, še posebno 
Posočje in Krn.

Leta 1949 sva se skupaj s pokojnim Breznovim Tonom z 
avtobusom odpeljala čez Vršič v Bovec, od tam pa sva se 
povzpela na Kanin, s Kanina nazaj pa spet pot pod noge in 
preko gora nazaj v Rute. Hodila sva tri dni.

 

vala Julijske Alpe. Najlepši pogled na kuliso martuljških 
gora, kjer se vidi tudi Škrlatica, je prav z Vošce. Kadar sem 
bila v Grajšci, sem opazovala drugi del Julijcev, med dru-
gim tudi Triglav.

V spominu mi je ostal dogodek, ko smo v društvu leta 
1992 organizirali XXI. srečanje slovenskih planincev. Po-
leg društva je pri organizaciji sodeloval še koordinacijski 
odbor planinskih društev Občine Jesenice. Srečanja so se 
poleg slovenskih planincev udeležili še planinci iz Avstri-
je in Italije. Organizirali smo šest pohodov od Srednjega 
Vrha, Za Lepega vrha, martuljških slapov in Jasenj. Vode-
ne ture smo imeli tudi Za Ak in Pod Špik. V Jasenjah pri 
Finžgarjevi kapelici je bila slovesna maša. To je bila prva 
maša, ki jo je organiziralo društvo. Maševal je gospod Ja-
nez Gril. Slavnostni govornik na proslavi je bil predsednik 
Milan Kučan.

Dolga leta sem bila tajnica društva, pisala sem zapisnike, 
odgovore na prispelo pošto in vse redno beležila v knjigo 
prejete pošte. Še danes se spomnim, da je bila rdeče barve. 
Vabila za izlete sem napisala na roke in na risalne liste ter 
jih nalepila na oglasne deske in drogove.

Na planinska društva je prišla pobuda, da bi v prostorih Mla-
dike imeli etnološki muzej v Ljubljani. Na upravnem odboru 
društva sem se precej zavzemala, da bi prostore, kjer je bil 
nekdanji licej dekliškega internata, preuredili v muzej. Žal 
takrat nismo uspeli. Danes je v teh stavbah sedež Ministr-
stva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Poleg tajniškega dela sem imela še veliko dela pri organi-
zaciji tekmovanj, od kuhanja klobas in čaja, do priprave 
nagrad in nakupa medalj. Sestanke upravnega odbora 
smo imeli doma po hišah, in sicer tam, kjer je prebival 
predsednik ali tajnik. V času mojega mandata sem ves 
čas spodbujala mlade, da se vključijo v delo društva. Že 
takrat so mladinci hodili na izobraževanja v Bavščico, 
največ se jih je v delo društva vključilo, ko smo začeli de-
lati igrišče.

Sodelovala sem pri markiranju in delu na poteh ter pri 
bivaku. Ogromno dela smo imeli s samo organizacijo tek-
movanj za Slavkov memorial. Na tekmovanja smo vabili 
vsa sosednja društva in vedno je bila udeležba na tekmah 
na plazu Pod Špikom zelo številčna.

Lepe in tudi žalostne spomine imam na naše potovanje v 
Španijo, v Pireneje. Tam smo odkrili spominsko obeležje 
članu našega planinskega društva, Slavku Merteljnu. Gos-



40 41

Kristijan Robič

V društvo sem se včlanil leta 1949. Če si bil član društva v 
tem času, si imel popust pri vožnji z vlakom. V času, ko je 
društvo upravljalo s Kočo na Gozdu, sem sodeloval pri ko-
panju za elektrifikacijo koče. Aktivneje sem se vključil v 
delo društva v kriznem obdobju leta 1953. Ljudi sem prep-
ričeval, naj ostanejo člani društva ali pa naj se ponovno 
vpišejo v društvo. Obljubil sem jim, da bomo v prihodnje 
imeli vsaj eno predavanje in en izlet na leto. Prvo preda-
vanje z diapozitivi, ki sem ga organiziral, je bilo potopisno 
predavanje z naslovom Z mopedom po Afriki. Za tisti čas 
je bilo to zelo zanimivo predavanje, ki ga je imel Stane 
Tavčar. Pisal sem tudi članke za Planinski vestnik.

Rad bi opozoril, da pri izgradnji bivaka ne smemo pozabiti 
na mizarja Makovčevega Lojza, ki je izdelal notranjo opre-
mo bivaka, Karla Okretiča, ki je zidal dimnik in Janeza Ciga-
leta, ki je izvajal tesarska dela. Jeseničan Janez Hrovat je bil 
televizijski snemalec in je poskrbel, da je bil prenos otvori-
tve bivaka zvečer že po televiziji. Na otvoritvi bivaka je bil 
tudi tedanji zastopnik Planinske zveze Slovenije Meglič.

V začetku sem člane društva za izlete obveščal kar s ko-
lesom. Kasneje smo vabila napisali na roko in pritrdili na 
drogove za elektriko. Pri raznašanju vabil sta mi pomagali 
tudi Marica Zupančič in Pavla Mertelj. Avtobusne izlete 
smo organizirali skupaj z Jeseničani, zato da je bil avtobus 
poln. Z nami je bil na izletih tudi Jaka Čop, ki je poskrbel 
za foto dokumentacijo.

Izredno rad sem delal skupaj z Breznom - starejšim. Takrat 
nas je bilo v odboru malo. Poleg mene so bili še Stanko Ko-
šir, Anton Oman in Slavica Jesih. Včasih zapisnikov nismo 
pisali, saj je veljala beseda.

V mladosti sem pogosto hodil bos. Zelo všeč so mi bili goj-
zarji, ki jih je hranil Vlipcov Miha in mi jih je obljubil za 
spomin. Ti gojzarji so bili podkovani s kaparji, zato da se 
niso prehitro obrabili, žal le-teh nisem dobil.

Sodeloval sem pri sankaških tekmovanjih in razdelil tek-
movalce po starostnih skupinah, po katerih se je tekmo-
valo. Večkrat sem sam kupil nagrade za tekmovalce. Što-
parici za sankaške tekme sem si izposojal iz laboratorija 
železarsko izobraževalnega centra – ŽIC-a. Najprej smo si 
izposodili samo eno, kasneje pa dve. Tekmovalce smo 
spuščali na dve minuti. Ko je padel sneg, smo malo poča-
kali, potem pa organizirali tekme tam, kjer so s konji vozili 

nahrbtniku sva imela tri štruce črnega kruha in dve manj-
ši konzervi paštete. Bolj vonj po pašteti je bil na kruhu 
kot pa namaz. Pot je bila taka, kot je pravzaprav še danes, 
strma, ponekod peščena oziroma skalnata, proti vrhu nad 
Kredarico pa vse do Aljaževega stolpa zavarovana z zajlo. 
Pa tudi krst sva doživela, saj na vrhu nisva bila sama. Kar 
nekaj jih je z veseljem opravljalo ta obred.

In drugič. Tudi približno pred štirimi desetletji. Tokrat 
sem bila s prijatelji in s svojim sinom Klemenom. Bil je 
dvanajstih let. Po Tominškovi smo šli. Bilo je lepo vreme, 
precej poletno toplo. S seboj sva imela nekaj malice in 
čutaro z vodo. Vode je kar hitro zmanjkalo, zato me je Kle-
men večkrat prehitel in po manjših kotanjah nabral sneg, 
ga stlačil v čutaro, tam se je stopil in tako sem po kapljicah 
mirila hudo žejo. Dom na Kredarici je bil poln, prenatrpan. 
Oskrbnica nas je pri vhodu prijazno sprejela in ponavljala: 
»Kar naprej, kar naprej, na skupnih ležiščih je še prostor. 
Malo se boste stisnili, pa bo šlo.« Nahrbtniki in druga opre-
ma so ležali pod klopmi, pod mizami, na njih pa pijača, kot 
bi bila prinesena iz boljše delikatesne trgovine. Družba je 
bila pivsko in pevsko razpoložena. Prepevali so tudi »por-
nografske« pesmice in Klemen je opazil mojo zadrego, saj 
nisem vedela, kam naj gledam. Naenkrat je prišel bliže k 
meni in mi zašepetal: »Naj ti ne bo nerodno, vse sem že sli-
šal, nekaj pa jih tudi znam.« Na skupnem ležišču smo bili 
res natlačeni. Na eni strani je bil naš Klemen, za hrbtom 
pa tuj hribolazec. O, kako je smrdelo po postanem potu 
in kako je večina vlekla dreto. Večkrat sem nehala dihati, 
tako je bilo neznosno. Sredi noči, tam nekje okoli tretje ure 
nisem več vzdržala. Skupaj še z nekaterimi sem vstala in 
odšla na zrak. Okoli pete ure zjutraj pa smo kot skupina 
že nadaljevali pot od malega Triglava proti Aljaževemu 
stolpu. Vse je bilo, kot mora biti v visokogorju, zato smo 
bili prijetno razpoloženi in se veselo obrnili nazaj. Zmeni-
li smo se, da gremo proti Krmi, saj naj bi nas tam čakali 
naši domači z avti. Peli smo, skakljali, se smejali. Naenkrat 
je pesem zamrla. Zaslišali smo obupane klice na pomoč. 
Tam v steni Tošca se je zgodilo najhujše. Mladoporočenca 
sta plezala in naenkrat je on, ki je plezal pred njo, omahnil 
nazaj, padel prek nje in se ubil. Ona je v joku presunljivo 
vpila: »Zakaj sva šla v steno, zakaj …?« Iz Krme so se že 
peljali na furmanskem vozu gorski reševalci z opremo. O 
nesrečnem dogodku so bili že obveščeni. Domači so nas 
pričakali, a veselja ni bilo več.

V letu 1991 smo se z Jesenic preselili v Rute, v svojo še ne-
dokončno izdelano hišo. Rutarjani in Rutaršce so nam ve-

les, da je bila narejena proga. Proga je bila večkrat precej 
zvožena in ledena. Zime so bile včasih res ta prave in ni 
bilo lepšega, kot se s sanmi spustiti v dolino. Smučarske 
tekme smo imeli v Omanovi dolini, namesto kolov pa smo 
imeli smrekove veje.

Moja vloga v delu društva je bila zelo raznolika, od tajnika 
do predsednika društva. Delal sem na poti Za Ak, prav tako 
sem veliko pomagal pri izgradnji bivaka. Za prenos jogijev 
do bivaka sem vključil dijake, ki sem jih takrat učil na sred-
nji šoli v Kranju. Za bivak sem naredil vse izmere in naredil 
načrt razporeditve notranje opreme.

Najbolj zanimiva se mi zdi slika, kjer je na njej Grajenjekov 
Peter s konjem Pod Špikom. Z njim je bil tudi sin Janez. Za 
konja, ki je nosil tovor, je bila pot Pod Špik zahtevna. Konj je 
bil namreč takrat prvič in verjetno tudi zadnjič Pod Špikom.

Delo v društvu je bilo zelo pestro in je člane med seboj 
povezovalo. Najpomembnejše se mi zdi, da je društvo 
kljub krizi obstalo. Ob izletih ali delovnih akcijah nihče ni 
pomislil na nevarnosti, ki bi se lahko dogodile, ali pa da 
bi kdo pomislil, da hodi na lastno odgovornost. Tudi po-
škodbe, ki so se zgodile na tekmovanjih, niso bili redkost, 
vendar se nihče ni pritoževal ali koga krivil za nesrečo.

Lili Gričar

Ko me je Oti, predsednica Planinskega društva Gozd Mar-
tuljk, na svoj poseben način nagovorila z nekaj vprašanji, 
sem šele doma ugotovila, da gre pravzaprav za to, da napi-
šem nekaj svojih planinskih spominov.

Članica Planinskega društva sem že od otroških let, najprej 
na Javorniku, potem na Jesenicah in zdaj v Gozdu Martulj-
ku. Tako rekoč vsak dogodek s planinci mi je pustil kak spo-
min na prijetno druženje, predvsem pa na neštete planin-
ske poti po tej naši lepi domovini Sloveniji. Veseli me, da so 
to mojo pripadnost podedovali tudi moja otroka in vnuki.

Prvič sem bila na Triglavu pred približno šestimi desetle-
tji. Bila sem s svojim mlajšim bratom Petrom, zdaj že po-
kojnim. Šla sva čez Prag, prenočila sva v koči na Doliču. 
Včasih ni bilo vprašanje, kaj obuti. Takrat smo bili skro-
mno obuti, pa tudi oblečeni. Imeli pa smo gojzarje, tako 
smo jih imenovali po domače. V skromnem jagrskem 
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liko povedali o svojem kraju, navadah in življenju. Mi smo 
jih s spoštovanjem poslušali in se postopoma vključevali 
v vsa društva in njihove aktivnosti. Redno smo pomagali 
čistiti kraj. S pokojnim soprogom Vitom sva na take akcije 
vzela s seboj tudi najina prva vnuka: Anžeta in Ano. Obad-
va sta bila že vključena v planinsko društvo. Ubogljivo sta 
polnila najini vreči za smeti. Naenkrat smo zaslišali odda-
ljeno grmenje, dokaj hitro je začelo deževati in stekli smo 
proti domu. Doma smo morali hitro nekaj pojesti in popi-
ti čaj. Naenkrat je pozvonilo. Pred vhodnimi vrati je stal 
Breznov Tone. V rokah je držal štiri sendviče, se zahvalil 
za naš prispevek v čistilni akciji in odšel nazaj tja, kjer so 
se družili drugi čistilci. Ana in Anže še danes vesta, da so 
bili to najslajši sendviči, saj nihče od nas ni pričakoval take 
pozornosti.

Izleti našega planinskega društva so vedno izbrani in do-
ločeni z veliko skrbnostjo in odgovornostjo, nam pa osta-
nejo nadvse lepi spomini. Izlet na Grajščico je nepozaben 
tudi zato, ker je bilo vse dišeče in v cvetju.

Nočni pohod ob polni luni je vsak zase neponovljiv. No-
ben mraz nam ne pride do živega, če se to zgodi pozimi. 
Novoletni pohodi z baklami v Srednji Vrh so iz leta v leto 
navdušujoči. Voščimo si za prihajajoče leto in se polni 
moči in razpoloženja vrnemo domov.

Vrednote planinstva je težko izpostaviti, saj so v prvi vrsti 
take, kot naj bi bile v vsem in za vse življenje. Spoštova-
nje, razumevanje, pripravljenost pomagati tistim, ki sami 
ne zmorejo več, a kaj bi naštevala. Planinci izstopamo le 
v tem, da smo ustrezno opremljeni, poznamo uporabo 
planinske opreme, smo psihično in fizično pripravljeni, 
občutimo moč narave, jo občudujemo, ne podcenjujemo! 
In kjerkoli se srečamo, se znamo pozdraviti, z nasmehom 
in z nekaj besedami osrečimo drug drugega ne glede na 
starost. No, pa SREČNO!

Majda Hlebanja

Sem štiriinsedemdesetletna krajanka, ki sem se v planin-
sko društvo vključila 1966. leta, to je leto kasneje, ko sem 
se preselila v Rute. Moj prvi in v spominu najlepši izlet ozi-
roma pohod je bil na Triglav 1975. leta, seveda že z druži-
no, z osemletnim Robertom, ki je bil najmlajši udeleženec 

storiti še marsikaj, tudi pomoč pri organizaciji izletov, zbi-
ranje prijav za izlete in še in še. V času ko sem bila tajni-
ca društva, pa sem začela pripravljati tudi slikovni arhiv 
o pohodih in izletih. Zbirala sem slike in napisala nekaj 
besedila o pohodu in vse to shranjevala v večji mapi, ki je 
bila na ogled na vsakem občnem zboru. Čeprav se občne-
ga zbora vedno udeležim, kar nekaj časa že nisem zasledi-
la arhivske mape s slikami.

Najpomembnejša vrednota planinstva je po moje čuvanje 
narave, gorskega cvetja in primernega obnašanja v nara-
vi. Zelo lepo bi bilo, da bi se v planinstvo vključilo čim več 
mladih in tudi najmlajših. Želja nas starejših pa je prav go-
tovo tudi ta, da bi mladi prevzeli tudi kakšne funkcije in 
nas vsaj malo razbremenili.

Marija Kersnik

V planinskemu društvu sem bila že od vsega začetka, to 
je od leta 1959. Vpisala me je kar učiteljica v osnovni šoli v 
Gozdu Martuljku.

Sestajali smo se v Lopi (lesena zgradba) pri hotelu Špik. Bili 
smo vpisani vsi trije otroci.

Vesela sem bila vedno, ko smo šli na izlet in sem tako spo-
znala precejšen del Slovenije, ker ga drugače ne bi nikoli 
videla, ker nisem imela možnosti, saj smo otroci morali 
takrat delati doma. Na izletih je bilo vedno lepo, vsi smo 
bili dobre volje, se veliko smejali, vedno sem videla kaj no-
vega, od živali do rož, predvsem pa sem bila vesela pogle-
da od zgoraj dol na dolino.

V hribe smo takrat hodili samo poleti, ker je bilo pozimi bolj 
nevarno in tudi opreme nismo imeli. Nosili smo pumparice.

Sankaških tekem sem se udeležila nekajkrat in to samo na 
sankaški progi, iz Srednjega Vrha pa sem se sankala z dru-
gimi otroki, ko je bila zgrajena cesta.

Udeleževala sem se čistilnih akcij Pod Špikom in pobirala 
sem tudi članarino.

Toplo priporočam, da se vključi čim več otrok v planinsko 
društvo, ker ti spomini ostanejo za vedno in tudi ko si sta-
rejši, rad hodiš v hribe.

pohoda in z desetletno Vesno. Ta pohod mi je najbolj ostal 
v spominu, saj ga je spremljala ena sama groza, seveda 
tudi veliko dobre volje in problemov. Na pot smo se poda-
li Čez prag, nazaj pa po Tominškovi poti. Že na poti proti 
Kredarici me je popadel strah, da sem se usedla na tla in 
rekla, da jaz ne grem naprej. Ostali udeleženci, vključno z 
mojima otrokoma, so šli počasi naprej, mene pa so prepri-
čevali, naj vseeno pot nadaljujem, da sicer nisem Sloven-
ka, če ne grem na Triglav. To mi je vlilo nekaj poguma, da 
sem nazadnje pot nadaljevala, spredaj je hodil Rudi, zadaj 
pa Mirko, ki sta mi vlivala vsaj malo poguma. Prišla sem 
tako na vrh in bila tudi krščena. Takrat sem si rekla, da na 
Triglav ne grem nikoli več. Ker sem na pot obula precej 
nove pohodne čevlje, sem morala nazaj grede od Klina do 
avta v samih nogavicah, ker sem bila tako ožuljena. Pot 
smo pričeli zgodaj zjutraj izpred »bufeta« v Rutah in izlet 
tudi končali pozno zvečer pred »bufetom«.

Pred tem kot otrok nisem hodila na planinske izlete, vsa-
ko leto pa smo šli vsaj dva ali trikrat peš iz Podkuž mimo 
sedanje žage na Belci na Bavhe nabirat brusnice. Seveda 
se je bilo treba primerno obuti, za malico smo imeli kos 
kruha in domači malinovec.

Kasneje, ko smo se kot družina v Rutah včlanili v pla-
ninsko društvo, smo večkrat šli na izlete in pohode. Ko 
so otroci odrasli in šli po svoje, pa sem tudi sama šla na 
veliko planinskih izletov, odkoder imam vedno lepe spo-
mine. Tudi na sankaških tekmah sem vedno sodelovala. 
Sodelovala pa sem skoraj na vseh čistilnih akcijah, ki jih 
je organiziralo društvo. Posebno prijetno je bilo na čistilni 
akciji v Planici in potem druženje po zaključku akcije. Od 
izletov pa mi je tudi ostal v spominu izlet na Kraški rob, ki 
je bil kar naporen in dolg, potem na Čavn, ko nas je vso pot 
močil dež in na Peco, kjer je ves čas močno pihal veter. Lep 
spomin pa mi je ostal tudi na otroški tabor na Pokljuki, 
kjer sem imela v varstvu kar štiri otroke: Nežo, Anito in 
dva Matevža. Tudi na Slavkov memorial Pod Špikom je lep 
spomin, saj se nas je takrat zbralo vedno veliko planincev, 
a tekmovala nisem nikoli.

Če me spomin ne vara, so me 1999. leta pregovorili, da sem 
sprejela delo tajnice društva in zamenjala takrat dolgole-
tno tajnico Greto Kozelj. To delo sem opravljala 10 let in 
tako zamenjala kar nekaj predsednikov in ostala tajnica 
do leta 2009, ko me je zamenjala Renata Oitzl. Tajniške-
ga dela je bilo kar veliko, saj je bilo potrebno poleg arhiva, 
pisanja zapisnikov, vodenje evidence in sestavljanja ra-
znih poročil in prijav za pridobivanje občinskih sredstev 
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Marija Mertelj

Po rodu sem Dolenjka in v mladosti sem se podajala na 
bližnje griče in v gorice. Tako sem se s planinstvom prvič 
resneje srečala v srednji šoli, ko sem se s sošolci in profesorji 
povzpela na Uršljo goro. Tam smo tudi prespali in zbudili 
smo se v čudovito sončno jutro nad morjem oblakov, ki je 
valovilo nad dolino pod nami. To je bilo čudovito doživetje.

Tudi prva službena pot me je zanesla med dolenjske gri-
če. Sem pa imela sorodnike na Slovenskem Javorniku in v 
Javorniškem Rovtu in ko sem prihajala na počitnice, sem 
vedno občudovala visoke gore. Včasih smo se skupaj po-
dali tudi na kakšen kratek izlet.

Ko me je usoda zanesla v Gozd Martuljek, sem se kaj 
hitro vključila tudi v planinsko društvo. Visoke in mo-
gočne gore so me navduševale, čeprav se nanje nisem 
podajala. Hodili smo po lažjih poteh, veliko v Karavan-
ke. Naša pohodna obleka je bila preprosta, na nogah pa 
smo nosili gojzarje. Malico smo nosili s seboj, kruh z do-
mačimi namazi, redko salama. Za žejo smo vzeli čaj in 
kako jabolko ali hruško.

Tekmovanj in delovnih akcij se nisem udeleževala, bila 
sem bolj podporni član. Sem se pa z društvom rada odpra-
vila na izlet. Kar nekaj lepih spominov imam na te izlete. 
Najraje se spominjam izleta na Mangart, kjer so vse naoko-
li cvetele gorske rože, planike … Tudi izlet po soški dolini, 
z ostalinami iz 1. svetovne vojne in smaragdno reko Sočo, 
je bil nepozaben. Pa še Primorska, kjer smo bili na prazni-
ku kakijev in Motovun na Hrvaškem … Lepi spomini.

Gore so čudovite. Doživljamo mir, vidimo daleč naokoli, 
opazujemo gorske rastline in živali. Zato jih čuvajmo. Oh-
ranimo takšne, kot jih vidimo in občutimo. S svojo priso-
tnostjo jih ne smemo okrniti. Zapustiti jih moramo brez 
sledov, vse kar ne sodi v ta svet, odnesimo s seboj v dolino.

Marija Robič

V društvo sem se včlanila leta 1959, ko sem se preselila 
v Gozd Martuljek. Zaradi dela na kmetiji se nisem mog-
la udeleževati društvenih aktivnosti. Na izlete po hribih 
nisem hodila, večkrat pa sem se odpravila v Karavanke v 

Nimam v spominu, da bi bile poti slabše označene, ker 
smo sicer hodili po priljubljenih in obljudenih poteh. Pri 
hrani seveda ni bilo računati, da bi bila v kočah takšna 
gostinska ponudba kot je danes. Hrano smo vso nosili s 
seboj, sestavljala pa jo je kakšna klobasa, sir in predvsem 
ribje kozerve. Seveda kakšnih energetskih napitkov ni 
bilo. Posebnih hribovskih oblačil ni bilo, smo pa imeli 
vedno obute visoke čevlje, čeprav jim ravno ne bi mogli 
reči gojzarji.

Sankaške scene ne poznam. Sankaštvo sem v Zgornje-
savski dolini izkusila le enkrat v devetdesetih letih prej-
šnjega stoletja, ko sva se z možem udeležila organizirane 
nočne sankarije s karavle na Tromeji. In še takrat si je mož 
strgal križno vez na kolenu.

Ker sva z možem zaradi družine še vedno priklenjena na 
večinsko življenje v Ljubljani, se z zagretim sodelovanjem 
v delovnih akcijah ne moreva ravno pohvaliti. Jih pa obču-
dujeva, predvsem pa vse tiste, ki aktivno sodelujete v njih 
(gozdna učna pot, skalnjaki, varstvo narave, eko Rutaršce, 
ferate, ...). Če se da, se vsaj eden od naju udeleži enodnev-
nih akcij kot je letno čiščenje bivaka Pod Špikom.

Od končnega letnega izleta nam je najbolj ostal v spominu 
celodnevni izlet v Ribnico, Kočevsko Reko in Metliko. Od 
planinskih izletov, ker se mnogih nisva mogla udeležiti, 
pa izlet na Setiče (avstrijska Koroška) in zimski izlet h koči 
Zacchi ter nočni izlet Ogenj v Alpah na Vošco.

Najpomembnejša vrednota planinstva je globoko zaveda-
nje, da smo vsi in da je vse del narave in da ji nimamo ni-
kakršne pravice delati nasilja, ker smo vsi le gostje v njej. 
Hkrati je planinstvo okolje, kjer smo vsi le svoje bistvo - ljud-
je: ne glede na siceršnji socialni status. Priporočila ostalim 
članom pa nimam. Ga ne potrebujejo. So sami krasni ljudje.

Marta Hlebanja

V društvo sem se včlanila leta 1997. V otroštvu sem veliko 
hodila na Črtenje, kjer smo grabili seno. Zelo mlada sem se 
poročila, si ustvarila družino in ko so bili otroci nekoliko 
večji, smo družinsko odšli na izlete v hribe. V planinsko 
društvo sem se včlanila zaradi izletov, pohodov in zaradi 
družbe. Na izletih smo se vedno smejali, pogovarjali in 

Bašco, kjer se je pasla živina. Spominjam se dogodka, ko je 
društvo organiziralo izlet na Kepo. Mož in otroci so odšli 
na pohod na Kepo, jaz pa sem morala zaradi drugih obve-
znosti ostati doma. Še danes mi je žal, da se nisem udele-
žila tega izleta. Prav tako je naša družina veliko pomagala 
pri izgradnji bivaka in pri tem sem jih ves čas podpirala.

Od sankaških tekmovanj sem se udeležila le tekme, ki je 
bila Po rebrci.

Čeprav se človek, ko je starejši, vedno težje odpravi od 
doma, se vedno rada udeležujem srečanj, ki jih društvo or-
ganizira za starejše planince. Redno hodim tudi na občne 
zbore, da se srečam z ostalimi krajani in da slišim, kaj vse 
se v društvu dogaja. Kljub temu, da ugodnosti društva ne 
koristim, sem še vedno članica društva, saj čutim pripa-
dnost društvu kot tudi kraju.

Mladim in tudi ostalim članom društva sporočam, hodite 
v hribe in v naravo, dokler lahko hodite, kajti kar zamudiš, 
je zamujeno.

Marjeta Bedjanič

V planinarjenje me je vpeljal oče v mojih otroških letih. Ker 
sem Ljubljančanka, sva z očetom hodila največkrat v Kam-
niško-Savinjske Alpe. Leta 2016 sva z možem kupila v Rutah 
hiško in se po najinih močeh skušala čimbolj in čim pristne-
je vživeti v novo okolje. To je pomenilo predvsem navezati 
prijateljske odnose z ljudmi v okolici, kar mislim, da nama je 
tudi dobro uspelo. Seveda tudi po zaslugi tukajšnjih izjemnih 
ljudi. In del vključitve v novo okolje je tudi včlanitev v Planin-
sko društvo Gozd Martuljk leta 2017.

Oh, lepih doživetij je ogromno in težko bi bilo izbrati kakšno 
posebej izstopajoče. Pravzaprav mi je v spominu še najbolj os-
tal spust s Triglava v nevihti, ko je zaradi naelektrenosti ozra-
čja prasketalo v laseh, jeklenice in klini pa so tresli vsakič, ko si 
jih prijel. To je bila ena od priložnosti, ko spoznaš dejanskega 
človeka. Eni, ki so se sicer plazili po skalah, so naenkrat kot 
gamsi začeli teči proti Kredarici, drugi so tolažili in spodbujali 
tiste, ki so v strahu okameneli, tretji so le utihnili in pospešili 
korak, moj mož, ki je bil med tistimi, ki jih naenkrat ni bilo več 
strah prepada in spolzkih skal, pa je svoje ravnanje opraviče-
val z otroki, katerim naj bi ostal vsaj en živi starš.
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vedno sem izvedela kaj novega. S planinci sem videla in 
spoznala veliko krajev, pokrajin in njihovih znamenitosti. 
S pomočjo vodnikov sem stala na marsikaterem vrhu, ki 
bi bil drugače za mene nedostopen.

Na izlete imam veliko lepih spominov. Vedno sem s seboj 
imela fotografski aparat in slike planinskih doživetij imam 
zbrane v posebnem albumu. Na vsaki sliki imam zadaj na-
pisan datum in kraj, kjer sem sliko posnela. Tudi če smo 
bili na izletih družinsko, ali s prijatelji, sem vedno vztraja-
la, da se naredi en posnetek - »Kantrafe«. Ob dolgih večerih 
planinski album večkrat vzamem v roke in obujam spo-
mine. Najbolj se mi je vtisnil v spomin izlet na Peco. Kljub 
temu, da je pihal močan veter, smo Peco osvojili. Proti vrhu 
smo morali za nekaj časa poiskati zavetje kar med skalami 
pod Kordeževo glavo. Ves trud je bil poplačan, ko sem obi-
skala votlino Kralja Matjaža, še bolj pa sem bila vesela, ker 
mi je uspelo narediti tako lepo fotografijo.

Še posebej se spominjam izletov, ki jih je vodil Vasja. Lahko 
rečem, da sem se od Vasje veliko naučila, od pravilne hoje, 
opazovanja do gibanja v gorskem svetu. Znal je prilagoditi 
tempo hoje glede na kondicijo posameznika celotni skupi-
ni. To ni bil samo planinski izlet, ampak na teh izletih smo si 
vedno ogledali še kakšno znamenitost.

Sankaških tekem in tudi ostalih tekem, ki jih je prirejalo 
društvo, se nisem udeleževala.

Pred vsako turo ali izletom sem vedno zajtrkovala, tudi če 
je bila ura štiri zjutraj. Poleg rezervnih oblačil so bili mali-
ca, čaj in fotografski aparat vedno v nahrbtniku kot obve-
zen del opreme.

Večkrat sem spremljala sina Romana in mu pomagala pri 
markiranju poti. Ne morem pozabiti, ko smo šli markirat 
pot na Špik skozi Kačji graben. Bilo je naporno in vroče, 
vendar smeha in dobre volje ni manjkalo.

Ko so popravljali pot Za Ak, sva z Marto Oitzl »stražili« na 
odcepu poti, ki vodi k drugemu slapu. Del poti, kjer so 
potekala dela, je ravno nad potjo, ki pelje proti drugemu 
slapu. Ko so nama sporočili, da pot začasno zapreva, sva 
pohodnike za nekaj časa kar zadržali.

Starejši počasi ne bomo mogli več v hribe, zato je treba 
mlade navdušiti za obisk naših prelepih gora. Žal je vse 
premalo zanimanja, saj vsak hiti in ima polno drugih ob-
veznosti. Veliko je odvisno tudi od staršev ali bodo otroci 
hodili v hribe ali ne. Otrokom je treba dati možnost, da 
spoznajo naravo in njene lepote.

Marta Oitzl

Zelo dobro se spominjam prvega izleta iz otroštva. Bila je 
druga nedelja v oktobru 1946, takrat je s'mənj. Zbralo se 
nas je nekaj srenških otrok in odpravili smo se v Bašco. 
Vrha sicer nismo dosegli, prišli smo do planine in se pri 
staji za živino obrnili in odšli domov. Izleta se še danes 
rada spominjam.

V društvo sem se včlanila leta 1958, izletov pa sem se za-
čela udeleževati dosti kasneje. Prvi izlet je bil na domači 
vrh v Karavankah. Čeprav sem Srjanka in so bile planine 
in vrhovi pred domačimi vrati, sem šele septembra 1993 
osvojila vrh Trupejevega poldna. Na vrhu me je krstil po-
kojni Anton Oman starejši in izkušnja je bila kar pekoča.

Ko sem okusila lepoto narave in občutja, ki nam jih ponu-
ja, sem se vedno pogosteje udeleževala izletov, tudi s si-
nom in njegovo družino. V lepem spominu mi je ostal izlet 
na Nanos leta 1995, kjer nas je bilo poln avtobus, starih in 
mladih. Leta 1997 smo se iz Sviščakov podali na Snežnik 
in istega leta sem vpisala transverzalo (slovenska planin-
ska pot) in osvojila kar 61 vrhov.

Na Špik sem se prvič povzpela 31. 7. 1999. Takrat je predse-
dnik društva Kostja Jerovšek vse, ki smo dosegli vrh, nag-
radil z majicami z emblemi športnih iger, ki so potekale v 
okviru Špikovih dni. Na Špik sem se kasneje povzpela še 
štirikrat.

Izleti z društvom so mi tako prirasli k srcu, da sem se eno 
leto udeležila prav vseh in sem zato dobila tudi posebno 
priznanje, vrtnico v vazici, ki jo še danes hranim. Pa še 
eno priznanje mi je ostalo v spominu. Z Mihaelo Oman in 
Marijo Kersnik smo bile eno leto triintridesetkrat pri biva-
ku Pod Špikom in na občnem zboru so vse tri presenetili 
s »frakelcem«.

Kot otrok nisem kaj dosti hodila na izlete, saj smo vsako jut-
ro hodili v dolino v šolo in nazaj, ob nedeljah in praznikih 
pa k maši. Obleka in čevlji so bili doma narejeni, ponava-
di smo nosili drug za drugim, ne spominjam se, da bi kdaj 
imeli s sabo malico.

Sankaških tekem sem se udeležila le nekajkrat na urejeni 
sankaški progi, vselej je bilo prijetno druženje. Sem pa tudi 
v poznejših letih zelo rada tekla na smučeh in še sedaj si 
jih rada pripnem, če je narejena proga po rutarškemu polju.

V lepem spominu so mi ostale vse delovne akcije na biva-

Marta Mertelj

Članica društva sem postala leta 1999, saj sem bila vedno 
močno povezana z naravo. Iz Podkorena, kjer sem rojena, 
sva z mamo hodili v domače bregove nabirat močnice, 
maline in borovnice, zlasti na Jerebikovec sem se zelo rada 
povzpela, saj se je z njega lepo videlo v sosednjo Avstrijo.

Vedno me je privlačila tudi voda. Ko so čistili in delali 
škarpe v potoku Suhelj, ki teče skozi vas, so nastale globo-
ke kotanje in tam smo se tudi kopali. Plavati nisem znala 
in zgodilo se je, da bi se skoraj utopila, če me ne bi rešila 
sestra. Zanimivo je tudi, da smo se včasih hodili v Zelence 
vozit s čolnom.

Naše poti so bile takrat kozje steze, ko smo na Vanišah pas-
li kozo. Na Medvejek, kjer so rastle divje stare češnje, pa 
smo jih hodili rabutat in smo si jih privoščili za malico. Bile 
so drobne, vendar okusne in sočne.

Otroci smo se zelo radi sankali s Korenskega sedla v doli-
no in tekmovali med seboj. Kasneje smo se spuščali tudi 
iz Srednjega Vrha. Ko pa sem imela svoje otroke, sem se z 
njimi udeleževala tekem, ki jih je organiziralo društvo in 
navijala zanje. Navijala pa sem tudi na tekmi za Slavkov 
memorial.

Ko sem zaživela v Gozdu Martuljku in ko so otroci že malo 
odrasli, sem s polno glavo skrbi najraje zahajala k Mrzlim 
vodam. To je bil kraj, ki me je pomirjal in me napolnil z 
energijo. To je bil zame raj na zemlji.

Rada sem se udeleževala izletov. Malo manj pohodniških, 
rada pa sem šla v toplice ali na oglede domačih krajev in 
znamenitosti. V lepemu spominu imam izlet v Prekmurje, 
v Postojnsko in Škocjanske jame. Pravzaprav so mi vsi izleti 
ostali globoko v spominu in vsak se me je drugače dotaknil.

Zdaj si želim, da bi predvsem mladi ohranjali stike z nara-
vo, z živalskim in z rastlinskim svetom. Naučiti bi jih mo-
rali, kako skrbeti za gozd, kako pripravljati in negovati 
sadike. Naučiti bi jih morali poslušati ptice in občudovati 
divjad v njenem okolju. To so stvari, ki nas bogatijo in za-
radi katerih postanemo bolj topli in odprti.
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ku, ko smo spomladi očistili bivak in okolico in končali s 
prijetnim druženjem.

Udeleževala sem se tudi delovnih akcij na skalnjaku in 
na gozdni učni poti, na kar sem še posebej ponosna. Rada 
sem se pridružila tudi čuvanju lepega čeveljca, orhideje, ki 
jo želimo ohraniti in obvarovati pred nepridipravi.

Na vse izlete planinskega društva imam zelo lepe spomi-
ne. Vsi so bili varno in skrbno načrtovani. Najbolj pa sem 
ponosna, da sem s pomočjo vodiča Tona Robiča - Kacjano-
vega uspela osvojiti Montaž. Zelo sem mu hvaležna, da me 
je varoval na lestvi.

Lepo se je spominjati vseh poti, še zlasti doseženih dvati-
sočakov in še kaj metrov čez. Ostala so lepa doživetja, ne-
pozabni spomini, ki so za vedno vtisnjeni v dušo in srce. 
Brez društva vsega tega ne bi doživela.

Zame najpomembnejše vrednote v planinstvu so vztraj-
nost, potrpežljivost, sprostitev, iskreno spoštovanje do 
narave in vsega kar je z njo in življenjem povezano. Vsem 
članom društva bi priporočala, da izkoristijo vse možne 
pohode in izlete, saj jim bo le tako uspelo spoznati lepo-
te našega in čezmejnega gorstva. Škoda je zamuditi tiste 
enkratne, nenadomestljive trenutke in kot pravi pregovor, 
minuta zamujena, ne vrne se nobena.

Najlepše misli se utrnejo med mogočnimi gozdovi, najlep-
ši spomini živijo na prostranih travnikih, med mogočnimi 
skalami črpamo življenjsko moč.

Milan Robič

Zakaj sem se vpisal v planinsko društvo? Iz praktičnih ra-
zlogov. To je bilo leta 1953, star sem bil osem let, ko sem 
šel z Vlipcovim Mihom in Breznovimi čez Vršič na Kriške 
pode. Če sem hotel bolj poceni prespati v Pogačnikovemu 
domu, sem moral biti član planinskega društva in oskrb-
niku pokazati planinsko izkaznico s plačano članarino.

Na mojo prvo alpinistično turo pa imam prav posebne 
spomine. Z Breznovima Tončkom in Jožkom smo se 19. 5 
1963 zgodaj zjutraj namenili po Špikovemu grabnu na vrh 
Špika. Pomrznjen sneg nam je omogočil naglo napredo-
vanje. Ko smo počivali na kopni skali tik pod vršnim gre-

a z zaupanjem v strokovno vodstvo in dobro družbo. Tako 
ni težko kreniti iz Krnice, se zagristi navkreber po vijugavi 
kamniti poti in premagovati višino vse do vrha. Tam pa ti 
duša zapoje, ker si nagrajen s čudovitim razgledom in ve-
selim občutjem zmagoslavja. Nebeško! Valovanje strmih 
skalnih vrhov te navdaja z vzhičenostjo in neizmernim 
občudovanjem ter ponosom, da prebivaš v tako lepem na-
ravnem okolju.

Po okrepčilnem počitku sledi povratek po drugi strani, 
skozi Kačji graben. Do tja pa je treba premagovati dokaj 
obsežno in strmo melišče. Nevajena take poti sem si žal 
po njem zatolkla levo koleno. Nikakor me ni več ubogalo 
po grabnu. Brez potrpežljive in vztrajne Andrejeve in Bo-
risove pomoči ne bi dosegla džipa, ki je čakal na krniški 
poti. Hvala jima, ponovno!

A Mira ni šla naravnost domov, ampak naprej na Špikovo 
prireditev. Tudi občutek pripadnosti je prijeten.

Poti so bile včasih ožje, manj označene (manj tabel in na-
pisov), manj obljudene. Palice smo si kar spotoma ubirali. 
Čevlji so bili težji, usnjeni in podkovani, v njih pa debele 
volnene nogavice. Pletene pulovarje so zdaj zamenjale 
vetrovke. V nahrbtniku kruh in jabolka, voda ob poti, na 
vrhu pa »kačja slina«.

Sankaških tekem se nisem udeleževala, smučarskih in te-
kaških pa nekajkrat. Glede na manjše število tekmovalcev 
v najstarejši kategoriji je bila dosežena celo kaka medalja. 
Vsakokrat me je nagovorila Kocjanov Minček.

Delovnih akcij se nisem udeleževala.

Društveni izleti so vedno zelo zanimivi (doma ali v tujini), 
skrbno pripravljeni, vremensko izbrani. Posebno v nez-
nano, ki vključujejo vse generacije. Zelo pohvalno je delo 
z mladimi! Na vse imam lepe spomine, je kar težko kaj 
izpostavljati, morda Goričko, Glinščico, Čepo, Tre Cime, 
Bela krajino … Kar nekaj zapisnikov je nastalo.

Na izletu planinskega društva na Trdinov vrh je nastal moj 
planinski moto, s posvetilom:

benom, nam je veter hladil razgreta telesa. Nenadoma je 
veter ponehal in visoko nad nami v zraku se je na jasnem 
nebu zaslišal nedoločen šum, ki se je najprej spremenil v 
prasketanje in nato v hrupno bučanje. V tem hrupu se je 
razločilo drgnjenje debelih zračnih plasti med seboj. Bilo 
je veličastno in grozljivo obenem. Nato so se zamajala tla 
pod našimi nogami in snežišče pod nami je zdrsnilo nekaj 
metrov proti Špikovemu grabnu. Naslednji dan smo izve-
deli, da smo bili priča potresa s središčem v okolici Litije.

Spominjam se tudi triglavskega turnega smuka, ki ga je or-
ganiziralo naše planinsko društvo s sodelovanjem planin-
skih društev Mojstrana in Javornik-Koroška Bela, katerega 
pobudnik in dolgoletni vodja je bil Janez Krušic z Jesenic. 
Udeležil sem se ga 18-krat. Sprva sem bil zadolžen za evi-
denco prisotnih, kasneje še za spominske značke, objave 
in darila (diplomo in pozlačeno značko ob 10-kratni ude-
ležbi, plaketo za 15 in 20-kratno udeležbo) in nazadnje še 
za dogovarjanje med društvi. Poleg prijetnih spominov na 
večere v Staničevi koči in spuste v dolino, sem si najbolj 
zapomnil delo pri vzpostavitvi nove evidence udeležen-
cev po končanem 14. smuku, ker je obstoječa evidenca 
za delo v koči postala neuporabna. Za naslednje leto sem 
prepisal preko 1200 oseb v novo evidenčno knjigo ureje-
no po abecednem redu priimkov in v priimkih ponovno 
po abecednem redu s pripadajočimi podatki (imenom, bi-
vališčem, letom prve udeležbe, številom udeležb do tega 
prepisa) in obe knjigi od tedaj dalje nosil na smuk.

Mira Smolej

V Planinsko društvo Kranjska Gora me je preprosto zaradi 
skupinskega prevoza z vlakom vpisala sestrična v mojih 
dijaških letih, okrog 1953. Se ne spomnim, kolikšen je bil 
popust.

Bolj dejavno me je planinstvo pritegnilo po upokojitvi 1991.

Ker je Planinsko društvo Gozd Martuljk organiziralo več 
pohodov kot domače, sem se vpisala tudi v Planinsko dru-
štvo Gozd Martuljk.

Zveza delovnih invalidov Slovenije je leta 1999 prvič in 
zadnjič organizirala skupinski pohod na Triglav. Da bi si 
pridobila nekaj kondicije zanj, sem se udeležila ture na 
Špik, na Špikov dan mesec dni prej. Prvič na tako višino, 

Trdno po hribovih hodi,
Razglede uživaj, srečen bodi.
Domovino prepotuj
In lepote vse spoštuj.
Nas ne ločijo meje,
Objame svet čisto srce.
Vedno mlad si na višavah,

Vedro poješ po planjavah.
Radoživo naj teče življenje,
Hrani spomine na planinsko vrvenje.
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Mirko Smiljić 

Kot srednješolec sem prepešačil Bosno, leta 1961 sem pri-
šel v Slovenijo, od leta 1968 pa je bilo moje delovno mesto 
na grebenih Karavank.

Kratek čas sem bil član Planinskega društva Planinc Kranj. 
Z njimi sem se leta 1972 udeležil tudi tečaja zimske alpini-
stike, leto kasneje sem se s celo družino vključil v Planin-
sko društvo Gozd Martuljk.

Veliko sem hodil na izlete s planinci, veliko poti pa smo 
opravili tudi z družino in prijatelji. Vodniki, ki so nas tak-
rat vodili po bolj ali manj strmih poteh, so nas naučili, 
kako pravilno stopati, da v nahrbtnik vedno sodijo volne-
ne rokavice, kapa in nogavice in da v hribih ni tekmoval-
nosti. Ko gremo v hribe, si moramo vzeti čas za opazova-
nje in uživanje v naravi.

Ko sem prehodil že veliko vrhov in grebenov, sem se pri 
svojih sedeminpetdesetih letih odločil, da bom prehodil 
Slovensko planinsko pot. Leta 1999 sva z ženo Cveto osvo-
jila prvi vrh – Storžič (2132 m). Želel sem videti kaj novega, 
drugačnega in leta pri tem niso bila pomembna. Želel sem 
obhoditi vse hribe, saj potem tudi svoje domače vidiš in 
čutiš drugače.

Povsod je bilo lepo, včasih morda tudi težko. Veliko sem 
videl, spoznal kraje, običaje in ljudi. Občutek, ko si s člo-
vekom v njegovem okolju, ko ga gledaš v oči in pogovor 
sproščeno steče, je nepozaben. Ko se podaš na Slovensko 
planinsko pot, ni pomemben čas v katerem jo prehodiš, 
pomembno je, kako jo občutiš in vidiš in predvsem, da jo 
znaš deliti.

Te vrednote sem želel prenesti tudi na svoje otroke in 
vnuke. Hči sem že pri osmih letih peljal na Špik in brez te-
žav sva osvojila vrh. Z vnukoma sem obiskal Geoss in jima 
podaril knjižico Slovenska planinska pot. Ko bosta v sebi 
začutila željo, mi bosta morda sledila na moji poti.

Transverzalo, ki sega od Maribora do Ankarana, sem zak-
ljučil leta 2004. Moja želja je bila prehoditi tudi razširjeni 
del transverzale. Pri svojih sedeminsedemdesetih letih 
sem zaključil tudi ta del slovenske poti.

Tako sem po dvajsetih letih hoje po naši deželi dosegel 
enega od svojih ciljev, ki pa zagotovo še ni zadnji. Zaklju-
čil bi z besedami Jožeta Dobnika iz planinskega vodnika 
»Razširjena slovenska planinska pot« (PZS, Ljubljana 1993):

Rudi Robič

S planinstvom sem se srečal že zelo zgodaj, v otroštvu. 
Kot kratkohlačnik sem poleti nabiral po hribih in goz-
dovih pod Martuljkovo skupino črnice, maline in jago-
de, ki sem jih nosil prodajat v KOP, današnji hotel Špik. 
»Moč'nce« pa sem nabiral v Karavankah. V najstniških 
letih sem med počitnicami vsak dan nosil hrano in pi-
jačo pisatelju Franu Saleškemu Finžgarju v Jasenje, zjut-
raj in zvečer pa sem ministriral pri maši. Nekega dne je 
k duhovniku v Jasenje prišel na obisk Stanko Bloudek, 
konstruktor smučarskih skakalnic. Pisatelj me je prosil, 
naj Bloudka peljem Za Ak. Inženir Bloudek je namreč 
slišal, da se da poleti Za Akom smučati in zato je mislil, 
da bi tam lahko zgradili skakalnico in tako omogočili 
skakalcem, da bi trenirali tudi, ko v dolini ni snega. Ko 
sva prišla Za Ak, je bil zelo razočaran, ker je ugotovil, da 
skakalnice tu ne bo mogoče graditi, ker pride snežni plaz 
s Široke peči.

Velikokrat se je zgodilo, da kakšnih posebnih priprav na 
izlet ni bilo. Tako je bilo tudi nekega septembrskega jutra, 
ko so mi doma rekli, naj grem po »moč'nce« v Bašco. Na 
cesti sta me srečala Breznov Tone in Joža in me pregovori-
la, da sem z njima šel Za Ak, tam pa smo si rekli:

»Pojdimo še do treh macesnov!«

»No, pa če smo že tako visoko, pa se povzpnimo še na 
Oltar!«, smo bili enotnega mnenja. Ko smo se vzpenjali 
po snegu skozi Grlo, je Jožu padel klobuk v krajno poč. 
S Tonom sva ga po vrvi spustila v globino, da bi našel 
svoje pokrivalo. Kmalu je začel vpiti, da je tema, da 
nič ne vidi in naj ga povlečeva gor. Tone se je nagajivo 
zasmejal in me pogledal: »Še malo ga spustiva!« Po hu-
dem kričanju sva ga vsega umazanega in mokrega brez 
klobuka potegnila ven. Srečno smo priplezali na Oltar 
in prav kmalu smo se odločili, da gremo na sosednjo 
Veliko Ponco. Z Oltarja na Ponco smo plezali po ozkem 
in prepadnem grebenu. Na vrhu Ponce smo si zasluži-
li dokaj borno malico. Vsi trije smo imeli le pol klobase 
in krajček kruha, ker se je kozarec z marmelado razbil. 
Sestopali smo proti sedlu med Veliko in Malo Ponco in 
ko je postalo prestrmo, smo se spustili po dilferju s ko-
nopljino vrvjo, ki je že malo cvetela. Takrat sem se prvič 
spuščal na tak način. Dan se je že prevesil v pozno po-
poldne, ko smo po poti, ki vodi na Malo Ponco, sestopili 
Za Ak. Doma pa je potekala prava iskalna akcija. Ker me 

»… da je naša Slovenija čudovita dežela. Če po njej hodiš z 
odprtimi očmi in če se znaš pogovarjati z ljudmi, ki jih sre-
čaš, se vračaš domov z bogastvom v svoji notranjosti.«

Rado Kočevar
V gorah Martuljka
Bilo je nekje v letu 1947, vlak se je ustavil na majhni žele-
zniški postaji. Potniki so se prerivali ob oknu in občudovali 
v lepem sončnem dnevu piramidaste vršace. Jaz kaj takega 
še nisem videl. Sklenil sem se čimprej vrniti in jih obiskati. 
Velikokrat potem sem bil v tej gorski skupini, brez planin-
skih koč in markacij. Podrobneje sem to opisal v knjigi mo-
jih spominov Tista lepa leta, ki je letos izšla pri Planinski 
zvezi Slovenije. Dodal bi morda le nekaj posebnosti.

V Široki peči sem naletel na krušljivo skalo, podobno tisti v 
Rzeniku v Kamniških Alpah. Ko sva z Danetom Škrlom po-
navljala Dibonov raz, naju je zajelo neurje v izstopnem ka-
minu, valilo se je na tone kamna čez naju, midva pa sva če-
pela pod zagozdeno skalo. Ko sem 1. 10. 1954 prišel na prvo 
službeno mesto v Kranjsko Goro in prevzel vodstvo tam-
kajšjnje postaje Gorske reševalne službe, sem sodeloval pri 
mnogih reševalnih in poizvedovalnih akcijah. Te so bile 
dostikrat neuspešne. Turisti večinoma iz drugih republik 
tedanje skupne države so se namreč dostikrat »izgubili« v 
Karavankah in na drugi strani meje, mi pa smo jih iskali po 
lovskih poteh pod vršaci. Bilo pa je nekaj tudi pravih akcij. 
Takrat je bilo reševanje še ročno na nosilih, telefonov še ni 
bilo, dobili pa smo že Marinerjevo napravo. V šoli pa sem 
se seznanil tudi z mnogimi učenkami in učenci, danes že z 
njihovimi vnuki in velikokrat se srečamo, obujamo spomi-
ne, tudi kakšno šalo, ki so jo morda »ušpičili« in se seveda 
smejemo.

Sam sem tudi prijetno presenečen nad zelo uspešnim 
delom Planinskega društva Gozd Martuljk, kjer včasih 
pripravim kako predavanje, ali pa se udeležim kakšnega 
izleta. Letošnji na Višarje je bil enkraten. Ponosen sem, da 
sem član.
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ni bilo pravočasno domov, imel sem namreč nočno, so 
me iskali po Karavankah graničarji in vsi Hlebanjevi. 
Obveščena je bila tudi policija. Vlak ob petih sem zamu-
dil, z zadnjim avtobusom pa sem vseeno pravočasno 
prispel v službo. Pred našimi vrati pa je zaplapolala bela 
rjuha, ker so bili starši s Hlebanjevimi dogovorjeni, da 
če pridem domov, naj jo razobesijo.

Naše planinsko društvo zaznamujejo uspešne delovne 
akcije. Spominjam se prvih delovnih akcij, ki so potekale 
takrat, ko je takoj po drugi svetovni vojni rutarško planin-
sko društvo upravljalo Kočo na Gozdu. Za elektriko, ki je 
bila napeljana v kočo, so zaslužni člani našega planinske-
ga društva, ker so kopali jame za električne drogove. Spo-
minjam se, da je moj tata v zahvalo za delo od planinske 
zveze dobil nahrbtnik, Pajštvarjeva teta Johana pa čevlje. 
Pred letom sedemdeset so naši planinci iz Martuljka ved-
no pred prvim majem pregledovali in popravljali poti na 
pobočjih Martuljka: pot v Jasenje, Pod Špik, Za Ak, na Kur-
ji vrh … Poti po Karavankah pa so pregledovali lovci.

Lepih izletov z našim društvom je bilo veliko, najbolj pa 
mi je ostal v spominu izlet v Afriko, v Maroko in vzpon na 
najvišji vrh Atlasa Tupkal. Atlas, ki je visok čez štiri tisoč 
metrov, smo obiskali štirje planinci iz Martuljka.

moč'nce - brusnice, črnice - borovnice

Ruli Pogačnik 
Predzgodovina:
Ko mi je bilo šest let in dva meseca, sta me starša peljala po 
Tominškovi in naprej na Triglav. Mama je morala nekaj-
krat seči po baldrijanovih kapljicah. Oče je izjavil:

»Vsaj v tretje gre prav, tvoja starejša sestra omedleva od 
vrtoglavice, tvoj brat je len, no ti pa boš ...«.

Veliko doživetje za družino je bilo praznovanje 60-letnice 
Planinske zveze v Vratih 1953. leta. V deževnem vremenu 
smo se utaborili pod šotori, nas osem družinskih članov 
in pes, polni žara in navdušenja privrženosti k našemu na-
cionalnemu ponosu. Meni je bilo komaj 10 let. Proti koncu 
študija sem obnovil članstvo v Planinski zvezi in odkora-
kal na Razor, Triglav in Stenar s kolegi.

Martuljek:
Leta 1970 sem se priženil k Marušiču in se čez leto ali dve 
pridružil rutarškim planincem in v društvo vključil za dalj 
časa tudi potomstvo.

Nepozabni so bili zares družinsko obarvani izleti na Kepo, 
k Tre Cine, pa tiste razburljive sankaške tekme s Hudih 
hlevov!

Na Kepi smo Srečku v zahvalo fotografirani z vseh mo-
žnih kotov. Med potovanjem k Tre Cine sta se razgovorila 
Brezn, Tona starejši in moj komaj vdoveli oče. Lepo in pri-
jateljsko ...

Potem je prišla Španija. V Slavkov spomin smo se 1979 
povzpeli na vrh Pirinejev Pico de Aneto: Romana, Lojzek, 
Tonček in jaz. Spet smo dihali kot ena družina, čeprav nas 
je malo »basalo«.

In končno, pred velikimi podvigi še v zahvalo predsednici 
Oti za lepo organiziran podvig na Olimp - pred leti! Malo 
konfuzen sem izgubil stik z glavnino in se zavihtel k ne-
vihtnima Zevsu in Heri. Dobil sem seveda – in po pravici 
– predsedničin ukor. A ko se je vse tako lepo končalo! Pred 
vkrcanjem na povratno ladjo v Igoumenitsi sem želel na 
duty freeju kupiti novo družinsko džezvo. Pa mi odvrne 
prodajalec: »Veste, v tako velikih kakršno želite vi, mi ku-
hamo juho!!!«.

Društvu želim še podobnih podvigov; za naš spomin pa 
objavo Srečkovih najlepših slik! Končno sta on in Greta 
prastarša mojih obeh vnučkov, doma pri Jurču.

Tone Oman

V naši družini, pri Breznovih po domače, je bil oče izredno 
navdušen planinec in je nas otroke zelo zgodaj včlanil v 
planinsko društvo. Tudi mene je v društvo včlanil že leta 
1954. Tako sem bil že prvič na Špiku, ko sem bil star sedem 
let. Šel sem z očetom in mlajšim bratom. Od takrat sem bil 
na Špiku gotovo tridesetkrat kot alpinist, pohodnik, reše-
valec ali markacist. Z alpinizmom sem se začel ukvarjati 
pri petnajstih letih, ko sem hodil v poklicno šolo. Spomi-
njam se prvega alpinističnega vzpona, ko sva s sošolcem 
preplezala Bavarsko v Triglavu.

Na obiskovanje gora in planin imam večinoma zelo lepe 
spomine in doživetja. V steni Špika, moji hišni gori, pa 
sem doživel tudi precej težkih trenutkov. S kolegi smo 
odšli plezat v Špikovo steno. Ujelo nas je hudo neurje, ki 
je trajalo cel dan in celo noč. S seboj nismo imeli ustre-
zne opreme in nismo imeli možnosti sestopa. Zato smo 
klicali na pomoč in to kar s prižgano svečo. Takratni 
načelnik Gorske reševalne službe Kranjska Gora je ve-
del, da smo odšli plezat, saj smo si v skladišču sposodili 
nekaj opreme. Zaradi neurja je večkrat pogledoval proti 
steni Špika. V nekem trenutku, ko se je megla dvignila, 
je opazil šibko svetlobo in sprožil reševalno akcijo. Zah-
tevna reševalna akcija je stekla, rešeni smo bili šele nas-
lednji dan ob 23. uri zvečer. Imeli smo veliko srečo, da 
smo ostali živi, kajti ponoči je začelo snežiti in naslednje 
jutro je bil Špik pobeljen.

Tudi nesreče pod Mojstrovko se spominjam z grenkobo. 
Dejavnost društva je po tej nesreči precej zamrla, takrat je 
nehal delovati alpinistični odsek.

Spominjam se tudi, da sva s kolegom pred petdesetimi leti 
smučala z vrha Špika skozi Kačji graben do doline. Sode-
loval sem v številnih reševalnih akcijah, delovnih akcijah 
in vodil izlete.

Na izlete ali ture se nisem posebno pripravljal, poudaril pa 
bi, da smo v začetku imeli zelo slabo opremo za plezanje, 
vendar smo kljub temu dosegali cilje, ki smo si jih postavi-
li. Za malico sta bila kruh in brusnična marmelada, ki smo 
jo kuhali doma. Poleg običajnih poti sem veliko hodil po 
brezpotjih in lovskih poteh.

Udeleževal sem se sankaških tekmovanj, vendar prav po-
sebnih spominov na tekmovanja nimam.

Od delovnih akcij bi prav posebej izpostavil gradnjo bi-
vaka Pod Špikom, kjer je bila na delovnih akcijah izredno 
dobra udeležba. Še danes sem ponosen na bivak. Verjetno 
je zelo malo delovnih akcij, kjer ne bi bil prisoten.

Od društvenih izletov mi je najbolj ostalo v spominu, ko 
smo odšli v Španijo, v Pireneje. Tam smo odkrili spomin-
sko ploščo pokojnemu alpinistu in članu našega društva 
Slavku Merteljnu.

Bil sem tudi na enem od vrhov Himalaje. S člani Gorske 
reševalne službe Kranjska Gora sem se udeležil številnih 
odprav in vzponov na vrhove tujih gorstev (Kilimandžaro, 
Olimp, Ararat, Aneto ...).
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Vrednote planinstva vidim v uživanju v naravi, krepitvi 
telesa in duha, prijateljstvu in medsebojni pomoči. Čla-
nom priporočam, naj gredo starši skupaj z otroki v naravo 
in uživajo v lepotah in spoznavanju gora.

DEJAVNOSTI DRUŠTVA
Oti Mertelj

Planinsko društvo Gozd Martuljk v svojem delovanju 
združuje veliko različnih dejavnosti, ki so namenjene 
vsem generacijam članstva. Zato je v mozaik delovanja 
društva vtkanih nešteto ur prostovoljnega dela, srčnosti, 
vztrajnosti in požrtvovalnosti posameznikov.

Z željo da bi se v društvo vključilo čim več krajanov in da 
bi bilo planinstvo s svojimi vrednotami tudi del življenja v 
vasi, smo skozi desetletja delovanja dodajali nove vsebine 
in aktivnosti. Najprej se je v društvu začela organizacija 
izletov, sankaških tekmovanj in vzdrževanje poti, ki vodi-
jo na Špik, Za Ak in Pod Špik. Kasneje smo organizirali še 
smučarska tekmovanja, tek na smučeh, hokejska tekmo-
vanja in smučarske tekme na plazu Pod Špikom.

Objekti, ki jih je društvo gradilo ali sodelovalo pri izgra-
dnji kot so bivak Pod Špikom, plezalna stena, večnamen-
sko igrišče, gozdna učna pot, nudijo članom in ostalim 
krajanom možnost rekreacije, druženja in pristnega stika 
z naravo, s plezanjem v feratah Hvadnik in Jerm'n pa za-
nimivo doživetje s prečudovitimi razgledi na martuljške 
vrhove.

V društvu delujejo vodniški, mladinski odsek in odsek za 
varstvo gorske narave. Nekateri člani društva pa so tudi 
člani Gorske reševalne službe Kranjska Gora.

Poleg planinskih večerov društvo organizira modre petke 
z izobraževalnimi vsebinami, srečanja za starejše planince, 
druženja, vodene oglede po gozdni učni poti in številne izle-
te. Mislimo, da vsak član društva v tej pestri dejavnosti lahko 
zase najde kaj zanimivega, oziroma dejavnost, ki mu pomaga 
pri premagovanju težav sodobnega življenja.

Planinstvo ni samo telesna aktivnost, ki prispeva k zdra-
vemu načinu življenja, ampak je tudi vir številnih etičnih, 
kulturnih in duhovnih vrednot.

BIVAK
Tatjana Perovšek

Društvo oskrbuje tudi bivak Pod Špikom, ki je bil z veliko 
energije in s prostovoljnim delom planincev dan v upora-
bo leta 1975.

Bivak je lična brunarica z dvema ločenima prostoroma in 
manjšo drvarnico. Na vrhu je zimska soba, odklenjena je 
skozi celo leto z ležišči za šest do osem planincev. Spodnji 
del je večji prostor z vso opremo potrebno za bivanje in je 
zaklenjen.

Bivak je od vsega začetka oskrbovan, v drvarnici so »nap-
ravljena drva«, v velikem rezervoarju se zbira kapnica, ki 
pa ni pitna. Pitno vodo si lahko prinesemo iz približno pol 
ure oddaljenega studenca.

BIVAK POD ŠPIKOM
Tone Oman

Mlajši planinci Smo bili pripravniki v Alpinističnemu od-
seku Planinskega društva  Jesenice, kjer je bil naš mentor 
Janez Krušic, takratni načelnik na Jesenicah. Veliko vzpo-
nov v gorah smo naredili skupaj. Na njegov predlog smo 
leta 1967 v našem planinskem društvu ustanovili svoj al-
pinistični odsek, h kateremu se je vpisal tudi Janez.

Bil je zelo aktiven pri vsakem delu in kmalu se mu je poro-
dila ideja, da bi Pod Špikom zgradili bivak. Predlog je prišel 
na upravni odbor društva in začeli so se razgovori o posta-
vitvi bivaka. Predsednik društva Jurij Lacker je to zamisel 
podpiral in začeli smo z dejavnostmi.Rutarški planinci ob odkritju spominskega obeležja v Španiji
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Takratne razmere so dovoljevale, da smo lahko Pod Špi-
kom sami določili, kje bo bivak stal. Gozdovi so bili v lasti 
države. Janez je prinesel načrt bivaka, ki je bil že zgrajen na 
Voglu in smo ga pomagali graditi tudi člani Alpinističnega 
odseka Planinskega društva Gozd Martuljk.

Z začetnimi deli smo začeli leta 1968. V prvi delovni akciji 
smo izravnali teren, kjer naj bi bivak stal. Menili smo, da 
je najbolj varen kraj proti plazovom na vrhu hribčka, kar 
se je kasneje izkazalo, da ne drži. V dolinici za bivakom je 
gozdar določil, katera drevesa lahko podremo za bruna 
in ostrešje bivaka. Naslednje leto smo smreke požagali in 
razžagali na določeno dolžino in jih spravili v bližino pred-
videnega objekta. Začelo se je zares.

Bili smo mladi in zagnani. Do bivaka je bilo potrebno ves 
material znositi - deske za opaž, vreče cementa, iz bliž-
njega melišča smo nosili pesek za betoniranje in hodili 
po vodo na studenec, ki je oddaljen več kot pol ure. So-
delovali smo s celotnim društvom in nobeno delo nam 
ni bilo odveč. Gozdne ceste, ki danes pelje do zgornjega 
parkirišča, ni bilo, zato smo material z očetovim konjem 
in prvim delom voza zvozili do koder je šlo, potem pa na 
pleča in gremo. Srečo smo imeli, da sta se našla dva doma-
čina, Janez Cigale in Jože Smolej, ki sta bila pripravljena 
kar Pod Špikom otesati vsa bruna za stene in ostrešje in to 
za minimalno plačilo.

Skodle za streho je pripravljal Tone Oman starejši, delali 
smo jih v bližini sedanje klopce, kjer je danes odcep do 

Mrzlih vod. Pot od klopce do bivaka smo morali velikok-
rat prehoditi, skodle smo nosili s krošnjo, po sedemdeset  
kosov. Pri delu so nam pomagali tudi alpinisti drugih od-
sekov, Tržiča, Jesenic, Kamnika in Ljubljane matice. So-
delovalo je veliko članov našega društva in bivak je dobil 
obliko in streho. Potem pa so se dela ustavila.

Tri ali štiri leta kasneje smo nadaljevali z deli v notranjo-
sti bivaka. Nosili smo deske za notranji opaž, prinesli smo 
tudi pograde. Iz hotela Špik smo dobili rabljene blazine in 
odeje. Na poklicni šoli v Kranju je Kristijan Robič organizi-
ral športni dan in pripeljal dijake, ki so na bivak znosili vso 
podarjeno opremo.

Okna, vrata in omare nam je za minimalno plačilo na-
redil domačin Alojz Mertelj (Makovčev Lojz). Tudi to je 
bilo potrebno znositi Pod Špik. Ko smo dobili opeko in 
tuljave za dimnik, smo organizirali posebno akcijo za 
nošenje. Dimnik je pozidal domačin Karlo Okretič, ki 
je bil najstarejši udeleženec delovnih akcij Pod Špikom. 
Znositi ves material po hudi strmini do bivaka ni bil 
mačji kašelj.

Okoli bivaka smo se velikokrat družili že v času gradnje. 
Na otvoritev, ki je bila leta 1975, smo povabili vsa sloven-
ska društva in veliko se jih je vabilu odzvalo. Udeležba je 
bila velika. Vendar s tem delo še ni bilo končano.

Leta 1983 je bilo treba streho na bivaku ponovno prekri-
ti. Takrat pa nam je že pomagala posadka helikopterja in 
nam dostavila pocinkano pločevino, kasneje pa tudi peč 

za ogrevanje in kuhanje, cisterno za meteorno vodo in le-
seni opaž za ureditev podstrešja in skupnih ležišč.

S podaljškom strehe proti zahodu smo pridobili prostor za 
drvarnico. Naredili smo novo stopnišče v zgornji prostor, 
kjer so sedaj skupna ležišča. Streho sta nam na novo prek-
rila Karlo Paulus z Dovjega in Milan Kosmač iz Mojstrane. 
Malo stran od bivaka smo zgradili tudi »WC opero«. Pri 
otvoritvi smo imeli bife kar tam. Zahtevna obrtniška dela 
so opravili Kovaričevi.

Leta 1987 se je marca izpod Velike Ponce utrgal snežni 
plaz. V slapu je drvel v ravnico Pod Špikom in dalje do prve 
najnižje klopce. Učinek plazu je bil tako močan, da je zrač-
ni pritisk polomil drevje vse do bivaka in premaknil tudi 
bivak. Zato smo morali bivak pritrditi tudi z jeklenicami 
in stene bivaka še dodatno okrepiti. Do bivaka smo morali 
prinesti kovinske dele, štiri kose ploščatega železa 80 cm 
x 20 cm x 3 m in štiri kose okroglega železa Ø 20 mm x 
4 m. To so bili najtežji deli, ki so nam jih pomagali nositi 
tudi člani drugih planinskih društev. Glede na posledice 
snežnega plazu smo šele ugotovili, zakaj v okolici bivaka 
raste samo mlado drevje.

Roman Hlebanja je leta 2004 na bivaku namestil solarni 
sistem in od takrat je uporabnikom na voljo tudi razsvet-
ljava.

Po osamosvojitvi so se razmere o lastništvu spremenile. 
Začela se je denacionalizacija lastništva in bivak je po no-
vem stal na ozemlju Ljubljanske nadškofije. Takratni ure-
dnik Družine, gospod Janez Gril, ki je bil tudi član našega 
društva in moj osebni prijatelj, nam je priskočil na pomoč 
in na Ljubljanski nadškofiji uredil, da nam je nadškofija 
odstopila oziroma podarila del zemljišča, kjer stoji bivak. 
Bivak je sedaj uradno z vsemi dokumenti last Planinske-
ga društva Gozd Martuljk. Po zaslugi gospoda Janeza Grila 
nam je nadškofija odstopila del zemljišča v Jasenjah, kjer 
stoji spominsko obeležje.

Pri bivaku je bilo kljub delu vedno veselo in veliko smo se 
šalili. Spomnim se, da smo domačinki, ki je prišla Pod Špik 
kar v sandalah, pribili sandalo na prag in da smo planincu 
z močno dioptrijo premazali očala. Prizadeti je vpil, da nič 
ne vidi, da mu je nekdo zamenjal očala. Zaradi »višinske 
bolezni« smo tudi večkrat šli na glavo, posebej pri pov-
ratku, saj je bila steza varna, mi pa prav tako. Pri bivaku 
smo kurili kres vse od osamosvojitve Slovenije pa do naše 
50-letnice.

Bivak pod Špikom

V zimah, ko je bilo zadosti snega, smo vedno organizirali 
tekmovanje na plazu Pod Špikom za Slavkov memorial. 
Prva leta je bila udeležba velika, kasneje pa je bilo tek-
movalcev vedno manj. Po končanem tekmovanju je bila 
razglasitev rezultatov pri bivaku. Vedno je bil to najlepši 
in najzabavnejši del tekmovanja.

Bivak je v prvi vrsti namenjen alpinistom za prenočeva-
nje, da drugi dan spočiti nadaljujejo težke vzpone v Špiku, 
v Frdamanih policah, v Poncah ali v Rušici. Namenjen pa 
je tudi tistim, ki se v njem družijo in zabavajo.

GOSPODARJI BIVAKA
Mihaela Oman

Pod Špikom na nadmorski višini 1424 m že štiriinštiride-
set let stoji bivak, ki ga upravlja Planinsko društvo Gozd 
Martuljk. Bivak je že od vsega začetka oskrbovan. Prva tri 
leta je bila oskrbnica Erna Lovrenčič, nato je oskrbovanje 
za naslednjih petnajst let prevzel Kristjan Robič. Od leta 
1993 je za vzdrževanje in dobro počutje gornikov v bivaku 
šest let skrbel Branko Robič, vse od leta 1999 do danes pa 
je skrb za bivak v mojih rokah.

Ob prevzemu skrbništva nad bivakom si nisem natančno 
predstavljala, kašna bo moja naloga. Od prejšnjih gospo-
darjev sem prejela veliko uporabnih nasvetov in informa-
cij, vendar sem se šele ob prevzemu ključev v resnici zave-
dala pomena in odgovornosti. Zaupan mi je bil bivak, ki je 
društvu in kraju v ponos. Nemalokrat sem se spraševala, 
ali se bom dela pravilno lotila, bom zmogla in če bom zna-
la ohraniti bivak tak, kot je bil skozi vsa ta leta.

Če je bila zame to na začetku obveza, je z leti postajala vse 
bolj navezanost in predanost nečemu, ki me je napolnje-
valo z novo energijo. Vedno raje sem zahajala v krnico Pod 
srcem in bivak je postajal moj drugi dom.

Spodnji del bivaka je zaklenjen, zato morajo obiskovalci 
priti k meni po ključe. Vsakega od njih sem si vedno dobro 
ogledala, se z njim pogovorila, da sem videla ali mu lahko 
zaupam, da bo v bivaku gospodaril tako, kot bi bil v svojem 
domu. Bivak so v vseh letih obiskali zelo različni ljudje. 
Nekateri so bili zgolj željni zabave in jim je bil bivak dobro-
došla sprememba. Priznati moram, da so bili ti na mojem 
seznamu dobrodošlih obiskovalcev na zelo nizkem mes-
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tu, saj običajno niso znali spoštovati truda in dela, ki smo 
ga v društvu vlagali v naš bivak. Po drugi strani pa so pri-
hajali alpinisti, ki jim je bivak pomenil dobrodošlo bivali-
šče pred vzponom na vrh. Ti ponavadi niso pustili sledov, 
prihajali so z nočjo in še v temi jutra odhajali osvajat nove 
smeri v steno. Prihajali so planinci, ki so bivak obiskovali 
zato, ker so želeli uživati lepoto neokrnjene narave in so s 
seboj odnesli nepozabne spomine in se v bivak še vračali.

Da lahko ohranjamo bivak urejen, imamo vsako leto de-
lovno akcijo, podobno kot bi se doma lotili pomladanskega 
čiščenja, le da naš dom stoji več sto metrov višje. Vse kar se 
lahko v bivaku premakne, nesemo na sonce, da se prezrači, 
pomijemo posodo in okna, ometemo pajčevine in uredimo 
ležišča. Vsako leto pripravimo tudi drva za zimo.

Po končanem čiščenju si vedno privoščimo malico. Utru-
jeni, vendar zadovoljni z opravljenim delom, se pozno po-
poldne vračamo v dolino. In tako vsako leto znova, ni nam 
težko, ker delamo s srcem.

Bivak obiščem večkrat na leto. Ko obiskovalci prinesejo 
nazaj ključe, grem pogosto še isti dan preverit bivak. Po-
berem rjuhe in preverim, če je vse kot mora biti.

Oskrbnica bivaka sem že dvajset let. Če mi bo zdravje do-
voljevalo, bom še naprej skrbela za bivak, ga še naprej obi-
skovala in ohranjala za zanamce.

PLANINSKE POTI
Oti Mertelj

Planinsko društvo Gozd Martuljk vzdržuje štiri planinske 
poti, in sicer Krnica - Špik, Pišnica - Kačji graben - Špik, 
Martuljek - Pod Špik in Martuljek - Za Ak v skupni dolžini 
13,584 km.

Markacijskega odseka v društvu nimamo, čeprav so v 
preteklosti posamezniki opravili tečaj in pripravništvo za 
markacista, potem pa zaradi različnih vzrokov prenehali z 
delom v društvu in odšli drugam. V letu 2018 sta dva čla-
na opravila izobraževanje po programu in trenutno ima-
mo dva markacista A kategorije.

Za varnejši korak po planinskih poteh v predelu Martuljka 
in v njegovi okolici ves čas skrbijo člani društva. V zadnjih 
desetih letih so za vzdrževanje, nadelavo in markiranje 

opazili, da se greben zaradi večjih nalivov in posledično hu-
dournih voda vedno bolj poglablja, v njem je bilo vedno več 
velikih skal, ki so močno oteževale prehod. Že takrat smo 
pot iz grabna na njegov levi breg izpeljali približno na polo-
vici, kasneje pa smo jo še enkrat popravljali in odcep naredi-
li še prej. Vendar imamo še vedno kar nekaj problemov, saj je 
izstop na levi breg strm in se pogosto posipa.

Steza preko melišča in naprej po pobočjih do Lipnice ni 
tako problematična. Pot je lepo urejena, uhojena, vzdrže-
vana, poteka v okljukih mimo Lipne špice do sedelca, od 
koder se s pomočjo varoval vzpnemo na vrh Lipnice (2417 
m). Vrh se širi od Lipne trate proti Veliki Dnini. Tu so goz-
dovi, po domače na Lesu ali na Lipniku. Že nekaj časa nas 
spremljajo lepi pogledi proti Veliki Dnini, ostenju Škrlati-
ce, Vršiču in Mavrincu, Mali Mojstrovki in Jalovcu.

Dostop na vrh Lipnice smo že pred več kot šestdesetimi 
leti opremili z jeklenicami. Kasneje smo ga dopolnjevali 
na vseh težjih mestih po skalnatem terenu do vznožja Špi-
ka. Za nami je dokončno opremila stezo še delovna skupi-
na markacistov Planinske zveze Slovenije.

Da so prve steze na Špik sploh nastale, gre zahvala tukajš-
njim domačinom, ki so imeli ovce celo na vrhu Lipnice in 
tudi na Frdamanih policah in lovcem, ki so po skalnatih 
brezpotjih sledili divjadi.

poti opravili 837 ur prostovoljnega dela. V to število ur je 
vključeno tudi delo markacistov iz Komisije za planinske 
poti pri Planinski zvezi Slovenije, ki so sodelovali v zah-
tevnejših akcijah.

Vsi, ki vzdržujejo planinske poti, opravijo veliko nevidne-
ga dela, zato da mi kot obiskovalci gora lahko nemoteno 
uživamo v naravi in dosegamo svoje cilje. Žal pa se to delo 
še vedno premalo ceni in marsikatera kritika na račun poti 
včasih ni upravičena.

POTI, KOT SE JIH SPOMINJAM
Tone Oman

IZ KRNICE NA ŠPIK

Obe opisani stezi na Špik smo dobili v oskrbo od Planinske 
zveze Slovenija. Pri koči v Krnici, do koder je uro hoda od 
vršiške ceste ob Pišnici, se steza odcepi levo. Ko smo prevze-
li stezo, je bila speljana ob Gruntovnici po hudournem grab-
nu skoraj do odcepa steze v Veliko Dnino, kjer se je odcepila 
na levi breg proti melišču. Ko smo prvič markirali stezo, smo 

0

50

100

150

200

250

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Urejanje planinskih poti skozi čas

Opravljene ure prostovoljnega dela na planinskih poteh  
od leta 2009 do 2018

POT OB KAČJEMU GRABNU NA ŠPIK

Steza je znana po svojem nenavadnem imenu. Začne se ob 
izviru Črne vode, pelje po pobočju Kačjaka in se nadalju-
je levo od Kačjega grabna (včasih graben nad Kačnikom). 
Steza je zahtevna in precej izpostavljena eroziji. Pot preide 
v bukov gozd in višje v ruševje. Tu je teren spolzek in ne-
predvidljiv, nanj vsako leto bolj vplivajo vremenski pojavi 
in zelo težko ga je vzdrževati in varno posodobiti.

Nad mejo rastja vidimo levo od nas vrh Pogorele glave (2022 
m), katere ime je povezano s pastirjema Markcem in Anžkom. 
Ko sta med skalovjem pod Špikom iskala ovce, sta se ustavila 
na vrhu, kjer sta bivakirala. Ker je postajalo hladno, sta zakurila 
ogenj, ki pa se je na žalost razširil in vse rastje naokoli je pogo-
relo, vrh pa se od tedaj imenuje Pagareva gvava. Nad Pogorelo 
glavo pride pot do pod Lipnice in se nadaljuje preko melišč 
(plazišč) med severozahodno steno Lipnice in jugovzhodno 
steno Špika. To je izredno plazovito območje, pot je naporna, 
dva koraka gor in pol koraka dol, kamenje se ves čas proži. Pot-
rebna je potrpežljivost in previdnost. Melišče zapustimo, ko se 
priključimo poti iz Krnice.

Razmišljamo, kako izpeljati novo, prijaznejšo in obstojnej-
šo varianto steze, ali pa jo celo popolnoma opustiti. S to 
smerjo so se že soočili tudi člani komisije za pota Planin-
ske zveze Slovenije, vendar prave možnosti še nismo našli.
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Pot je zanimiva predvsem zaradi sestopa z vrha Špika. 
Prva tretjina poti poteka po melišču, ki je za sestop naj-
lažji in najkrajši, vendar se kasneje začenjajo že opisane 
težave. Pot smo večkrat popravljali in namestili kline in 
jeklenice na mestih, kjer bi lahko prišlo do zdrsa. Veliko 
smo se posvetovali tudi s starejšimi domačini planinci iz 
Kranjske Gore. Pot so posodabljali tudi člani komisije za 
poti pri Planinski zvezi Slovenije, tudi skupaj smo že iskali 
primerne rešitve, do sedaj neuspešno.

Priporočam vsem v razmislek, kako in ali sploh urediti 
pot, da bo prijetna in prijazna za planince.

STEZA ZA AK

Po pripovedovanju očeta in Vlipcovega Miha je prvotno 
obstajala samo shojena steza (brezpotje), ki je služila lov-
cem in delavcem, ki so kurili kope za oglje. Ena od teh kop 
je gorela tudi Za Akom, oglje pa so v vrečah nosili do vlake, 
ki je bila nižje bolj na dostopnem kraju, od tam pa na sa-
motežnih saneh v dolino. Prvi, ki so bolj usposobili stezo, 
so bili smučarji – alpinisti, ki so v strmem delu ob bukvah 
potegnili jeklenico, da so hodili bolj varno, ker so morali 
nositi smuči.

Na nekaterih mestih so tudi opremili stezo z varovalnimi 
klini. Kasneje so prevzeli opremljanje in vzdrževanje poti 
člani našega planinskega društva. Na strmem delu se je iz-
kopala steza in pot se je takrat tudi markirala. Na nekaterih 
mestih se je tudi trasa spremenila. V zgornjem skalnem 
delu so bile nameščene nove jeklenice in stopi. Tudi na za-
četku je prvotno potekala steza bolj levo od potočka, sedaj 
gre desno.

Spomnim se, ko smo prvič z markacijami označili stezo, so 
nas jeseniški alpinisti kritizirali. Uroš je celo v časopisu Žele-
zar pisal, kaj da počnemo s temi rdečimi packami. Spomnim 
se tudi, da sva s Kristeljnom na izstopnem delu steze vrtala v 
skalo za nadomestitev klinov z izposojeno »kobro«, ki je bila 
težka 30 kg in izposojena od Gradbinca. Kasneje je bila pot 
še večkrat posodobljena zlasti v tistem delu, kjer je odcep 
do drugega slapa. Omenim naj tudi, da je večkrat Za Akom 
potekalo mednarodno tekmovanje alpinistov smučarjev, 
ki so ga organizirali Jeseničani. Mostiček, ki je v srednjem 
delu steze, smo morali že večkrat obnoviti. Prvotna pot je 
potekala že pred mostičkom naravnost navzgor. Moram pa 
poudariti, dobri so bili alpinisti, ki so postavili bivak III Za 
Akom. Potrebno je bilo znositi kar velike kose pločevine po 
tako strmem terenu.

Izletniška dejavnost je v našemu društvu zelo pestra 
in prilagojena starostnim skupinam. Izleti za otroke in 
mladino potekajo v okviru mladinskega odseka. Osta-
le člane in starejše vodijo na izletih vodniki društva, na 
pomoč pa jim priskočijo tudi vodniki mladinskega od-
seka. Pri zahtevnejših turah pri vodenju sodelujejo čla-
ni Gorske reševalne službe Kranjska Gora, ki so obenem 
tudi člani našega društva. Vsako leto vodniki pripravijo 
seznam izletov, pohodov in tudi zahtevnejših tur, ki jih 
ob začetku leta objavimo v zgibanki Program izletov in 
drugih aktivnosti društva. Poleg izletov za člane prip-
ravita program dela tudi mladinski odsek in odsek za 
varstvo gorske narave.

Od leta 2009 do sredine leta 2019 smo imeli 115 izletov, 
povprečno 10 izletov na leto. Obiskali smo kraje doma in 
tudi v tujini. Slovenijo smo že prehodili po dolgem in po-
čez in se povzpeli na številne vrhove. Kljub temu pa jih je 
nekaj ostalo še za naslednja leta.

Od tujih gorstev smo obiskali vrhove v Grčiji, v Bolgariji, v 
Švici, v Avstriji, v Italiji in pešačili smo ob Ligurski obali. 
Zaradi vremenskih neprilik in drugih dejavnikov nam žal 
vsako leto odpade nekaj izletov.

Ker natančnih podatkov nimam, čas pa je naredil svoje, ne 
morem omenjati imen. Napisano je bolj po mojem spomi-
nu in po pripovedovanju drugih.

STEZA POD ŠPIK

Z markiranjem in vzdrževanjem poti smo začeli člani 
našega planinskega društva. Steza je omogočila obisko-
valcem in alpinistom pravo doživetje v raju Pod Špikom. 
Kasneje smo začeli z izgradnjo bivaka in smo po njej to-
vorili material. Spomnim se, da smo v eni izmed delovnih 
akcij pri bivaku videli tudi konja in osla, s katerim je po-
magal tovoriti material Grajenjekov Peter s svojimi takrat 
še majhnimi otroki. Spomnim se, da je med tovorjenjem 
cementa sredi poti osel odpovedal, cement smo morali do 
konca prinesti sami, osel pa je smeje prišel tudi do bivaka. 
Pri bivaku smo kurili kres vse od osamosvojitve Slovenije 
pa do naše 50-letnice.

IZLETI
Oti Mertelj

Organizacija izletov v društvu sega že v leto 1959, ko so člani 
organizirali prvi izlet v Logarsko dolino. Druženje na izletih 
in želja po spoznavanju novih krajev in osvajanju vrhov so 
bili v preteklosti glavni razlogi za včlanitev v društvo.

S konjem in oslom po poti Pod Špik

Od leta 1999 v okviru akcije »Živi zdravo za zabavo« vsako 
leto organiziramo pohode na vrhove v naši okolici, kjer 
imajo tudi ostali možnost, da se nam pridružijo.

Izlet v neznano ali izlet v znano je številčno najbolj obi-
skan izlet, ki je običajno v novembru ali decembru. S tem 
izletom, ki je namenjen vsem generacijam planincev, zak-
ljučimo planinsko sezono. Spoznavanje krajev in njihovih 
zanimivosti tako doma kot v tujini, pokušine domačih 
izdelkov, dobra volja in zabava, pogosto privabijo v naše 
vrste tudi ostale krajane, ki niso člani društva. 

Januarja izletniško dejavnost pričnemo z nočnim pohodom 
in druženjem ob polni luni.

TEKMOVANJA
Renata Oitzl

SANKANJE, VELESLALOM IN TEK NA SMUČEH

Gozd Martuljek je bila vedno zimska destinacija in seveda 

Izlet v Logarsko dolino
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klimatsko zdravilišče. Domačini so se sankali in smuča-
li. To je ostalo v krvi tudi današnjim generacijam. Največ 
članov se je udeležilo tekmovanj v sankanju. Sankali so se 
mladi in stari. Pogumno so se spustili po včasih tudi le-
deni sankaški progi. Čisto najmlajši so se v cilj prisankali 
skupaj s starši. Proga je bila urejena s pomočjo Agencije 
Julijana. Na štartu in cilju smo bili za točno merjenje ča-
sov in zapisnik zadolženi člani upravnega odbora, z mo-
dernimi walki talkiji, novimi štoparicami in mobiteli pa je 
tekma potekala bolj tekoče.

Prav tako vroče, čeprav je bilo tudi kdaj pod ničlo, se je do-
gajalo na tekmah v veleslalomu in teku na smučeh. Progo 
smo pripravili s koli (Alpski smučarski klub ASK Kranj-
ska Gora) in štartnimi številkami. Za merjenje časov smo 
izbrali profesionalca Timing Mojstrana. Za tek pa Branka 
Trstenjaka in Matjaža Črva. Vse je potekalo na visokem ni-
voju. Ker se v naši deželi nič več ne splača, žičnice v Gozdu 
Martuljku ni več. Toda smučarsko navdahnjene rutarške 
planince to ni ustavilo. Matej Oblak, »minister« za šport pri 
Planinskem društvu Gozd Martuljk, je s pomočniki orga-
niziral tekmo tako, kot se spodobi. Smučarji, ki niso ostali 
doma (v nasprotju s tistimi: »Oh, pa ne bomo štamfali!«), 
so bili prijetno presenečeni, saj so bili na start pripeljani z 
motornimi sanmi. Tekmovanje je v malo drugačni izved-
bi lahko tudi zelo zabavno.

Na vseh tekmah so bili pomembni rezultati in seveda me-
dalje. Kdo je bil najhitrejši? Kdo najstarejši? Kdo najmlaj-
ši? Največ pa so pomenila skupna druženja s tekmovalci, 
z gledalci, z vaščani in z mimoidočimi, ki so se pogreli s 
toplimi napitki in dobrotami naših članic. Lepo vreme, 
zagnanost in energija vseh udeležencev, veselje ob rezul-
tatih, za nas organizatorje pa zadovoljstvo, da smo opravili 
dobro delo, pa so nas greli še kar nekaj dni.

Kadar so bile lepe zime in smo lahko organizirali več te-
kem, smo od leta 2010 začeli šteti točke in tekmovalci so 
tekmovali tudi za Pokal rutarških planincev.

Leta 2010 smo člani Planinskega društva Gozd Martuljk 
prvič podelili Pokal rutarških planincev. Za pokal se toč-
kujejo vsa posamična zimska tekmovanja in tekmovanje 
za Slavkov memorial v istem letu. Največje število točk 
je pri moških dosegel Dušan Vidmar, pri ženskah pa Teja 
Robič.

Pokala sta bila podeljena po tekmi za Slavkov memorial 
pri bivaku Pod Špikom 23. 5. 2010.

Spomini

Veliko skupnih prehojenih poti, delovnih akcij, druženj, 
tekmovanj, predavanj in izletov, se je zvrstilo v 70. letih 
delovanja Planinskega društva Gozd Martuljk. Večino-
ma nam razne prigode narišejo nasmešek na obraz, nes-
reče v gorah pa so nam v srcu pustile žalostne spomine. 
Leta 1978 se je na odpravi v španske Pireneje smrtno po-
nesrečil moj sorodnik Slavko Mertelj - Pajštvar. Ob tej pri-
liki je bil domačim v veliko pomoč pri urejanju njegove 
vrnitve gospod Jose Ma Carnicer iz Reusa. Naslednje leto 
je pomagal tudi pri organizaciji postavitve spominskega 
obeležja na mestu nesreče na masivu Pintrati, kamor se 
nas je odpravilo trinajst planincev iz Gozda Martuljka. 
Pet nas je takrat šlo tudi na najvišji vrh pogorja, na Pico 
de Aneto (3404 m), Janez Mertelj, Tone Oman, Alojz Hle-
banja, Vladimir Boris Pogačnik – Ruli in jaz. Z družino 
Carnicer smo navezali prijateljske stike, ki jih je gospod 
Carnicer zabeležil tudi na filmskem traku in v brošurah. 
V enem od posvetil je zapisal: 

V spomin Slavku Merteljnu in vsem prijateljem Planinskega 
društva Gozd Martuljk

Vsem vam, ki Vas imam za svoje najljubše prijatelje, mi do-
volite nekaj vrstic spominjanja na naša skupna prisrčna 
srečanja.

HOKEJ

Zelo pomembno tekmovanje v zimskem času pa je na 
večnamenskem igrišču. Tam mladi člani delajo led. Ko 
se temperature spustijo pod ničlo, se akcija začne. Fantje 
se sami organizirajo in pričnejo polivati, pa čistiti, pa spet 
polivati ploskev. In če je sreča z mrazom, se mora uradna 
tekma čim hitreje organizirati. Člani upravnega odbora 
morajo poskrbeti za štoparico, piščalko, vabila, plakate, 
medalje, zapisnik, razglasitev, za tople napitke in foto-
grafiranje. Za pravilno sojenje imamo že stalna sodnika 
Slavka Merteljna in Valija Robiča. Kljub mrazu, pridoblje-
nih buškah in včasih zanohtanih rokah, smo na koncu vsi 
srečni. Vsi smo zmagovalci.

SLAVKOV MEMORIAL
Romana Benčina

Društvo je v španskih gorah izgubilo svojega mladega 
člana in alpinista Slavka Merteljna. V njegov spomin smo 
v pozni pomladi leta 1979 organizirali tekmovanje v ve-
leslalomu na snežiščih Pod Špikom in ga poimenovali 
Slavkov memorial. Tekmovanje je postalo tradicionalno 
in je organizirano vsako leto, če so le snežne razmere pri-
merne. Zaključek je pri bivaku in zmagovalci smo vsi, ki 
dosežemo cilj, ohranjamo planinstvo in se spominjamo.

Vse se je začelo v Benasqueju. Naša občutja so bila glede na 
vaše bolečine zelo blizu našim. In naenkrat smo se zbližali.

In v teh trenutkih ne nehamo moliti zanj in naše življenjsko 
občutje bo namenjeno našemu pogrešanemu prijatelju.

Prevedel Vladimir Boris Pogačnik - Ruli

Najmlajši hokejisti Od priprave proge do izvedbe tekmovanja
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FERATA
Ferata je športno plezalna pot, največkrat v bližini turi-
stičnih središč. Beseda ferata izvira iz italijanščine »via 
ferrata« in pomeni železno pot. Speljana je preko zahtev-
nejših, strmih in izpostavljenih sten, kjer si pri plezanju 
pomagamo z močjo rok in nog. Pot je opremljena z jekle-
nicami, klini in stopami. Namenjena je predvsem adrena-
linskim užitkom.

V Gozdu Martuljku imamo dve urejeni ferati. Nanje se mo-
ramo podati dobro opremljeni, kondicijsko pripravljeni in 
v ugodnih vremenskih razmerah.

FERATA HVADNIK
Gusti Luzar, Klemen Robič

Ferata skozi Hvadnik ima kar dolgo zgodbo. Prvo različico 
ferate sta naredila Klemen Gričar in Mitja Šorn. Uporablja-
la sta jo kot turo za svoje kliente, saj brez spremstva vodni-
ka ni bila enostavno prehodna. Na začetku je bil šestdeset 
metrski spust, na koncu pa viseča lestev in pa žičnica.

Ko smo popravljali pot skozi sotesko mimo prvega slapa, 
je župan Jani Hrovat predlagal, da bi skozi Hvadnik nare-
dili klasično ferato. Pri planinskem društvu smo to idejo 
podprli. Morali smo pridobiti soglasje lastnikov zemljišč, 
in sicer od Friderika Robiča, Marjana Robiča in Iztoka 
Robiča. Pripravili smo tudi projektno dokumentacijo in 
razna druga soglasja, ki jih je pridobil naš takratni pred-
sednik Klemen Robič. Z deli smo tako lahko pričeli spo-
mladi 2017. Ferato so umestili za to usposobljeni izvajalci. 
Mi pa smo kot planinsko društvo urejali dostopno in iz-
stopne poti. Glavnino del so opravili Klemen Robič, Tadej 
Pavlovič, Igor Tožbar, Gregor Mertelj in Gusti Luzar. Sme-
rokaze je izdelalo podjetje Grafika Zupan, montažo pa 
ekipa planincev, ki so bili že omenjeni kot najbolj delavni.

Dolžina poti je 500 m, višinske razlike je 250 m, plezanje 
po soteski pa traja 2 uri. Ferata ima vpisno knjigo na vrhu in 
razgledno klop. Klop sta postavila Gregor Mertelj in Gusti 
Luzar leto kasneje. Že po enem letu nas je presenetilo izred-
no število obiskovalcev poti, v večini primerov s pohvalni-
mi mnenji. Ferato je obiskalo preko 1000 obiskovalcev.

Ferato je potrebno redno pregledovati in vzdrževati. No-
vembra 2018 nam je visoka voda naredila veliko škode, 
ferato smo morali temeljito popraviti na nekaterih mestih 
celo preurediti.

PLEZALNA STENA
Tatjana Perovšek 

Na plezalni steni so za najmlajše organizirane plezalne 
urice. Vsak ponedeljek v času šolskih počitnic prihajajo 
otroci od najmlajših do malo starejših. Urice so dobro obi-
skane, saj se na srečanjih poleg izpopolnjevanja v plezanju 
tudi družijo in uživajo v naravi. Vsi pa so v pričakovanju 
zadnjega ponedeljka počitnic, saj je takrat na sporedu čis-
to pravo tekmovanje v plezanju.

Starostnih omejitev ni, vsak se lahko pridruži in vsi 
nestrpno pričakujejo, da se izkažejo. Ne manjka tudi navi-
jačev in imamo čisto pravo tekmovalno vzdušje.

Na koncu pa so zmagovalci vsi. Vsi, ki si upajo v visoko 
steno in ki z voljo in močjo dosežejo cilj, tudi če niso čisto 
na vrhu. To so vrednote, ki nas vodijo tudi skozi življenje. 
In med zmagovalci imamo bodoče zmagovalce na drugih 
področjih, ki si kalijo voljo in duha na plezalni steni v Goz-
du Martuljku.

Ferata je zaradi zdrsa in možnosti ledu v zimskem času za-
prta, prav tako je zaprta tudi ob visokih vodah.

FERATA JERM'N

V bližini ferate Hvadnik je bila letos urejena ferata Jerm'n, 
ki je bila odprta 29. 7. 2019. Že začetek ferate je težaven. 
Speljana je po gladki steni do Jermanovega slapa, ki ga 
prečimo čez viseči most in nadaljujemo po deloma pre-
visni steni. Po ponovnem prečenju potoka smo že blizu 
izstopa iz ferate.

Ferata je namenjena izkušenim plezalcem, je strma in na 
nekaterih mestih zelo izpostavljena. Višinska razlika je 180 
m, dolžina poti pa 220 m. Za plezanje bomo potrebovali 
dobro uro, za sestop po označeni gozdni poti pa 30 minut.

V ferati Hvadnik

Pogumni mladi plezalci

VEČNAMENSKO IGRIŠČE
Tatjana Perovšek 

Že leta 1977 so mladi predlagali, da se ob potoku Hladnik 
uredi prostor za športne dejavnosti vseh krajanov. Leto 
dni kasneje so na mestu, kjer je bilo prvotno neurejeno ze-
mljišče in odlagališče odpadkov, začeli z izgradnjo. Z veli-
ko truda in energije članov društva je bilo leta 1984 dano 
v uporabo teniško igrišče. Sprva je bilo igrišče zelo obiska-
no, z leti pa vse manj. Le v zimskem času je občasno zaži-
velo, ko je bilo na njem drsališče. Zaradi denacionalizacije 
dela zemljišča je igrišče začelo propadati. Občina Kranjska 
Gora je čez leta uredila zemljiško knjižne zadeve in kas-
neje postavila novo večnamensko igrišče ter ga predala v 
upravljanje društvu.

V letu 2010 je igrišče ponovno zaživelo z zimsko hokej-
sko tekmo in otvoritveno nogometno tekmo. Igrišče se je 
skozi leta nadgrajevalo in redno vzdrževalo. Mladi in malo 
manj mladi so se na igrišču lahko pomerili v igranju no-
gometa in košarke, pozimi so bila na ledeni plošči redna 
hokejska tekmovanja in drsanje. Od leta 2004 je zadnjo 
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GOZDNA UČNA POT RUTE
Lili Smiljić 

Odsek za varstvo gorske narave je v letu 2012 začel z ure-
janjem gozdne učne poti. Otvoritev poti je bila 7. 11. 2014. 
Na poti do prvega slapa se je na mestu, kjer so bili nekoč 
kamni, ki so preprečevali nedovoljeno parkiranje sredi 
gozda, uredilo zemljišče in postavilo skalnjak. Pri skal-
njaku so postavljene štiri informacijske table in hišica. Na 
nezahtevni krožni poti v skupni dolžini cca. 1,2 km, ki je 
speljana po obstoječi gozdni cesti in deloma po izhojeni 
stezi ob potoku Martuljek, so drevesne in grmovne vrste 
označene s slovenskim in latinskim imenom. Na poti so 
tudi dodatne tri informacijske table. Z gozdno učno potjo 
se je želelo poudariti pomembnost gozda in njegovo vlogo 
v vsakdanjem življenju. Namenjena je obiskovalcem vseh 
starosti, ki si želijo spoznati in doživeti ta enkraten kotiček 
narave pod martuljškimi vršaci. Skalnjak in gozdno učno 
pot člani redno vzdržujejo.

Igrajmo se v Rutah

soboto v mesecu avgustu organizirana prireditev za otro-
ke Igrajmo se v Rutah. V letu 2018 je bila okoli igrišča pos-
tavljena tudi nova ograda (banda).

IGRAJMO SE V RUTAH
Simona Jeglič

Pod idilično panoramo Martuljkove skupine se vsako 
zadnjo soboto v avgustu mentorji in vodniki srečamo z 
najmlajšimi na prireditvi Igrajmo se v Rutah, namenje-
ni otrokom do 15. leta starosti, dobrodošli pa so tudi nji-
hovi starši. Skupaj se spoznavamo z različnimi igrami, 
preko iger spoznavamo različne materiale, poudarek pa 
je predvsem na naravnih materialih. Učimo se hoditi s 
hoduljami, kar pa včasih ni tako lahko, zato radi prisko-
čimo na pomoč. Vsako leto se v sklopu prireditve orga-
nizirajo tudi ustvarjalne delavnice na temo narave in 
planinstva. Alenka Peternel Huber je na preteklih prire-
ditvah s poslikavo obrazov spremenila otroke v pravljič-
na bitja za en dan. V letošnjem letu pa je nasmeh na otro-
ške obraze pričaral čarodej Toni. Udeleženi se po igrah 
in ustvarjalnih delavnicah lahko okrepčajo s toplim 
obrokom in domačim kruhom iz krušne peči. Posebno 
doživetje pa je priprava prigrizka, za katerega večinoma 
poskrbijo otroci sami pod budnim očesom mentorjev. 
Otroci se naučijo zamesiti testo za kruh. Vzhajano testo, 
ovito okoli vrbovih ali leskovih palic, najmlajši spečejo 
nad ognjiščem v bližini večnamenskega igrišča. Pri tem 
se naučijo osnov za preživetje v naravi in pa varnega 
dela z ognjem. Za varstvo pred požarom poskrbijo ga-
silci Prostovoljnega gasilskega društva Gozd Martuljek. 
Doprinos prireditve je spoznavanje, skepanje novih pri-
jateljstev, medsebojno druženje otrok in navsezadnje 
medgeneracijsko druženje.

Tradicionalna prireditev Igrajmo se v Rutah se odvija vsa-
ko leto zadnjo soboto v mesecu avgustu na večnamenskem 
igrišču v Gozdu Martuljku tik pred pričetkom novega šol-
skega leta, in sicer že od leta 2004 dalje. Ob deževnih dnevih 
se prireditev preseli v večnamensko dvorano v Dom kraja-
nov v Gozdu Martuljku. Za organizacijo dogodka je zadol-
žen Mladinski odsek Planinskega društva Gozd Martuljk v 
sodelovanju s Centrom za pomoč mladim Občine Kranjska 
Gora. Prireditev delno sofinancira Občina Kranjska Gora.

Lepi čeveljc

Izhodišče gozdne učne poti
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ODSEKI SE PREDSTAVIJO 

VODNIŠKI ODSEK
Majda Papler

Prvi vodniki v gorah so bili domačini, ki so živeli in delali v 
gorskem svetu. Poznali so brezpotja, se podajali v strmine 
na lovu za divjadjo in nabirali so zelišča. Ko so v naše gore 
začeli zahajati raziskovalci, so jih spremljali na brezpotjih, 
vodništvo pa se je pri nas začelo s prvim vzponom na Triglav 
in se razširilo, ko so se v skale začeli odpravljati prvi turisti.

Slovensko planinsko društvo je prvi tečaj organiziralo leta 
1906 v Ljubljani, leta 1957 je bil izveden prvi tečaj za mla-
dinske vodnike. Načrtno usposabljanje vodnikov pa se je 
začelo leta 1976. V letih od 1991 do 1993 je Planinska Zveza 
Slovenije poenotila programe usposabljanja. 

V kroniki društva zasledimo, da smo začeli z izobraže-
vanjem mladinskih vodnikov že v letu 1962. Mladi so se 
udeleževali pionirskih taborov po različnih krajih Slove-
nije. Po letu 1982, ko smo dobili mladinskega vodnika, ki 
se je izobraževal v Planinskem učnem središču v Bavšici, 
nekaj časa ni bilo zanimanja za tovrstno izobraževanje. 
Večje število članov pa se je tečajev ponovno udeležilo po 
letu 1992 in jih tudi uspešno zaključilo.

To so bili naši začetki strokovnega usposabljanja za vod-
nike, čeprav je društvo že pred tem izpeljalo več izletov 
na bolj ali manj zahtevne kraje. Na veliko poteh je naše 
planince vodil Vasja Jerovšek, ki je bil v devetdesetih letih 
zelo aktiven in izkušen vodnik. Poleg vodenja je prenesel 
veliko izkušenj in znanja na mlade, ki so se želeli preizku-
siti v vodenju.

V današnjih časih predstavlja vodništvo načrtovano, orga-
nizirano in varno vodenje izletov, pohodov in alpinističnih 
vzponov. Za pridobitev licence moramo planinski vodniki 
opraviti strokovni program usposabljanja, ki ga obnavlja-
mo vsaka tri leta.

Vodniški odsek že vrsto let deluje v okviru društva. Danes 
je gorski vodnik v društvu Klemen Gričar, imamo pa tudi 
šest aktivnih planinskih vodnikov: Majdo Papler, Simono 
Jeglič, Saro Mertelj, Mojco Sluga, Špelo Vidmar in Antona 

Robiča. Aktivno in vedno dobrodošlo pomoč pri vodenju, 
predvsem na zahtevnejših turah, so vsa leta nesebično 
nudili Tone Oman, Andrej Žemva in Gusti Luzar, vsi tudi 
člani Gorske reševalne službe.

Člani vodniškega odseka smo v prvi vrsti ljubitelji gora in 
narave. S svojim vedenjem in ravnanjem spodbujamo k 
varni hoji in medsebojnemu sodelovanju. Svoja doživetja 
želimo deliti z vsemi, ki se radi podajo po označenih poteh 
ali v neznana brezpotja. Mladim pomagamo pri plezanju 
na umetni plezalni steni ali se jim pridružimo na taboru, 
ko raziskujemo nove kraje. Osvajamo tudi tuja gorstva, v 
poseben užitek so obiski ferat v domačem kraju.

Biti planinski vodnik je obveza in ponos. Ko pripravljamo 
turo se zavedamo svoje odgovornosti in se nanjo dobro 
pripravimo. Ko se vračamo smo veseli, če so zadovoljni 
udeleženci in ko se ponovno vračajo, se zavedamo, da naš 
trud ni zaman.

Želimo si še veliko vodenih poti v vaši družbi tudi v pri-
hodnje.

ODSEK ZA VARSTVO  
GORSKE NARAVE
Lili Smiljić

Odsek za varstvo gorske narave pri Planinskem društvu 
Gozd Martuljk je začel delovati v letu 2010. V simbolu od-
seka je lepi čeveljc. Prvi sestanek odbora je bil 6. 3. 2010, 
kjer so se dogovorili o izhodiščih in ciljih odseka. Prva na-
čelnica odseka za varstvo gorske narave je bila Tadeja Zu-
pančič. V prvem letu delovanja se je vzpostavilo sodelova-
nje z Meddruštvenim odborom za varstvo gorske narave 
Gorenjske. Sodelovalo se je pri akciji »Očistimo Slovenijo 
v enem dnevu«, ki je bila 17. 4. 2010. V juniju sta bila orga-
nizirana dva izleta, prvi na Belško planino, ki je v tem času 
prekrita s cvetočim gorskim cvetjem in drugi ogled nara-
voslovne učne poti Pusti grad pri Radovljici. Člani društva 
so začeli razmišljati o postavitvi tematske poti v Martulj-
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Usposabljanje vodnikov na Ajdni
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Marta Oitzl, Mihaela Oman, Cvetka Smiljić, Andreja Noč, 
Oti Mertelj, Klemen Robič, Tatjana Perovšek, Lojza Mertelj, 
Majda Papler in Lidija Ahec. Hvala vsem za čudovito sode-
lovanje. Vedno kakšno ime ostane skrito, zato hvala vsem, 
ki ste od začetka do danes kakorkoli pripomogli k delova-
nju odseka in gozdne učne poti.

MLADINSKI ODSEK
Sara Mertelj

Delo z mladimi je v okviru društva potekalo že ves čas v 
preteklosti. Kot samostojen odsek pa je bil mladinski od-
sek ustanovljen na občnemu zboru Planinskega društva 
Gozd Martuljk leta 2004. Takratna načelnica odseka je 
bila Irena Jerovšek. Simbol našega odseka je postal svizec. 
Sama sem delo načelnice prevzela leta 2008.

V zimskem času smo se udeleževali vseh tekmovanj, ki jih 
je prirejalo društvo. Mladinci so redno skrbeli za pripravo 
ledu na igrišču in omogočili vsem, da so lahko uživali v 
drsanju in hokejskih tekmovanjih.

V pomladanskem času smo se radi pridružili družinskim 
izletom na Primorsko, ki smo jih organizirali skupaj z dru-
štvom. Sprehodili smo se po visokih flišnih klifih Mese-
čevega zaliva, osvojili Trstelj, najvišji hrib na slovenskem 
Krasu, obiskali krajinski park Sečoveljske soline, si ogle-
dali Milje ob Tržaškem zalivu in Trst.

ku. Najprej so si novembra ogledali lokacijo Jeriče in nato 
še Kopiše, kjer so želeli postaviti skalnjak.

V letu 2011 se je sprejela odločitev, da se obe akciji, po-
stavitev gozdne učne poti in skalnjaka, združi v celoto. 
Izbrala se je lokacija na Kopišu. Začelo se je s preverja-
njem formalnih možnosti za začetek postopkov. Or-
ganizirana sta bila dva ogleda tematskih poti, v aprilu 
ogled gozdne učne poti Predtrški gozd pri Radovljici in 
v juliju pohod po prvem delu Soške poti. Člani so se v ju-
niju udeležili petega mednarodnega festivala alpskega 
cvetja. Ogledali so si botanični vrt v Bohinjski Bistrici. 
V avgustu so se na planini Za Liscem udeležili priredi-
tve Dan alpske možine. Začelo se je s sodelovanjem pri 
urejanju spletnih strani društva. Izveden je bil fotograf-
ski natečaj za najboljšo fotografijo na temo varovanja 
gorske narave.

V letu 2012 je bilo več delovnih akcij za postavitev skal-
njaka in dela gozdne učne poti. V maju je bil organiziran 
tematski izlet Sledi fužinarstva v Karavankah. Tema foto-
grafskega natečaja je bila Rad imam gorsko naravo.

V letu 2013 se je nadaljevalo z delovnimi akcijami za po-
stavitev skalnjaka in dela gozdne učne poti. V juniju je 
bil organiziran botanični izlet v Grajšco in oktobra ogled 
učne poti v Zajzeri. Tema fotografskega natečaja je bila 
Gore vabijo.

ki tudi Majda Papler in Simona Jeglič. V maju in juniju je v 
času cvetenja lepega čeveljca, tako kot leta do sedaj, pote-
kal nadzor rastišč. V juniju je bil organiziran izlet na Zele-
nico, kjer se je ogledalo rastišče lepega čeveljca. Redno se 
je vzdrževalo skalnjak in gozdno učno pot. Gospod Matic 
Sever iz društva Carniola je pripravil strokovno mnenje in 
priporočila za nadaljnje urejanja skalnjaka. Po pridobitvi 
finančnih sredstev s strani Občina Kranjska Gora se je za-
čelo z zbiranjem in pripravo gradiva za nadgradnjo gozdne 
učne poti. Zbrala so se vsa potrebna soglasja in dovoljenja. 
Pripravilo se je gradivo v slovenščini in angleščini za tri 
nove informacijske table in zloženko. Pri skalnjaku se je 
postavila manjša hišica, v kateri se shranjuje orodje, ki se 
potrebuje pri vzdrževanju skalnjaka in gozdne učne poti. 
Hišica se bo uporabljala tudi kot izobraževalni objekt.

V letu 2018 se je zaključilo z nadgradnjo gozdne učne poti. 
Postavljene so bile tri nove table in lesena streha na hišici. 
Dne 24. 5. 2018, v letu kulturne dediščine, v tednu gozdov 
in na svetovni dan parkov, se je organiziralo predstavitev 
dopolnjene gozdne učne poti. Nekaj dni kasneje sta bila iz-
vedena dva vodena ogleda po gozdni učni poti, in sicer za 
Planinsko društvo Škofja Loka in za Ljudsko univerzo Jese-
nice. V sodelovanju s Slovenskim planinskim muzejem se je 
avgusta izvedel voden ogled za otroke po gozdni učni poti. V 
maju in juniju je v času cvetenja lepega čeveljca, tako kot leta 
do sedaj, potekal nadzor rastišč. Redno se je vzdrževalo skal-
njak in gozdno učno pot. O učni poti se je pripravil prispevek 
za občinsko glasilo Zgornjesav'c in za Nedeljski dnevnik.

V letu 2019 je vodenje odseka prevzela Lili Smiljić. Nada-
ljevalo se je z rednimi akcijami kot so vzdrževanje skalnja-
ka in gozdne učne poti ter s spremljanjem rastišč v času 
cvetenja lepega čeveljca. V sklopu praznovanja 70-letnice 
Planinskega društva Gozd Martuljk je odsek za varstvo 
gorske narave v sodelovanju z mladinskim odsekom 25. 5. 
2019 izvedel voden ogled po gozdni učni poti. O dogodku 
se je pripravil prispevek za Zgornjesav'ca.

Za vsemi naštetimi dogodki in še za marsikaterim, ki v 
kroniki ni omenjen, je mnogo ur prostovoljnega dela, prip-
ravljenosti deliti in podariti svoje znanje in čas, da bodo v 
lepoti narave uživali še mnogi rodovi. Prispevek vsakega 
posameznika je pomemben, od vztrajnega pletja skalnja-
ka, mnogih idej in organizacij izletov, iskanja dovoljenj, 
pisanja člankov, izdelovanja tabel, priprave okusnih ma-
lic za udeležence vodenih ogledov, ustvarjanja čudovitih 
posnetkov in še mnogo drugih majhnih in velikih koščk-
ov mozaika, ki so ga pomagali ustvarjati Lojzka Jerovšek, 

Soška pot 2011 Otvoritev Gozdne učne poti Rute 2012

V letu 2014 se je zaključilo s postavitvijo skalnjaka in dela 
gozdne učne poti. Otvoritev gozdne učne poti je bila 7. 11. 
2014. Tema fotografskega natečaja je bila Doživetja. Tri-
glavski narodni park in Planinsko društvo Gozd Martuljk 
– odsek za varstvo gorske narave sta v avgustu 2014 pri-
čela z izvajanjem projekta Ohranitveni ukrepi za orhidejo 
lepi čeveljc (Cypripedium calceolus) v naselju Gozd Mar-
tuljk. Projekt je bil financiran s strani nemške Fundacije in 
Akademije za varstvo narave Alfred Toepfer iz Hamburga. 
Izvajal se je do februarja 2015.

V letu 2015 je vodenje odseka prevzela Andreja Noč. Izve-
dene so bile delovne akcije za vzdrževanje skalnjaka in 
gozdne učne poti. V času cvetenja lepega čeveljca se je so-
delovalo z Naravovarstveno nadzorno službo Triglavskega 
narodnega parka pri nadzoru rastišč te zaščitene in ogro-
žene rastline. V maju so se člani udeležili mednarodnega 
festivala cvetja v Bohinju.

V letu 2016 se je nadaljevalo z delovnimi akcijami za 
vzdrževanje skalnjaka in gozdne učne poti. Tudi to leto so 
člani aktivno sodelovali s Triglavskim narodnim parkom 
pri nadzoru rastišč lepega čeveljca. V maju so se tradicio-
nalno udeležili mednarodnega festivala cvetja v Bohinju.

Marca 2017 so se članice Tatjana Perovšek, Cvetka Smiljić 
in Andreja Noč udeležile dvodnevnega izobraževanja za 
gorskega stražarja. Poleg njih sta v društvu gorski stražar-
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Naše delo in druženja so bila tesno povezana s sosednjim 
Mladinskim odsekom Planinskega drštva Dovje-Mojstra-
na. Lahko bi rekla, da so nam bili vzorniki, saj smo se s čla-
ni odseka zelo dobro razumeli in sodelovali.

Prav na njihovo povabilo smo se dvakrat udeležili medna-
rodnega planinskega tabora Alpe Adria Alpin v Kötscha-
ch-Mautenu leta 2009 in v Gmündu leta 2010.

Z Mladinskim odsekom Planinskega društva Dovje-Moj-
strana smo skupaj veliko prehodili, se družili in odkriva-
li lepote Slovenije. Osvojili smo vrhove kot so Viševnik, 

Planina Vrse

Kolesarski izlet do Mojstrane

 Zabreška planina

Pustni pohod na Srnjaka

Kofce

na več pohodov. Podali smo se okoli Belopeških jezer, do 
Peričnika in po poti Triglavske Bistrice.

Povzpeli smo se tudi na Sv. Petra nad Begunjami, na Sv. Lo-
vrenca nad Zabreznico, v Srednji Vrh, na Bevško planino, 
na rovt Vrse nad Dovjem, na planino Stamare, na Žirovni-
ško planino, na Zabreško planino, na Grančišče, v Jasenje, 
na Vošco, na Španov vrh, na Talež ter do doma na Kofcah.

V Trenti smo si ogledali zanimivo informacijsko središče 
Triglavskega narodnega parka. Na vseh teh izletih so po-
tekale tudi ustvarjalne planinske delavnice. Vsako leto 
smo na pustno soboto kot pustne šeme šli na pohod do 
gostišča Srnjak.

Večkrat smo organizirali tudi sankanje po sankaški progi v 
Gozdu Martuljku in sankanje iz Tamarja.

Leta 2016 smo organizirali dvodnevni jesenski tabor na 
Erjavčevi koči na Vršiču. Tabor je bil za otroke brezplačen, 
saj ga je financirala Občina Kranjska Gora v okviru projek-
ta planinskega krožka Ciciban planinec v vrtcu Kekčevi 
junaki. Prednost pri prijavi na tabor so imeli otroci, ki obi-
skujejo planinski krožek Ciciban planinec v vrtcu Kekčevi 
junaki, naši otroci pa so zapolnili preostala prosta mesta. 
Tabor so vodile tudi tri mentorice iz vrtca Kekčevi junaki 
in naši vodniki.

Prvi dan tabora smo šli peš od Tonkine koče do Poštar-
skega doma na Vršiču. Organizirane so bile tudi ustvar-
jalne planinske delavnice in orientacijsko tekmovanje z 
iskanjem skritega zaklada. Drugi dan smo se odpravili na 
pohod na Slemenovo špico. Mlajši udeleženci tabora so šli 
le del poti proti Slemenovi špici, starejši udeleženci pa so 
osvojili sam vrh.

V letu 2017 je mesto načelnika prevzel Tadej Pavlovič, v 
letu 2019 pa je delo z mladimi prevzel Andraž Markelj.

Delo mladinskega odseka je bilo osredotočeno predvsem 
na planinske izlete, kjer smo se skozi igro tudi učili in opa-
zovali. Vsa ta leta smo se trudili, da bi otrokom čim bolje 
približali lepote narave in gorskega sveta.

Želimo si, da bi odsek še naprej deloval in dobil še nekaj 
mladih in zagnanih ljudi, ki bi s svojimi idejami in močmi 
pripomogli, da bi mladi še naprej radi hodili v hribe.

Po več kot desetih letih dela v mladinskem odseku, sem 
ponosna in vesela, da nam je uspelo. Ob koncu bi se še 
enkrat zahvalila vsem, ki ste mi pomagali napisati zgodbo 
zadnjega desetletja.

Dobrač, Dovška baba, Tromeja, Golica, Vitranc in Ciprnik. 
Bili smo v Tržiški Bistrici in v Dovžanovi soteski, kjer smo 
si ogledali različne kamenine in fosile ter v Grajšci.

Leta 2009 je naša mlada članica Zala Jeglič Schiro uspeš-
no zaključila izobraževanje za mladega nadzornika Tri-
glavskega narodnega parka.

V letu 2010 smo organizirali dvodnevni tabor v Drežnici, na 
katerem so se nam pridružili tudi člani Mladinskega odse-
ka Planinskega društva Dovje-Mojstrana. Ogledali smo si 
slap Boko in slap Kozjak, Drežnico in muzej prve svetovne 
vojne. Nekaj energije nam je po ogledih še ostalo, zato smo 
odšli do planine Zaprikraj. Tam smo imeli zasluženo malico 
s pokušino domače skute in družabne igre. Naslednji dan 
smo obiskali Breginjski kot, si ogledali Napoleonov most in 
tabor zaključili v Bovcu, kjer smo si privoščili pico.

Sledilo je leto, ko je zanimanje za pohode upadlo, zato smo 
se odločili, da poleg pohodov organiziramo kolesarski izlet 
do Trbiža in ogled soteske Ziljica, ter kolesarski izlet do Moj-
strane. Potepali smo se tudi po Koroški, kjer smo si ogledali 
svet v malem Minimundus in vrt plazilcev v Celovcu.

V času šolskih počitnic smo vsako leto za otroke organizirali 
plezanje na umetni plezalni steni, kjer smo plezanje zaključili s 
tekmo. Udeležba otrok je bila veliko večja kot na izletih.

Vsako leto smo zadnjo soboto v mesecu avgustu s Centrom 
za pomoč mladim Kranjska Gora organizirali že tradicional-
no prireditev Igrajmo se v Rutah, ki je potekala na večna-
menskem igrišču v Gozdu Martuljku. Izvedene so bile raz-
lične delavnice in aktivnosti za otroke, od peke kruha, hoje s 
hoduljami, poslikava obrazov, izdelovanja nakita in lesenih 
izdelkov, risanja do družabnih iger. Na teh prireditvah je bila 
udeležba otrok in njihovih staršev zelo dobra, včasih je bilo 
na prireditvi tudi po 50 udeležencev.

Z rednim izobraževanjem in obnavljanjem licenc smo v 
vseh teh letih mladim zagotavljali znanje in izkušnje o gi-
banju in življenju v naravi, o pomembnosti hoje po planin-
skih poteh in o drugih športnih aktivnostih. Udeleževali 
smo se občnih zborov mladinskih odsekov Slovenije in 
srečanj vodnikov ter mentorjev Gorenjske.

Zaradi vedno slabše udeležbe mladih na izletih in poho-
dih smo se člani mladinskega odseka odločili, da se pove-
žemo tudi z Mladinskim odsekom Planinskega društva 
Kranjska Gora,. V okviru planinskega krožka Ciciban pla-
ninec, ki je potekal v vrtcu Kekčevi junaki v Kranjski Gori 
in ga je vodila Petra Grzetič, smo v nekaj letih skupaj šli 
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KULTURNA IN NARAVNA DEDIŠČINA

DOMAČA IMENA POTI 
Darja Robič

Ledinska imena so domača imena in so del naše kulturne 
dediščine. Z njimi se ohranja domače narečje in njegove 
krajevne govorne posebnosti. Z ustnim izročilom so se 
ohranjala iz roda v rod, saj so bila povezana z življenjem 
kmečkega človeka. Ledinska imena ponavadi izvirajo iz 
naravnih značilnosti določenega prostora in se imenujejo 
po oblikovanosti površja (peč, kamen, reber …). V našem 
planinskem društvu smo se odločili, da zapišemo nekate-
ra domača imena za poti. Zbrana imena so večinoma slo-
venskega izvora in se še vedno uporabljajo v govoru. Poti 
si želimo označiti s smerokazi, na katerih bodo zapisana 
in jih tako obvarovati pred pozabo, kajti imena umrejo, ko 
jih nihče več ne uporablja in izginejo iz naše zavesti. 

NA KAMEN

Pot Na kamen se začne pri srenškem mostu, nato gre proti Fr-
talji in se strmo vzpne na skalnati rob, kjer je kapelica. Tu je 
strela ubila Minco Kralj iz Srednjega Vrha. Položna pot se nato 
nadaljuje mimo Smolejeve kmetije v Srednji Vrh. Iz Železnice 
in Hudih hlevov so pozimi Čez kamen vozili les. Hlode so z 
verigami pritrdili na kurte, vendar samo na prvi del, zadnji del 
hlodov pa se je vlekel po tleh in tako služil kot zavora. Pot je 
bila zaradi tega dobro zvožena, zato so po njej večkrat poteka-
le planinske sankaške tekme. Za Serjane je bila zelo pomemb-
na, ker je bila dostopna z vozom in po njej so k zadnjemu po-
čitku na pokopališče v Kranjsko Goro pospremili pokojne.

PO REBRO 

Steza zavije v hrib pri Keklju in se priključi cesti, ki pelje v 
Srednji Vrh. Pot se nadaljuje po cesti približno 200 metrov, 

DOTA PROT’ RUTAM

Dota prot’ Rutam
je ena zvintana pot,
pa dota pr'črepljem,
pa sedem v en kot.

V enmu koto j' bwa brana,
v ta drujmo drevu,
v ta tretjemo pa dečva,
se drži praw grdu.

Če rajat me pelš,
en fancaut t' dam,
s'm ga snoče acvrwa,
kle u waržt ga mam.

Suč ja ti, suč ja ti,
mne s' ja škoda zdi.
suč ja tako,
da j' škodwaw n' bo.

Po pripovedi Marte Hlebanja

nato zavije po pobočju navzgor. Na ovinku se pot razcepi. 
Desno pelje k Hlebanju in na Glavo, levo pa k Smoleju. To 
je bila za Smolejeve in Hlebanjeve najkrajša pot v dolino.

PO Ž’REVO

Ozka nezavarovana steza se 100 metrov pred predorom odce-
pi od ceste, ki vodi v Srednji Vrh. Nato gre mimo slapa Jerman, 
kjer se odpre pogled v globino, iz katere nas poprši hladna 
voda. Slap je visok približno 15 metrov in mogočno pada v 
modrozelen tolmun. Potok Jerman izvira v Karavankah juž-
no od Trupejevega poldna. Glavni izvir je pod Kopo v Doliču. 
Steza nas vodi po strmini naprej in nas pripelje na dvorišče 
Vahove kmetije. Za Vahove in Kocjanove je bila to najkrajša 
povezava z Rutami. Lahko pa začnemo hojo tudi na Vašču, 
se strmo vzpnemo in se nad slapom pridružimo prvotni poti.

PO R’BRCE

Kolovoz pelje z Gobele do Vavčarja. Okrog Vavčarja je ve-
liko lastnikov gozdnih parcel, zato so to pot uporabljali za 
spravilo lesa. Po njej so v Rute hodili največ Vavčarjevi. Vsi 
otroci iz Srednjega Vrha pa so vsak dan pešačili v šolo v 
Kranjsko Goro.

NA JERIČE

Kolovoz se začne v Spodnjih Rutah blizu Zimove kmetije. 
Vodi na Jeriče, od tam pa do Vavčarja. Po pripovedovanju 
starejših so Jeriče dobile ime po neki Jerici, ki je to obmo-
čje dobila za doto.

PO GABELE

Kolovozna pot se začne na Kopišu, nato se strmo vzpne in 
preko skalne peči pride na bolj položno pot, ki vodi proti 

Jasenjam. Uporabljali so jo za spravilo sena in lesa. Pozi-
mi so seno vozili samot’ž s samotežnicami in z vačuljami. 
Krmo so spravljali v dolino z Breznove in Vlipcove peči, iz 
Rjavcevih, Citrarjevih in Kotenkovih Jasenj ter z Bučano-
vega Črnega vrha. Danes je ta pot izhodišče za obisk Kur-
jega vrha, drugega slapa in za obisk krnic Pod Špikom in 
Za Akom.

ŠANTICA 

Šantica je položna kolovozna pot s Kopiša, ki se malo pod 
skalnato pečjo pridruži strmemu kolovozu. Po njej so vo-
zili z vprežno živino navzgor, ker je bolj položna, navzdol 
pa so ponavadi peljali Po gabele. Je udobna pot, ki vodi v 
Jasenje, Pod Špik, k drugemu slapu in Za Ak.

NA PEČ

Na začetku poti, ki vodi k prvemu slapu, se odcepi strma 
steza na Vlipcovo in Breznovo Peč. Po gozdu se pot dvi-
guje, dokler ne doseže vaka. Višje je zavarovana z lestvijo 
in jeklenico. Ko se jeklenica konča, prestopiš v položnejši 
vršnji del vaka, po katerem so spuščali les. Hlodi so pris-
tali v vaku spodaj pod Pečjo, Za mlini. Bolj zložen kolovoz 
se nadaljuje mimo Lipovčeve koče in se spodaj v Jasenjah 
pridruži kolovozu, ki pelje nazaj na Kopiše.

Na desni strani potoka Martuljek na nasprotni strani bivše 
železniške postaje sta dve poti. Položna pelje za Vom’č, str-
ma pa v Plesteno dolino.

ZA VOM’Č

Pot za Vom’č pelje v Grajenjekov Vom’č in nato v Kavari-
čev, kjer je jasa primerna za taborjenje. Vom’č so kosili, 
na Kavaričevem je stal tudi hlev. Izza Vomiča se vije pot 
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pod Mokre peči, po katerih teče voda, ki pozimi zamrzne. 
Ustvarja čudovite ledene orgle in po njih preizkušajo svo-
je znanje in spretnosti pogumni plezalci. Kolovoz služi za 
spravilo lesa in sena. Po pripovedovanju se Vom’č imenuje 
zato, ker je bil tu vetrolom.

V PLESTENA DOLINA

Strma pot pelje v Plestena dolina, ki se razdeli na Graje-
njekovo, Vlipcovo in Koširjevo. V Grajenjekovi in Koširjevi 
je stal tudi hlev. Od tu nas vodi pot naprej na Črtenje in 
na Zaprete. Ločimo Vlipcov in Robičev Zapret ter Rjavce-
vo, Zupanovo in Kotenkovo Črtenje. Vse senožeti so kosili, 
krmo pa so s samotežnicami in vačuljami vozili v dolino. 
Plestena dolina se verjetno imenuje zato, ker je precej vla-
žna in je bilo seno večkrat plesnivo.

Domača imena poti; vir: Podlaga DOF, GURS, 2018

vak - drča, vačulja - sani narejene iz palic, samotež - roč-
no, kurte - sprednji del sani, dota - doli, zvintan - vijugast, 
pr'črepljm - prikrevsam, drvu - plug, waržt - žep, fancaut - 
krof, rajati - plesati

Sodelovali so: Oti Mertelj, Alojzij Mertelj, Tone Oman, Marta Oitzl, Tone 
Robič.

DA NE BO ŠLO V POZABO
Tone Oman

Kulturna dediščina potrebuje našo pomoč, da ne zatone 
v pozabo, zato moramo o njej razpravljati, govoriti, jo raz-
iskovati in o njej pisati. V Rutah, kjer smo obdani s plani-
nami in gorami, odraža način življenja v preteklosti. Kul-
turna dediščina niso samo znamenite in imenitne stavbe, 
ampak tudi preprosti objekti, zgodbe in spomini na mline, 
žage in senike, ki jih žal danes ni več. Stanko Košir je v svo-
jih knjigah med prvimi slikovito opisal našo vas in življe-
nje naših prednikov v njej.

Z Borisom Robičem in Koširjevim Tonom smo obujali spo-
mine na pretekla leta, na delo naših starih mam in starih 
očetov. Preživeti so morali s tistim, kar so dobili v naravi, 
zato so morali trdo delati. Krčili so gozdove in postavljali 
senike za nas na nemogočih krajih. Skoraj vsaka domači-
ja je imela kravo, prašiče, nekatere tudi ovce in koze. Na 
poljih je uspevala koruza, krompir, ajda in rž. Revnejši so 
imeli v najemu košnjo. Za prašiče smo tudi pri nas poleti 
smukali z l'movcev liste za krmo.

Ob številnih potokih, ki tečejo skozi Rute, so se vrtela ko-
lesa, ki so poganjala mline in žage. Naši predniki so znali 
izkoristiti naravno bogastvo voda tudi za elektrarne in 
kovačnice.

Potoki Martuljek, Hladnik in Smeč so gnali mlinska ko-
lesa kar enajstim mlinom. Ob Hladniku so mleli Robičev, 
Pintarjev, Jurčev in Zimov mlin. Tudi potok Martuljek je 
poganjal več mlinov, zato se kraj, kjer so stali, imenuje 
Za mlini. Prvi je bil Koširjev mlin, ki je danes predelan v 
preprosto kočo. Za Vlipcovim in Zljanovim, ki je kasneje 
postal Grajenjekov, pa obstajajo samo še manjše sledi.

Ob poti iz Loga v Srednji Vrh, kjer pot prečka Smeč, je kraj z 
imenom Frtalja. Frtalja je bilo naselje treh hiš. Ime je nas-
talo po tamkajšnjemu mlinu in stopah, kjer so iz ječme-
na delali ješprenj. Oboje je poganjala frtalja, to je posebne 
vrste vodno pogonsko kolo z navpično osjo. Pozneje so 
tam postavili še hišo, ki so ji rekli Valjavka. V njej so stano-
vali Šaupahovi. Pred devetnajstim stoletjem so v Valjavki 
izdelovali platno in irhovino. Valjali so tudi kože. Smeč je 
vrtel kolesa tudi Tarmanovemu, Korošcevemu, Citrarje-
vemu in Omanovemu mlinu.

Žage so se pojavile veliko kasneje kot mlini. Nad sotočjem 
Hladnika in Jermana sta stali Robičevi žagi. Obe žagi sta 

bili turbinski. Spodnja Robičeva je imela nad žago tudi jez 
za rezervno vodo. Smeč je izkoriščala tudi Omanova žaga. 
Po ustnem izročilu pa je baje ob betonski pregradi potoka 
Martuljek delovala še Zljanova žaga.

Vodno moč so naši predniki porabili tudi za elektrarne. Pri 
Hladniku, tam kjer so sedaj počitniške hiše, je čisto pod 
skalami stala Grajenjekova elektrarna. Zanimivo je, da je 
imela povezavo z jeklenico do njihove domačije za odpira-
nje in zapiranje lopute za pretok vode na turbino do elek-
trarne. Tudi Kovaričevi so uporabljali svojo elektrarno, 
ki je prav tako imela od domačije jeklenico za regulacijo 
vode na turbino.

Včasih so kosili vsak košček zemlje, zato so visoko v seno-
žetih postavljali senike, na katere pa je danes le še spomin.

Zanimivo je, da so po končani sečnji sena nekateri pelja-
li živino v planine, kjer so molzli krave in izdelovali sir. 
S seboj so vzeli tudi prašiče in jih med drugimi hranili s 
sirotko, tako da od hrane niso ničesar zavrgli. Tudi na Ro-
bičevi planini, kamor pridemo iz Belega potoka po stezi, ki 
pelje na Rutarški vršič, so imeli prašiče. Na planini je stal 
tudi hlev. Seniki so bili še na Zapretih, Črtenju, v Pleste-
ni dolini, za Vomičem, v Jasenjah in na Peči, kjer sta bila 
Vlipcov senik in manjši Breznov. Na Vlipcovem seniku je 
medved pregriznil leseno steno, da bi prišel do živine, ki 
je bila zaprta v spodnjem delu. Kasneje so odprtino veli-
ko šestdeset centimetrov zadelali z lesom. V Jasenjah so 
seno spravljali še v Rjavcev, Citrarjev in Kotnikov senik. 

Vlipcov senik
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Omenil bi še hlev v Bučanovem Črnem vrhu pod Kurjim 
vrhom. Nekoliko naprej od bivše železniške čuvajnice so 
Korošceva Brda in Mojstrov Tanjek. Na obeh senožetih sta 
bila senika.

Naravna dediščina je naše veliko bogatstvo in z njo mora-
mo ravnati skrbno in občutljivo. Sem spada tudi jezerce, 
do katerega pridemo po brezpotju, ki nas vodi izpod Špika 
proti Za Aku. Dostop do njega je kar zahteven. Iz leta v leto 
je v jezeru vedno manj vode. Zanimiva je ugotovitev, da 
je jezero (Na Jezeru) označeno na avstroogrski specialki 
iz leta 1891. Na točki, ki označuje jezerce, je označena celo 
nadmorska višina.

l'movc – brest

KAKO IN KJE SO GORELI KRESOVI 
Tone Oman

Svoj čas so se kresovi kurili veliko pogosteje kot v dana-
šnjem času. Tudi v našem društvu smo jih v dolgoletni 

tradiciji zakurili kar nekaj. Ne bom se spuščal v imena in 
datume, ampak bom skušal po spominu predstaviti kur-
jenje kresov, eno od aktivnosti društva. Kresovi so se kuri-
li v povezavi z ljudskimi šegami in običaji. Sprva na kresno 
noč, kasneje tudi v druge namene.

Verjetno je bilo več kresov, vendar bom omenil le tiste, pri 
katerih sem sodeloval sam, po imenih pa le tiste, za katere 
točno vem, da so bili poleg. Večina kresov je gorelo za pra-
znike naše bivše skupne države Jugoslavije.

Pred mnogimi leti, verjetno več kot šestdesetimi, se spo-
minjam, da smo kurili kres na Rutarškemu Vršiču. Takrat 
smo bili poleg Kristelj, Vlipcev Miha, brat Jože in moj oče. 
Zjutraj smo odšli Za Ak in naprej na Rutarški Vršič. Lovske 
poti še ni bilo, zato smo jo mahnili kar po brezpotju.

Na vrhu smo spravili skupaj vse suho vejevje in manjša 
suha drevesa, tako da je bil kres višji kot tri metre. Kon-
čali smo, ko se je že temnilo in ne vem točno, kako smo se 
vrnili, ali smo imeli kakšno baterijo, ali smo sestopali kar 
na pamet.

Za prvi kres, ki smo ga kurili na Špiku, smo se dogovorili, 
da gremo po Špikovemu grabnu. Iz Martuljka smo odšli po 
»šihtu«, s seboj smo nosili 20 litrsko kanto z nafto, vreče 
materiala za dober ogenj in veliko ponev za nafto. Na tej 
zahtevni poti smo bili Jože, ki je nosil nafto in mu je celo 
pot tudi malo kapljala pri zamašku. Dišalo je, kot da bi ho-
dili po cesti. Poleg Jožeta in mene sta se na pot podala še 
Rudi in Milan, vsaj kolikor se še spominjam. Na vrh Špika 
smo prišli, ko se je že mračilo. V veliko ponev, ki jo je nosil 
Rudi, smo vlili nafto, da pri kurjenju ni tekla po skalah, saj 
smo se zavedali, da moramo čuvati naravo.

Z vrha v dolino smo krenili okoli 11. ure po Kačjemu grab-
nu. Na poti navzdol mi nahrbtnik nekako ni dobro sedel. 
Ker smo že na poti navzgor nosili kar veliko težo, se mi 
nahrbtnik pravzaprav ni zdel pretežak. Spodaj ob poti 
v Krnico nas je čakal Kambičev Jože s tovornjakom, ki 
ga je vozil kot ekonom v hotelu Špik. Kot ponavadi smo 
tudi tokrat zaključili v gostilni pri Jožici. Tja smo prišli v 
času, ko je imel Andrej, sin lastnika gostilne, fantovščino. 
Takrat smo iz mojega nahrbtnika potegnili kamen z vrha 
Špika in mu ga dali za darilo. Seveda smo se nanj tudi vsi 
podpisali. S ponosom ga je spravil, saj je bil to kamen z 
vrha Špika in ne katerikoli. »Kamen z vrha v nahrbtniku« 
je bila Rudijeva potegavščina in vedno ga je kdo nevede 
prinesel v dolino.

Tudi za naslednji kres, ki je gorel na vrhu Špika, smo se 
vzpeli po Špikovemu grabnu. Tokrat smo bili že pametnej-
ši in smo se odpravili na pot dopoldan. S seboj smo imeli 
nafto in vse potrebno za kres. Imen udeležencev ne bom 
omenjal, ker se jih ne spomnim dobro, vem le, da je bil tudi 
ta kres ob praznovanju jugoslovanskega praznika. Sestop 
je bil kot vedno po Kačjemu grabnu.

Člani Planinskega društva Gozd Martuljk smo kurili kres 
na Špiku tudi na večer proglasitve državnosti Slovenije. 
Takrat nas je bilo verjetno več kot deset. Tovor, nafto in 
vse drugo, smo tokrat nosili po Kačjemu grabnu. Eden 
od udeležencev, ki je lahko priskrbel rakete in bengalski 
ogenj, je vse strokovno dostavil z ustreznim vozilom in 
tudi poskrbel, da je bilo na vrhu strokovno aktivirano. 
Ko smo na vrhu čakali, da aktiviramo rakete in prižgemo 
kres, je mimo nas letel MIG 21.

Zadnji kres, ki se ga spominjam, je na Špiku zagorel ob pet-
desetletnici društva.

Na sestanku upravnega odbora društva smo se menili, 
kakšne aktivnosti bi popestrile obletnico. Predlagal sem, 
da bi zakurili kres na Špiku, vendar za to ni bilo pravega 
zanimanja. To sem kasneje omenil Andreju Žemvi, s ka-
terim sva skupaj hodila po hribih. Takole mi je odvrnil: 
»Bova pa sama!« In tako je tudi bilo.

Začela sva zbirati primeren material, seveda v tajnosti, da 
nihče ni vedel za to. Nabralo se je veliko vsega, tako da sva 
morala večkrat na vrh Špika. Noben vzpon nama ni bil od-
več, saj sva želela, da bo kres dovolj velik, da nihče ne bo 
mogel reči: »Pa tako majhen je!«

Splačalo se je. Trma res naredi svoje. Spomnim se, da sem 
med potjo srečal pet pohodnikov, ki so me spraševali, 
kam nosim vso to robo. Vračali so se z vrha in opozorili so 
me, da je višje ledeno in požled. Pa sem kljub temu vztrajal 
in prinesel tovor na vrh.

Pri eni od nošenj pa me je zabolelo v križu in sem odnehal. 
Tovor sem pustil kar nizko v dolini. Zadnji dan je bil od-
ločilen. Oba z Andrejem sva nosila tovor na vrh. Ko sva si 
malo oddahnila, mu rečem: »Greva še po moj tovor, ki sem 
ga zadnjič pustil v dolini.« Odgovoril je: »Saj sem vedel, da 
boš to rekel,« in sva se spustila v dolino. Ko se je že malo 
mračilo, sva bila že drugič na vrhu. Pripravila sva vse pot-
rebno in čakala na pravi trenutek, da zakuriva kres.

Vedela sva, da Rudi in Dori z ekipo pri bivaku prav tako 
čakajo, da zakurijo svoj kres. Z vrha sva opazovala, kdaj 

bo spodaj zagorelo. Aktivirala sva ročno petardo in rakete. 
Kres na vrhu Špika je zagorel.

Spodaj nihče ni vedel za najin kres. Presenečeno so gledali 
proti vrhu. Bila sva zadovoljna. Splačalo se je.

Verjetno so v teh časih in ob podobnih prilikah še kje gore-
li kresovi, ki so jih kurili naši planinci. Morda bodo o tem 
kdaj še kaj zanimivega napisali. In upam, da bomo imeli še 
planince, ki bodo tako ponosni na društvo, kot smo bili mi 
nekoč in smo še danes. Morda bodo tudi kresovi na vrhu 
Špika še kdaj zagoreli.

LEDENEC 
Marko Tonkli

Nekdaj so bile gore ljudem nekaj daljnega in tajinstvenega. 
Bile so tron bogov in prebivališče bajnih bitij, o katerih so 
spletali srhljive zgodbe. Tako je bilo, dokler - kot je to lepo 
zapisal dr. Henrik Tuma - »ni nastopilo spoznanje«. Ko so 
ljudje gore spoznali in se o njih poučili, so tajinstvene sile 
prirode izgubile svojo moč. Nadomestili sta ga spoštova-
nje in ljubezen.

Planinsko društvo Gozd Martuljk prav iz takšne naveza-
nosti na svoje rajske gore nadaljuje z obujanjem bajnih 
bitij in zgodb, ki so jih navdihnile; ker so pomemben del 
duhovnega izročila našega kraja, na katerega smo lahko 
ponosni. Skrajni čas je, da jih iztrgamo pozabi in znova 
prikličemo v našo zavest, saj so integralni del naših sku-
pnih prizadevanj, obenem pa polne naukov, kako sobivati 
z naravo. In svaril, kaj se zgodi, če takšno sobivanje zlo-
rabimo. Prav današnji čas odkriva, da z njo gospodarimo 
slabo, celo zelo slabo.

Tako za Srebrnokrilcem, ki smo ga predstavili v zborniku 
ob 60-letnici društva, tokrat odstiramo pozabi zgodbo o 
Ledencu, kot jo je povedal Alojz Zupanc (Zlato pod Blego-
šem, 1971).

Takole gre:

PRIPOVEDKA O LEDENCU

V davnih časih, ko je bila naša zemlja pokrita z ledom in 
snegom in so se ljudje pred mrazom zatekali v jame, so 
živeli velikani. Pravi orjak med njimi je bil Ledenec, po 
rutarško Ledenc.

Vir: Specialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie im Masse 
1:75.000; 1891, list Flitsch, zone 20, col. IX. Wien: Militärgeographische 
Institut. Hrani: Zemljepisni muzej GIAM ZRC SAZU.
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Visok kot smreka je prebival v martuljških gorah, v og-
romni votlini nekje pod Široko pečjo. Ta hrust ni imel tek-
meca, saj je vsak, ki ga je videl, od strahu vztrepetal kot 
jesenski list na vejici.

Le dveh stvari se je bal: ognja in sonca. Vse tople dni je 
preždel v temni jami, ven pa je prilomastil samo, kadar 
je bilo nebo na debelo prekrito z oblaki in o soncu ni bilo 
ne duha ne sluha. Niti najhujši mraz mu ni prišel do žive-
ga. Po telesu je bil poraščen z debelimi dlakami. Čeprav 
je bil tak mraz, da je kar pokalo, ga to sploh ni motilo. 
Narobe! Bolj ko je bilo mrzlo, bolj je užival. Ležal je v svoji 
jami, izdihoval ledeno sapo in jo pihal v oblake, dokler 
ni začelo iz njih snežiti. Sneg ga je radostil. Med snežnim 
pišem je vriskal in se krohotal, kar je bilo v dolini slišati 
kot grozeče grmenje.

Ko je enkrat tako pasel lenobo, mu je padlo na pamet, da 
bi nad Široko pečjo zgradil goro, ki bi segala do neba. Iz 
bližnje in daljne okolice je dal priklicati velikane, ki jim je 
nato zapovedal, naj pričnejo graditi goro, ki bo predirala 
oblake.

Velikani so se divjaka bali. Hočeš nočeš so se lotili dela: 
skup so znašali velikanske skale in jih nalagali eno na 
drugo. Ledenc je gledal, kako gora raste in se od veselja 
krohotal in grmel, da je njegov glas rušil vrhove bližnjih 
gora in so se skale valile v dolino. Tako so imeli njegovi 
delavci dela na pretek, saj so bili ves čas preskrbljeni s 
skalino.

Ker tlake ni in ni hotelo biti konec, so se velikani naveličali 
garati. Nekateri med njimi so pričeli godrnjali, češ, kdaj 
le bo gora dovolj visoka? Gorje! Kogar je Ledenc, ki je v 
prsih nosil ledeno srce, slišal robantiti, tega je zgrabil in 
treščil v pečine. Ko so drugi to videli, jih je upornost mini-
la. Vdali so se v usodo in delali dalje.

A kar je preveč, je preveč! Neke noči, ko je Ledenc smrčal 
v svoji ledenici, so zasužnjeni velikani pred vhod nanosili 
za visoko grmačo vlažnega vejevja ter grmado zažgali. 
Zagorel je velikanski kres in Ledenc se je v jami od vro-
čine in dima zadušil. Tako so se jamski ljudje osvobodili 
okrutnega orjaka in trde tlake, ostala pa je gora, ki so ji 
zaradi koničaste oblike vzdeli ime ŠPIK.

V Široki peči leži mrvi Ledenc, ki se poleti topi, kot maslo 
na soncu. Vode Ledenca napajajo potok Martuljek, ki teče 
izpod Široke peči. Na poti v dolino tvori dva mogočna sla-
pova – tudi Ledenc je imel dve nogi. Stari ljudje iz Rut, vasi 

pod rajskimi gorami Martuljka, pripovedujejo, da bo po-
tok tekel vse dotlej, dokler se Ledenc ne bo stopil.

»Takrat pa …« marnjajo in iz neizgovorjenega je zaznati 
svarilo.

marnjati – pripovedovati, govoriti

PO POTEH MARTULJŠKIH SLAPOV 
Andrej Žemva

Voda, mati življenja, predstavlja v naravi posebno mes-
to. Ne samo zato, ker si brez vode ni moč predstavljati 
življenja, pač pa tudi zaradi njene duhovne povezave 
med človekom in naravo. Voda je bila človeku namreč 
tisočletja duhovni potencial in inspiracija za njegovo 
ustvarjanje. Zato radi zahajamo v svet voda in občuduje-
mo njene stvaritve. Že sam pogled na morje, reke, jezera, 
slapove in izvire nas sprošča, nam daje življenjsko moč 
in novih energij ter blagodejno vpliva na naše psihično, 
posledično pa tudi na fizično zdravje, kar pa je seveda 
predpogoj za našo duhovno in fizično ustvarjalnost. In 
prav zato je prav, da smo v nenehnem stiku z naravo in 
njenimi lepotami.

Ena izmed možnosti sproščujočega doživljanja teh lepot, 
ki vam jo predstavljam, je sprehod po čudovitem vodnem 
svetu pod Špikovo skupino. Ta zanimiva pot povezuje kar 
štiri slapove in hudourniški izvir, imenoval pa sem jo PO 
POTEH MARTULJŠKIH SLAPOV.

V čudovitem svetu Julijskih Alp je gorska veriga - Mar-
tuljkova skupina, ali bolj domače Špikova skupina, nekaj 
posebnega. Med kar trinajstimi dvatisočaki v tej skupini 
osrednje mesto pripada 2472 m visokemu Špiku. Čeprav ne 
najvišja gora skupine, si je ta gorski lepotec priboril to mesto 
s svojo impozantno, piramidno obliko, ki skupini daje pose-
ben pečat. Lepote Špikove skupine so bile »uradno« prepoz-
nane že leta 1949, ko je bilo to območje zavarovano z odloč-
bo, kasneje z ustanovitvijo Triglavskega narodnega parka 
pa je Špikova skupina tudi v njem dobila posebno mesto.

Ob vznožju te gorske verige se nahajajo tri ledeniške 
krnice: Krnica Pod srcem izpod Špika, krnica Za Akom 
izpod Široke Peči in krnica Macesnje - Beli potok, ki leži 

Vhod v soteskoŠpikova skupina

pod Votlim Slemenom, Vaneževim robom, Kukovo špico 
in Rutarškim Vršičem. V teh krnicah se rojeva prečudo-
vit vodni svet Špikove skupine, v katerem imata »glavno 
besedo« potok Martuljek s prvim in drugim martuljškim 
slapom ter Beli potok v Macesnjih s Skočniki in posebej 
zanimivim in skrivnostnim slapom Macesnje*. Seveda v 
celoto tega vodnega sveta spadajo še številni manjši poto-
ki in izviri. Med slednjimi sta najbolj poznana in med obi-
skovalci najbolj priljubljena potok in slap Bajč na Mokrih 
pečeh (ledni plezalci so ga poimenovali Lucifer) in izvir 
Mrzle vode, ki so ga zaradi enovite flore preimenovali v 
Mahovje. Vsak vodni vir izmed naštetih ima svoje speci-
fične naravne značilnosti, ki dajejo vodnemu svetu izpod 
Špika zanimivo kuliso, obiskovalcem pa vzbujajo enkra-
tne občutke pri doživljanju njihovih naravnih lepot.

Pot začenjamo na Kopišu, kjer so naši predniki izdelovali 
kope za pridobivanje oglja, ki so ga prodajali za potrebe ko-
vaške in železarske industrije. V vodni svet Špikove sku-
pine vstopimo na izhodu 400 m dolge in ozke slikovite 
Martuljkove soteske potoka Martuljek.

Skozi sotesko pridemo do prvega bisera martuljškega vo-
dnega sveta, prvega ali spodnjega martuljškega slapa, ki 
pada čez 50 m visok skalni prag. Tvorijo ga glavni slap, vi-
sok 29 m in v kaskadah še čudoviti manjši slapovi.

V senci mešanega gozda nadaljujemo pot iz martuljške 
soteske po uhojeni poti do gozdne poti Kopiše – Jasenje, z 
nje skrenemo na planinsko pot proti bivaku Pod Špikom. 

Pri edini klopci za počitek levo prečimo Siljov graben in 
po cca 50 m še levo hudourniško grapo, da pridemo na z 
možicem označeno lovsko pot. Ta nas pripelje do pravljič-
no lepe flore, ki obdaja izvir Mrzle vode. Gre za slikovito 
preprogo zelenega mahu. Preko nje se zlivajo hladni po-
točki kristalno čiste izvirske vode. Kadar je ni dovolj, da bi 
privrela iz skalne špranje, lahko iz nje poslušamo podze-
mno hrumenje potoka, ki si tam išče pot v dolino.

Pomirjeni in prevzeti nad to naravno lepoto pot nadaljuje-
mo po isti lovski poti do stičišča planinske poti, ki vodi do 
drugega martuljškega slapa. S te poti se nam odpirajo ču-
doviti razgledi na predele Karavank nad Srednjim Vrhom, 
ob poti pa lahko občudujemo pestro gorsko floro. Brez 
posebnih težav tako pridemo do spektakularnega druge-
ga ali zgornjega martuljškega slapa, ki se v treh stopnjah 
spušča preko 110 m visoke stene. Glavni slap je visok 34 
m. Pogled nanj ti jemlje dih, posebej če se povzpneš do 
njegove neposredne bližine, do koder vodi zelo kratek, a 
vendarle nekoliko zahtevnejši in zavarovan del poti.

Do naslednjega cilja, slapa Macesnje*, zame najlepšega 
in najbolj zanimivega slapa v Julijskih Alpah, se najprej 
spustimo po planinski poti v Jasenje. Za Finžgarejvo ka-
pelo v Jasenjah se prične s krajšim vzponom lovska steza 
Jasneje - Zaganjov'c. Po približno 300 m se lovska pot deli. 
Naravnost pot vodi preko Zaganjov,ca, čez Brezave pvaze 
pod Rutarškim Vršičem do Robičeve planine. Leva pa je 
naša pot, ki vodi Za Gvavo do planine Zapreti. Na vršnem 
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delu te poti moramo biti previdni, saj je pot slabo vidna. 
Zato je najbolje, da se držimo smeri, ki vodi proti vlaki Mar-
tuljek - Zaprete. Ko pridemo na vlako, nadaljujemo pot do 
opuščene planine Zapreti. Za planino poiščemo sledi poti k 
Belemu potoku. Po približno 100 m najdemo bolj vidno in 
uhojeno pot, po kateri nadaljujemo hojo do Macesenjev - 
zgornjega praga Belega potoka, od koder se Beli potok v do-
lino spušča preko več zaporednih manjših slapov - Skočni-

v obliki dveh kamnitih lijakov. Preko desnega, gledano 
niz vodno, pada tenak beli iglasti slap potoka Macesnje**, 
levi žleb, v katerega se je nekoč zlivala voda Belega potoka, 
pa je že dalj časa suh zaradi spremenjene potočne struge. 
Na dnu slapa se voda zbira v turkizno zelenem tolmunu. 
Od tam potok Macesnje** teče po komaj 2 do 3 m širokem 
in 40 do 50 m visokem kanjonu soteske Belega potoka. 
Na sredini kanjona se združi z Belim potokom. V soteski 

skupaj ustvarjata še tri veličastne slapove. Do teh lahko 
pridemo le s spustom v kanjon soteske (uporaba specialne 
opreme), kar pa je zahtevno in za neizkušene nevarno ter 
zaenkrat tudi še prepovedano. Za pogled nanje je možen še 
spust po desnem robu soteske Belega potoka, ki pa je zelo 
strm in nevaren, zato ga odsvetujem. Tako je veličasten 
pogled na slap Macesnje z njegovega vršnega roba vrhunec 
naše poti, ves trud pa bogato poplačan.

Vračamo se po isti poti do razpotja, nekje na sredini poti 
med Skočniki in planino Zapreti, kjer izberemo nižjo des-
no pot, ki je speljana preko Sušja ob grapi Belega potoka. 
Nad zadnjo strmino poti, ki se strmo spusti do Taber, iz-
beremo levo prečno pot čez Kašljevc. Ta je sicer v nekoliko 
slabem stanju, se pa brez posebnih težav po njej da priti do 
našega zadnjega slapa, slapa Bajč na Mokrih pečeh. V zim-
skem času slap zaledeni in je pravi raj za ledne plezalce. 
Leta 1979, ko je bil prvič preplezan, so mu plezalci dali ime 
Lucifer. Če bomo do slapa Bajč prišli po dežju, bomo lahko 
občudovali skoraj 150 m visok slap, sicer pa rahlo pršenje 
padajoče izvirne vode potoka Bajč, ki preko Mokrih peči 
teče do doline od izvira pod planino Zapreti.

Od Mokrih peči do izhodišča, kjer smo pričeli našo pot, nas 
pot vodi po lovski stezi pod Mokrimi pečmi, preko Črtenja do 
gozdne ceste Za Vomičem. Po gozdni cesti pridemo do poto-

Drugi martuljški slap

Prvi martuljški slap Izvir Mrzle vode Drugi martuljški slap

kov. A slap, ki nas posebej zanima, je slap Macesnje*, saj je 
res nekaj posebnega. Do njega pridemo tako, da že kmalu 
po prečenju struge Belega potoka, pri izviru potoka Ma-
cesnje** (pod Zimovo kočo) zapustimo pot proti Smrajki in 
sestopimo levo približno 70 m po brežini do vršnega robu 
slapa. Pri sestopu moramo biti pazljivi. Za razliko od osta-
lih slapov tega čudovitega lepotca občudujemo z vrha. Nje-
govo skoraj 50 m globoko globel tvorita dva skalna žlebova 
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Desni slap Belega potoka

ka Martuljek. Prečimo ga po eni od priložnostno postavljenih 
brvi. Od tam pa je le še korak do zaključka naše poti na Kopišu.

Za celotno pot bomo potrebovali med šestimi in sedmimi 
urami zmerne hoje.

Veliko užitkov in srečno pot!

Slap Bajč čez Mokre peči

* Slap Macesnje sem poimenoval po njegovi lokaciji, kjer se 
nahaja / Krnica Macesnje pod Macesnjevim Grabnom /. Do 
sedaj ta slap ni imel primernega imena in so ga posamezniki 
imenovali različno / igla, desni slap, vzhodni slap, itd. /

** Tudi izvir in ime potoka, ki ustvarja slap Macesnje ni bil 
še imenovan, zato sem ga prav tako poimenoval po krnici 
Macesnje - Macesnjev potok.

O KAPELI MARIJE  
SNEŽNE V JASENJAH 
Janez Gril

Postavitev kapele in koče sega v dvajseta leta prejšnjega 
stoletja. Pobudniki so bili bogoslovci, študentje ljubljan-
ske Teološke fakultete. Iskali so primeren kraj, kjer bi v 
lepoti gora najlepše doživeli božjo bližino. Kočo so posta-
vili leta 1924, kapelo dve leti kasneje. Opremo za kapelo 
je narisal arhitekt Ivan Vurnik. Med vojno so Nemci kočo 
požgali, kapelo pa pustili pri miru.

Večina kapel v gorskem svetu je posvečenih Mariji Snežni. 
Praznik sloni na legendi, ki govori o tem, kako so se Rimlja-
ni v 5. stoletju prepirali, kje naj v Rimu stoji nova Marijina 
cerkev. Sredi poletja, bilo naj bi 5. avgusta, je na enem iz-
med sedmih rimskih gričev zapadel sneg. To je bilo za ljudi 
znamenje, kje naj bo nova cerkev. Ta cerkev še danes stoji 
in se imenuje Marija Velika ali tudi Marija Snežna.

Domačini kapelo imenujejo tudi Finžgarjeva kapela. Za-
kaj? Slovenski pisatelj Franc Saleški Finžgar je pred drugo 
svetovno vojno na Potoški planini pod Stolom imel kočo 
Murko. Nemci so mu jo požgali. Po vojni se je pridružil pri-
jateljem s planine Jasenje. S svojim vplivom je pri novih 
oblasteh dosegel, da so kapeli dodali bivalni del. To se je 
zgodilo leta 1946. Finžgar je tu vsako leto preživel mesec 
dni počitnic. Pri maši so mu ministrirali pranečak, profe-
sor dr. Janez Bogataj, domačina Rudi Robič in Tone Oman 
in drugi. Leta 1960 je imel Finžgar v kapeli biserno mašo. 
Pridigal mu je tedanji ljubljanski škof Anton Vovk.

Po Finžgarjevi smrti je skrbnik kapele postal prof. dr. Ja-
nez Oražem. Leta 1984 sem se mu pridružil podpisani. Od 
takrat že 35 let v avgustu prihajam v Jasenje. Po Oražmovi 
smrti sem prevzel skrb za kapelo in kočo.

Nekateri domačini pravijo, da se je s tem začela nova zgo-
dovina kapele, zlasti za umetniške pridobitve. Pred leti je 
akademska slikarka Veselka Šorli Puc nad vhodnimi vrati 
naredila barvni vitraj s stiliziranimi planinskimi rožami 
in Marijinim monogramom. Leta 2017 je akademski slikar 
Tomaž Perko na notranji steni kapele narisal veliko podo-
bo Marije Snežne. Marijino podobo obdajajo beli vrhovi 
martuljških gora in zeleni gozdovi planine Jasenje. Belina 
njene obleke spominja ne njeno ime. Perkova Marija Snež-
na je ljudem zelo pri srcu.

Pred dvajsetimi leti je Planinsko društvo Gozd Martuljk po-

leg kapele postavilo spomenik ponesrečenim planincem in 
domačinom v martuljških gorah in v Karavankah. Spome-
nik je delo pokojnega arhitekta Marjana Ocvirka iz Ljubljane.

Finžgarjeva kapela v Jasenjah je kulturna dediščina, ki 
bogati tudi Planinsko društvo Gozd Martuljk ob njegovem 
visokem jubileju.

Finžgarjeva kapela
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PRVIČ NA TRIGLAV 
Lovro Gričar, 7 let

Zjutraj smo zgodaj vstali, ker smo šli na Triglav. Jaz sem 
samo za dve minuti malo zaspal, pa me je ati zbudil. Se-
strica Neža je že zajtrkovala čokolino. Z avtom smo se vo-
zili kakšnih trideset minut do Aljaževega doma. Tam smo 
parkirali in vzeli nahrbtnike. Pot nas je vodila do reke Bi-
strice, kjer smo pojedli prvi sendvič. Odpravili smo se nap-
rej in kmalu začeli plezati. Hodili smo kakšno uro in spet 
smo morali malo plezati. In ko smo hodili kakšnih dvajset 
minut, smo spet malo več plezali. Kmalu smo prišli do 
begunskega studenca. Med potjo smo videli malega kozo-
roga in se skupaj slikali. Opazili smo, da se vreme kvari, 
da bo deževalo in pihalo, zato smo pohiteli čez Triglavske 
pode. Tik pod kočo je sestrica Neža zavohala kranjsko klo-
baso in kar stekla je do Kredarice. V koči smo se slekli in 
oskrbnik nam je dal ključe od sobe. Po kosilu smo počivali 
kakšno uro. Po počitku smo jo mahnili na Triglav. Plezali 
smo kakšne dve uri, Nežka je prva zagledala stolp. Uspelo 
nam je osvojiti vrh in ponosen sem bil nase in na sestrico. 
Naredili smo nekaj slik in sestopili na Kredarico. Povečer-
jali smo in šli spat.

Zjutraj smo pozajtrkovali. Pred odhodom v dolino Krmo 
smo se še slikali z atijem. Z gorskima vodnikoma Rokom 
in Mitjem smo skupaj hodili in vprašal sem Mitja, če lahko 
pomagam voditi kliente. Res sem mu pomagal in dospeli 
smo do pastirske koče na Zasipski planini, kjer si je planin-
ka zvila gleženj. Rok je poklical Gorsko reševalno službo 
in priletel je helikopter. Opazovali in snemali smo reše-
valno akcijo. Ko je odletel, smo mi nadaljevali našo pot 
do Kovinarske koče. Tam smo pojedli kosilo in šli še malo 
naprej po cesti, kjer nas je prišla iskat prijateljica Nataša in 

V ENI ROKI NOSIM SONCE,
V DRUGI ROKI ZLATI SMEH
Kekčeva pesem

nas odpeljala do Aljaževega doma, kjer nas je čakal kombi. 
V Planinskem muzeju v Mojstrani smo kupili maketo Alja-
ževega stolpa. Še bi rad šel na Triglav. S seboj bi rad vzel 
prijatelja Naceta.

IZLET POD ŠPIK 
Jon Perovšek, 12 let

Bil je lep sončen dan. Jaz, babi, bratranec, sestrična in 
starši smo že za vnaprej načrtovali izlet Pod Špik. Vzeli 
smo vso potrebno opremo in se peš odpravili na pot. Na 
začetku smo hodili po kolovozni poti. Po 20 minutah 
smo prišli do peš poti. Tu so rasle maline in gozdne jago-

de. Prvi del poti smo prehodili brez napornejših vzponov. 
Čez nekaj časa smo prišli do kar strmega hribčka, ki je bil 
na našo srečo narejen iz stopnic. Hodili smo med visoko 
travo čez posušeni večji potok in mimo zelo velike ska-
le, v kateri je bil postavljen angelček. Prišli smo do dveh 
kamnov, ki sta bila poraščena z mahom in sta izgledala 
kot goba. Po zelo dolgi hoji smo dospeli do potočka, kjer 
smo natočili »sode« z vodo in jih odnesli do bivaka. Na 
vrhu smo najprej pojedli malo kosila in zakurili ogenj. 
Jaz, Neja in Izak (sestrična in bratranec), smo raziskovali 
okolico. Spat smo odšli okoli pol devetih. Naslednji dan 

smo odšli naravnost pod Špikovo steno. Malo smo plezali 
po skalah in šele takrat ugotovili, kako visoka je. Po ple-
zanju smo se vrnili do bivaka in spakirali. Na poti dol smo 
»sode« položili tja, kjer smo jih prejšnji dan našli. Hodili 
smo po enaki poti kot smo šli gor, zato poti ne bom opiso-
val. Ko smo prišli nazaj v domačo ulico, kar nisem mogel 
verjeti, da smo prišli, saj so me noge tako bolele, da sem 
jih komaj čutil. Vam pa povem, da se je splačalo, saj takega 
izleta ne moreš doživeti kar vsak vikend.

Maša Ahec

Alessanndro Mangiapanello

Anže Fuchs Eva Črv
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PRI JULIJSKIH ALPAH
Izak Skok Perovšek, 8 let 

Zelo rad preživljam počitnice pri babi in dediju v Gozdu Mar-
tuljku. Tam mi je všeč, ker so gore in bivaki. Na Jasni sem 
skočil s pomola trikrat zaporedoma. Od Martuljka do Jasne 
je sedem kilometrov. Zelo velikokrat smo šli do Jasne. Kranj-
ska Gora je lep kraj pri Julijskih Alpah. Do bivaka je sedem 
minut in dve uri. Na bivaku Pod Špikom je malo stran zelo 
velika jama, strop jame je led, notri so skale in črna tema.

DARILO NARAVE 
Neja Skok Perovšek, 11 let

V Gozdu Martuljku lahko najdeš veliko zanimivih stvari, 
kot recimo gozdna učna pot, plezalna stena, ferata in še in 
še.Tam je tudi dom najrazličnejših gozdnih živali. Lahko 
se sprehodiš po majhni vasici Gozd Martuljek, greš na 
sprehod v Srednji Vrh in tam občuduješ razgled, ki se ti 
ponuja ali pa preprosto uživaš v lepoti narave, ki objema 
ta čudoviti kraj. Tu je tudi veliko gorovje, ki nosi ime Ju-
lijske Alpe, zadaj pa je še eno gorovje z imenom Karavan-
ke. Malo naprej od Gozda Martuljka pa lahko raziščemo 
še vas Kranjska Gora. V Kranjski Gori lahko preizkusimo 
različne športe, kot so na primer smučanje, sankanje, 
drsanje in pohodništvo, poleti pa kolesarjenje in spust z 

bobom, seveda pa lahko najdemo še kaj. Pozimi zapade 
veliko snega, ki je kot nalašč za kepanje, sankanje in drsa-
nje. Poleti se lahko ohladimo v jezeru Jasna, pa tudi v reki 
Save Dolinke, ki se vije čez celotno vas Gozd Martuljek in 
čez Kranjsko Goro, se lahko ob vročih dnevih osvežiš. V 
obeh vaseh lahko uživamo v vseh letnih časih, saj svežega 
zraka, narave in lepot te pokrajine nikoli ne zmanjka, zato 
preizkusite pustolovščino, ki vas čaka v priljubljenih in 
prečudovitih vasicah z imeni Gozd Martuljek in Kranjska 
Gora ter občudujte lepoto in darilo narave.

PLEZALNA STENA 
Tristan Travnik, 10 let

Jaz sem Tristan in imam dva bratca. Vsako leto, ko smo pri 
babici in dedku na počitnicah v Gozdu Martuljku, se že 
veselimo plezanja po plezalni steni. Plezanje poteka tako, 
da se pripravimo in nam prijazni planinci pripnejo plezal-
ni pas, nato pa nas varujejo, dokler nimamo dovolj.

Na koncu treningov pa imamo še tekmo.

PRISPEVKI UČENCEV OŠ JOSIPA 
VANDOTA KRANJSKA GORA
Mentorica Katarina Kejžar

Včasih se odpravim peš do reke … Tam sezujem čevlje in 
namakam noge v prijetno hladni vodi. Občudujem Špik, 
cvetje prijetno diši. Čas je ustavljen. Približa se mi skupina 
planincev in me vpraša, če sem domačinka. Ponosno jim 
prikimam. Zapletemo se v pogovor in pošljem jih v Sred-
nji Vrh, od koder se odpre čudovit panoramski razgled na 
Gozd Martuljek in okoliške kraje. Še sama se odpravim z 
njimi, ker so zanimiva pisana druščina pohodnikov. Na 
vrhu so bili navdušeni nad razgledom, jaz pa ponosna 
na to, da so opazili lepoto krajev, v katerih sem jaz doma. 
Tudi v dolino smo se vračali skupaj. Mene je kar razganja-
lo od ponosa, da so me spraševali že za naslednji cilj svoje-
ga pohoda. In moj predlog? Martuljški slapovi!

Lara Tomšič Gašpar, 7. r. 

Maša ZupanŽiva Mertelj

Iris Mertelj

Gabriele Mangiapanello

Pika Hojnik

Luka Lah
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oblak me je spominjal na pohodnika. Lahko sem zrla v pa-
sove kamenja in oblakov, ki so se izmenjavali med seboj.

Le kakšen bo razgled jutri?
Tjaša Robič, 7. r. 

Gozd Martuljek je lep kraj. Ima veliko naravnih lepot. To 
so Martuljkova skupina, oba slapova, lepi čeveljc. Turisti 
radi pridejo in fotografirajo te zanimivosti. Največkrat fo-
tografirajo Špik.

Tudi sama rada gledam to našo naravo. Najbolje pa se po-
čutim, ko grem ven s prijatelji in si poiščemo v naravi svoj 
skrivni kotiček.

Tamara Tarman, 7. r. 

PLANINEC

Planinec je ljubitelj narave. Rad ima gore. Rad pleza in je na 
soncu. Všeč mu je, ker hodi v naravi in diha svež zrak. Rad 
ima rože in razgled na gore, polja, gozdove, hiše. Lahko 
vidi tudi gamsa, srnjaka, jelene, košute, srne, bambije, lisi-
ce, kozoroga, veverice, divje prašiče, ruševca, divjega pete-
lina. Ruševec ima ravna peresa, divji petelin pa ukrivljena 
navzdol. Midva veva za skalo Pod Špikom, ki je naravna 
in v obliki oltarja. Kadar posije sonce na oltar, je tako lepo, 
da se tam planinci zabavajo. Na mahovih je čudežno zras-
lo veliko mahu. Nekaterim planincem je ta kraj najbolj 
všeč, ker imajo pod mahom majcena bitja hiške. Ponoči 
tja pridejo vile in plešejo s škrati. Obnavljajo gozdne poti 

Če bi imeli srečo, bi bili z Gorenjske …

Če bi imeli še malo večjo srečo, bi bili iz Zgornjesavske do-
line.

Če bi bila vaša sreča še večja, bi bili iz Gozda Martuljka.

In jaz, ki imam velikansko srečo, se vsako jutro prebujam 
v Gozdu Martuljku.

Razgled z mojega doma je prečudovit.

Danes je bil tak: Špik je bil ovit v meglice. Iz megle je kuka-
la njegova špička. V skalah sem videla odtis obraza. Opa-
zila sem tudi majhne potočke, ki so tekli po pobočju. Nek 

Žan Pintar

Julija Bernard

za planince. Zgodaj zjutraj vile posujejo čarobni prah na 
rože in te zacvetijo. Želim si spet videti prvi in drugi slap, 
ki sijeta v lepoti. Tam sem bila z mamico, atijem, Lovrom, 
Lenartom in Loti. Nekoč ju bomo spet obiskali. Enkrat bi 
rad splezal na goro, da bi videl celo dolino.

Lucija Grilc in Bart Gomboc, 3. r. 

SKODELICA NARAVE

Odkar pomnim, si želim spoznavati nove reči. Želim si 
vedeti čim več podatkov, pa naj gre za take, ki bi mi lah-
ko nekega dne rešili življenje ali pa za popolnoma neupo-
rabne. Meni je oboje enako pomembno, važno je, da vem 
nekaj več, kot sem vedela včeraj ter nekaj več, kot ve oseba 
zraven tebe. Ampak meni ne gre samo za podatke, želim 
poznati čim več ljudi, čim več krajev. O, k vragu, želim si 
poznati svet. Pobegniti hočem iz te doline šentflorjanske, 
tu poznam vsak zanikrni kotiček zemlje, tu me ne priča-
kujejo dogodivščine, tukaj ni več ničesar, kar bi lahko na 
novo spoznala. Samo predstavljajte si, kako lepo bi bilo, če 
bi se lahko samo usedli na prvo letalo in puf, novim pus-
tolovščinam naproti. Spoznali, odkrili bi svet, popolnoma 
novo zemljo, tisto prečudovito, svetlo, barvito naravo, 
polno vihravih trav, ki mahajo orlom, ki krožijo nad mo-
gočnimi gorami, listov, ki plešejo v vetru, ptičkov, ki vese-
lo prhutajo s svojimi krilci nad zelenimi planjavami. Ah, 
pahnilo bi vas na zadnjico! No, zdaj pa si predstavljajte, da 
je to tista vaša največja, najbolj strastna želja, vi pa ste ujeti 
v dolgočasni dolini, ki je še bogu za hrbtom. Velikokrat sa-
njarim o vseh dogodivščinah, ki bi se mi pripetile na moji 
poti okoli sveta. Običajno padem tako globoko v svoj svet, 
da pozabim na prisotnost časa. In ni čudno, da sem vsa 
izmučena, kot bi v resnici plavala z orkami, ko prilezem 
nazaj na realna tla. Ob takih trenutkih vidim edino ute-
ho v skodelici kave. Še sreča, da nismo več v časih, ko so 
bili njene čarobne moči priče le tisti, katerim se je po žilah 
pretakala modra kri. Dandanes je bolj nenavadno, če kave 
ne piješ. Tudi danes sem se, po enem takih sanjarjenj, od-
pravila v kuhinjo, da bi si skuhala opojno tekočino. Tam 
pa je bila moja mati in ponudila sem se, da bi še zanjo sku-
hala skodelico, saj sem vedela, da je tudi za njo dolg dan. 
Na moje presenečenje pa je odklonila ter rekla: »Hči, pridi 
z mano. Vem, kaj nama bo dalo več energije kot olimpij-
ski bazen kave.« Obuli in oblekli sva se ter stopili v hladen 
spomladanski zrak. Ko sva hodili po travniku, sem začu-
tila rahlo sapico vetra, videla sem, kako se trave zibljejo v 
počasnem valčku, zdelo se je, da listi mahajo nekam v vi-
šave. Pogledala sem proti veličastni Špikovi skupini, ki se 

je bleščala v zadnjih sončevih poljubih. Stopali sva naprej 
po stezi, približevali sva se zelenemu gozdu, zdelo se mi 
je, da je bolj miren, bolj veličasten kot zadnjih petnajst let. 
Slišala sem čričke, ki so veselo peli svoje napitnice, ptice 
na najvišjih vejah so spuščale opozorilne signale. Ko sva 
prišli do hladnega Martuljka, sem se za trenutek ustavila. 
Prizor je bil neverjeten, reka je glasno igrala na svoje naj-
bolj cenjene inštrumente, mesec se je prikazal izza oblaka 
in njegova svetloba se je odbijala od gladine, zvezde so v 
trenutku zažarele, ptice so utihnile, ne več kot za sekun-
do, a to je bilo dovolj. Mati je imela prav, edina sila, moč-
nejša od skodelice kave je ...

Jasno, skodelica naše martuljške narave.
Ema Robič, 9. r.

SKRIVNOSTI IZPOD ŠPIKA

Lepote izpod Špika
poznajo vsi,
martuljška slapova
opisal vam bi.

Prvi slap se res visoko pne,
drugi nižje zliva se.

Oba slapova žarita res,
mogoče še vile pridejo na ples?

Ko sonce zahaja,
ljudje v dolino gremo,
vilinska bitja pa k slapovom prihajajo.

Lovro Grilc, 6. r.
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VOŠCA
Tatjana Perovšek

Se zjutraj odpravim na en vrh nad vasjo,
je s travo poraščen in razgleden lepo!
Ko pogled se ujame v modro nebo,
veselje in mir v srce se priplazi!
Lepota naših mogočnih gora
v dolini ostati mi ne da!

GORA
Darinka Tarman

Ta gora, ki me vedno vabi,
vrh zakriva ji oblak,
pred menoj je težka pot
in vedno težji moj korak.

Pod vrhom polno je meglic,
vrh gore dviga se v nebo,
pobožno v višave zdaj strmim,
lepote skalne zre oko.

Za menoj je dolga pot,
predaleč vrh, da stopim nanj,
telo je moje brez moči
in tudi konec mojih sanj.

ODMEVI Z GORA

MOJ PLANINSKI ČAJ
Marinka Uršič

Glej, v posušenem tem cvetju spi spomin
na proste moje urice in na poletni čas,
na zatišne kraje dehtečih, sončnih jas
ob vznožju mogočnih teh gora, planin!
Vonljivost, ki po tratah se je medila,
zdravilno to floro vso je prepojila,
da še pozimi dehti medeno od vonjav,
pričara vonjavost cvetočih mi trav!

Ko k rožam srečna sem sklanjala obraz
z dušo upijanjeno od njihove miline,
blagrovala sonce sem, ljubljeni poletni čas ter bala se,
da vzbuh poletja prehitro mine.

Ko pozimi v sneg bodo vkovane tihe jase
in pod gorami nedostopne sončne senožeti,
bo ta, dehteči moj planinski čaj, nabran poleti,
pričaral mi spomin  na čarobne, poletne čase ...

TRIGLAV Z OTROKOMA 2018
Klemen Gričar

Ker delam poklicno kot gorski vodnik, se je spodobilo, da 
odpeljem svoja otroka na Triglav. Nežka ima pet, Lovro pa 
sedem let. Ko sem bil v prvem razredu, je mene oče prav 
tako peljal na Triglav in ta izlet sem si za vedno zapom-
nil. Pred leti sem že imel tako mlada klienta za Triglav. 

Tudi mi smo začeli trenirati sicer krajše, ampak težje ture. 
Podali smo se na zavarovane plezalne poti na Grančišče 
v Mojstrani, sotesko Hvadnik v Gozdu Martuljku in na 
martuljške slapove. Priprave so potekale tako na fizični 
kot na psihični ravni. Avgusta, ko sem imel krajši dopust, 
smo dva dni prej začeli s pakiranjem. Ne vem, če sem se 
že kdaj tako temeljito pripravljal na turo. Rezerviral sem 
Triglavski dom na Kredarici, spakiral tri nahrbtnike, kupil 
čokolade, paštete, konzerve z ribami, sadne ploščice, ba-
bica je dala krhlje. Otroka sta imela vsak svoj nahrbtnik, 
obleko primerno za gorniško turo in potrebno tehnično 
opremo: plezalni pas in čelado. Ati je nesel vse ostalo: vrv, 
vponke, prvo pomoč, rezervno perilo in obleko, hrano in 
veliko tekočine. V sredo, 15. avgusta smo se prebudili ob 
peti uri. Za zajtrk je bil čokolino. Obleko za na turo sem 
zložil že zvečer in začuda nobenega ni bilo treba priganjat, 
takoj po zajtrku smo se odpeljali v dolino Vrat do parki-
rišča pred Aljaževim domom. S prvo jutranjo zarjo smo 
krenili na pot. Krajša postanka za slikanje smo imeli pri 
Aljaževemu domu in pri Klinu. Prvi postanek za pijačo in 
hrano pa je bil pri izviru Bistrice. Tam sem še dotočil vodo 
za turo. Prvi klini čez Prag so popestrili pot. Nikoli nam 
ni bilo dolgčas. Razlagal sem jima o Slovenski smeri, pa 
da smo čez Dolgo nemško peljali Tonko za 70 let. Tonka 
Zadnikar je znana oskrbnica, sedaj Tonkine koče na Vrši-
ču, pred tem pa je bila oskrbnica Mihovega doma, Golice 
in Kriške gore. »No, tukaj pa smo reševali z mojstranškimi 
reševalci,« sem razlagal. Zgodb ni zmanjkalo, tako nam je 
čas hitro mineval. Na koncu zadnjega skoka se je izza skale 
pokazal mali kozorog. »Ja kam gre, kje ima mamo, a je la-
čen?« Vprašanj mladine kar ni bilo konca. Na Begunjskem 
studencu smo upali na vodo, a je presahnila. Nič hude-
ga, imeli smo je še dovolj. Do Kredarice so nas spremljali 
oblaki, a po dobrih sedmih urah in pol smo bili na koči. 
Odličen čas za otroka. Prijazno osebje nas je postreglo in 
oskrbnik Herman nam je dal sobo. Po kosilu smo za dobro 
uro vsi zaspali. Malo pred četrto smo se prebudili in kot 
se spodobi, opravili vzpon na vrh. Tokrat je samo ati nosil 
nahrbtnik. Lovro pa je kot starejši in izkušenejši vodil na-
vezo. Ljudi popoldan ni bilo veliko, srečali pa smo družino 
z eno punčko staro šest let. Vzpon je lepo potekal in ob 18. 
uri smo stali pri Aljaževemu stolpu. Obvezno slikanje in 
še selfi z atijem. Nato smo se odpravili nazaj. Malo pod vr-
hom smo se srečali z gorskim vodnikom Rokom Zalokar-
jem, vodil je navezo turistov na vrh. Na kočo smo se vrnili 
ob 19:20. Večerja in spanje, dovolj aktivnosti za danes. Zas-
pali smo v trenutku. 

Drugi dan je bil zajtrk ob sedmih. Nikamor se ni mudilo, v 
planu je bil sestop v Krmo. Rok nas je slikal pred domom in 
skupaj smo se odpravili v dolino. Lovro je pomagal voditi 
Mitju in Roku skupino, z Nežko sva hodila zadaj. Nesreča 
nikoli ne počiva in malo pred pastirsko kočo si je Rokova 
klientka zvila gleženj. Rok je poklical helikopter in opazo-
vali smo potek reševalne akcije. Dobra šola za otroka. Prej 
kot v eni uri je poškodovana deklica odletela v bolnico. Mi 
pa smo se odpravili naprej v dolino. Pri Kovinarski koči 
smo se ustavili na kosilu. Nato nas je z avtom prijateljica 
Nataša odpeljala iz Krme v Vrata do kombija. Sledila je ve-
čerja pri babici in veliko sladoleda za zasluženo turo.

IZLETI Z DRUŠTVOM
Renata Oitzl

POHOD OB POLNI LUNI, 30. 1. 2010

Odpravili smo se na nočni pohod. Peš smo zakorakali od 
Trgovskega gostinstega centra v Kranjski Gori v Robe.

Med potjo je močno snežilo. Bel sneg in razsvetljena 
Kranjska Gora pa sta nam kazala pot. Pa seveda naše sve-
tilke. Na koncu smo se pogreli s toplim čajem in posladkali 
z domačimi piškoti. Je zelo teknilo.

Kljub temu, da polne lune nismo videli, smo se imeli prav 
lepo. Prijetna rekreacija v pravi zimski večerni idili.

TRSTELJ, 28. 3. 2010

Lepo nedeljsko jutro. Zbor ob 6.30 uri na običajnem mestu. 
Marca se vedno veselim izleta na Primorsko. Tam je lepša 
pomlad. Avtobus nas je vozil mimo Ljubljane, Razdrtega, 
Vipave in Ajdovščine. V Volčji Dragi nas je pričakal vodnik 
Miran in naša Irena Jerovšek z družino. Od tam smo se 
odpeljali mimo Bukovice, Renč, Merljakov in Žigonov. Na 
cesti nas je avtobus »skipal« in pričela se je pot navkreber. 
Najprej smo osvojili Renški vrh (449 m), Vrtovko (502 m), 
Lešenjak in Stolovec (563 m). Vmes smo malo počivali in 
zajtrkovali ter dosegli Trstelj (643 m). Po grebenski poti 
skozi gozdove smo na vrhu imeli krasen razgled. Proti 
morju na jug in na sever proti našim krajem. Privoščili smo 
si malico in lepe fotografije. Ustavili smo se tudi pri Stjen-
kovi koči na Trstelju (610 m). V vasi Temnica nas je pričakal 
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avtobus in pot smo nadaljevali mimo Lipon, Škrbine, do 
Komna, kjer se nam je pridružila vodnica Neva. Pot nas je 
vodila na Kras, Brestoviški dol, Klanec in čez mejni prehod 
Klariči v Italijo. Doberdob – kraj, kjer se je v 1. svetovni vojni 
odvijalo dvanajst krvavih bitk. Očaralo nas je tudi presiha-
joče Doberdobsko jezero. Ogledali smo si mogočno grobni-
co, kjer je pokopanih 100.000 vojakov. Na nasprotni strani 
so v hribu razstavljeni topovi in vojaška oprema. Po ogledu 
smo se odpeljali do gradišča ob Soči, v Staro Gorico, Šem-
peter in do Volčje Drage, kjer smo se poslovili od Mirana 
in Irene. Prijetno utrujeni od hoje in z mislimi o nesmislu 
prve svetovne vojne, smo se vrnili domov.

MONTE CAVALLO, 8. 8. 2010

Bilo je zgodnje poletno jutro. Odhod ob peti uri. Z avtomobi-
li mimo Rateč, Pontebe, proti prelazu Passo di Pramollo do 
stare vojašnice. Cesta je vijugala po soteski. Od tam peš čez 
planino Winkel (1465 m), kjer smo slišali in opazovali svizce. 
Travnato planino so zamenjali veliki balvani in kamenje do 
vstopa v ferato E. Contin. Pred vstopom v žleb smo si nadeli 
čelade, samovarovalne komplete in pasove. Nad škrbino smo 
sledili varovalom na levo v razčlenjeno pečevje. Končno smo 
bili na travnatem svetu in po cvetočih blazinah smo osvojili 
vrh Monte Cavalla (2240 m). Pozvonili smo na zvonček, po-
malicali in se razgledali. Pa seveda fotografirali. Vračali smo 
se po drugi poti proti sedlu Sella di Aip in se po smučiščih 

spustili do izhodišča. Vmes smo si lahko postregli s svežimi 
borovnicami. Bil je dan za zmagovalce.

Hvala vodnicama Majdi Papler in Špeli Vidmar.

IZLET V NEZNANO – KOROŠKA, 13. 11. 2010

Najprej: dan se je pričel z naglico, tako da sem bila brez fo-
toaparata. Letošnji izlet v neznano ni bil neznan. Organi-
zatorica vsakoletnih izletov v neznano Oti Mertelj se je le-
tos odločila, da nam pove, kam bomo odšli. Z avtobusom 
smo se mimo Tržiča odpeljali čez Ljubelj in se po avstrijski 
strani peljali do naše Mežice na Koroškem. Najprej smo si 
ogledali muzej rudnika svinca in cinka. Kasneje so nas 
kot prave rudarje v vozičkih odpeljali v goro. Voden ogled 
rudnika je bil kar zahteven in prav veseli smo bili vsi, ko 
smo spet zadihali svež zrak. Po utrujajočem sprehodu 
po rudniških rovih smo se v domači gostilni nad Mežico 
pošteno okrepčali in malo pozabili na uboge rudarje, ki so 
si včasih služili kruh v tako nezdravem okolju. Z avtobu-
som smo se odpeljali v Slovenj Gradec. Sprehodili smo se 
po prijetnem mestu in si ogledali staro cerkev in Sokličev 
muzej. Pozno popoldne smo se odpravili proti Štajerski, 
kjer nas je na kmečkemu turizmu čakala martinova ve-
čerja. Ob spremljavi harmonike nam je še bolj teknilo. Kar 
pošteno utrujeni smo se vrnili domov.

Trstelj Monte Cavallo, Italija

MOJA ZGODBA
Tatjana Perovšek

To so zgodbe petih generacij, med katerimi sodim v sre-
dnjo. Vsi smo in bomo hodili v hribe, vendar se naše poti 
in spomini razlikujejo, saj je med prvo in zadnjo generaci-
jo preteklo že veliko, veliko let.

Od leta 1903 

Spomin mi seže do mojega starega očeta Ivana, s Trebnje-
ga na Dolenjskem.

Rad je zahajal v hribe. Bil je čevljar in si je sam naredil 
»kramparje«. Narejeni so bili iz kravjega usnja, šivani na 
roke in okovani s posebnimi žeblji. Z njimi je prehodil tri-
glavsko pogorje, še raje pa je šel v kamniške planine. Rad 
je pripovedoval, kako so se zabavali, ko so zaključili turo 
in prišli do planinske koče: »Iz nahrbtnikov smo potegnili 
glavnike, oskrbnik je prispeval žlice in pokrovke, našel se 
je še kakšen kos papirja in ansambel je bil pripravljen, da 
zaigra. Moje zveste spremljevalke na vseh poteh so bile 
tudi orglice. Gojzarji so se hitro znašli v kotu in začelo se je 
rajanje bosih nog po lesenem podu.

Ob osmih zvečer se je moral ples končati, vsi smo šli ribat jedil-
nico in do desetih je morala biti v koči tišina. Zjutraj smo vsta-
jali še v mraku, oskrbnik je vstajal še pred nami, pripravil čaj in 
kaj za pod zob in odrinili smo novim dogodivščinam naproti.«

Od leta 1931

Leta 1931 se je rodil velik in močan fant Janez. Odraščal 
je v Oražmovem domu pod Golovcem, kjer se je družil z 
bodočimi medicinci, ki so znali pripovedovati neverjetne 
zgodbe s svojih planinskih poti. Izkušati jih je začel tudi 
sam. Vsak petek po končanem »šihtu« je v nahrbtnik stlačil 
nekaj obleke, obvezno kapo, rokavice in vintjako. Mami je v 
shrambi izmaknil nekaj domačih jabolk in kozarec marme-
lade, kruh pa je spekla soseda. Včasih je mama za priboljšek 
spekla palačinke in napolnila z njimi aluminijasto škatlo.

Ko je prerasel gojzerje, mu jih je oče »foršibal«, kar pomeni 
da jih je podaljšal, saj si novih čevljev niso mogli privoščiti. 
Kot vešč čevljar je razdrl prvi del in naredil novega, daljšega.

Janez pripoveduje: »Skočil sem na kolo in se odpeljal v 
Ljubljano na železniško postajo. Moral sem zelo pohiteti, 
da sem ujel vlak za Planico. Izstopil sem v Gozdu Mar-
tuljku. Ko sem prispel, je bil že mrak in še pred nočjo sem 

moral priti do Lipovčeve koče na planini Jasenje. Tam je 
bila že zbrana družba in skupaj smo načrtovali vzpon na 
Frdamane police. Naslednji dan nam plezanje ni šlo čisto 
po načrtu, zato smo prišli v dolino zelo pozno in zamudili 
smo vse vlake v Ljubljano.

Pa smo vzeli pot pod noge in se peš odpravili proti Kranju 
in naprej do Ljubljane. Nekje na poti nas je pobral prijazen 
šofer tovornjaka, vendar sem zjutraj kljub temu zamudil 
na šiht. K sreči je bil mojster razumevajoč in mi je tokrat 
zadnjič opravičil zamudo.

Od leta 1954 

Na svet sem prijokala leta 1954, dve leti kasneje pa še moja 
sestra Marjana. Spominjam se odhodov mame in očeta v 
gore. Vsaj enkrat na leto sta spakirala nahrbtnik in šla »de-
lat transverzalo«.

Ko sva s sestro malo zrasli, je prišel čas, ko smo se skupaj 
odpravili v gore. Velikokrat se nam je pridružil stari oče in 
bratranec Marko.

Živo mi je ostala v spominu tura, ko smo šli čez Kriške 
pode na Pogačnikov dom. Prespali smo v Krnici, kjer smo 
morali zaradi slabega vremena vedriti tri dni. Vmes smo 
nabirali rdeče jagode in brusnice. Toliko in tako dobrih kot 
takrat, nisem jedla nikoli več.

Četrti dan nas je pričakalo jasno jutro in  odpravili smo se 
na pot. Sredi Kriških podov sem oprezala za planinskim 
cvetjem in stari oče je že izgubljal potrpljenje z menoj. Jaz 
pa sem občudovala cvetje, sence v sivih skalah in meglice, 
ki so se dvigale iz doline. »Ti pa hodiš z glavo v oblakih!« 
mi je rekel.

In imel je prav, še danes me narava s svojimi pojavi neiz-
merno privlači, rada se zamujam pri potočkih, v skalah 
iščem oblike iz življenja, hodim počasi in zavestno diham 
gorski zrak. Hkrati pa s strani mojih mlajših pohodnikov 
slišim očitek, da sem počasna, ker moram pogledati vsako 
rožico posebej.

Ker nismo imeli avta, nismo bili vezani na kraj izhodišča, 
zato smo lahko svoje pohode sproti določali. Hrano in pija-
čo smo nosili s seboj. Fižol s čebulo,kis in olje smo imeli v 
steklenici, kuhana domača jajca in morda kakšno kuhano 
klobaso. Založili smo se s celo goro konzerv in celo maka-
rone smo nosili s seboj. Če smo v planinski koči naleteli na 
prijaznega oskrbnika, nam jih je skuhal in pogrel ragu iz 
konzerve, pa smo imeli topel obrok. Tudi jedilna čokola-
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da Gorenjka »za moč« je bila že takrat vedno v stranskem 
žepu nahrbtnika.

Vodo smo sicer vedno nosili s seboj, vendar je med po-
tjo nikoli nismo pili. Takšna je bila takrat navada. Vedno 
pa smo vzeli s seboj tudi malinovec. »Če bo kaj snega, si 
bomo naredili sladoled«, je rad rekel moj oče. In res smo ga 
delali, pa še dober je bil.

Od leta 1977

Starega očeta ni bilo več, rodila se je moja hči Tanja in dve 
leti kasneje še sin Gregor. Bolj kot na morje smo zahajali 
na počitnice v Gozd Martuljek. Prihajali smo vsako leto, 
včasih celo večkrat. Zahajali smo v Julijce in Karavanke. 
Kadarkoli smo prišli, poleti ali pozimi, vedno smo obve-
zno obiskali prvi Martuljkov slap, do drugega pa smo šli le, 
če so bile razmere ustrezne. Imeli smo kar nekaj tradicio-
nalnih poti – čez Tofov graben v Kranjsko Goro, v Srednji 
Vrh in naprej čez Robe v Kranjsko Goro, po poti za Savo v 
Kranjsko Goro, in tudi bivak Pod Špikom smo osvojili. 

V visokogorje nismo zahajali, zadovoljni smo bili s steza-
mi, ki so nas vodile po zelenih pašnikih in med mogočni-
mi gozdovi. Še raje pa smo se podali na potok Martuljek, 
kjer smo se ob bistri vodi in čudovitih pogledih vedno 
dobro počutili.

Tudi v zimskem času smo radi prihajali. Majhne vzpetine 
vse naokoli so bile kot nalašč za otroke. Ko pa so na smu-
čeh osvojili »vožnjo v plug«, je postalo smučišče v Rutah 
raj na zemlji.

Gozd Martuljek je že takrat postal naš drugi dom, vsi smo 
se radi vedno znova vračali. V hribe smo hodili ne glede 
na letni čas.

Od leta 2007 

Ko sta tudi najina otroka »odletela iz gnezda«, je prišla peta 
generacija. Danes ji moderno rečemo »Z generacija«, ki bi 
morda laže živela brez vode in zraka, kot brez neomejene-
ga dostopa do svetovnega spleta. A tudi nova generacija je 
začela spoznavati skrivnostni gorski svet že v svojih naj-
nežnejših letih. Radi smo hodili po znanih starih stezah 
in odkrivali nove poti. Še vedno smo se veselili sončnega 
vzhoda in številnih zvezd na nočnem nebu. Še vedno smo 
radi hodili k potoku Martuljek, kjer so otroci ne glede na 
temperaturo vode veselo namakali nogice, iskali gobe in 
nabirali borovnice po bližnjih gozdovih. Radi smo pose-

dali na obali jezera Jasne in tudi nova generacija je prve 
zavoje na smučeh naredila prav v Zgornjesavski dolini.

Tudi na martuljški slap smo se radi povzpeli, le da je bilo 
tokrat za varnost otrok dobro poskrbljeno. Drugi časi, novi 
predpisi. Otroci, še vedno neustrašni in polni energije 
kot nekoč, starši pa prepričani, da za skale še niso zreli. 
Najmlajši še ni imel tri leta, ko je sam pripešačil v Srednji 
Vrh. Ko so malo zrasli, smo se lepega avgustovskega dne 
odločili in se odpravili na bivak Pod Špikom. Kar velika 
skupina mladih in malo manj mladih je zakorakala iz 
doline. Bili smo dobro naloženi, saj smo nameravali na bi-
vaku prespati. Pot nam je šla dobro od nog in kmalu smo 
odklepali vrata bivaka. Precej sestradani smo izpraznili 
nahrbtnike in vse kar je bilo v »kuhinji« ter posedli na klo-
pi pred kočo.

»Babi, a wi-fi dela?«

Nevedna babi vpraša: »Kaj pa je to?«

»No ja, povezava?«

Babi odgovori: »No ja, poglej v skalo, poglej v dolino in v 
nebo – takšne povezave nimaš nikjer drugje in nikoli se 
ne prekine!«

Svet v krnici pod Srcem jih je res navdušil. Čeprav ni bilo 
Wi-Fi-ja, jim je ta izlet ostal globoko v spominu, saj ga veli-
kokrat omenijo in si želijo ponovitve. Kurjenje ognja, spa-
nje v bivaku, brez tekoče vode, brez elektrike, dotikanje 
hladne strme Špikove stene, plezanje po ostankih snega 
in ledu … In zavest, da si sam zmogel pot do sem gor. Vse 
to so neprecenljive izkušnje, ki se zasidrajo globoko v člo-
veku in mu dajo širino in zmožnost drugačnega pogleda 
na težave in soočanje z njimi v dolini.

In še vedno si vsi želimo v gore. Vsak po svoje in vsak malo 
drugače.

Življenje pa še vedno teče dalje, se ponavlja, a hkrati je ved-
no drugačno. Če nam je lepo ali če nam je težko; vedno se 
lahko umaknemo v svet gora, kjer je mir doma in kjer ti-
šina šepeta. Tam si lahko napolnimo baterije, se zazremo 
vase in pod mogočnimi stenami začutimo svojo majhnost.

Ko tako z vrha pogledamo na svet pod nami, se nam mar-
sikdaj lahko odpre popolnoma drugačen pogled  na situa-
cijo, kot iz doline.

GORSKA IDILA
Marinka Uršič
Pozdravljen, veličastni očak Špik,
Martuljkove skupine - idiličen lik!
Že pražnje odet si v snežno belino,
obdan z globoko nebesno sinjino!

Medtem ko v zavetju tvojih gora
bleščijo v soncu zelene se trate,
se vetrič veselo po krošnjah igra,
razkošnih od jesenske pozlate ...

Semkaj v tihi gorski svet
prihajam rada, spet in spet,
na te osamele gorske livade,
kjer večni slap buči v prepade ...

Pod temi mogočnimi, belimi gorami,
kjer večnost iz skalovja diha v tišino,
veličastje to pobožnost v meni drami!
Zaznavam svetost in Stvarnika bližino ...

Tod kraj brezskrbnih misli sem odkrila,
kot da v dušo seli mi se gorska ta idila!
Ko v dolino vračam spet se pod večer,
v srcu je mojem spokojnost, a v duši mir ...

UPANJE 
Darinka Tarman
Zašlo je sonce za goro,
dolino že prekriva mrak.
Mesec že počasi vzhaja,
truden že je moj korak.

V logu ptica več ne poje,
na nebu zvezde zažare.
Kakšne zdaj so želje moje?
Kakšno moje upanje?

Srce molči in pričakuje,
veseli drobnih se stvari.
Življenje naj te osrečuje,
da le prijateljstvo živi.
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ŠPIK 
Tatjana Perovšek

Špik dviguje vrh svoj v oblake,
Pod Srcem v steno zre planin'c,
Išče pot med skalami in v poči,
Ko tišina med macesne se lovi!

ČISTILNA AKCIJA BIVAKA ZA AKOM
Zoran Robič

Mladi rutarški »junci« smo zelo radi zvečer zahajali v 
kamp Špik v Rutah. Takrat je premogel še bazen. To je bilo 
ob koncu prejšnjega stoletja. Tam je bilo igrišče za odbojko 
na mivki in prostor za igre z žogo. Vsak si je našel sorodno 
družbo. Fantje smo gravitirali k dekletom iz kampa, ki 
so bile tam na počitnicah. S prijateljem sva že takrat rada 
zahajala v naše prelepe gore. Končevala sva srednjo šolo, 
za vikend pa vedno v hribe. Zato sva se nekega večera, ko 
je padel mrak in besede in hormoni dali besedo, z dvema 
dekletoma zmenila, da bi šli z nama v hribe. Tako je bila 
naloga za naslednji teden že dana, da določiva lokacijo.

Najprej naju je preplavila ideja o tridnevnem bivakiranju. 
Čez dan bi osvajali vršace, potem pa bi zvečer lepo kuhali 
in počivali.

Pred glavnim odhodom je bilo treba preveriti lokacijo. 
Zato sva s prijateljem nekega dne odšla na izlet Za Ak pre-
tipat teren. V bivaku je smrdelo po zažganem, odeje so bile 
trde, ampak ležišče je bilo udobno. Zunaj je bilo ognjišče 
kot nalašč za kuhanje in pečenje.

Ampak to še ni bilo najslabše, okoli bivaka so ležale konzer-
ve, vrečke, čiki in druga navlaka. Minilo naju je pa takoj, ko 
sva pogledala pod bivak. Tam je bilo pravo smetišče - Rušje. 
Starejši se boste gotovo spomnili Rušja, smetišča v Logu, iz 
katerega je zvečer prav grdo smrdelo, ko so zažgali smeti.

Rekla sva si hantadra, tule se more pa nekaj ukreniti. Tako 
sva šla polna idej domov in razglabljala o prihodnji čistilni 
akciji in načrt je bil dvoglasno potrjen. Potem je nastopil 
dan D. Nekega sončnega dne sva se odpravila do Jasenj, 
gor proti drugemu slapu, kjer je križišče poti Za Ak in na-
daljevala navkreber.

Predvidevanja se niso uresničila, vrečk za smeti, ki sva jih 
vzela s sabo, je bilo premalo. Smeti je bilo preveč. Zato sva 
se po načinu »Mujo snadži se« vzela deko z ležišča in vanjo 
dala smeti.

Vse skupaj sva s polžjo hitrostjo tovorila preko jeklenic do 
doline. V spomin na ta dogodek sva napisala članek v ča-
sopis Delo v rubriko Pisma bralcev.

OBLAK, S SONCEM OBSIJAN
Romana Benčina

Spomini segajo daleč v otroštvo, mogoče v leto 1970. Le-
tnice so izpuhtele, spomini pa so ostali za vedno. Nekaj jih 
bom zapisala tudi za vas. Z veliko podporo ata Kristijana 
sem se začela udeleževati organiziranih pohodov Planin-
skega društva Gozd Martuljk. Bili so dobro obiskani, v 
moje veliko veselje, predvsem s strani mojih sovrstnikov. 
Še večji delež mladine pa je bil prisoten na zimskih sreča-
njih, na smučarskih in sankaških tekmah. Takrat je med 
nami zavladal tekmovalni duh. Kar se mojih uspehov na 
tem področju tiče lahko rečem le, da še dobro, da so pode-
ljevali tudi tolažilne nagrade. Sicer pa nisem bila ljubitelj 
branja in še tako skrbno izbrana knjiga, me ne bi preveč 
razveselila. Sem se pa kasneje izkazala na tekmah Pod 
Srcem, na Slavkovem memorialu, kar tudi šteje.

Kot zanimivost naj zapišem, da je na enih od sankaških te-
kem, ki so potekale iz Srednjega Vrha, od šestdesetih udele-
žencev tekmovalo kar štiriintrideset nas, ki smo se pisali Ro-
bič. Tistega leta je stroga kontrola v »ta veliki ridi«, zahtevala 
diskvalifikacijo Pajštvarjevega Slavka, ki jo je zaradi velike 
želje po zmagi mahnil s samotežnimi sanmi z ravnice direk-
tno na spodnjo cesto. Tak neustrašen tekmovalec je bila do 
nedavnega, do svojega 86. leta starosti, tudi moja teta Minca.

Skozi leta obiskovanja gora pod okriljem domačega pla-
ninskega društva se mi je utrnila želja, da se udeležim al-
pinističnega tečaja v Vratih. Ker še nisem dopolnila 18 let, 
sem za prijavo potrebovala podpis enega od staršev. Tak-
rat in potem tudi naprej, me je v hribolazenju podpirala 
mama Ivanka. Za odhode v hribe me je pravočasno zbuja-
la in prav nič ni pomagalo, ko sem jo vsa zaspana vprašala, 
ali je nič ne skrbi, da se mi v hribih kaj neljubega pripeti. 
V kuhinji me je že čakal zajtrk in noben moj izgovor je ni 
prepričal. Po opravljenem tečaju sem se včlanila v alpini-

HVALA, TONE
Vladimir Boris Pogačnik - Ruli

Preživljal sem težke trenutke. Moj nečak Matiček je zbolel 
za težjo obliko levkemije. Zaupali so mi ga v varstvo in na-
redila sva plan, kako se spopasti z edinstvenim izzivom: 
premagati Julijce. Lotila sva se vseh glavnih vrhov. Hitro 
je šlo. Fantič je zmogel vse.

Potem mi je rekel: »Kaj pa Špik?« Poklical sem Breznovega 
Tončka in ga vprašal, če naju pelje po grabnu na vrh. Takoj 
je pristal. In smo šli. Sploh ne vem, ali je bilo kaj ovir. Nič. 
Tone je vse poenostavil. Na vrhu smo pojedli malico. Hva-
la Tonček, hvala planinsko društvo. Doživel sem veliko 
zmagoslavje planinstva in bratstva.

MIHAELA 
Darja Robič

Topla, nasmejana z iskricami v očeh. Srečujem jo, ko s 
smelimi koraki prihaja izpod Špika, ko na kolesarski stezi 
poklepetava ali ko pozimi v zgodnjih jutranjih urah iz Sre-
dnjega Vrha vsa zardela v lica hiti proti domu.

Ni ji težko pomagati sovaščanom, ni ji težko ponuditi roko 
v pomoč, ne pomišlja, ko je treba svetovati planincem s 
koristnimi nasveti in vzpodbudno besedo. Breznova vrata 
so vedno na stežaj odprta ljubiteljem gora, čeprav včasih 
ob neobičajni uri potrkajo in pridejo po ključ za bivak Pod 
Špikom. Vsi pri Breznu, predvsem Mihaelin tata in bratje 
Matija, Jože in Tone so bili izredni gorniki in alpinisti. Brat 
Tone je zelo delaven pri planinskem društvu in koraki ga 
še vedno vodijo po strminah in prepadnih gorskih smereh.

Ničkolikokrat jo pot vodi Pod Špik,da se njeno skrbno 
oko prepriča, kakšno je stanje v bivaku in da kočo uredi, 
da je prijetna za bivanje. Nepogrešljiva je pri ustvarjanju 
gozdne učne poti in pri urejanju skalnjaka, saj sta ji govo-
rica rož in šum vetra tako blizu, da ve, kaj šepetajo. Rada 
hodi na planinske izlete, rada ima izzive, tako da ji je tudi 
ferata mačji kašelj.

Zvečer na klopci pred hišo v objemu čudovitega razgleda 
poseda in kramlja s prijatelji. Ko od Brezna strmiš v Špik z 
vsemi njegovimi skalnatimi lepoticami odetimi v pravljič-
no čarobne barve, ostrmiš in ti zastane dih. In razumeš, 
zakaj njena predanost goram, naravi in stvarstvu.
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stični odsek Jesenice, kjer je bil takratni načelnik mnenja, 
da punce hodimo na ferajn samo zato, da si tu dobimo dob-
re može. Ignoranca punc je bila še posebej očitna, ko smo 
se v enem od naslednjih let dogovorili za zimski vzpon na 
Špik po Špikovemu grabnu. Na avtobusni postaji sem vsa 
prezebla v nedogled čakala kolege, ki so se tebi nič meni 
nič z avtom odpeljali mimo. Verjamem, da nisem edina, ki 
pravi, da Špik je pa moja najljubša gora. Tako sem se še bolj 
zavzeto podala za kolegi, ki sem jih sredi poti pod Srce, pri 
minus 20° C dohitela v srajci z zavihanimi rokavi.

Svet alpinizma sem spoznavala pod Janijevim men-
torstvom. Kot druga v navezi sem morala vedno nositi 
nahrbtnik. Naposled mi je le toliko zaupal, da sem en 
lažji raztežaj šla kot prva v navezi in kmalu po tem, ko 
sem končno uspela na stojišču postoriti vse glede va-
rovanja in sem rekla, da lahko prične s plezanjem, je že 
tako rekoč preplezal raztežaj. Prvič. Ker kot drugi v nave-
zi ni prinesel nahrbtnika, se je moral ponj vrniti in tako 
raztežaj preplezal še drugič in tretjič. Spomin na pleza-
nje z Janijem v Dibonovi smeri v Špiku pa ni tako zaba-
ven. Ni nama namreč uspelo na pravem mestu vstopiti v 
smer in že po enem od začetnih raztežajev mi je zmanj-
kalo oprimkov in trava kot oprimek ni bila prava izbira. 
Ostala mi je v rokah, obvisela sem na vrvi nad prepadom 
in le Janijeva prisebnost mi je ohranila življenje. Ker mu 
je vrv zdrsnila mimo ovratnika, je kar nekaj časa nosil 
rutko okoli vratu, da kolegi ne bi opazili ožganin od vrvi. 
Dibonovo sem naslednje leto preplezala v drugi navezi, 
Janiju pa sem še danes hvaležna, da me je obvaroval 
pred padcem.

Vsi niso imeli te sreče. Pri tem mislim na Slavka, ki se je 
leta 1978 ponesrečil v Pirenejih. Takoj naslednje leto smo 
šli Slavku v spomin in drugim v opomin postaviti spome-
nik. Ob tej priliki se nas je pet povzpelo tudi na najvišji vrh 
Pirenejev, na Pico de Aneto (3404 m).

Najvišje sem se povzpela na 4634 m, na Dufourspitze, naj-
višjega od vrhov Monte Rose v švicarskih Alpah. Iz Zer-
matta nas je šlo na vrh več navez in veljal je dogovor, da 
mora vodnik, čigar oseba v navezi prva omaga, povprašati 
še ostale člane odprave, ali se želi kdo vrniti. Kristeljnu, ki 
je vodil našo navezo, to seveda ni bilo po volji. S pomoč-
jo sladkega jagodovega kompota me je spravil v pogon in 
premagala sem višinsko krizo. To je bilo že v času študija 
in v hribe sem zahajala vse manj in manj.

Moj mož Ivan ni hribolazec po srcu in ob besedi hribi po-

misli le na Šmarno goro. Ne glede na to pa si je kot pravi 
Slovenec vseeno želel osvojiti Triglav. Izbira pristopa je 
bila precej težavna, saj ima strah pred prepadi. Vseeno 
sem se odločila, da greva po Tominškovi, kar se je zara-
di megle izkazalo za čisto dobro odločitev. Imel je boljšo 
kondicijo kot jaz, zato je hodil pred mano. Ker njegov ko-
rak ni bil preveč siguren, sem predlagala, da gre kot dru-
gi, saj če mu zdrsne, bo dvoletni hčeri Urši ostal vsaj eden 
od staršev. Ja, te moje opazke kar ne more pozabiti, sploh 
pa še zato, ker mi je mimo Sedmerih jezer odpovedalo 
desno koleno in nikakor se ne bi mogla v dolino vrniti 
preko Komne, kot je bilo načrtovano. Po čim krajši poti 
sva morala priti v dolino. Odločitev za sestop je bila čez 
Komarčo. Ko sva prišla do roba, se je Ivan enostavno obr-
nil, šel do klopce in šele ko si je nabral zadosti poguma, 
sva začela sestopati. Nesel je oba nahrbtnika, pa nič ne 
bi imela proti, da bi nesel še mene, ker me je koleno tako 
bolelo, da sem bila od bolečine bela kot zid. Ko sva sesto-
pila do Koče pri Savici, je bil avtobus ravno pripravljen za 
odhod. Glede na moj izgled nama je šofer predlagal, da 
greva na pivo in ostalim dejal, da je odhod prestavljen za 
pet minut.

Ko sta si na Triglav želela iti tudi Urša in sin Miha, sem 
imela kondicije še manj, zato sem vedno dejala, da so za 
vzpon na Triglav potrebne posebne priprave. Vsekakor 
sem si pa želela, da bi ju jaz vodila na Triglav in ne kdo 
drug. Leta 2009 smo se na poletne počitnice odpravili v 
Španijo, kjer so Tajke na plaži hodile med ležalniki in po-
nujale masažo. Koleno mi je še vedno delalo težave, zato 
sem si vsak dan privoščila masažo, katere učinki so me 
pomladili za deset let. Ker sem imela po prihodu z morja 
še nekaj dni dopusta, sem se odločila, da otroka peljem 
na Triglav. Urša je postala skeptična glede moje kondi-
cije, a se nisem dala prepričati. Štartali smo s Pokljuke. 
Načrt je bil, da prespimo na Planiki in naslednji dan 
osvojimo vrh. V domu je bila že precejšnja gneča. Ok-
rog vrha Triglava so se motale meglice in slišati je bilo, 
da se običajno razkadijo ob štirih popoldne. Ker smo že 
pomalicali, sem se odločila, da jo na vrh mahnemo kar 
takoj. Odločitev se je izkazala za odlično, saj nas je na 
vrhu pričakal prečudovit razgled. Otrokoma pa je v spo-
minu bolj ostal moj hudomušen nasmešek, ko sem ju z 
veseljem, predvsem pa s ponosom, priznam, kar pošte-
no krstila za dosežen cilj. Ob povratku na Planiko je bila 
prostorska stiska še bolj očitna. Odločila sem se, da se 
takoj odpravimo na Vodnikov dom, kamor smo prispeli 

v temi. Ko sem oskrbnico vprašala, ali je še kašna prosta 
postelja, me je vprašala, od kod prihajamo. Ko sem po-
vedala kakšna pot je za nami, pa sem dobila odgovor, 
da »za take se pa vedno najde prostor« in nam je dala na 
razpolago sobo za štiri osebe, samo za nas. Te prijaznosti 
nikoli ne bom pozabila.

Še danes mi je žal, da nisem imela takega zaupanja kot 
mama Ivanka in nisem svojih otrok »zastrupila s hribi«. 
Napako že popravljam, tako je vnučka Tisa postala član 
Planinskega društva Gozd Martuljk že tako rekoč takoj ob 
rojstvu in ima že svoj Cici dnevnik.

Zahvaljujem se sedanji predsednici planinskega društva 
Oti in vsem njenim predhodnikom za požrtvovalnost in 
predanost pri vodenju društva in si želim, da se ta tradicija 
še nadaljuje.

Veliko spominov je še shranjenih v oblaku, kamor se v 
tej digitalni dobi shranjujejo podatki. Moj je s soncem 
obsijan.
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MARTIN 2017
Mira Smolej
MARTIN svetnik je spoštovan,
ga praznuje vsak zaveden Rutarjan.
Se planinsko organizira,
na Ribniško, Kočevsko in v Belo krajino odšofira.
NOVA ŠTIFTA – cerkev osmerokotna,
bogata z barvami, zlatom in srebrom – baročna.
Dodane so svete stopnice,
stara orjaška lipa ji zaljša lice.
Rokodelski biser RIBNICA ustvarja
suho robo, lončarstvo, prodaja in razstavlja.
V grajskem parku se s kipi pomembnih kulturnikov 
postavlja.
Nad Ortnekom v Riglju kmetija Oblak nas gosti,
Govedo škotsko, jelene, lame, noje, race in kokoši redi.
KOČEVSKA REKA – cerkev Janeza Krstnika – je svojevrsten 
spomenik,
v njem domujeta zgodovina, kočevskih živelj – mučenik.
VANDROV'C se nato v Belo krajino usmeri,
skozi steljnike, vinograde prispe v DRAŠIČE ob večeri.
Pogača , pijača nas pozdravita, odojek in povitica nasitita,
domača muzika ( z gospodarjem Simoničem ) pa še 
zavrtita.
JOSIP je naša zvesta znamka, ovinke obira kot za špas,
se kolo vrti mu do postanka in vedno varno pripelje domov 
vse nas. Prisrčna hvala!
EDinstvena vodička je naša, raznovrstne podatke nam 
nove prinaša
IN vsestransko nas izobražuje, ko že nove ideje za izlete 
kuje.
A naša ekipa se ji prisrčno zahvaljuje.
OTI naša planinaska mama, temeljito skrbi za odlično 
organizacijo,
in mi veseli vsi se vključujemo v njeno delegacijo.

SANKAŠKI DAN
Marija Pretnar-Minček
Bil je planinski,
sankaški dan,
ves z bleščečim soncem obsijan,
kako je v moji duši lepo,
najlepši občutek mi
podaja roko.

Med nami bili so mladinci in cicibani,
v dobrem razpoloženju bili smo zbrani,
med njimi bila starosta sem tudi jaz,
nebo podarilo mi mladosti je čas.

Tiho, neslišno so mi sanke drsele,
v meni igralo je,
kot bi strune mi pele,
nalahno mi čevelj po snegu drsi,
in noga usmerja meni sani.

Hitro, brezskrbno v dolino hitim,
da prišla bom na cilj,
se že veselim,
srečna seniorka na cilj sem prišla,
sem zlato medaljo dobila,
nikoli na ta sankaški dan ne bom pozabila.

Minca Pretnar
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PLANINSTVO KOT NAČIN ŽIVLJENJA

Planinstvo kot način življenja je poslanstvo Planinske zve-
ze Slovenije, kamor so včlanjena vsa planinska društva, 
plezalni in alpinistični klubi. Med Slovenci je planinstvo 
zelo priljubljena dejavnost, ki poleg splošnih vrednot pla-
ninskega življenja omogoča posameznikom tudi aktivno 
preživljanje prostega časa, sprostitev in uživanje v naravi. 

V dobi informacijske tehnologije, ko živimo »on line«, je tudi 
hoja v hribe za nekatere postala drugačna, mogoče kdaj tudi 
nezanimiva in nepotrebna. Vse se vrti okoli časa in števila 
osvojenih vrhov. Pomembno je osvojiti čim več vrhov, dose-
či cilj v čim krajšem času in v potrditev, da smo bili na vrhu 
še fotografija, ki se pošlje prijateljem  in znancem po družbe-
nih omrežjih. Sledi  izračun porabljenih kalorij in porablje-
nega časa, nato pa hiter spust v dolino. Na poti hitimo drug 
mimo drugega, ne pozdravljamo, ne klepetamo, saj sedaj pa 
res ni čas, da bi se zadrževali. Ob vsem tem se sprašujemo, 
kaj je z našim opazovanjem in našim doživljanjem lepot na-
rave. Ali je to res planinstvo kot način življenja ?

V razgovorih s starejšimi planinci, ki so z nami delili svoje 
dragocene spomine, so izpostavili tri pomembne dejav-
nike, ki vplivajo na planinstvo. To so: čim večja vključitev 
otrok in mladine v društvo, medsebojno druženje ter varo-
vanje narave. 

Otroci naj bi skupaj s starši spoznavali lepote narave in se 
naučili opazovanja. Najmlajšim lahko skozi igro približamo 
naravo in jih naučimo poslušati ptice, opazovati gozdne 
živali ter rastline v njihovem naravnem okolju. Med spre-
hodom po gozdu prisluhnimo vetru in žuborenju potoka, 
poiščimo storže pod smreko, opazujmo liste dreves in po-
zobajmo gozdne sadeže.  

V hribe naj ne bi hodili s slušalkami v ušesih ali s telefonom 
v roki, ampak prepustimo se doživetjem in čarom narave. 

Aktivnosti v naravi blagodejno vplivajo na naše psihično 
in fizično počutje. Narava in gore so šola zdravega načina 
življenja, ki nam pomagajo prebroditi marsikatero težavo 
sodobnega časa. 

Za druženje nam običajno zmanjka časa, vendar moramo 
vedeti, da nas pogovori in osebni stiki bogatijo in napol-
njujejo z novo energijo. Z druženjem širimo našo socialno 
mrežo, tako da del prostega časa preživljamo s prijatelji, se 
z njimi odpravimo na izlete ter udeležujemo raznih srečanj 
in predavanj.

Narava se nam zdi nekaj popolno samoumevnega, vendar 
pa je za njeno ohranitev potreben pravilen odnos in naše 
spoštovanje do nje. Naš vpliv na gorsko naravo naj bo čim 
manjši, saj smo v njej samo gostje. Narava je za nas darilo, ki 
nam je zaupano in ne kot posest, s katero lahko delamo, kar 
hočemo. Naša dolžnost je, da to darilo skrbno prenesemo 
tudi na naslednje rodove. 

Vsem ljubiteljem planin in gora, posebej še mladim, že-
limo veliko doživetij, ki vas napolnijo z energijo in zado-
voljstvom, varnih vzponov in sestopov ter pristnih med-
sebojnih odnosov. Pri iskanju poti sledite dobrim starim 
rdeče belim markacijam, ki vas bodo zagotovo pripeljale do 
željenega cilja. 

V društvu se bomo še naprej trudili in dodajali vsebine, ki 
bodo zanimive za vse generacije naših članov, tako da bo 
vsak imel možnost doživeti planinstvo kot način življenja. 

Oti Mertelj 

VIRI
• Naših petdeset let, jubilejna knjižica, 1999

• Po sledeh rutarških planincev: PD Gozd Martuljk od 1999 do 2009, 2009

• https://www.zpvs.si/history.php (26. 6. 2019)

• https://sl.wikipedia.org/wiki/Planinski_vodnik (26. 6. 2019)
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