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Ajdovska deklica. Foto: J. A. Miheli~

PRIPRAVA NOVEGA 
ZAKONA O TRIGLAVSKEM 
NARODNEM PARKU

Ministrstvo za okolje in prostor je s Skle-
pom o imenovanju strokovne komisije za pri-
pravo Zakona o Triglavskem narodnem parku 
za~elo pripravljati nov Zakon o Triglavskem 
narodnem parku. Namen oz. cilj priprave no-
vega zakona je uskladiti dolo~be z novim 
pravnim sistemom, zlasti z dolo~bami Zako-
na o ohranjanju narave, hkrati pa dolo~iti 
take razvojne in varstvene re`ime ter usmeri-
tve, ki bodo varovali naravne vrednote in 
ohranjali visoko biotsko raznovrstnost, obe-
nem pa zagotavljali in dopu{~ali razvojne 
mo`nosti prebivalstva v parku in spodbujali 
trajnostni razvoj. 

Komisija je imela od svoje ustanovitve ja-
nuarja 2005 do danes `e 10 sej. Na prvi, usta-
novni seji je minister g. Podobnik podal 
izhodi{~a za zakon, ~lani komisije pa so se 
dogovorili o na~inu dela in pripravi strokov-
nih podlag. Na preostalih sejah smo obravna-
vali razli~na podro~ja: cilji in nameni novega 
zakona, kultura in kulturna dedi{~ina, razvoj-
ni ukrepi in usmeritve, prostorsko na~rtovanje 
in gradnje, obmo~ja parka in sistem conira-
nja, upravljanje parka in upravljavec. 

^lani komisije so strokovnjaki z razli~nih 
podro~ij. Vsi se zavedajo, da je novi Zakon o 
Triglavskem narodnem parku nujno potreben.  
Z njim `elimo zagotoviti modernej{e pristo-
pe, ki bodo {e izbolj{ali u~inkovitost varstva, 
pove~ali vklju~evanje drugih sektorjev v par-
kovno politiko, zagotovili podporo `ivljenju 
lokalnega prebivalstva ter omogo~ili prebival-
cem in razli~nim obiskovalcem parka u`ivanje 
naravnih in kulturnih vrednot ter rekreacijo v 
naravi. 

Ve~ informacij o pripravi zakona je na voljo 
na spletni strani Ministrstva za okolje in pro-
stor (http://www.tnp.mop.gov.si/).

Mag. Inga Turk, strokovna komisija za 
pripravo ZTNP, MOP ARSO

Ru{ev~eve sledi. Foto: J. A. Miheli~

Bralkam in bralcem Sveta pod Triglavom ter vsem 
prijateljem Triglavskega narodnega parka želimo 
sre~no novo leto.

Kolektiv Javnega zavoda Triglavski narodni park
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POSLANSTVO PARKOV NEKOČ IN DANESNAČRT UPRAVLJANJA

Na~rt upravljanja (management plan) je ob aktu 
o ustanovitvi (zakon, uredba, odlok) temeljni var-
stveni in razvojni dokument vsakega zavarovane-
ga obmo~ja, tudi Triglavskega narodnega parka. 
Na~rt upravljanja za TNP sprejme vlada z uredbo.

Zakonsko osnovo za pripravo in sprejem na~rta 
upravljanja je dolo~il Zakon o ohranjanju narave 
(1999), hkrati pa je vsak na~rt upravljanja odvisen 
od jasne in sedanjemu ~asu primerne zakonodaje.

Ne glede na neposredno povezanost na~rta 
upravljanja z zakonom smo v TNP v jeseni 2006 
pripravili Program priprave na~rta upravljanja za 
Triglavski narodni park, ki ga je potrdil in sprejel 
Svet TNP. Nosilec priprave na~rta upravljanja je 
javni zavod Triglavski narodni park. Pri vodenju in 
koordinaciji dela ̀ elimo sodelovati z vsemi zainte-
resiranimi ustanovami in posamezniki. Zakonsko 
dolo~ena organizacija, ki neposredno sodeluje pri 
pripravi na~rta upravljanja, je Zavod za varstvo 
narave. Pri pripravi na~rta upravljanja bodo sode-
lovale tudi druge pristojne institucije, ki so kot 
upravljavci prisotni v parku (npr. Kmetijsko sveto-
valna slu`ba, Zavod za gozdove, Zavod za varstvo 
kulturne dedi{~ine …) in predvsem vse lokalne sku-
pnosti z obmo~ja parka. Prav tako bo k sodelova-
nju povabljena vsa preostala zainteresirana javnost 
–  lokalni prebivalci, razli~ne skupine obiskovalcev, 
dru{tva, nevladne organizacije in drugi.

Posebno pozornost pri pripravi na~rta upra-
vljanja bomo namenili prav delu z lokalnimi sku-
pnostmi in njihovimi prebivalci. @e v leto{njih 
dolgih zimskih ve~erih na~rtujemo prva sre~anja s 
prebivalci parka, kjer bomo predstavili namene in 
vsebine na~rta upravljanja. Vabimo vas, da se nam 
na teh sre~anjih pridru`ite in tvorno sodelujete pri 
prihodnosti na{ega Triglavskega narodnega parka.

Martin [olar

Kmalu bo minilo sto let, odkar se je v slovenski javnosti odprlo vpra{anje parka pod Triglavom; 82 
let je preteklo od prvega za~asnega zavarovanja Doline Triglavskih jezer, 45 let od prvega z zakonom 
dolo~enega malega parka in 25 let od dana{njega, z drugim zakonom raz{irjenega Triglavskega na-
rodnega parka. Danes posebna komisija pri Ministrstvu za okolje in prostor pripravlja predlog tre-
tjega zakona o preureditvi parka. Do leta 1981 je bilo glavno vpra{anje ustrezna velikost parka, danes 
naj bi bila bistvena vsebina in poslanstvo parka.

Pojav narodnih parkov v ZDA v drugi polovici 19. stoletja in njihov uspeh, ki je odmeval po svetu, 
je ohrabril evropske naravoslovce in zgodnje zagovornike varstva narave, da so sku{ali tudi v gosto 
poseljeni in obdelani Evropi poiskati zadnja ohranjena sveti{~a naravne divjine in jih zavarovati pred 
oskrunjenjem civilizacije. Razse`nost yellowstonske divjine z razko{jem naravnih ~udes ali pa krajin-
ska dramati~nost Bryce Canyona je bila v stari Evropi nedosegljiva, le visoko v Alpah in na skandi-
navskem severu so {e bili predeli, ki jih ni pretirano zaznamovala ~lovekova prisotnost. Lahko smo 
ponosni, da so {li na{i predniki v korak s tedanjimi gibanji in smo tako na Slovenskem prehiteli celo 
na{e severne sosede.

Ko prebiramo zgodnje zapise o na{em prvem parku, za~utimo, kako jih preveva `elja, da bi z za-
varovanega ozemlja izgnali pa{o, ki je takrat poosebljala skrunitev naravne idile. Le tako bi Dolina 
Triglavskih jezer (po Jesenku) postala tak{na kakor v ~asih, ko so ~uvale {e vile Rojenice ta prekrasni 
vrt. To je bil ~as, ko je mlado gibanje za varstvo narave sku{alo ohraniti vsaj zadnje ko{~ke nedota-
knjene divjine, in edini mo`ni na~in za dosego cilja so bili naravni parki – sveti{~a veli~astne narave 
in zato~i{~a ogro`enih rastlin in `ivali.

Danes so razmere v Evropi in pri nas precej druga~ne. Naravni parki so del na{e vsakdanjosti in 
ni je dr`ave brez zavarovanih ozemelj. Vpra{anje pa{e na alpskih planinah je danes obrnjeno: izginja 
sama po sebi in radi bi jo ohranili. Triglavski narodni park je v Sloveniji {e vedno edini te vrste, 
vendar imajo podobno poslanstvo tudi trije regijski parki in {e nekateri od bolje organiziranih krajin-
skih parkov. [tevilo parkov se iz leta v leto pove~uje in danes pokrivajo `e 11 % dr`avnega ozemlja. 
Vendar pozor, to {e ni vse (od trgovcev na televiziji izposojena fraza)! Nad ogro`eno naravo dr`ijo 
svojo roko {e drugi, z zakonom in mednarodnimi pogodbami predvideni ukrepi, kot so naravni re-
zervati, naravne vrednote, ekolo{ko pomembna obmo~ja, Ramsarska obmo~ja, Unescova svetovna 
dedi{~ina, mednarodno pomembna obmo~ja za ptice ter za rastline in kon~no je tu {e najnovej{e in 
najobse`nej{e evropsko omre`je ekolo{ko pomembnih obmo~ij, imenovano Natura 2000. To omre`je 
prekriva kar 35 % ozemlja Slovenije. Naravovarstvena slu`ba in stroka najbr` vesta, odkod ta zaple-
teni in – roko na srce – tudi te`ko obvladljivi sistem varstva narave, druga javnost pa je ob tem pogo-
sto zmedena. To stanje {e dodatno zaplete delitev in prepletanje pristojnosti med dr`avo in ob~inami, 
prej ali slej pa bodo pristopile {e pokrajine. – In tukaj vidim prilo`nost za dana{nje parke.

Narobe je, ~e imamo uprave parkov za podalj{ek dr`avne uprave, zlasti tistega dela, ki mora kdaj 
biti tudi represiven (in{pekcijski nadzor), morajo pa parki dobro sodelovati z javnimi slu`bami za 
varstvo narave, kulturne dedi{~ine in razvoja pode`elja. Parki naj bi bili izlo`bena okna trajnostnega 
razvoja, vzor~ni primeri so`itja med ohranjanjem vrednot in gospodarjenjem z njimi, modeli uskla-
jevanja med javnimi in zasebnimi interesi, u~ilnice o vrednotah narave in kulturnega izro~ila.

Ali bo kaj od tega podpiral novi zakon o Triglavskem narodnem parku?
Stane Peterlin

FOTOGRAFIJA NA NASLOVNICI
Zna~ilno podobo zgornjesavske strani Triglavskega narod-

nega parka tvorijo visoki vrhovi in ostri grebeni nad prepadni-
mi stenami globoko zarezanih ledeni{kih dolin Vzhodnih Ju-
lijskih Alp ter bistri, razigrani vodotoki, ki skupaj z bujnimi 
gozdovi, starimi naselji, travniki, njivami in pa{nimi planina-
mi nekoliko omilijo resnobno, hladno visokogorsko ozadje ter 
ustvarjajo prijaznej{e, toplejše vzdu{je. Neutrudni raziskova-

lec in alpinist, dr. Stanko Klinar, je poiskal zanimiv odgovor, zakaj se nam zdijo te gore posebno lepe. 
Zlepa ni zaklju~ene gorske skupine, pravi, ki bi bila, tako kot Julijske Alpe, sestavljena iz tolik{nega 
{tevila majhnih, prepoznavnih in s tem zna~ilnih, izjemno lepih gorskih skupin. Pogledi na Triglavski 
narodni park iz katere koli strani nas o tem prepri~ajo.                                                  Jo`e A. Miheli~
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NARAVOVARSTVENI ODDELEK 
KRANJSKA GORA

REPORTAŽA

Nadzor v Triglavskem narodnem 
parku opravljamo naravovarstveni 
nadzorniki, ki smo organizacijsko 
povezani v {tiri oddelke. V prej{nji 
{tevilki na{ega ~asopisa so se pred-
stavili kolegi iz Bohinja, tokrat pa 
smo na vrsti »Zgornjesavci«. 

Naravovarstveni oddelek 
v številkah

Povr{ina oddelka Kranjska Gora: 14.500 ha 
(16,5 % parka). V lovsko-upravljavski sklop 
Lovi{~a Triglav spada {e pribli`no 2.200 ha, ki so 
zunaj parka. [tevilo stalnih prebivalcev: 80

»Zgornjesavski« nadzorniki – 
kdo smo in kaj delamo

Trenutno nas je v oddelku zaposlenih {est: 
Rado Legat – vodja oddelka, Stanko Zima, Iztok 
Butinar, Tine [tular, Tone Urbas in Bla` Svetlin. 
Zdravstvene te`ave so `e za ve~ kot pol leta za delo 
onesposobile na{ega dobrovoljnega sodelavca Iz-
toka. Tudi v leto{njem letu na novo zaposleni Bla` 
je na{el ustreznej{o zaposlitev zase, kot je delo 
nadzornika, in nas bo v kratkem zapustil. Omenje-
no vrzel trenutno zapolnjuje {tudent Jernej Legat.

[tirje nadzorniki opravljamo lovsko-upravlja-
vske naloge v okoli{ih: Tamar-Pi{nica (3.578 ha) 

– Rado Legat, Martuljek (2.496 ha) – 
Stanko Zima, Vrata (5.332 ha) – Bla` 
Svetlin in Krma-Kot (3.759 ha) – Tine 
[tular. Sodelavca Iztok in Tone pa 
opravljata naravovarsveno nadzorno 
slu`bo na vsej povr{ini severozaho-

dnega dela parka, ki sestavlja geograf-
sko zaokro`eno celoto oddelka Kranjska 

Gora.
Naravovarstveni nadzorniki smo poobla{~ene 

uradne osebe, ki skrbimo za dosledno izvajanje 
Zakona o TNP, Uredbe o prepre~evanju vo`nje z 
motornimi vozili in kolesi v naravnem okolju, 
Uredbe o varstvu samoniklih gliv in {e nekaterih 
drugih zakonov in odlokov. Kdor ne pozna na{ega 
dela dovolj dobro, bi lahko sklepal, da smo nad-
zorniki policisti v parku, kar je do neke mere res, 
vendar pa je na{e delo veliko bolj razgibano. Od 
nadzornika zahteva poleg splo{nih izobrazbenih 
pogojev tudi veliko ro~nih spretnosti, vzdr`ljivosti, 
sposobnosti komuniciranja ...

Nadzornik naj bi znal vse ...
Nadzorniki smo ve~inoma doma~ini, ki `ivimo 

v parku ali v neposredni bli`ini. Na tak na~in zelo 
dobro poznamo obmo~je parka in prebivalce v 
njem, kar je velika prednost. Predstavljamo pove-
zavo med zavarovanim obmo~jem, upravo parka, 
njegovimi prebivalci in obiskovalci. 

Vsakdo, ki le enkrat obi{~e park, bo opazil par-

kovno infrastrukturo. To so vstopne  table v obliki 
kozolcev, informacijske table in stebri~ki ob nara-
voslovnih poteh, na kri`potjih in drugih zanimivih 
to~kah, brvi, zapornice, mostov`i ... Vse to posta-
vljamo, vzdr`ujemo in obnavljamo nadzorniki. V 
tem letu je bila v na{em oddelku zaklju~ena temat-
ska pot v Vratih, poimenovali smo jo Pot Trigla-
vske Bistrice, ki je pe{ pot od Mojstrane do vzno`ja 
Severne Triglavske stene. V sodelovanju s Planin-
skim dru{tvom Dovje-Mojstrana smo `e pred leti 
za~eli z deli na omenjeni poti, ki naj bi obiskovalce 
vodila izven pra{ne ali blatne makadamske ceste, 
pro~ od avtomobilov in hrupa. Ob poti so 
name{~ene pou~ne table, ki obiskovalce kratko in 
nazorno opozarjajo na naravne znamenitosti, ra-
stlinstvo in `ivalstvo. Pot ve~inoma poteka po za-
sebnih povr{inah, zato je bilo treba od lastnikov 
pridobiti soglasja. 

Na obmo~ju, ki ga pokriva oddelek Kranjska 
Gora, skrbimo za pet ko~ v visokogorju, hi{o »Pri 
Guharju« in Pocarjevo doma~ijo v Zgornji Radov-
ni. V preteklosti so ko~e uporabljali le za opravlja-
nje lovskih nalog. Danes pa dve ko~i in hi{o odda-
jamo kot apartmaje in s tem pridobimo nujno 
potrebna sredstva za njihovo vzdr`evanje. Pocar-
jeva doma~ija v Radovni, ki je ena najstarej{ih hi{ 
v tem koncu, pa je na ogled kot muzejska hi{a. Vsa 
manj{a vzdr`evalna dela na objektih, dela na do-
stopnih cestah in stezah opravimo sami. Tako 
nam v roke »pa{ejo« kramp, lopata, pleskarski 

Bivak II Na Jezeru in Triglav. Foto: M. Albinini
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~opi~, kladivo, motorna `aga ali macola. Za no-
tranjo ~isto~o objektov, ki jih oddajamo, ve~inoma 
skrbijo na{e `ene, pri drugih pa metlo in krpo v 
roke vzamemo kar sami. Na{ najstarej{i in 
najizku{enej{i sodelavec Stanko je v~asih rad de-
jal, da delamo prav vse, le pri »storjanjo« {e nismo 
pomagali (mislil je na kotitev pri divjih `ivalih). Pa 
se je primerilo tudi nekaj podobnega … Neko~ sva 
na Tarmanovem polju v Kranjski Gori z omenje-
nim postavljala lovsko opazovalnico in ob 
vra~anju z dela je v doma~em hlevu »storjala« kra-
va. Gospodar Franci naju je zaprosil za pomo~ in 
skupaj z veterinarjem smo na svet spravili krepke-
ga teli~ka.  Tako se je tudi ta Stankova misel sesula 
v prah in od takrat je ni nikoli ve~ izrekel.

Neprijetne plati 
nadzorniškega dela

Obiskovalec, ki vidi parkovnega nadzornika na 
terenu mogo~e samo enkrat ali dvakrat na leto, in 
{e to v avtu ali pri nadzoru terena v visokogorju, v 
lepem vremenu, z nahrbtnikom in daljnogledom, 
si lahko misli: »Sanjska slu`ba.« Vendar velikokrat 
ni tako. Nadzornik opravlja svoje naloge tudi v 
de`ju, snegu in vetru, pono~i ter ob sobotah in 
nedeljah. S tem ne ra~unajo kr{itelji in si prav ta-

REPORTAŽA

Naši »Zgornjesavci«
Rado Legat, [imencev iz Mojstrane, je vodja 

oddelka NNS Kranjska Gora. Kljub temu, da je 
po izobrazbi tehni~no usmerjen – je in`enir 
strojni{tva, ga je `e od mladih nog vleklo v nara-
vo, v gozd in gore. Leta 1988 je postal prosto-
voljni nadzornik, dve leti kasneje pa je prevzel 
revir Tamar-Pi{nica in kmalu zatem postal vodja 
oddelka. Rado naravovarstveno pokriva Planico 
s Tamarjem, Vr{i~, veliko pa je tudi v Vratih, 
predvsem ker izvaja tudi lovsko-~uvajsko slu`bo 
na tem obmo~ju.

Stanko Zima je doma s Spodnjih Rut. Ljube-
zen do narave in lova mu je bila polo`ena v zib-
ko. Stanko je bil lovski ~uvaj v Gojitvenem 
lovi{~u Triglav, {e preden je bil ustanovljen 
dana{nji TNP. Ob lovskih je v parku vestno in 
po`rtvovalno prevzel {e naravovarstvene naloge, 
ki jih kljub te`avam z zdravjem {e danes opravlja 
na {ir{em obmo~ju Martuljka.

Iztok Butinar je doma iz Rate~, iz znane hri-
bovske dru`ine. Rosno mlad, pri 21 letih, je leta 
1994 za~el delo naravovarstvenega nadzornika v 
Triglavskem narodnem parku. Zadolžen je za 
naravovarstvo v Planici, Tamarju, Krnici in na 
Vr{i~u. Iztok rad govori – za TNP je to prednost, 
saj govori ve~ tujih jezikov in veliko sodeluje pri 
programih vodenja po parku. Je planinski in lo-
kalni turisti~ni vodnik.

Tone Urbas `ivi v Mojstrani. Dolgoletna `elja 
ter bogate gorni{ke izku{nje alpinista in re{evalca 
so nekdanjega delovodja v `elezarni Jesenice 

pripeljale do delovnega mesta naravovarstvenega 
nadzornika v Vratih. Tone je bil prostovoljni nad-
zornik TNP od leta 1992, varstveni okoli{ Vrata 
pa je naravovarstveno prevzel leta 1999.

Tine [tular je doma v parku, v Zgornji Radov-
ni. Tudi on ima poklic naravovarstvenika v genih, 

saj je bil lovski ~uvaj in nadzornik `e njegov o~e. 
Tine od leta 1995 opravlja naloge neposrednega 
nadzora v naravi in hkrati tudi lovsko-~uvajsko 
slu`bo v okoli{u Krma-Kot, ki poleg teh dveh 
dolin obsega tudi zgornji del doline Radovne ter 
seveda visokogorje nad dolinama vse do Trigla-
va. Tine je tudi planinski vodnik, vse ve~ ~asa pri 
svojem delu pa namenja Pocarjevi doma~iji ter 
koordinaciji dela NNS v zvezi s prekr{ki.

Martin [olar

krat privo{~ijo divje vo`nje s terenskimi vozili ali 
kros motorji po travnikih ali gozdovih, sobotne ali 
nedeljske »horuk« akcije brez dovoljenj na objek-
tih in druge nedovoljene posege v prostor. Povej-
mo ~isto odkrito, da zaradi obse`nega obmo~ja in 
raznovrstnih nalog, ki jih opravljamo, posamezne 
nepravilnosti prvi opazijo sosedje, prebivalci ali 
naklju~ni obiskovalci in nas – ali upravo parka – 
na to opozorijo. Prijavljanje in izrekanje glob nam 
ni v veselje, vendar brez tega v~asih ne gre. Veliko 
raj{i komu kaj povemo, svetujemo ali druga~e po-
magamo. Tudi pobiranje smeti ni ni~ kaj sanjsko 
opravilo, ~e ni~ hudega slute~ pobere{ odvr`eno 
vre~ko (ob cesti na Vr{i~) in se iz nje po rokah ali 
obleki razsuje smrde~a vsebina.

Še nekaj o lovu ...
Kot izvajalci lovskih nalog v lovi{~u s posebnim 

namenom Triglav opravljamo nadzor, opazovanja 
prosto`ive~ih `ivali, spremljanje njihovega zdrav-
stvenega stanja, izdelavo lovskih naprav, pripravo 
krme in krmljenje jelenjadi in muflonov v zimskem 
~asu ter navsezadnje tudi lov. Sam lov je danes za 
nadzornika-lovskega ~uvaja nekaj popolnoma 
drugega kot neko~. Lov v parku  ni dovoljen pov-
sod, pa {e tedaj gre najve~krat za odvzem bolnih 

in po{kodovanih `ivali. Pri posameznih vrstah, 
predvsem jelenjadi in muflonih, izvajamo lov tudi 
zaradi vzdr`evanja primerne {tevil~nosti. Pri pre-
hranjevanju ti dve vrsti ob preveliki {tevil~nosti 
lahko povzro~ata {kodo na polju, njivah in v goz-
du. Vsi ukrepi in poseganja v `ivalske populacije 
so opredeljeni v desetletnih in letnih lovskogojitve-
nih na~rtih, ki jih za vsa lovi{~a v Sloveniji pripra-
vlja Zavod za gozdove Republike Slovenije.

Vse te`ave in napori so v trenutku pozabljeni, 
ko te po treh ali {tirih urah hoje strmo navkreber 
pobo`ajo prvi son~ni `arki, ko po neprespani no~i 
prisopiha{ na rasti{~e ru{evca in se oglasi njega 
petje, ko na sivi skali zagleda{ v svatovska obla~ila 
odetega gamsa ...

Rado Legat

Z leve proti desni: Stanko Zima, Jernej Legat, Iztok Butinar, Rado Legat, Tone Urbas, Tine [tular.

Zna~ilna ograja v Zgornji Radovni. Foto: J. A. Miheli~

Zanimivost: Kar {tirje od petih nadzornikov v 
oddelku Kranjska Gora so bili neko~ zaposleni v 
`elezarni Jesenice.
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Koga ne pritegne pogled na mogo~ne neboti~ne 
vrhove Julijcev, ko prihaja v Gozd Martuljek ali v 
Rute, po starem? Divji, te`ko dostopni vrhovi 
Martuljkove skupine se raztezajo v dolgi verigi od 
Ru{ice in Rigljice na zahodu, prek geometrijsko 
pravilnega in nadvse elegantnega [pika in 
najvi{jega Oltarja (2621 m) do Kukove [pice in 
Slemena na vzhodu. Drugim vrhovom, morda 
manj znanim in {e te`je dostopnim, bi delali krivi-
co, ~e bi jih vsaj ne na{teli: Frdamane police, Mala 
in Velika Martulj{ka ponca, Dov{ki kri` in [iroka 
pe~. Slednji dve gori tvorita eno najbolj slikovitih 
visokogorskih krnic – znameniti Amfiteater. Ob 
vzno`ju vrhov v Martuljkovi skupini le`ita {e dve 
ogromni prodnati krnici: Pod srcem in Za Akom. 

Vodovje iz Za Aka se zbira v gorski potok Mar-
tuljek, ki daje ime celemu obmo~ju. Malo je poto-
kov v na{ih Alpah, ki bi na tako kratki poti ustvari-
li toliko lepih prizorov. Potok se ~ez strma pobo~ja 
in stene spu{~a s slapovi, slapi~i, sko~niki in brzi-
cami. Najlep{a in najmogo~nej{a sta Spodnji in 
Zgornji Martuljkov slap.

Strma pobo~ja, ki se pno od ravnice ob Savi 
Dolinki, so pora{~ena z gozdovi, prevladujejo bu-
kev, smreka in macesen. Slednji v Martuljku dose-
ga izjemne razse`nosti in kvalitete.

Gorska skupina Martuljek – zgodba o lepoti in 
`elja po ohranitvi. Tega so se zavedali `e na{i 
predhodniki v ~asih, ko naravovarstvo ni bilo kaj 
prida razvito. Vlada Ljudske republike Slovenije je 

PLANINSKI OREL (Aquila chrysaetos) 
Pisni viri in ustna izro~ila govorijo, da pla-

ninski orel `e od nekdaj `ivi na obmo~ju 
dana{njega Triglavskega parka. Ta mogo~na 
ujeda je torej pri nas avtohtona vrsta. Sklepa-
mo, da v Sloveniji vsako leto gnezdi okoli 20 
parov. Pisni viri poro~ajo o nekdanjem neusmi-
ljenem preganjanju orlov, saj so jih ljudje 
obto`evali za plenjenje drobnice in »plemenite« 
divjadi, zlasti gamsov. S~asoma so se pogledi 
na plenilske vrste temeljito spremenili. Danes 
vemo, da so plenilci pomemben usklajevalec 
{tevil~nosti plenjene vrste, velja pa tudi obratno. 
Prisotnost in vitalnost vrst, ki so v vrhu prehra-
njevalnih spletov, najbolje ka`eta ohranjenost 
naravnega okolja.

Planinski orel meri ~ez razpeta krila do 2 me-

tra. V letu ga spoznamo po velikosti in zna~ilno 
raz{irjenih peresih na koncu kril. Rep je pri 
starej{ih orlih ~rn s svetlej{imi pre~nimi pasovi, 

pri mladih pa je osnovna repna polovica bela. 
Prehranjuje se s pti~i in sesalci. Orel gnezdi en-
krat letno, navadno na nedostopni skalni polici 
ali vdolbini. Znese eno do tri umazano bela jaj-
ca. Ponavadi ima izbranih ve~ gnezdi{~ in jih 
ve~krat menja (kolobari). Orla najla`je opazuje-
mo, ko kro`i visoko na nebu. Jeseni jih lahko vi-
dimo tudi po ve~ skupaj.

V Triglavskem narodnem parku gnezdi le ne-
kaj parov. Po podatkih sistemati~nih opazovanj 
v letih 1990 do 1996 je tu gnezdilo 5 parov.

^eprav je planinski orel v Sloveniji trajno za-
varovan, ga v Triglavskem narodnem parku Za-
kon o Triglavskem narodnem parku {e posebej 
omenja kot trajno zavarovano vrsto.

Miha Maren~e

Foto: T. Miheli~, DOPPS

Amfiteater

27. januarja 1949 na podlagi takrat veljavnega Za-
kona o varstvu kulturnih spomenikov in drugih 
prirodnih znamenitosti sprejela Odlo~bo o zava-
rovanju gorske skupine Martuljek. Prvi ~len te 
odlo~be pravi: »Gorska skupina Martuljek se za-
radi izrednega geografskega, alpsko-morfolo{kega, 
estetskega in turisti~nega pomena po navedenem 
zakonu zavaruje kot prirodna znamenitost.«

Gre torej za eno najstarej{ih zavarovanj v Slo-
veniji. Varstvo gorske skupine Martuljek je kljub 
temu, da je bila velika ve~ina obmo~ja leta 1981 
vklju~ena v Triglavski narodni park, {e vedno 
pravno formalno veljavno. In prav je tako!

Besedilo in foto: Martin [olar
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JAME IN JAMARSTVO

V jami Vrtnarija v Tolminskem Migovcu.

Bivak na planini Kal nam je ve~krat olaj{al raziskovanje 
Tolminskega Migovca.

Ali je v jamah zrak, ali se v jamah lahko diha? Ko 
greste v jamo, za sabo gotovo vle~ete »{pago«, da 
najdete pot nazaj. Kaj pa tiste grozne `ivali, netopir-
ji, ki ti posesajo kri in se ti zapletejo v lase? Pa svetlo-
ba? ^e vam ugasne lu~ - saj je premalo svetlobe, da 
bi na{li pot nazaj ven. Taka vpra{anja in trditve sli{i{ 
od star{ev, prijateljev in znancev, ki ne morejo razu-
meti zakaj to nekoristno po~etje - to raziskovanje 
nekoristnega sveta. Ne razumejo, zakaj mora{ v jamo 
polno o`in, blata, ledenih curkov mrzle vode, globo-
kih brezen, ko pa bi lahko pole`aval na toplem soncu 
pred vhodom in se pogovarjal s planinci, ki hodijo 
mimo. Bolj ko opisuje{ u`itke in zadovoljstvo ob pre-
maganih ovirah in novoodkritih rovih, manj te razu-
mejo.

Nekje pred 80 milijoni leti so se kot posledica gi-
banja tektonskih plo{~ za~eli gorotvorni procesi. 
Mogo~na gubanja in veliki narivi so ustvarili Alpe, ki 
jih poznamo danes. Vode s povr{ja prodirajo skozi 
sisteme razpok in jih {irijo s tem, da odna{ajo drobni 

predrti material. Pri tem ima najve~jo vlogo mehan-
ska sila vode, ki z erozivno mo~jo {iri  razpoke. V 
vodi je raztopljen tudi ogljikov dioksid. Glede na 
koli~ino ogljikovega dioksida v vodi ter glede na tem-
peraturo in koli~ino vode, poteka proces korozije - 
voda kemi~no topi karbonatno kamnino in  
posledi~no oblikuje tudi jame. 

Jame so splet vodoravnih ali navpi~nih rovov, 
dvoran in o`in, ki so nastale v karbonatnih kamninah 
planot kot je kra{ka, notranjska planota. Najglobje 
so jame visokogorskih planot; imenujemo jih brezna 
in imajo glede na lego dolo~ene zna~ilnosti. Ta so 
brez kapni{kega okrasja, v njih je prepih, temperatu-
ra pa od 1 do 4 °C. Stene so ostrih oblik, v slu~aju 
slabega vremena na povr{ju je v breznu stalno priso-
tna nevarnost nenadnega vdora vode. 

Najgloblja jama v Sloveniji je Jama ^ehi II na 
Rombonskih podih, globoka preko 1500 m. Sledijo 
Sistem Mala Boka – BC 4, Renejevo in ^rnelsko bre-
zno ter Vandima, ki se nahajajo na Kaninskih in 
Rombonskih podih ter Sistem Moli~ka pe~ v Savinj-
skih Alpah. Vsa ta brezna so globlja od 1000 m. Na 
Kaninskih podih se nahaja tudi brezno Vrtiglavica, 
nosilec svetovnega rekorda najgloblje absolutne jam-
ske vertikale. Gre za eno samo vhodno brezno, ki se 
brez horizontalnih delov spu{~a 643 m globoko. 

Z jamarstvom so se na tolminskem za~eli organi-
zirano ukvarjati na{i predhodniki leta 1924. To so 
bili ~lani ilegalnega planinskega dru{tva Krpelj, ki so 
jame raziskovali in jih tudi izmerili in izrisali. Med 
drugim so leta 1924 prvi raziskali in izrisali Zadla{ko 
(Dantejevo) jamo nad Tolminskimi koriti. Jamo so 
kasneje uredili za obisk – vklesali so stopnice in po-
globili rove. Jamarska sekcija je bila ustanovljena pri 
Planinskem dru{tvu leta 1971 in danes {teje 40 ~la-
nov. Na{ glavni namen je raziskovanje novih, kot tudi 
`e znanih jam in brezen, saj ho~emo priti pri na{ih 
raziskavah globlje in dalje. Organiziramo jamarsko 
{olo s katero sku{amo za jamarstvo zainteresirati 
mlade, ter zagotoviti nadaljevanje dela na{e organi-
zacije. Predavamo na osnovnih {olah in v jame vodi-
mo otroke. V sodelovanju s turisti~no organizacije 
vodimo turiste v Zadla{ko in tudi v Polo{ko jamo. 

V tolminskem delu Triglavskega narodnega parka 
se na Tolminskem Migovcu nahaja Sistem Mig z 12 
km rovov, ter z globino 970 m. Vseh registriranih jam 
na Migovcu je preko 20 km. Prav Migovec je na{a 
glavna skrb, saj bi s povezavo Jame Vrtnarija na 
vzhodu platoja in Sistema Mig ter Jame Primadona 
na zahodnem delu dobili 20 km dolg razvejan sistem 
z ve~ vhodi. Na Kaninskih podih raziskujemo Jamo 
Mala Boka, v katero je bil lani odkrit tudi zgornji 
vhod. Obmo~je visokogorskih planot Kanina in 
Rombona je nasploh svetovni fenomen v smislu 
{tevil~nosti jam glede na povr{ino.

V Sloveniji imamo preko 8500 registriranih jam, 
kar pomeni, da vemo za njihovo lego, dol`ino, globi-
no ter obliko. Poleg tega je ne{teto jam {e neodkritih. 
Te dajejo jamarjem vedno nov zagon pri njihovem 
odkrivanju. Skratka - polno dela!

Ve~ na: www.jamarska-zveza.si

Besedilo in foto: Andrej Fratnik, 
Jamarska sekcija Planinskega dru{tva Tolmin
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KULTURNA KRAJINA V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU
3. del

ETNOLOŠKA KULTURNA DEDIŠČINA: Studor v Bohinju

Ohranjanje kulturnih krajin, {e posebej najvrednej{ih, je kompleksen proces, 
pri katerem sodelujejo razli~ni nosilci urejanja prostora. Zaradi hitrih in obse`nih 
preobrazb je na{a naloga iskati v prostoru re{itve, ki bodo omogo~ale varovanje 
kakovostnih prvin in identitete. Pred odgovorom, kako varovati, je treba najprej 
spoznati in ovrednotiti kulturne krajine, torej kaj in zakaj varovati.

Krajinske strukture opredeljujemo s podrobnej{o ~lenitvijo posameznih pro-
storskih enot kulturnih krajin. Pomembna je njihova morfolo{ka zgradba, v kate-
ri se zrcalijo podnebne razmere, geolo{ka zgradba, reliefne poteze, pojavnost 
vode, povr{inski pokrov, raba prostora in poljska delitev, ter vidna prepoznavnost 
in reprezentativnost v lokalnem ali {ir{em merilu. V narodnem parku so naslednji 
krajinski vzorci:
− visokogorski svet: gorski vrhovi in grebeni nad gozdno mejo – npr. osrednji 
 Julijci, Martuljkova skupina, Jalovec, Mangart, Lo{ka stena, Krn;
− visokogorske planote: skalnati podi s {tevilnimi kra{kimi pojavnimi oblikami
 – npr. Kri{ki, Rombonski, Triglavski podi;
− sklenjeni gozdovi na pobo~jih in vzpetem svetu ve~inoma me{anih sestojev
 – prevladujo~i vzorec v narodnem parku;

− sredogorske planote: uravnan svet s kra{kimi reliefnimi oblikami in gozdnim
 pokrovom – npr. Me`akla, Pokljuka, Komna, Fu`inarska planota;
− planine: pa{ne travni{ke povr{ine na planotah, prisojnih pobo~jih na gozdni

meji in pod njo z zna~ilnim pastirskim stavbarstvom – npr. planine na 
Fu`inarski planoti in Pokljuki, Zatolminske planine, planine pod Krnom; 

− alpske doline s krnicami: ozek uravnan svet na ledeni{kih morenskih nano-
sih, ki prehaja v strmej{i zara{~ajo~i svet in meli{~a; zna~ilna sta pa{no-kosni 
sistem kmetijske rabe in gru~asta oziroma razpr{ena poselitev – npr. Lo{ka 
Koritnica, Mo`nica, Bav{ica, Lepena, Vrsnik, So~a, Trenta, Zadnjica, Zapou-
dnem; Planica s Tamarjem, dolina Velike Pi{nice, Kot, Krma, Vrata, Radovna; 
Zgornja in Spodnja Bohinjska dolina; 

− vodotoki z obre`nim pasom: struge z obvodnim prostorom, ki jih opredeljuje
hudourni{ki zna~aj vodotokov, razli~ne pojavne oblike vodnih in obvodnih 
pojavov (brzice, meandri, suhi rokavi, soteske, korita, slapovi, skoki, sko~niki, 
draslje, prodi{~a; hidrofilna vegetacija) – npr. Velika in Mala Pi{nica, Martu-
ljek, Sava Dolinka, Triglavska Bistrica, Kotarica, Krmarica, Radovna; Jereka, 
Ribnica, Mostnica, Savica, Sava Bohinjka z Jezernico; Predelica, Mangartski 
potok, Koritnica, Mo`nica, [umnik; Limarica, So~a, Mlinarica, Krajcarica, 
Vrsnica, Lepenca;

− dolinska, sredogorska in visokogorska jezera ter mokri{~a, kali in mo~ila:
jezerska skleda v Bohinju, Dolina Triglavskih jezer, ^rno jezero, Planina pri 
Jezeru, Kri{ka jezera, Krnski jezeri, Jezero v Lu`nici ter Zelenci; visoka {otna 
barja na Pokljuki;

− obmo~ja intenzivnih naravnih procesov: plazovi, zdrsi, podori; meli{~a, po-
bo~ni gru{~, obmo~ja hudourni{ke erozije in nanosov – npr. obmo~je Loga pod 
Mangartom, zatrep Lo{ke Koritnice, zatrep Bav{ice, Berebica, Lepena, Za-
dnja Trenta, zaledje vr{i{ke ceste, povirje Tolminke ter Tamar in Velika Pi{nica;

− zgodovinska obmo~ja z ostalinami 1. svetovne vojne: obrambne ~rte in zaled-
je so{kih front (strelski in vezni jarki, rovi in kaverne, utrdbeni objekti, mulatje-
re, spominska znamenja in pokopali{~a) – npr. Polog, Krnsko pogorje, Rom-
bon, ^uklja, Klu`e, Log pod Mangartom, So~a, Trenta; Ukanc, Bogatin, Po-
kljuka, Vr{i~;

− rekreacijska obmo~ja: smu~i{~a (Vogel, Zatrnik, Rudno polje) in skakalni{ki
 kompleks (Planica).

Besedilo in foto: Igor Zakotnik

Ministrstvo za kulturo RS vodi register nepremi~ne kulturne dedi{~ine, kjer 
lahko poi{~emo tudi vpisane enote iz Triglavskega narodnega parka. Bogato so 
zastopani primerki etnolo{ke kulturne dedi{~ine, kamor se uvr{~ajo predvsem 
posamezne doma~ije, pa tudi primeri prestaj. Obse`en del kulturne dedi{~ine 
predstavljajo planine oz. plan{arska naselja in posamezna va{ka jedra, ki so v 
registru uvr{~ene med t. i. naselbinsko dedi{~ino, v njem najdemo kar 41 vpisa-
nih planin in osem vasi oz. zaselkov.

Med izjemne etnolo{ke spomenike sodi tudi gru~asto zasnovana vas Studor 
v Bohinju s skupino kozolcev ob robu. Slikovita je `e lega naselja v Zgornji 
Bohinjski dolini ob vzno`ju istoimenskega hriba. Gre za najbolje ohranjeno 
kme~ko naselje Bohinja s precej objekti iz 18. stoletja. Za obisk je zanimiva 
Oplenova hi{a, ki je bila obnovljena in muzejsko urejena kaj`arska doma~ija 
stegnjenega tipa. V obliki, ki se je ohranila do dana{njih dni, je zidana in kom-
binirana z lesom. Njena predhodnica je bila verjetno zgolj lesena. V njej razsta-
vljena oprema in pohi{tvo so ve~inoma avtenti~ni.   

Posebne omembe vreden izjemen spomenik slovenskega ljudskega stavbar-
stva nas pri~aka na robu polj ob vstopu v vas. Gre za gru~asto skupino kombi-
niranih in dvojnih kozolcev, toplarjev, tu poimenovanih stogovi. Stog je sesta-
vljen iz dveh vzporedno postavljenih vrst stebrov z latami, ki sta povezani in 
prekriti s skupno stre{no konstrukcijo. Njegove funkcije so obse`nej{e kot pri 
enostavnih stegnjenih kozolcih, saj kmetje stogove poleg su{enja uporabljajo {e 
za shranjevanje kmetijske mehanizacije in orodja. ^eprav so na prvi pogled 
naklju~no razporejeni, so doma~ini znali kakovostno zdru`iti estetsko funkcijo 
z uporabnostjo. Podoben tip kozolca najdemo {e v nekaterih drugih slovenskih 

Vas Na Skali.

Studorski stogovi. Foto: A. Aungthwin

pokrajinah, npr. ponekod na Dolenjskem in [tajerskem, vendar so studorski 
zaradi izjemne ume{~enosti v kulturno pokrajino naj{ir{e prepoznavni in naj-
pogosteje predstavljeni – tako v strokovni literaturi kot na {tevilnih koledarjih, 
razglednicah idr. 

Upravljavec narodnega parka sodeluje pri obnovi skupine kozolcev pod Stu-
dorjem, saj gre za enega pomembnih spomenikov, ki zaznamuje prostor zava-
rovanega obmo~ja. 

Tea Lukan Klav`er
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^as, v katerem je nastal Zakon o Triglavskem na-
rodnem parku iz leta 1981, je ~as najhitrej{ega ra-
zvoja varstva narave na slovenskem. Takrat je delo 
legendarne dr. Angele Piskernik nasledil mladi nara-
voslovec, prof. Stane Peterlin. Ker gre za najpo-
membnejše obdobje v zgodovini nastajanja narod-
nega parka, ki je nesporno najve~ji dose`ek sloven-
skega varstva narave doslej, smo zaslu`nega veterana 
prosili za pogovor.

V dru`bi z zakoncema Peterlin, na njunem doma-
~em vrtu, je stekla beseda o razli~nih dogodkih iz 
preteklosti in sedanjosti. Ob tem ni bilo mogo~e 
spregledati, da se vsaka rastlina, vsak predmet ali 
vsaka ̀ ival iz okolice na svoj na~in dotika obeh sogo-
vornikov, da narava ni le nenehno vodilo, temve~ 
njuna resni~na in zelo stvarna ljubezen. 

Kakor se v pri~ujo~em zapisu pred bralcem razkri-
va del `ivljenjske zgodbe enega klju~nih ustvarjalcev 
Triglavskega narodnega parka, naravoslovca Staneta 
Peterlina, tako dobiva v njegovi pripovedi, v kateri je 
ves ~as ~utiti dobronamernost in nevsiljivo modrost, 
zgodovina nastajanja Triglavskega narodnega parka 
stvarno in jasno podobo. 

Z uglednim gostom »Sveta pod Triglavom« se je 
pogovarjal urednik, Jo`e A. Miheli~.

V: Kdaj si se pri svojem poklicnem delu prvi~ sre~al 
s Triglavskim narodnim parkom?

O: Splet naklju~ij je bil, da je za~etek mojega – te-
daj {e honorarnega – naravovarstvenega dela na 
Zavodu za spomeni{ko varstvo LRS sovpadel z raz-
glasitvijo Triglavskega narodnega parka leta 1961. 
Moja u~iteljica dr. Angela Piskernik je bila tedaj {e 
vzneseno sre~na ob dejstvu, da so se kon~no 
uresni~ila ve~desetletna prizadevanja za pravno za-
varovanje parka. Sicer ni bila zadovoljna s tem, da se 
je predvojni park pove~al le za 600 hektarov, vendar 
pa je prek Komar~e vsaj simboli~no segel v Bohinj-
sko dolino. Ker je pripravljala ~lanek o zgodovini 
prizadevanj za ustanovitev TNP za nastajajo~i zbor-
nik Varstvo narave, me je poleti 1961 poslala v novi 
park z nalogo, da fotografiram nekaj zna~ilnih moti-
vov, ki mi jih je dolo~ila. ^esa lep{ega mi ni mogla 
nalo`iti! Tri dni sem se sre~en potikal ob Savici, po 
Komar~i in okrog jezer, ko sem iskal naro~ene prizo-
re. Vreme je bilo skoraj idealno za fotografiranje. 
Imel sem svoj fotoaparat Flexaret ~e{kega porekla za 
filme 120 (6 x 6 cm) in dva ~rno-bela filma. Poleg 
tega so mi dali v uporabo {e zavodovo Praktico IV z 
enim barvnim filmom. S fotografsko bero je bila 
moja mentorica zadovoljna bolj kot jaz sam, potem 
pa sem ji po njeni zamisli narisal {e skico novega 
parka, ki jo je tudi vklju~ila v svoj ~lanek. – To je bilo 
moje prvo sre~anje s Triglavskim narodnim parkom.

Potem ko sem se leta 1963 po odslu`eni voja{~ini 
vrnil v slu`bo, se je moja mentorica poslovila od za-
voda, mene pa je dr. Miha Poto~nik povabil med 
prostovoljne nadzornike TNP in tako sem ostajal v 
stiku s parkom. Ko je leta 1964 pri{la na zavod pro-
fesorica Helena Mena{e, je s seboj prinesla na~rt za 
novo zbirko malih vodnikov Kulturni in naravni spo-
meniki Slovenije. Bil sem ji pri roki in po njenem 

STANE PETERLIN
okvirnem modelu sem leta 1965 napisal prvi zvezek 
zbirke – to je bil Triglavski narodni park.

V: Vendar je bila do »velikega« Triglavskega narod-
nega parka {e dolga pot.

O: Bolj ko sem se v naslednjih letih poglabljal v 
naravovarstveno delo, bolj sem spoznaval, da je bila 
razglasitev parka leta 1961 predvsem simbolno deja-
nje in spodbuda za za~etek novega dela. Dr. Angela 
Piskernik, ki vse do svoje smrti 
leta 1967 ni opustila misli na raz-
{iritev parka, me je spodbujala in 
seznanjala tudi s tujimi dogajanji 
na podro~ju varstva narave, saj je 
bila {e vedno v jugoslovanski de-
legaciji tedaj vplivne mednarodne 
organizacije CIPRA in imela tudi 
stike s komisijo za narodne parke 
pri IUCN. 

Ko zdaj razmi{ljam, kaj je od-
lo~ilo, da je pobuda za pove~anje 
parka iz malo{tevilnih naravovar-
stvenih vrst prerasla v »veliko 
témo slovenskega varstva narave« 
(tako smo naslovili fotografsko 
razstavo, ki smo jo ob sprejema-
nju zakona o TNP leta 1980 postavili v avli republi{ke 
skup{~ine), sem vse bolj prepri~an, da je bila prelo-
mna javna razprava o hidroelektrarni Trnovo, ki je 
grozila z zalitjem velikega dela Zgornje So{ke doline. 
Ob zborovanjih in polemikah, ki so potekali v letih 
1964 do 1966 in so bili v~asih zelo vro~i in odmevni, 
se je strnilo toliko iskrenih naravovarstveno in domo-
ljubno ozave{~enih ljudi kot {e nikoli dotlej. Ve~insko 
je prevladalo spoznanje, da je treba zgornjo So~o 
ohraniti v naravni podobi, zato jo je treba vklju~iti v 
raz{irjeni Triglavski narodni park. To je bil zame, ki 
sem bil leta 1966 star 29 let, nadvse zanimiv ~as in 
{ele takrat sem spoznal, kako {iroko zaledje je imela 
naravovarstvena misel. Zdru`ila je znanstvenike, 
vplivne javne osebnosti, umetnike, politike, pa tudi 
navadne ljubitelje narave. Od tedaj naprej so pobude 
za pove~anje parka po korakih prihajale v republi{ke 
programe in prostorske plane, dokler ni konec se-
demdesetih let stekel tudi uradni postopek za pripra-
vo zakona, ki kljub organizacijski in delno vsebinski 
zastarelosti {e velja.

V: Omenil si razstavo, ki je bila v tedanji republi{ki 
skup{~ini leta 1980. Zakon o TNP pa je bil sprejet {ele 
naslednje leto.

O: Res je bilo tako. Zakon o TNP je bil `e leta 
1980 v republi{ki skup{~ini v zadnji, tretji fazi spreje-
manja, vendar je skupinici tedanjih delegatov s pro-
ceduralno zvija~o uspelo ustaviti postopek le nekaj 
dni pred predvidenim sprejemanjem. Razstava je `e 
stala in z njo naj bi predstavnikom ljudstva pokazali, 
o ~em odlo~ajo in za kak{no vrednost gre. Potem pa 
smo jo morali podreti in pospraviti. ^ez slabo leto je 
bil zakon kon~no sprejet, razstave pa nismo ve~ ob-
novili. Nekatere panoje s fotografijami smo kasneje 
na `eljo direktorja Ivana Fabjana prenesli v pritli~je 
tedanje upravne stavbe na Bledu, v vilo Rog, in bili 

so zametek prve informacijske sobe za obiskovalce.

V: Bil si tudi urednik Proteusa, mese~nika, ki je 
ve~krat poro~al o Triglavskem narodnem parku.

O: @e v prvih letnikih, to je pred drugo svetovno 
vojno, je Proteus poro~al o prizadevanjih za utrditev 
tedanjega prvega parka. Za zgodovino je zelo drago-
cen ~lanek Antona [ivica v 13. letniku Proteusa, leta 
1951, kjer je podana vsa kronologija dogajanj do tiste-

ga leta. Ob 50-letnici prvega par-
ka, leta 1974, smo pripravili po-
sebno dvojno {tevilko, ki je bila 
posve~ena zgodovini in naravi, 
dodali pa smo `e tudi vizijo bo-
do~ega parka. S podporo Re-
publi{kega sekretariata za urbani-
zem smo naslednje leto (1975) 
izdali {e posebno dopolnjeno iz-
dajo te {tevilke s povzetki v 
angle{kem, nem{kem in italijan-
skem jeziku. Bro{ura je bila prva 
informacija o {e neobstoje~em 
pove~anem TNP, ki je bila pri-
merna tudi za tujo strokovno 
javnost. Takrat sem bil le sodela-
vec Proteusa, urednik sem postal 

mnogo kasneje, v obdobju 1995–2002. V tistem ~asu 
pa so o parku pisali `e strokovnjaki iz njegove upra-
ve.

Prirodoslovno dru{tvo Slovenije ni le izdajatelj 
Proteusa, je tudi dedi~ Odseka za varstvo prirode, ki 
je bil glavni dejavnik pri nastanku prvega parka. Zato 
se je PDS vedno ~utilo zavezano po svojih mo~eh 
podpirati park kot svojega »otroka«. Iz dru{tva je 
iz{la pobuda za veliki vodnik Triglavski narodni park 
leta 1985 in PDS je bilo prvi soizdajatelj te knjige. Ko 
je PDS leta 1984 uvedlo naravovarstvena priznanja, 
je bil Triglavski narodni park prvi, ki mu je bilo pode-
ljeno priznanje Ferdinanda Seidla.

V: Kako zdaj gleda{ na TNP in kako ocenjuje{ 
dana{nje dogajanje?

O: ^e s kako idejo `ivi{ od za~etka do konca svoje 
poklicne dobe, potem to postane del tebe. @e ob ime-
nu Triglavski narodni park se mi utrne roj spominov, 
ve~inoma lepih. Poudarim pa naj, da je bilo v mojem 
~asu {e precej drugih ljudi, ki so s srcem delali za 
park, in to dosti ve~, kot jim je nalagala slu`ba. Park 
je imel in najbr` {e ima mnogo ve~ tihih zaveznikov, 
kot je videti. Vesel sem uspehov, npr. zadnjega z no-
vim informacijskim sredi{~em na Bledu. V~asih 
kak{ne poteze ne razumem, vendar si to razlo`im 
tako, da zadnjih deset let nisem ve~ neposredno po-
vezan z dogajanjem. Pomembno je, da park `ivi, 
vsebinsko raste in da sledi potrebam ~asa. Iskreno 
upam, da bodo tvorci novega zakona dojeli, da je 
park izjemna prilo`nost in da varovanje njegovih 
vrednot ne ovira razvoja.

Kaj pa lahko sam {e storim za moj park? Pred-
vsem to, da kaj prispevam k ohranjanju zgodovinske-
ga spomina, spomina na velike osebe in dejanja, brez 
katerih parka ne bi bilo. – In lepa hvala za povabilo v 
goste!



10 Triglavski narodni park 

PO PARKU

POPULARIZACIJA TNP – SOŽITJE Z NARAVO IN LJUDMI

Prostovoljni nadzorniki Triglavskega narod-
nega parka poleg o~i{~evalnih akcij, ~i{~enja 
zara{~ajo~ih se pa{nikov in travnikov, ~i{~enja ka-
vern, sanacij bli`njic ... vsako leto v poletnih mese-
cih izvedemo tudi vsaj dve akciji popularizacije 
TNP-ja. Prej{nja leta smo se z reklamnim gradi-
vom parka v nahrbtnikih razkropili po bregovih, 
dolinah in vrhovih, zadnje ~ase pa je akcija bolj 
»stati~na«. Na najbolj obiskanih to~kah postavi-
mo nekak{en »{tant«, razobesimo plakat in s tega 
mesta delimo raznovrstne zlo`enke parka obisko-
valcem in pohodnikom. Seveda je popularizacija 
zabavnej{a, pa tudi bolj u~inkovita, ~e sta na istem 
mestu vsaj dva, {e raje trije prostovoljci: tako pride 
bolj do izraza uniforma (TNP-jev sivi flis ali 
maj~ka in kapa), pa {e beseda gre v dru`bi raje z 
jezika – in mnogi ljudje, ki po bro{urah segajo, so 
stra{no zvedavi. Razveselijo se tiskanega gradiva, 
{e posebej, ker je na voljo v razli~nih jezikih; no-
vinci in tujci spra{ujejo in se ~udijo, stari hribovski 
ma~ki modrujejo in pripomnijo tudi kak{no pikro 
na ra~un parka.

Leto{njega prazni~nega 15. avgusta smo se `e s 
prvo gondolo na Vogel podali prostovoljni nad-
zorniki Ale{ Bagari, Brane Dobar in jaz. Poleg re-
klamnih zlo`enk smo na Ale{evo pobudo vlekli s 

seboj tudi veliko {katlo razli~nih rastlin. [tant smo 
nameravali postaviti pri planinski ko~i Merjasec in 
jim v zameno zasaditi precej zanemarjeni skalnjak. 
Poteza se je izkazala kot u~inkovita, saj so nam ob 
zgodnjem prihodu dru`bo delale samo ovce. Tako 
se je po ureditvi popularizacijske to~ke Ale{ za 
ko~o spravil k vrtnarjenju, z Branetom pa sva po-
pestrila stati~no akcijo in z nekaj bro{urami 
dinami~no sko~ila {e na vrh Vogla, kjer sva nara-
vovarstveno ozavestila prve planince. Nazaj grede 
sva odkrila, da bi bila tudi planina Zadnji Vogel 
potrebna ~i{~enja, saj so bile razpadajo~e zgradbe 
in okolica polne smeti.   

Pri Merjascu se je ob najini vrnitvi `e trlo ljudi. 
Pridru`ila sva se Ale{u, ki je kon~al z vrtnarjenjem 
in je `e vestno delil zlo`enke ter kramljal z obisko-
valci. Popoldne smo pre`iveli na son~ni verandi 
kot prijazni in uslu`ni pripadniki TNP-ja. Kori-
stno smo porabili tudi ~as med prihodi gondole, 
ki nam je naplavljala nove »stranke«: skupaj smo 
zbili nekaj ograd, da zgodnjih obiskovalcev in za-
poslenih v ko~i ne bi vsako jutro pri~akala od ovc 
ponesna`ena veranda. V ko~i so na vidnem mestu 
obdr`ali del nerazdeljenih zlo`enk, ko smo se z 
zadnjo gondolo siti in zadovoljni odpeljali v doli-
no. 

Dan je bil res poln so`itja, dobre volje, pogovo-
rov in medsebojne pomo~i, pa saj za to naj bi pri 
tak{nih akcijah tudi {lo. Hvale`ni smo »sponzor-
jema«, planinski ko~i Merjasec za malico in Sport-
mark d.o.o. za zastonjski prevoz z gondolo na 
Vogel. 

Katarina Mahni~, prostovoljna nadzornica

Foto: H. Kardo{

KAR NEKOČ NI ŠLO, GRE DANES LAHKO

Očistimo Triglav
V avgustu in septembru je potekala o~i{~evalna 

akcija v sne`ni konti pod Kredarico. Pobudniki 
akcije so bili prijatelji Triglava v sodelovanju z 
PD Ljubljana-Matica in naravovarstveno nad-
zorno slu`bo TNP. Pobrali smo pribli`no {est 
ton odpadkov, jih zbrali v transportne vre~e in 
kasneje prepeljali v dolino. 

Kljub dvema ~istilnima akcijama konta {e ve-
dno ni dokon~no o~i{~ena. V sodelovanju z za-
interesiranimi, ki bi morali skrbeti za ~isto okolje 
okrog Triglava, smo pripravljeni pomagati tudi 
naslednje leto. Upamo, da nam bodo vremenske 
razmere v prihodnjem letu to dopu{~ale in bodo 

^istilna akcija na Kredarici.

izpod sne`ne odeje »prilezle« na dan {e preostale 
smeti, tako da bomo akcijo lahko zaklju~ili. 

Zahvaljujemo se vsem sodelujo~im, {e posebno 
15. brigadi Slovenske vojske – helikopterske eska-
drilje za prevoz odpadkov v dolino. Vabimo vas, 
da se v prihodnjem letu v ~im ve~jem {tevilu sku-
paj udele`imo te akcije.  

Besedilo in foto: Sa{o Hrovat

Čistilna akcija na Kriških podih
Kri{ki podi so znani po marsi~em. Po amfitea-

tru vrhov, treh visokogorskih jezerih, od katerih je 
eno celo najvi{je le`e~e v Sloveniji, po kozorogih, 
ki v~asih pridejo skoraj na doseg roke, in po prija-
znem osebju v Poga~nikovem domu, ki ga oskrbu-

je Planinsko dru{tvo Radovljica.
Dom so odprli leta 1951 in vse do izgradnje 

tovorne `i~nice 32 let kasneje so postojanko oskr-
bovali s konji. Gradnja, {e bolj pa oskrbovanje 
doma sta Gorenjce ̀ e od vsega za~etka povezala z 
doma~ini, Trentarji, predvsem z dru`ino Krava-
nja, ki pri oskrbovanju z dru{tvom sodeluje {e 
danes. Postavitev `i~nice je tako `e zelo zgodaj 
zagotovila enega ekolo{ko najsprejemljivej{ih 
na~inov oskrbovanja, njena popolna obnova v le-
tih 2001–2003 pa je dolgoro~no gledano tudi eko-
nomsko ugodnej{a od drugih mo`nosti. Komu-
nalni odvoz je urejen zadnjih 18 let, in sicer od 50. 
ovinka vr{i{ke ceste. Do tja odpadke od spodnje 
postaje `i~nice v Zadnjici pripeljejo z osebnimi 
avtomobili ali s traktorjem. V pralnico dru{tvo 
zadnjih osem let odva`a vse, ~eprav bi kdo lahko 
rekel, da v tem ni »ra~unice«.

Nekdaj pa je bilo druga~e … Vseh prvih 32 let 
so odpadke odna{ali v {krapljo blizu doma, v do-
lino so se na konjskih hrbtih vra~ale le steklenice. 
Lahko bi rekli, {e sre~a, da je bilo tedaj manj vsa-
kovrstne embala`e in predvsem manj ljudi po hri-
bih. Z izgradnjo `i~nice leta 1983 so re{ili tudi 
vpra{anje odpadkov, ki jih od tedaj vozijo v dolino 
– od koder tudi prihajajo.

Odpadkov se je v treh desetletjih kljub 
olaj{evalnim okoli{~inam nabralo veliko. Na sku-
pni ~istilni akciji TNP in ~lanov ter prijateljev PD 
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KRAPI IZ SUHIH HRU[K 
(za pet oseb)

Testo:
• 0,5 kg navadne bele moke
• 1 jajce
• olje
Nadev:
• 40 dag suhih hru{k
• nekaj kisle smetane
• cimet
• drobtine
Suhe hru{ke skuhamo in pretla~imo ter do-

damo preostale sestavine v tak{nih koli~inah, 
da nadev »stoji v kepi«.

Ugnetemo voljno testo, ki ga razvaljamo za 
prst na debelo in z modelom naredimo kroge. 
Vanje porazdelimo nadev, krog prepognemo in 
po robovih stisnemo v »~olni~ke«, da dobimo 
krape. Kuhamo jih v slani vodi, pribli`no 20 
do 25 minut. Ponudimo tople, zabeljene z za-
seko ali »mezlom«.*

* Mezl je preliv, zna~ilen za Rate~e. Mleku do-
damo nekaj moke in ga zavremo. Pridamo {e slad-
kor in vse skupaj zabelimo z mastjo ter polijemo 
po krapih.

DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENSK OBČINE KRANJSKA GORA
V tokratni {tevilki predstavljamo Dru{tvo 

pode`elskih `ensk ob~ine Kranjska Gora. 
Pogovarjali smo se s predsednico dru{tva, 
gospo Angelco Hlebanja z Loga pri Kranj-
ski Gori.

Le malo pro~ od drugih hi{ v Logu 
stoji velika, stara kme~ka hi{a. Zraven nje 
sta hlev in senik, na katera je prislonjenih ve~ 
otro{kih koles. Pozvonim in gospa Angelca me 
skozi veliko ve`o prijazno povabi v kuhinjo. »Z 
mo`em sva se dobila na pol poti,« se po{ali. »On je 
s Srednjega Vrha, jaz z Rate~. Tako pravzaprav no-
ben od naju ni iz te hi{e. Preselila sva se k mo`evim 
sorodnikom – da gre kmetija naprej.« Sredi klepeta 
se nama pridru`i {e teta, ki je do tedaj likala perilo. 
Prito`i se nad vlago, zaradi katere se cunje tako 
slabo su{ijo, in preveri juho na {tedilniku: »Danes 
sva sami. Otroci so v {oli, njen,« z glavo poka`e na 
gospo Angelco, »pa je {el v Prekmurje po ko~ke (op. 
pra{i~e). V~asih sva z mo`em vzela tri, danes vzame-
mo le dva – se ne jé ve~ toliko mesa kot v~asih. Tole 
je bila najbolj{a kmetija tukaj okoli – ves svet je pri 
hi{i, pa gozd je tudi takoj tamle gor. Pr’ Tarman’ se 
re~e.« 

Dru{tvo pode`elskih `ensk ob~ine Kranjska 
Gora v dana{nji obliki obstaja od leta 1997 in za-
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Radovljica, ki je potekala 23. in 24. avgusta 
2006, smo jih nabrali okoli 1300 kg. Delo je bilo 
zoprno, saj so globlje plasti zaradi starosti `e 
precej preperele. Najve~ je bilo plo~evink, najti 
pa je bilo tudi razli~no `elezje, `imnice, saloni-
tne plo{~e in podobno {aro, ki je v domu 
odslu`ila svoje. 

Na dru{tvu `elijo ~rno piko, ki kazi okolico 
Poga~nikovega doma, postopoma zbrisati. Ne 
delajo si utvar, da bi tisto, kar se je toliko let na-
biralo, lahko odstranili v pi~lih nekaj dneh. Pred-
videvajo, da bi z ve~ tovrstnimi akcijami {kraplji 
v nekaj letih le lahko pri{li do dna. Z na~rtovano 
obnovo fasade, izgradnjo ~istilne naprave in sa-
nacijo odlagali{~a bo PD Radovljica v 
prihajajo~ih letih lahko zgled dobrega gospo-
darja planinskega doma v narodnem parku.

Besedilo in foto: Marjeta Albinini

Utrinek s ~istilne akcije na Kri{kih podih.

vzema obmo~je od Rate~ do Zgornje Ra-
dovne. Pred tem so imele aktiv, kateremu 
so bile pridru`ene {e ~lanice iz ob~in Je-
senice in @irovnica. V dru{tvo je 
v~lanjenih 71 `ensk, ve~inoma v delov-
nem razmerju ali upokojenk. Le pribli`no 

pet jih je na kmetijah; te si pokojninsko in 
socialno zavarovanje pla~ujejo same. Gospa 

Angelca je ena izmed njih. »Kako da se ne v~lanijo 
tudi dekleta?« vpra{am. »Mlaj{im hodijo druge 
stvari po glavi,« se posmeje. »Hodijo v {olo, imajo 
druge obveznosti – za tista leta bolj zanimive. Ko se 
enkrat poro~i{, ima{ dru`ino, svoje gospodinjstvo, 
pomisli{ tudi na take zadeve, kot je na{e dru{tvo,« 
meni Angelca Hlebanja.

In kaj v dru{tvu po~nejo? Razli~ne organiza-
cije jih ob~asno zaprosijo za pripravo pogostitev. 
Takrat nekatere kaj spe~ejo, druge pomagajo pri 
postre`bi – naloge si razdelijo, pomagajo tiste, ki 
so bli`e prireditvi. Tako so sodelovale pri tekmo-
vanju FIS v Kranjski Gori, pri poletih v Planici, 
pri kuhanju kope v Martuljku in parkovnih priredi-
tvah v Zgornji Radovni. Sodelujejo tudi na va{kih 
praznikih, kakr{en je bil recimo avgusta letos v 
Rate~ah. Ve~ ~lanic s svojimi izdelki sodeluje na 
vsakoletni prireditvi Dobrote slovenskih kmetij na 
Ptuju, kjer so prejele vse od bronastih do zlatih 
priznanj ter znaka kakovosti. Rade odidejo tudi 
na razli~na izobra`evanja, ki jih ve~inoma orga-
nizira Srednja biotehni{ka {ola v Strahinju, kjer je 
mogo~e pridobiti tudi certifikate za opravljanje po-
sameznih dejavnosti. Udele`ile so se izobra`evanj 
o konzerviranju, predelavi mleka ter peki kruha in 
potice. Mese~no se sestajajo odbori Dru{tva, kjer 
se pogovorijo o teko~ih zadevah. Zelo zanimive 
so tudi razli~ne ekskurzije po Sloveniji ali zunaj 
njenih meja. @e {esto leto se sre~ujejo s koro{kimi 
Slovenci, dvakrat pa so se sre~ale z Bene~ani. 
»Pred leti smo z Majdo za ve~ dni od{le na obisk 
znamenitega vrta na prostem in si obenem ogleda-
le mednarodno razstavo cvetja, ki jo vsako deseto 
leto pripravljajo na Nizozemskem. [e danes se rade 
spomnimo, kako lepo smo se imele!« iskreno pove 

teta. Ve~ino informacij o aktualnem dogajanju, 
izobra`evanju, prireditvah in ekskurzijah dru{tvu 
priskrbi mentorica, gospa Majda Loncnar, sveto-
valka za kme~ko dru`ino in dopolnilne dejavnosti 
pri kranjskem zavodu  oddelka KGZS. 

Za konec pa {e recept za zna~ilno jed Zgornje-
savske doline. Nekaj ~asa smo se pogovarjale, kaj 
bi to bilo, in se na koncu odlo~ile za krape iz suhih 
hru{k. Krapi so samostojna jed, lahko tudi prilo-
ga, glavne sestavine pa se od kraja do kraja razli-
kujejo. »Na{i« krapi so zna~ilni predvsem za 
Rate~e, pa tudi Kranjsko Goro, v Martuljku pa 
namesto drobtin dodajo polento. 

Pogovarjala se je: Marjeta Albinini

Foto: J. A. Miheli~
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CIKASTO GOVEDO

MORFOLO[KE IN 
AVTOHTONE LASTNOSTI:
• telesna te`a krav: 300 do 450  kg
• vi{ina vihra: 115 do 132  cm
• pigmentacija pla{~a: svetlo rde~e barve z
 manj izra`enimi lisami
• oblika glave: kratka glava, {irok smr~ek, po-

udarjene o~i z visokim nado~esnim lokom, 
kratki in tanki rogovi, obrnjeni naprej

• plemenit zna~aj: tanek, naguban vrat, tanka
ko`a, kratka dlaka, majhna podgrlina, vtis 
vitkosti

• telesne oblike: korektne noge, ~vrsti biclji,
 visoki in temni parklji
• vime: lepo oblikovano s primernimi seski

POSEBNE PASEMSKE 
ZNA^ILNOSTI:
• delna uleknjenost hrbta
• nadgrajenost 
• obse`en trup
• mo~no izra`en materinski ~ut

Mi{a (Sko~ir). Foto: D. Koren

Cikasto govedo je v Sloveniji nastalo iz avtoh-
tonega enobarvnega keltskega goveda na izvor-
nem obmo~ju Bohinja. Bilo je majhnega okvirja z 
vsemi zna~ilnostmi plemenitega mle~nega goveda 
(brahicerni izvor – kratkoro`nost). V drugi polovi-
ci 19. stoletja so ga za~eli oplemenjevati z belan-
skimi biki, ki so bili manj{i tip pincgavske pasme. 
Nastalo je cikasto govedo, ki je imelo zna~ilno po-
razdelitev belih lis na ope~nato rde~i podlagi. 

V tistem ~asu je bil v rabi naravni pripust, zara-
di katerega so se izoblikovali razli~ni tipi cikastega 
goveda glede na geografska obmo~ja reje. Naj-
manj{i tip je ostal v Bohinju z imenom bohinjsko 
cikasto govedo. Nekoliko ve~ja tipa sta nastala na 
Tolminskem z imenom tolminsko cikasto govedo in 
na Gorenjskem z imenom gorenjsko cikasto govedo. 

V drugi polovici prej{njega stoletja se je za~el 
proces na~rtnega iztrebljanja cikastega goveda. 
Uvajanje bolj produktivnih pasem je pospe{ilo pre-
tapljanje v lisasto na Gorenjskem in deloma v rja-
vo pasmo na {ir{em Tolminskem. Z uvozom se-
mena iz Avstrije se je v 80. letih za~elo kri`anje s 
pincgavsko pasmo. Pasma je pri{la na kriti~no 
to~ko izumrtja, zato lahko danes govorimo le o 
delni avtohtonosti cikastega goveda v tistih rejah, 
ki so bile odmaknjene od umetnega osemenjeva-
nja in kjer so rejci vztrajali pri nelegalnem narav-
nem pripustu. Tem rejcem se moramo zahvaliti za 
ohranitev majhnega {tevila `ivali, ki po zunanjosti 
{e izra`ajo pasemske lastnosti cikastega goveda iz 
preteklosti.

Z ustanovitvijo Dru{tva za ohranjanje cikastega 
goveda v samostojni dr`avi Sloveniji je cika prido-

bila pomen. Dru{tvo se trudi v dolo~eni meri po-
praviti zamujeno pri ohranitvi cikastega goveda in 
je pred velikim izzivom obnovitve te ogro`ene pa-
sme. Pregled celotne populacije cikastega goveda v 
Sloveniji je pokazal na veliko variabilnost te pasme. 

Rejski cilj za cikasto govedo 
Osnovni rejski cilj je obnovitev pasme glede 

na prvobitni cikasti tip. @elimo manj{e, pleme-
nite `ivali v kombiniranem tipu s poudarkom 
na mle~nosti in ne robustne konstitucije. Rejski 
cilj obsega dobro plodnost, lahke telitve, dolgo 
`ivljenjsko in proizvodno dobo, dobro prilagodlji-
vost ter odpornost. Vse to pripomore k dobremu 
izkori{~anju pa{e na zahtevnih legah v hribovitem 
svetu in s tem ohranjanju marginalnih obmo~ij 
v Sloveniji. Vse na{tete lastnosti vplivajo na iz-
bor oziroma selekcijo `ivali. Zaradi majhnega 
{tevila govedi cikaste pasme je treba dosledno 
prepre~evati parjenje v sorodstvu, in sicer z ve~jim 
{tevilom plemenskih bikov v osemenjevanju, pred-
vsem pa v naravnem pripustu. Tak{en model se-
lekcije daje {irino genski pestrosti populacije. 

Pomen ohranitve pasme in njene obnovitve je 
nadvse pomemben tudi z vidika ohranjanja na{e 
naravne in kulturne dedi{~ine. [ir{e obmo~je Tri-
glavskega narodnega parka je {e posebej primerno 
za rejo cike, zato je treba narediti vse, da ohrani-
mo to bogastvo na{e domovine.  

Rafko Rokavec, 
Dru{tvo za ohranjanje cikastega goveda

POT TRIGLAVSKE BISTRICE 
V DOLINI VRATA

@e leta 1995 je Triglavski narodni park s 
pomo~jo mednarodne fundacije Alp Action v do-
lini uredil Naravoslovno u~no pot Vrata. Na 
za~etku je povezovala predvsem najzanimivej{e 
dele gozda in {e nekatere druge naravne znameni-
tosti, kot so slap Peri~nik, Galerije in amfiteatralni 
zatrep Vrat. 

Pot smo v desetih letih ve~krat dopolnili, mno-
gokrat na pobudo na{ega partnerja v dolini – Pla-
ninskega dru{tva Dovje-Mojstrana. Leta 2006 pa 
smo pot popolnoma prenovili. Nadelani so novi 
odseki poti, kjer smo posebej ponosni na slikoviti 
mostov` ob Triglavski Bistrici pod Kredo, posta-
vljene so nove informacijske table, vse so dvoje-
zi~ne, izdali pa smo tudi novo zlo`enko. Povabilo 
obiskovalcem je tudi novo ime – Pot Triglavske 
Bistrice. Prenovljeno parkovno tematsko pot smo 
odprli 26. maja 2006 ob Evropskem dnevu parkov.

Pot Triglavske Bistrice poteka po dolini nav-
zgor, pri~ne se pri meji osrednjega obmo~ja parka, 
Pri Rosu, prav pri vstopu v Vrata. Ve~inoma pote-

ka po stezah in poteh vzdol` Triglavske Bistrice in 
se le na kratkih odsekih zdru`i s cesto. Celotna 
pot do zatrepa doline pod Triglavsko Severno ste-
no je dolga 10 kilometrov, skupaj z obiskom 
Peri~nika nam bo vzela tri ure hoda. Obisk poti 
lahko poljubno skraj{amo in si ogledamo samo 
tisti del, ki nas najbolj zanima.

Besedilo in foto: Martin [olar

Nova brv v Vratih.

OBNOVA 
PLANINE KUHINJA

Ob~ina Kobarid je ob pomo~i Dr`avne tehni~ne 
pisarne Bovec-Kobarid v leto{njem letu za~ela z 
obnovo kravje planine Kuhinja pod Krnom. Na 
podlagi poprej usklajenih re{itev je bila rekonstru-
irana ter skladno s tehnolo{kimi in zdravstveno-
veterinarskimi zahtevami obnovljena stavba sirar-
ne. Namesto dotrajanih in delno poru{enih 
enoceli~nih hlevov, ki so na planini zna~ilno nani-
zani skupaj v vrsti in potisnjeni v breg, so bili zgra-
jeni trije nizi hlevov za govedo. Zgrajeni so tako, 
da sta dve oziroma tri nekdanje posami~ne enote 
zdru`ene v en skupni hlev. Pri tem se povzema 
prvotno zasnovo seli{~a in zunanji videz, z izved-
bo in sodobnimi gradivi pa se prilagaja stavbne-
mu oblikovanju na planini.

Zaradi ohranjanja in o`ivitve planine, pa tudi 
varstva kulturne dedi{~ine in kulturne krajine je 
za`eleno, da bi v soglasju z lastniki sanirali tudi 
druge {e ohranjene stavbe.

Igor Zakotnik
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FENOMEN POSTAJE GORSKE REŠEVALNE SLUŽBE MOJSTRANA
Zaradi avtenti~nosti pripovedi sem se pogovarjal 

z vrhunskim alpinistom, dolgoletnim gorskim 
re{evalcem in nekdanjim na~elnikom Podkomisije za 
opremo pri Komisiji za GRS PZS Klavdijem 
Mleku`em. ^lanek ni kronolo{ki zapis o delu posta-
je. Predstavlja le bistvo njenega fenomena.

V leto{njem letu praznujejo 60 let. V ~asu znanega 
re{evanja Pavle Jesih iz ^opovega stebra ob prven-
stvenem vzponu (1945) so re{evanja, kakor pred 
vojno, organizirali Jeseni~ani, kjer je bila centrala 
GRS in najve~ izku{enih alpinistov. Po ustanovitvi 
postaje Mojstrana leta 1946 so delo {e nekaj ~asa 
vodili Jeseni~ani. Prelomnica je nastopila ob 
re{evanju Francija Lakote, ~lana postaje, ki se je 
ponesre~il v Brojanovem razu v Stenarju (po 
uspe{nem re{evanju je bil {e dr`avni prvak v 
smu~arskem teku!). S takratnim na~elnikom, Pavlom 
Balohom, so za~eli delovati samostojno, kajti obisk 
gora je skokovito nara{~al. 

Prva akcija, v kateri je sodeloval tudi Klavdij Mle-
ku`, je bila prav tako v Brojanovem razu, ko so leta 
1963 re{evali ^eha Zdeneka Zaboja. To je bil ~as, ko 
je mojstran{ki alpinizem do`ivel svoj najve~ji kako-
vostni vzpon. Po ponovitvah najte`jih plezalnih sme-
ri v Dolomitih, kjer so se fantje sre~evali z italijanski-
mi alpinisti, znanimi Vevericami iz Cortine, so si tudi 
sami nadeli ime Mojstran{ke veverice in se s tem 
imenom zapisali v sloviti raz Sfinge v Steni. Za 
za~etek je bila ~etverica, ob Klavdiju Mleku`u {e Ja-
nez Brojan mlaj{i, kasnej{i dolgoletni na~elnik po-
staje, Janko A`man in `al `e pokojni Zvone Kofler. 
Prvi~ se je v Sloveniji primerilo, da so kot gorski 
re{evalci nastopili mladi plezalci, kajti veljalo je 
vsesplo{no mnenje, da mora biti gorski re{evalec 
prekaljen, izku{en starej{i plezalec. Prav zaradi mla-
dosti in z njo povezane iskrivosti in hitrosti pa je 
mala mojstran{ka postaja s takrat najbolj vrhunski-
mi alpinisti v dr`avi lahko vzdr`ala siloviti tempo, ko 
so v~asih tudi vsak dan v tednu (neko~ celo osemkrat 
zapored) po »{ihtu« re{evali v najbolj dramati~nih 
okoli{~inah. Primerili sta se celo po dve akciji na dan, 
ko je bilo treba med potekom akcije ekipo razdeliti. 
Do helikopterskega re{evanja je bilo {e dale~, »sedem 
pal~kov« iz Mojstrane pa je vneslo nov tempo, pred-
vsem pa nov pogled in novo tehniko v re{evalne akci-
je, kajti prav bliskovitost je mnogim ponesre~encem 
re{evala `ivljenja. 

Ekipa je bila, kakor v Snegulj~ici, obi~ajno 
sedem~lanska, poleg omenjenih {tirih {e prekaljeni 
Pavel Baloh, Avgust Delavec in Stanko Kofler. 
»Na{tudirali« so povsem nove,  hitrej{e, ekstremnej{e 
smeri re{evanja v najbolj zahtevnih stenah na svojem 
obmo~ju, od Krme do grebenov Martuljka. Janez 
Brojan starej{i in Avgust Delavec sta {e pri sedemde-
setih narekovala silovit tempo med pohodom, »veve-
ricam« pa so se kmalu pridru`ili {e Janez Dov`an, 
Miha Smolej, Kristjan Langus, Izidor Kofler, Martin 
^ufar in drugi. Slednji se je med eno od zimskih akcij 
`al smrtno ponesre~il. Kot na~elnika sta postajo dol-
go uspe{no vodila oba Janeza Brojana, o~e in sin, 
slednji pred sedanjim na~elnikom, Du{anom Polaj-
narjem. V oklepaju je treba {e dodati, da sta v Moj-

strani postaja GRS in alpinisti~ni odsek PD eno in 
isto. Iz tega je zraslo vse.

V 60 letih delovanja so ~lani postaje opravili neiz-
merno veliko delo, v katero so vlo`ili skrajen trud in 
tveganje, kakr{nega si »navaden« ~lovek niti predsta-

vljati ne more. Ustvarili so fenomen, ki nima primer-
jave v dr`avi, ~e ne celo v svetovnem alpinizmu. 
[koda je le, da smo mu namenili tako malo prostora, 
kajti o vsaki re{evalni akciji bi lahko nastala knjiga.

Jo`e A. Miheli~

In memoriam: STANKO KOFLER (1936 – 2006)

To sre~o je imel Stanko, da je 
bil prav Triglav tista gora, ki mu 
je vsak dan ob pogledu skozi 
okno znova in znova dvigala po-
gled k visokim ciljem in mu je 
dajala smisel `ivljenja. Nazadnje 
je bila cena, `al, zelo visoka. Te-
mna stran uganke?

Izmed mnogih nalog, ki so ga 
kot rodoljuba in vnetega Trigla-
vovega ~astilca veselile – sledi 
svojih organizacijskih prizade-

vanj je pustil poleg `e omenjenih v Triglavski mu-
zejski zbirki, v likovni koloniji v Vratih, v podpori 
planinstvu v Osnovni {oli v Mojstrani, v obnovitve-
nih in graditeljskih delih v Vratih, v sodelovanju pri 
izvedbi Alja`evih dnevov, pri Pokalu Vitranc in 
smu~arskih skokih v Planici, itd., itd. – naj bo pose-
bej omenjena dvomandatna funkcija svétnika v 
Ob~inskem svetu Ob~ine Kranjska Gora, ko je vo-
dil komisijo za sodelovanje s TNP, in posebej bodi 
poudarjeno njegovo ~lanstvo v Svetu TNP, funkci-
ja, ki mu je omogo~ala, da je svoja notranja na-
gnjenja za varstvo narave u~inkovito usklajeval s 
prizadevanjem vodstva TNP. Prav s tem prizna-
njem se `eli Uprava TNP oddol`iti prizadevnemu 
in ohranjati njegov zgled v hvale`nem spominu.

dr. Stanko Klinar in Miro Er`en, 
PD Dovje–Mojstrana

Uganka `ivljenja in smrti: ~lo-
veku z Dovjega, ki je odrastel ob 
pogledu na Triglav, se izuril za 
gorskega vodnika in gorskega 
re{evalca, bil ve~ kot dvajset let 
predsednik doma~ega dov{ko-
mojstran{kega planinskega dru-
{tva, se povzpel na Glockner in 
Mont Blanc in Matterhorn in 
Mount Kenyo, je 70 letnemu zav-
dala doma~a Tomin{kova pot, ki 
jo je poznal kot svoj `ep in jo je 
kdovekolikokrat prehodil, ko se je vzpenjal k najvi{ji 
to~ki domovine, ali se vra~al v dolino z njenim 
`arom v srcu. Kdo zna razvozlati to uganko? Vemo 
le, da se je za~ela z bogato naravno danostjo na 
Dovjem, na vasi z najlep{o lego v Sloveniji, s po-
gledom na Triglav in njegovo neprekosljivo vite{ko 
spremstvo, in ostala zvesta sebi do zadnjega diha, 
kot daje slutiti rojak z Belce, dr. Miha Poto~nik, ki 
je izpovedal: »S hojo v gore ~lovek potrjuje, da mu 
narava pomaga vztrajati v tistih zna~ilnih okvirih, 
ki mu jih je za~rtalo `ivljenje `e ob rojstvu. @e po-
gled skozi napol zagrnjeno okno v gore, na prvo 
goro, ki zre na tvojo posteljo, na mizo, na klop ob 
kme~ki pe~i, `e en sam tak pogled lahko ustvari 
ve~no podobo in predstavo o veli~ini narave, ki se 
je prav zavoljo gora in njihovih oblik izkazala {e 
posebej mogo~na in neznana.«

Mojstran{ke veverice leta 1968; z leve: Janko A`man, Klavdij Mleku`, Zvone Kofler, Janez Brojan. Foto: arhiv K. Mleku`a
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EUROPARC – LETNA KONFERENCA 2006
Redna letna konferenca Federacije EUROPARC je bila septembra v zna-

menitem angle{kem univerzitetnem mestu Oxford. Tema leto{nje konference 
Living Working Landcapes (@iva, aktivna zavarovana obmo~ja krajine) je 
bila zna~ilno britansko obarvana. Kako to? Velika Britanija, Anglija pa {e 
posebej, ima eno najdalj{ih naravovarstvenih tradicij na svetu, in ~eprav 
ohranjene neokrnjene narave skoraj nimajo, je njihovo prizadevanje za var-
stvo narave in kulturne krajine izjemno. Prav v vseh dru`benih segmentih – od 
vlade do lokalnih skupnosti, od nevladnih organizacij do posameznikov – si 
prizadevajo za ohranjanje krajine in so na svojo de`elo in tisto najvrednej{e v 
njej zelo ponosni. 

Angle{ki narodni parki so pravzaprav malo bolj ohranjena kulturna kraji-
na, kjer `ivijo ljudje, ki s svojim delovanjem to krajino vzdr`ujejo. Posredno 
ali neposredno. In prav to je klju~no za varstvo in sonaravni razvoj – brez 
ljudi se kulturna krajina ne more ohranjati. V tem kontekstu je bil strokovni 
del konference zelo zanimiv in pou~en za vse udele`ence, ki smo v Oxford 
pri{li iz vse Evrope. 

Besedilo in foto: Martin [olar

VIA ALPINA

Na pobudo francoskega zdru`enja Alpske planinske transverzale je leta 
2000 nastal  mednarodni projekt Via Alpina, ki povezuje osem alpskih dr`av, 
med njimi tudi Slovenijo. Projekt je namenjen razvoju kakovostnega 
gorni{kega turizma in mednarodnemu sodelovanju na podlagi vrednot na-
ravnega in kulturnega bogastva skupnega alpskega prostora. 

Na rezultatih projekta je leta 2005 nastal program VIADVENTURE z 
informacijskimi dokumenti, vodnikom in zna~ilno obarvanimi ozna~eva-
nimi ter informacijskimi tablami. Rde~a pot, ki se za~ne v Monaku, pove-
zuje dr`ave alpskega loka. V zadnjem, najlep{em delu se vzpne na Triglav 
ter se kon~a v Trstu. V osr~ju TNP se od nje odcepi Vijoli~na pot, ki v 66 
etapah pre~i Avstrijo in Nem~ijo. Dotika se narodnih parkov Gesäuse in 

Tipi~na angle{ka pokrajina.

PONOVNO SREČANJE S KOLEGI Z MADŽARSKE
Lansko jesen nas je {est »tnpjevcev« obiskalo ravninski park Kiskunsag na 

Mad`arskem. Po sre~anju z dolgorogatim govedom, brodenju po rokavih 
Tise, opazovanju velike droplje in iskanju orientirnih to~k v nam neznanih 
razse`nostih »puszte« (puste) smo se ob ve~ernem ognju dogovorili za na-
daljnje sodelovanje med parkoma. 

V dneh od 14. do 19. maja 2006 smo se potrudili, da bi pet nadzornikov s 
Kiskunsaga in eden z Bukka domov odneslo ~im lep{e spomine na narodni 
park svojih »malih« jugozahodnih sosedov. Vreme nam je pomagalo izpelja-
ti program in kolegom predstaviti razlike med naravnimi in kulturnimi 
zna~ilnostmi »gorenjskega« in »primorskega« dela parka. V petih dneh smo 
obiskali Vrata, se povzpeli do pod Luknje, lovili zrak med pr{enjem pod 
Peri~nikom, poslu{ali petje ru{evca na Vr{i~u, se sprehodili po So{ki poti in 
Informacijskem sredi{~u v Trenti, pokukali v korita So~e in Tolminke ter se z 
avtovlakom odpeljali nazaj na Gorenjsko, kjer nas je na upravi pozdravila 
direktorica, dr. Marija Marke{. 

Kljub temu, da se na{a parka geografsko zelo razlikujeta, smo prepri~ani, 
da bomo tudi v prihodnje na{li sti~ne to~ke in zanimivo strokovno sodelova-
nje nadaljevali. S sodelavci pa najbr` lahko re~emo, da smo kolegom 
Mad`arom vrnili strmino za ravnino in jim za popotnico v utrujenost zavili 
spomin na smu~anje pod Severno Triglavsko steno in skrivnostni hlad Tol-
minskih korit. 

Besedilo in foto: Marjeta Albinini

V dolini reke Tolminke.

ZAČETEK KROGA PARKOV (GIRO DEI PARCHI)
Posvet ERA 2006

V okviru projekta Interreg ERA – Eko Regija Alpe Adria se je pri~elo sode-
lovanje med obmo~ji partnerskih parkov NP Nockberge iz Avstrije, naravne-
ga parka Julijsko predgorje iz Italije ter Triglavskega narodnega parka. Po 
treh letih dela so vidni konkretni  rezultati, veliko pa jih pri~akujemo tudi v 
prihodnje. Sodelovati `elimo predvsem pri izobra`evanju in oblikovanju, pri 
ponudbi turisti~nih programov, prodaji kmetijskih pridelkov in izdelkov ter 
tako oblikovati pobudo Giro dei parchi (Krog parkov).

Na leto{njem posvetu v Pu{ji vasi (Venzone) so se udele`enci, med kateri-
mi so bili predvsem kmetje in turisti~ni delavci, dogovorili o sodelovanju v 
okviru te pobude. Oblikovali bodo konkretne turisti~ne programe ter vzpo-
stavili povezavo za prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov. Te bodo predsta-
vili na spletnih straneh partnerskih parkov, v informacijskih centrih, kasneje 
pa tudi zunaj njih. Predstavljeni bodo kot zanimiva regionalna povezava treh 
narodov ter treh razli~nih kultur in jezikov v treh razli~nih dr`avah.

Za udele`ence projekta na~rtujemo posebno sodelovanje 
z delovnim naslovom Prijatelji parka, s katerim si bomo pri-
zadevali za skupno 
predstavitev Triglavske-
ga narodnega parka ter 
`ivljenja v njem.

Davorin Koren
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MAVRICA NADZORNIKOV Z VSEGA 
SVETA – 5. Svetovni kongres 
Mednarodne zveze nadzornikov, Škotska

Mednarodna zveza nadzornikov (International Ranger 
Federation – IRF) je bila ustanovljena leta 1992 in danes zdru`uje nacionalne 
zveze iz 51 dr`av. Slovenija do ustanovitve lastne zveze nadzornikov ni pol-
nopravna ~lanica IRF, kljub temu pa sem imela sre~o in ~ast, da sem se 
udele`ila kongresa, katerega najpomembnej{e teme se najbr` odvijajo zunaj 
uradnih predavanj – ko Tanzanijec pripoveduje, kako so mu divji lovci ubili 
sodelavca, Indijec o boju z bengalskim tigrom, Argentinec o devetmese~nem 
naravovarstvenem delu na Antarktiki ali ko re~e{ kak{no z nadzornico z 
najvi{jih hribov Skandinavije. Teden, ko med uradnim programom lahko 
poslu{a{ najuglednej{e naravovarstvenike dr`ave organizatorke in v zakulisju 
s kolegi ugotavlja{, v kako razli~nih, a vseeno podobnih situacijah `ivimo. 

Kongresi IRF potekajo na tri leta, navadno vsaki~ na drugi celini. Tokra-
tnega, z naslovom Ljudje in krajina – naravna povezanost, je gostilo univerzi-
tetno in zgodovinsko {kotsko mesto Stirling. Poleg referatov uglednih preda-
vateljev in ve~ terenskih ogledov so bili predstavljeni tudi razli~ni primeri 
dobre prakse, v okviru katerih sem kot delno sponzorirana delegatka (s strani 
britanske Countryside Management Association) predstavila program Mladi 
nadzornik TNP. 

Na kongresu smo sklenili, da bo 6. kongres leta 2009 v Boliviji. Evropska 
sekcija IRF pa bo medtem v septembru 2007 organizirala nekajdnevni semi-
nar za nadzornike iz Evrope. Dolo~ena bo prakti~na vodilna tema, seminarja 
pa se bomo lahko udele`ili tudi predstavniki zvez v ustanavljanju.  

Ve~ na: www.ranger-irfc.com in www.int-ranger.net
Besedilo in foto: Marjeta Albinini

Cilji IRF:
- dvigovati standard nadzorni{kega poklica povsod po svetu,
- uresni~evati cilje smernic IUCN,
- izmenjava znanja in virov,
- ustanovitev globalnega komuniciranja med nadzorniki,
- podpiranje strokovnih izmenjav,
- organiziranje rednih mednarodnih sre~anj, tudi kongresa,
- organiziranje skupnih dejavnosti v smislu medsebojne pomo~i in pod-
 pore, kjer je potrebno oz. mogo~e,
- zastopanje interesov nadzornikov v povezavi z drugimi mednarodnimi 
 organizacijami.

PARK V SVETU

MEDNARODNI TABOR ZA MLADE NADZORNIKE 
Narodni park Picos de Europa, Španija

Triglavski narodni park `e nekaj let organizira tabore, na katerih se mladi 
od 14 do 18 let izobra`ujemo za mlade nadzornike parka. Namen tega pro-
grama je naravovarstvena vzgoja mladih. Udele`ujemo se razli~nih akcij, ki 
jih organizira TNP (o~i{~evalne akcije, sodelovanje na Belarjevih dnevih v 
Trenti, tabori na razli~nih lokacijah parka, da bi ga bolje spoznali, seznanja-
nje obiskovalcev parka z zanimivostmi in varstvom oz. pravili parka  ipd.).

Ti izobra`evalni tabori so nastali na pobudo Europarca, zdru`enja, ki ob-
sega zavarovana obmo~ja po Evropi. Europarc pa organizira tudi mednaro-
dne tabore za mlade nadzornike iz vse Evrope – Junior Ranger Camp.

Letos se je odvijal `e peti mednarodni tabor, ki je bil tokrat v [paniji v 
narodnem parku Picos de Europa. Od 23. julija do 2. avgusta smo se ga 
udele`ile dve mladi nadzornici, Barbara Rozman iz Bohinja in Mateja 
Poga~nik iz Krope, ter mentorica Marjeta Albinini.

V tem ~asu so nam tamkaj{nji organizatorji in nadzorniki razkazali park 
skoraj v celoti. Vsak drugi dan smo si z avtobusom ali pe{ ogledali drug del 
parka, ki se nahaja na severu [panije, severno od Kantabrijskega gorovja in 

Stara pastirska igra – kdo dlje postavi kamen. Foto: M. Poga~nik

Kalkalpen, potuje skozi Berchtesgaden in dolino Inna ter se pri Oberstdor-
fu na Bavarskem pridru`i Rumeni poti, ki se v Karniji in Zahodnih Julijcih 
ponovno pribli`a Sloveniji. 

Na Vijoli~ni poti je nastal pilotni projekt Pot narodnih parkov. K sodelo-
vanju je bil povabljen TNP, skupaj z omenjenima narodnima parkoma iz 
Avstrije in nem{kim Berchtesgadenom. Delovnih sre~anj se skupaj s TNP 
udele`uje tudi LTO Bohinj. 

Na~in vklju~evanje narodnih parkov v projekt Via Alpina je bil glavna 
tema prvega sre~anja v NP Kalkalpen (4. maj 2006), drugi sestanek v Ber-
chtesgadenu (22. junij 2006) pa je bil namenjen predlogu Berchtesgadena o 
zaokro`itvi Vijoli~ne poti ~ez NP Visoke Ture in NP Nockberge nazaj v Tri-
glavski narodni park (Rupertiweg). 

Ve~ na: www.via-alpina.com
Jo`e A. Miheli~

Nadzorniki v krilih (kiltih).

zahodno od baskovske metropole Bilbao. Park je hribovit in se razprostira 
~ez tri upravna obmo~ja: Asturias, Cantabria in Leon. Videli smo veliko kul-
turnih in naravnih znamenitosti – pastirski praznik, kra{ko jamo s kapniki, 
kakr{ne so do sedaj odkriti le v dveh jamah na svetu, okusili kulinari~ne 
zna~ilnosti parka, spoznali rastlinje in `ivalstvo ter `ivljenje ljudi v parku. 
Namen tabora pa je bilo tudi dru`enje z vrstniki iz drugih delov Evrope. Vsak 
ve~er smo udele`enci predstavljali doma~e parke, tako so bili predstavljeni 
parki iz Estonije, ^e{ke, Nem~ije, [panije, Anglije in seveda Slovenije. 

Na taboru je bilo zelo zanimivo, spoznali smo nove kraje in prijatelje. 
Zdru`evali smo prijetno s koristnim in ugotovili, da je tak na~in pre`ivljanja 
po~itnic tisto, kar bi radi po~eli tudi prihodnje poletje.

Barbara Rozman, mlada nadzornica
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Pripovedka: POLJANSKA BABA

STRANI ZA MLADE IN MLADE PO SRCU

Pozna jesen in zima sta ~as, ko najdemo ne-
koliko ve~ ~asa in se v nas zbudi zanimanje tudi  
za mite in legende. V~asih, ko so ljudje {e vaso-
vali, ko se niso dr`ali zgolj doma, med {tirimi 
stenami, ob televiziji in ra~unalniku, ko je veliko 
bolj veljala izgovorjena kot pisana beseda, so se 
vedno znova poustvarjale pripovedi, ki so nasta-
le kot povzetek resni~nega ali umi{ljenega do-
godka. Smisel marsikatere tak{ne pripovedi je 
bil, poslu{alcem vcepiti strahospo{tovanje do 
nepojasnjenih pojavov,  do minljivosti ~love{kega 
`ivljenja, do Boga …

Eno tak{nih sporo~il se skriva tudi v pripove-
di o Poljanski kameni babi, ki ima mnogo 
razli~nih obrazov, tako kot  je  lahko v pripovedi 
razli~na  sama  zgodba.

Zgodilo se je tako, da je gra{~ak priredil lov 
pod Me`aklo, kjer dandanes vemo za Poljane. 
Skupaj z gra{~akom je bila tam med drugimi 
imenitne`i tudi grajska gospodi~na. Gonja~i, ki 
so bili preprosti kmetje, so dvignili tudi medve-
da, ta pa je razjarjen pograbil enega od goni~ev 
in ga pred o~mi gospodi~ne trgal in premetaval. 
Na pomo~ so prisko~ili drugi mo`je, da bi ubra-
nili nesre~nika, ki se je zna{el v krempljih zveri. 
Grajsko gospodi~no, ki je imela zagotovo kamen 
namesto srca, pa je medvedovo po~etje zabavalo 
in ni dovolila, da bi ga tovari{i pravo~asno re{ili. 
Preden je reve` izpustil du{o, je ves krvav iztisnil 
skozi zobe: »Okameni, baba trdosr~na, od same 
hudobe!« Tako se je hipoma tudi zgodilo, kar {e 
dandanes pri~a skalni osamelec, Baba nad Po-
ljanami.

Toliko o srhljivosti za tokrat, naslednji~ pa se 
bomo morda spomnili {e druge zgodbe o kame-

ni babi, »divje ali ta dolge jage«, ki z lovom seve-
da nima nobene zveze, morda nas bodo stra{ili 
berg mandeljci, {pic parkeljci, ali pa bomo sli{ali 
o nesre~niku, ki so ga imeli namen pokopati {e 
`ivega. 

Toma` Bregant

Mladi v ^adrgu smo dejavni `e vrsto let, letos 
pa smo se kot neformalna skupina uspe{no prija-
vili tudi na razpis za evropska sredstva pri Zavodu 
MOVIT, program MLADINA. V obdobju {tirih 
mesecev smo izpeljali skoraj 30 ekolo{kih delav-
nic, ki so potekale v ^adrgu, Tolminu in okolici, 
ter organizirali ~istilno akcijo, v okviru katere smo 
o~istili staro va{ko odlagali{~e odpadkov. 
Razli~nih akcij se je udele`ilo okoli 400 
udele`encev, vse delavnice so bile brezpla~ne. 
Najodmevnej{e so bile delavnice Daria Corteseja 
Nabiranje in priprava divjih u`itnih rastlin, ki so 
potekale na razli~nih lokacijah v naravi. Nanje je z 
vseh koncev Slovenije navdu{ena prihajala pred-
vsem srednja generacija, si zapisovala imena ra-
stlin ter trgala in oku{ala mlade poganjke. Na 
koncu vsake delavnice so nabrano rastje skupaj 
preobrazili in pomalicali v manj presni, a zato za 
udele`ence sprejemljivej{i obliki. 

Lesarsko-kiparske delavnice pod vodstvom v 
Trebu{o priseljenega umetnika Du{ana Gerlice so 
se tako v lepem kot v slabem vremenu odvijale pri 
Soto~ju v Tolminu. Veliko je bilo `enskih obisko-
valk, ki so vihtele dleto in kladivo ter rezbarile 
predvsem manj{e izdelke, katere so odnesle s se-
boj, ravno tako pa smo lahko videli tudi mo{ki 
spol, ki je rezljal stole in razne slike v velika debla, 
ki si jih lahko ogledate pri Soto~ju. Udele`enci so 
izdelali tudi kole za ograjo na razgledni to~ki @lej`n 
v ^adrgu. 

Lokalni glasbeni ustvarjalci so v okviru glasbe-
nih delavnic izdelovali in{trumente ter glasbeno 
improvizirali. Nastalo je kar nekaj zanimivih glas-
bil in zvo~il, kot na primer »kamenofon« – ksilo-
fon iz marmornih plo{~ic.

Likovne delavnice so ponujale izra`anje z barvo 
in glino ter ustvarjanje nakita in lovilca sanj. Naj-
ve~ zanimanja je bilo za risanje z akrilnimi barva-
mi na velike rjuhe. 

Projekt se je uradno kon~al konec avgusta z 
dvodnevno zaklju~no prireditvijo v ^adrgu. Na-
men prireditve je bila predstavitev vseh delavnic 

Poljanska kamena baba. Foto: J. A. Miheli~

NOVE EKOLOŠKE ZAMISLI NOVE EKOLOŠKE ZAMISLI 
ČADRŠKE MLADINEČADRŠKE MLADINE

ter skupno dru`enje in sprostitev udele`encev pro-
jekta v naravi. ^ez dan so potekale vse {tiri 
ekolo{ke delavnice, zve~er pa je prireditev pope-

stril glasbeni program razli~nih etnoizvajalcev, 
med katerimi je na{la mesto tudi najnovej{a indij-
skoambientalna glasbena zamisel s ^adrskega 
hribovja – ^ARANGI. Slovanska u{esa so ~ula 
nam neobi~ajne melodije dveh tradicionalnih go-
dal, indijskega in mad`arskega, sarangi in hurdy 
gurdy. Lahko smo sli{ali tudi pravljice Radia [tu-
dent, si ogledali odli~no izvedeni »ognjeni« ples 
Andyjeve skupine ali se nasmejali ob projekciji ri-
sank iz 80. let. Zanimiva sta bila tudi kraj{a 
film~ka – Klju~, izdelek ^adr`ana Janija Kutina, 
ter dokumentarec Prvo smu~anje ledenika v breznu 
na svetu, slovensko-~adrski rekord Lour~ev’ga 
Stan~ija v smu~anju v ledeni{ko brezno na Kaninu 
iz leta 1989. 

Obse`ni projekt, v katerem smo se nau~ili mar-
sikaj novega, nam je dal novih idej, odprl pa tudi 
nova vpra{anja, ki bodo gnala na{a dejanja v 
prihajajo~em letu. Hvala vsem sodelujo~im!

Monika Kav~i~, ^adr{ka mladina

NOVE EKOLOŠKE ZAMISLI NOVE EKOLOŠKE ZAMISLI 
ČADRŠKE MLADINEČADRŠKE MLADINE

Ograja na @lej`nu. Foto: G. Kutin
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STRANI ZA MLADE IN MLADE PO SRCU

V ~ezmejnem projektu ERA, pri katerem dejavno 
sodelujejo prebivalci TNP, NP Nockberge (Avstrijska 
Koro{ka) in NP Julijsko predgorje (Rezija, Furlanija 
- Julijska krajina), je v izobra`evalnih programih za 
mlade in najmlaj{e predvidena tudi bro{ura z zgod-
bami in legendami iz pastirskega `ivljenja. Tej temi 
smo podredili vsebino lanskoletne razstave, ki jo vsa-
ko leto pripravijo udele`enci Belarjevih dni na So{ki 
poti TNP. Prispevki u~enk in u~encev takratnih ~etr-
tih razredov Osnovne {ole Josipa Vandota iz Kranj-
ske Gore, popestreni z risbami u~enk iz Osnovne 
{ole Gorje, so zanimivo pri~evanje o pastirskem 
`ivljenju, vredni, da jih objavimo.

SAMOTNI TELIČEK
V zgodnem poletju, ko trava ozeleni, za~ne od 

mogo~nih vrhov odmevati zvonjenje kravjih zvon-
cev. Pri vsaki hi{i v vasi pripnejo `ivini razli~ne 
zvonce. V~asih ti zvonci ustvarijo pravo melodijo. 
Niso le za na{o zabavo, so predvsem pomo~ pa-
stirju, da najde izgubljene `ivali.

Povedala vam bom zgodbo o malem teli~ku, ki 
se je izgubljal. Pripovedoval mi jo je pastir Jano{.

Nekega son~nega jutra so se iz daljave sli{ali 
zvonci. Mlad pastir je s svojo veliko ~redo krav 
odhajal v planino. Nekatere `ivali so bile starej{e, 
`e izku{ene, druge pa mlaj{e, manj izku{ene. V 
~redi so bili tudi teli~ki. Z njimi je bil na{ mali 
teli~ek. Bil je res najmanj{i v vsej ~redi, a bil je `e 
toliko samostojen, da mame ni bilo ob njem.

Po nekaj dnevih pa{e pa je teli~ek kar izginil … 
Ko je pastir opazil, da ga ni, ga je zgrabil strah, ker 
tako majhni teli~ki nikoli ne gredo kam drugam, 
stran od ~rede. Hitro se je napotil iskat malega. Po 
celodnevnem iskanju se je pastir usedel v travo in 
zaspal. Bil je preve~ utrujen, da bi iskal naprej. 

PASTIRSKE 
ZGODBE IZ 
DOLINE

Tudi upanje, da bi {e kdaj videl teli~ka, je `e skoraj 
izgubil.

Naslednje jutro ga je iskal naprej. Pri{el je do 
gozda. Stal je pred gostim drevjem, nakar je 
zasli{al zvonec. Pohitel je tja, od koder se je sli{alo 
zvonjenje. Pri{el je do jase … Na jasi se je `iv in 
zdrav pasel … Pastir ga je odpeljal nazaj do ~rede 
in od{el spat v ko~o. Naslednje jutro malega 
teli~ka spet ni bilo. [e enkrat je odhitel do mesta, 
kjer ga je na{el prej{nji dan. Tudi tokrat je bil tam. 
Pastir ga je spet vrnil ~redi. 

[e danes nih~e ne ve, kaj se je dogajalo malemu 
teli~ku, da je kar naprej uhajal iz ~rede na jaso, ki 
si jo je sam izbral za pa{o.

Tara Kokalj 

ANDREJA IN OVCE
Bilo je lansko leto v septembru. Andrej in nje-

gov prijatelj Andrej iz Rate~ gresta vsako leto v 
septembru iskat ovce, ki se pasejo pod Malo 
Rate{ko Ponco. ^reda {teje okoli 30 ovac. Ker se 
pasejo na razli~nih koncih, jih je treba najprej po-
iskati. Eden od Andrejev, ki je lastnik teh ovac, jih 
je klical z glasnim vpitjem. One poznajo njegov 
glas in ~ez nekaj ~asa so se prikazale iz borovega 
grmi~evja. Na travo sta hitro potresla slane otro-
be, kar je za ovce izredna poslastica. Pre{tela sta 
jih, in ker niso bile {e vse, je bilo treba poiskati {e 
preostale. Z glasnim vpitjem sta priklicala {e drugi 
del tropa. Ko sta tudi Andreja pojedla svojo mali-
co, so se vsi skupaj odpravili proti dolini. En An-
drej je {el z vre~ko otrobov pred tropom, drugi pa 
za njimi. ^ez dobro uro in pol sta prispela do do-
line in ovce skozi vas odpeljala v hlev.

Vsaki~ pa ne gre vse gladko in se ovce sredi poti 
na lepem obrnejo in skozi prvo gozdno pot vrnejo 

nazaj na pa{nik. Kak{no leto Andreja {ele v ~etr-
tem ali petem poskusu pripeljeta ovce v dolino.
Sara Me`ik (po pripovedovanju mojega atija Andreja)

MALI KOZLIČEK
V Srednjem Vrhu je `ivel pastir Lojze. Pasel je 

koze na planini Na Zapretih. Koz je bilo veliko in 
med njimi je bil tudi majhen kozli~ek …

Ko je nekega dne Lojze pri{el s svojo ~redo na 
planino, je opazil, da je mali kozli~ek zelo igriv. 
Usedel se je med travne bilke in ga za~el opazova-
ti. Ampak kozli~ek je postajal vse bolj `iv; skakal je 
po travi in nenehno uhajal iz ~rede, pastir pa je 
kmalu zaspal … Po dolgem spancu se je le zbudil. 
Ozrl se je po ~redi in zdelo se mu je, da je vse v 
redu, zato je za~el gnati v dolino. Kmalu za tem 
pa se je pastirju le zazdelo, da nekaj manjka. [e 
enkrat je pregledal ~redo in videl, da malega 
kozli~ka ni. Takoj je pomislil na tri prepadne sla-
pove – Sko~nike. Tekel je hitro, kar je mogel, in v 
zadnjem trenutku je potegnil malega kozli~ka z 
roba luknje, kamor je padal slap. Tako je pastir 
Lojze kozli~ku re{il `ivljenje.

Ne`a Jus (po pripovedovanju pastirja Lojza)

NINA �IMNIC

TINA ČOP

IZGUBLJENE OVCE
Kakor krave tudi ovce `enemo na planino. Ven-

dar gredo ovce {e vi{je; prav pod Mangart. Tam je 
veliko zelenja in {e ve~ nevarnih prepadov. @ivali 
nimajo pastirja, le ob~asno pride kdo pogledat, 
kako se jim godi. Zato je vsako leto manj ovac … 
Dve leti tega, v `ivo se spominjam, je bilo najhuje. 
Tukaj so divjali hudourniki, na planini pod Man-
gartom pa plazovi! Plazovom v gorah ne ube`i{. 
Tako je umrlo `e veliko `ivali, tudi ovac. Ko se je 
vse umirilo, je {el vsak iskat svoje ovce, tudi mi. 
Na{li smo jih dvanajst od petnajstih. To je bilo 
veliko, kajti nekaterim so manjkale cele ~rede. Ne-
kega dne v oktobru pa pastir, ki je iskal izgubljeno 
kravo, najde celo ~redo ovac. Pripelje jih v dolino, 
kjer so nekateri kmetje `e skoraj obupali. Kmetje 
so se razveselili, tudi mi, saj je pripeljal tudi na{ega 
ko{truna. Nih~e pa ne ve, kje so bile tedaj, ko smo 
jih iskali.

Matic Rogar
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PROJEKTI

Poletni kulturni ve~eri na Pocarjevi doma~iji so 
vedno bolj odmevna in razpoznavna prireditev 
Triglavskega narodnega parka, ki je leto{njo polet-
no sezono potekala `e tretje leto. 

Prva izmed {tirih prireditev je bila 23. junija. Na 
njej so se predstavili ~lani Pevske {ole Bled, ki de-
luje v okviru Dru{tva Jarina Bohinj. Prireditev se 
je zaklju~ila z odprtjem razstave veleposlani{tva 
Zdru`enih dr`av Amerike iz Ljubljane z naslovom 
Na{e okolje – misli globalno, ukrepaj lokalno. Sle-
dila sta dva dogodka 15. julija. Uslu`benci TNP iz 
Informacijskega sredi{~a v Trenti so se predstavili 
z lutkovno predstavo Krivopetnice in Zlatorog. 
Ve~er se je kon~al s predavanjem Janeza Bizjaka 
na temo Zgodovina rudarstva in `elezarstva v Ju-
lijskih Alpah. Petega avgusta je bila na vrsti kome-
dija Gledali{~a Bohinjska Bistrica z naslovom 
Bolha v u{esu, kaplja ~ez rob. Sezono na Pocarje-

POLETNI KULTURNI VEČERI 
NA POCARJEVI DOMAČIJI V 
LETU 2006

FOTOGRAFSKE DELAVNICE 
V TNP

Na predlog Slu`be za izobra`evanje smo v tem 
letu za~eli s fotografskimi sre~anji ob razli~nih do-
godkih v TNP in na zanimivih to~kah. Sr` sre~anj 
je bila v dru`enju ljubiteljskih fotografov, prijate-
ljev TNP ob razli~nih prilo`nostih, zanimivih do-
godkih, na zanimivih mestih, ter fotografski zapis 
oz. dokumentiranje za popularizacijo (razstave) 
in ustvarjanje arhiva. Delavnice so namenjene tudi 
strokovnemu izpopolnjevanju s spontanim izme-
njavanjem izku{enj med udele`enci, predvsem pri 
izbiri motivov in pristopih k fotografiranju.  

Prva in najbolj obiskana delavnica je bila na 
pustovanju v Dre`nici. Razstava je bila odprta v 
galeriji informacijskega sredi{~a TNP na Bledu, 
nato pa v novi galeriji TIC-a v Kobaridu. Druga 
razstava je predstavila razgledno in s posebnostmi 
bogato Rudnico ter organizirano vodenje po 
Poklju{ki poti TNP, tretja pa vtise s cveto~e ^rne 
prsti z dveh zaporednih delavnic. Leto bomo 
kon~ali z »otepvanjem« pod Studorjem 26. de-
cembra, razstava pa bo `e v naslednjem letu, ki bo 
prineslo nov sklop fotografskih delavnic, objavljen 
v skupnem programu dogodkov v TNP za 2007.

Besedilo in foto: Jo`e A. Miheli~

Foto: T. [tular

Na Rudnici

MALO INFO SREDIŠČE 
TNP BLED

Malo info sredi{~e je prva faza nastajajo~ega 
informacijskega sredi{~a na Bledu. Projekt je bil 
zasnovan leta 2004, ko se je uprava narodnega 
parka preselila v novo stavbo. Delno se je financi-
ral iz prodaje nepremi~nin, delno pa iz sredstev 
EU – programa PHARE Slovenija-Avstrija. Na-
men je bil pripraviti programe za interaktivno ani-
macijo obiskovalcev in tehni~no opremiti Malo 
info sredi{~e Triglavskega narodnega parka na 
Bledu. 

Nastajajo~e sredi{~e je namenjeno predvsem 
trem ciljnim skupinam:
1. Lokalnim prebivalcem, ki so vsak dan v Trigla-
vskem narodnem parku. Ve~ina o naravnih dano-
stih v parku malo ve. Nekaterim pomeni oviro, 
ve~ini ponos.
2. Ve~ini Slovencev, ki ve, da Slovenija ima Trigla-
vski narodni park. Slovenci smo ve~inoma pono-
sni na Triglav, naravne lepote in kulturno 
dedi{~ino, vendar mnogi ne vedo, kaj je bistvo na-
rodnega parka in zakaj je to obmo~je tako po-
membno. 
3. Mnogim obiskovalcem Slovenije, ki se zanima-
jo za naravo in slej ko prej pridejo v narodni park. 
V Sloveniji je to Triglavski narodni park, kjer poleg 
narave sre~ujemo {e bogato  kulturno raznoli-
kost.

Opravili smo naslednje naloge:
–  na~rti, izvedba in oprema avditorija z izobra-
 `evalnimi skalnjaki pred stavbo, 
–  na~rti in izgradnja steklene opazovalnice s ku-
 polo,
–  nakup opti~ne opreme za opazovalnico,
–  del opreme predavalnice in fotografskega raz-
 stavi{~a,
–  mikroskopi in druga oprema za animacijo os-
 novno{olskih otrok,
–  izvedba dveh seminarjev za animatorje v info 
 sredi{~u,
–  priprava animacijskih programov za {olarje, ki
 smo jih zbrali v poseben zbornik,
–  priprava izobra`evalne razstave in bro{ure,
–  izdelava maket ekosistemov za izobra`evalne
 namene,
–  organizacija in priprava skupaj ve~ kot 40 raz-

stav, delavnic, strokovnih predavanj, kulturnih 
in drugih predstav v ~asu projekta,

–  priprava programov in stiki z izvajalci in sode-
 lavci za prihodnja leta,
–  priprava sprejemnice info sredi{~a,
–  organizacija in izvedba Triglavske tr`nice.

Osnovni cilj info sredi{~a je izbolj{ati poznava-
nje in ozave{~enost o vrednosti narave in kulture v 
Triglavskem narodnem parku in njegovi okolici.

Spletna stran projekta: www.tnp.si/phare2005.
htm

Jurij Dobravec

MEDNARODNI PROJEKT AV.IS 
Mednarodni projekt AV.IS (Alps Visitors Information System) poteka 

v okviru programa INTERREG III A Avstrija-Slovenija. Nosilec projekta 
je KAGIS (Kärntner Geografisches Informationssystem, Republika Avstrija), projektna partnerja v 
Sloveniji sta Triglavski narodni park in Podjetje za urejanje hudournikov, d.d.

Namen projekta je izdelati enotni informacijski sistem s podro~ja naravnih nesre~, pri ~emer  naj 
bi sodelovale tudi lokalne skupnosti. V Sloveniji bodo s tega vidika preu~evali obmo~je ob~ine 
Kranjska Gora, poseben poudarek bo na naravovarstveno bolj vrednih predelih. Nakazali bodo 
konkretne probleme, na~ine varstva in ozave{~anja pred delovanjem naravnih sil, izdelali bodo stro-
kovne podlage v povezavi z na~rtom rabe povr{in in z usmeritvami za razvoj turizma. Vsebine bodo 
tudi del informacijske ponudbe Triglavskega narodnega parka.

Tea Lukan Klav`er

vi doma~iji smo sklenili 2. septembra s Kulturnim 
ve~erom treh parkov – Narodnega parka Nockber-
ge, Naravnega parka Julijske Predgorje in Trigla-
vskega narodnega parka.

Mojca Smolej
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PROJEKTI

NOVE IZKAZNICE IN POOBLASTILA 
NARAVOVARSTVENIH NADZORNIKOV

Na podlagi dolo~il Zakona o ohranjanju narave in podzakonskih 
aktov v zvezi z neposrednim nadzorom v naravi so naravovarstveni 
nadzorniki TNP prejeli nova pooblastila o usposobljenosti. Novi – enotni 
za vso Slovenijo – so tudi uradni znaki naravovarstvenih nadzornikov: 
izkaznica, zna~ka in na{itki. Nadzorniki TNP bodo poleg novih 
predpisanih znakov nosili tudi slu`beni znak naravovarstvene nadzorne 
slu`be TNP, ki je enak kot doslej.

Martin [olar

TRIGLAVSKI NARODNI PARK KOT 
PREKRŠKOVNI ORGAN

Novosti na podro~ju prekr{kovne zakonodaje, ki so se za~ele uporabljati s 1. 1. 
2005, ko je za~el veljati nov Zakon o prekr{kih, in se z razli~nimi spremembami 
in dopolnitvami nadaljujejo {e danes (zadnje spremembe in dopolnitve so za~ele 
veljati 25. 11. 2006), so bile tak{ne, da so od Triglavskega narodnega parka kot 
prekr{kovnega organa zahtevale radikalne spremembe in hitro ukrepanje. 
Odlo~itev, kako naprej – popravljati in dopolnjevati staro ali za~eti povsem na 
novo, ni bila lahka. Sistem prekr{kovnega organa smo za~eli graditi povsem na 
novo, delo pa je potekalo v ve~ fazah. Rezultati analiz opravljenega dela ka`ejo, 
da je bila na{a odlo~itev pravilna.

V prvi polovici leto{njega leta je bilo delo usmerjeno predvsem v naloge, kate-
rih cilj je bil vzpostavitev delovanja organa samega. V ta namen so naravovar-
stveni nadzorniki sodelovali na tridnevnem izobra`evanju o Zakonu o prekr{kih, 
ki ga je pripravila Upravna akademija v prostorih uprave TNP. Na podlagi opra-
vljenega izobra`evanja sva dva slu{atelja opravila preizkus znanja za vodenje in 
odlo~anje v prekr{kovnem postopku za VII. stopnjo, dva slu{atelja pa za V. sto-
pnjo izobrazbe. Ostalim slu{ateljem preizkusa ni bilo treba opravljati, ker so 
nadzor izvr{evali tudi `e pred sprejetjem novega zakona. 

Pripraviti in natisniti je bilo treba tudi nove obrazce za la`je vodenje 
prekr{kovnih postopkov ter odpreti dva podra~una pri Uradu za javne prihodke, 
kamor se stekajo globe. Vzpostavili smo vse potrebno za pridobitev podatkov iz 
uradnih evidenc pri Upravni enoti Radovljica in se z Dav~nim uradom iz Kranja 
dogovorili o na~inu dela z dav~nimi izvr{itelji za primer zavarovanja izvr{itev. V 
~asu poletne turisti~ne sezone smo se s policijskimi postajami na obmo~ju TNP 
in Gorsko policijsko enoto dogovorili za ve~ skupnih akcij. Njihov namen je bilo 
predvsem preventivno delo ter nabiranje znanj in izku{enj za obe strani. Kot za-
dnja zadostitev zakonskim zahtevam je v septembru potekal {e drugi cikel 
izobra`evanj, ki ga je v Polj~ah pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.  

Izre~enih je bilo kar nekaj javnih kritik, da bo s tem sistemom dela Triglavski 
narodni park postal preve~ »policijski«, kar pa ni na{ namen. Rezultati opravlje-
nega dela za preteklih deset mesecev govorijo nam v prid, saj je bilo izre~enih kar 
1716 opozoril in le 64 glob ter izdanih {est odlo~b zaradi kr{itev predpisov, ki jih 
neposredno nadziramo. 

Naravovarstveni nadzorniki `elimo {e naprej delovati predvsem preventivno 
oziroma prepre~evati in odpravljati nepravilnosti, ~e je do teh ̀ e pri{lo. Na{e delo 
pa se tu ne kon~a. Zavedamo se, da je za strokovnost pri vodenju in odlo~anju v 
prekr{kovnih postopkih pomembno tudi redno izobra`evanje. H kakovostnej{emu 
delu bo v bodo~e doprinesla tudi na{a bolj{a zunanja prepoznavnost.

O predpisih in prepovedih ter pooblastilih naravovarstvenih nadzornikov pa 
ve~ v eni od naslednjih {tevilk.

Tine [tular

AKTUALNO

PRIREDITVE V DOMU TRENTA
V Domu Trenta se je skozi leto zvrstilo kar nekaj prireditev, razstav in do-

godkov. 
Na{a prva leto{nja prireditev je bila namenjena otrokom: 3. februarja jih je 

obiskala vila [krlatica, jih popeljala na sankanje in jih obdarila z lepimi dari-
li, zaposleni v Domu Trenta pa smo jim  pripravili lutkovno predstavo Krivo-
petnice in Zlatorog. Aprila smo gostili doma~o gledali{ko skupino Trenta, ki 
nam je premierno uprizorila Linhartovo veseloigro @upanova Micka. Kot 
vsako leto smo tudi letos z veseljem prisluhnili pevski reviji Primorska poje 
2006, na kateri je svoj repertoar predstavilo {est pevskih zborov. »Dolino ob 
zgornji So~i skozi ~as« nam je lepo prikazal avtor razstave Boris Dolni~ar. 
Razglednice iz davnega leta 1899 pa do dana{njih so prikazovale Trento, 
So~o in Lepeno. Razstava je bila na ogled od konca aprila do srede poletja. 

Trentarski senjem 2006. Foto: J. A. Miheli~

Avtor druge razstave, Janez Bizjak, nas je popeljal dale~ nazaj v preteklost, 
med rudarje in `elezarje. Razstava 2800 let rudarstva in `elezarstva v Julij-
skih Alpah je za zdaj postavljena za~asno, pozneje pa bo del stalne muzejske 
zbirke. Konec maja je bilo v Trenti precej `ivahno: 24. maja je Evropski dan 
parkov in »rojstni« dan na{ega parka, zato vsako leto pripravimo Belarjeve 
dneve za ~etrto{olce devetletne osnovne  {ole. Letos je bil tako `e 8. Belarjev 
dan – dan odprtih vrat v Domu Trenta ter sre~anje {olskih otrok. Konec juni-
ja smo imeli `ivahen konec tedna. U`ivali smo lahko ob ~e{ki folklori, filmski 
predstavitvi in predavanju Alpski botani~ni vrt Juliana v Trenti ter lutkovni 
predstavi @ogica nogica, ki jo je za otroke pripravila skupina star{ev bov{kih 
otrok. 

V juliju smo imeli ~astni obisk predsednika vlade RS Janeza Jan{e in pred-
sednika Latvije Aigarsa Kalvitisa. Svoj ~as so v Trenti praznovali dva velika 
praznika, sveto Ano, zaveznico Trente, in mali {maren, ko so priredili velik 
sejem, predvsem plemenske `ivine. Danes smo oba praznika zdru`ili pod 
skupnim imenom Trentarski senjem, ki poteka  zadnji teden v juliju. 

Avgusta smo gostili slovenski gorni{ki klub Skala, ki je v Domu Trenta 
organiziral osrednjo prireditev ob letu Skale. Ob tej prilo`nosti smo si lahko 
ogledali tudi prvi slovenski igrani film V kraljestvu Zlatoroga. V istem mesecu 
smo pripravili {e fotografsko razstavo mladega francoskega avtorja, ki je 
marsikateremu obiskovalcu odkrila »Skrite koti~ke So~e«.

Razli~ne prireditve vsako leto popestrijo vsebino ponudbe Informacijskega 
sredi{~a Dom Trenta. Zanimive so tako za obiskovalce, kot tudi prebivalce 
doline ob smaragdni So~i. Verjamemo, da bodo obiska vredni tudi dogodki v 
prihajajo~em letu 2007.

Alenka Hace
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Nekdanji hotel Erika (870 m) – planina 
Mali Tamar (960 m) – Ko~a v Krnici 
(1113 m)

Tretja serpentina (1085 m) – planina 
V Klinu (1000 m) – planina Mali Tamar 
(960 m) – Ko~a v Krnici (1113 m)

Krnica – vsakodnevnemu sprehajalcu tako 
vsakdanje ime za konec doline, naraven zaklju~ek 
sprehoda …

»Na{a« Krnica se lahko povsem primerja s po-
dobnimi zaklju~ki dolin, vendar pa je kot vsaka 
krnica tudi ta nekaj posebnega. @e to, da na{ izlet 

lahko za~nemo na za~etku doline Pi{ence, pri mo-
stu pod nekdanjim hotelom Erika, kjer lahko pu-
stimo avto, ali pa pod tretjo serpentino ceste ~ez 
Vr{i~, je posebno. 

V spodnjem delu nas spremlja reka Velika 
Pi{nica, ki je tu le nekoliko ve~ji potok, v zgornjem 
delu pa je sploh ni, saj se nekje pod prodom, v `e 
zdavnaj prepolni strugi pretaka Gruntnica, ki 
srame`ljivo prite~e izpod ostenij [krlatice, Rakove 
{pice, Dov{kega Gamsovca in Kri`a ter hitro po-
nikne – kot bi si ne upala kosati z ve~jo sestro. 
Gruntnici se malo nad planino V Klinu pridru`i 
Suha Pi{nica, le streljaj naprej, na planini Mali 
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Izlet številke: Izlet številke: 
KrnicaKrnica
Izlet številke: Izlet številke: 
KrnicaKrnica

Na poti v Krnico. Foto: J. A. Miheli~

Tamar, pa stoji spominsko obele`je ponesre~enim 
v gorah. Tu se poti zdru`ita, udoben kolovoz pa 
nas pripelje do Ko~e v Krnici, kjer se izlet za vsa-
kodnevnega sprehajalca ponavadi kon~a. 

Do ko~e smo od Erike potrebovali slabi dve uri, 
z vr{i{ke ceste pa pol ure. Oskrbovana ko~a je 
izhodi{~e za {tevilne ture – la`je markirane ter ti-
ste te`je, brezpotne – tudi smu~arske, v srce prvo-
bitne Martulj{ke divjine.

Iztok Butinar

HOJA V GORE POZIMI
Ko se pozimi odpravljamo v gore, moramo 

pripravo ture in opremo prilagoditi nekaterim 
okoli{~inam: nizke temperature, kratek dan, za-
prte planinske ko~e, s snegom prekrite markacije, 
redki obiskovalci, veter in sneg, ki preti z dvema 
nevarnostma – zdrsom in plazom.  

Pozimi se podaja v gore kar veliko ljudi, kate-
rih cilj so pove~ini ko~e, do katerih vodijo poti {e 
po gozdu. Za vzpone nad gozdno mejo moramo 
poleg kondicije poskrbeti {e za dodatno osebno 
in tehni~no opremo. Priskrbimo si te`je in stabil-
ne ~evlje ter dereze z 12 zobmi in po mo`nosti 
avtomatskim zapenjanjem. ^e opazimo, da bi se 
mo`ni zdrs kljub derezam ne kon~al samo nekaj 
metrov ni`je, takoj pospravimo pohodne palice 
in vzemimo v roke cepin. Zaradi hitrosti drsenja 
imamo za uspe{no ustavitev zdrsa na voljo le 
nekaj sekund.

Druga nevarnost, na katero moramo ra~unati 
pozimi v gorah, so plazovi. @al je pri nas {e 
raz{irjeno mnenje, da plazovi ogro`ajo predvsem 
turne smu~arje. Analize nesre~ zaradi plazov 

ka`ejo, da je znatno ve~ primerov, ko so plazovi 
pokopali tiste, ki so se gibali pe{. Za varnej{e giba-
nje po plazovitem terenu je na prvem mestu pre-
ventivno ravnanje: pridobivanje informacij o vi{ini 
novozapadlega snega (~e zapade ve~ kot 50 cm 
snega, nekaj dni ne hodimo v gore), temperatu-
rah, mo~i in smeri vetra. Na terenu opravimo pre-
rez sne`ne odeje, s katerim ugotovimo njeno sta-

bilnost, glede na oblike pobo~ij ocenimo, kje so 
mesta s pove~ano nevarnostjo, pri gibanju 
upo{tevajmo pravila o varni medsebojni razdalji. 
Kon~no pa se opremimo {e s plazovno `olno, 
sondo in lopato. In to ne le eden v skupini, am-
pak vsi.

Vremenske razmere v gorah pozimi so za obi-
skovalce znatno te`je kot poleti. Na to ra~unajmo, 
ko bomo pripravljali topla obla~ila, ki jih bomo 
oblekli ali vzeli s seboj v nahrbtniku. Kapa, dvoj-
ne rokavice, gama{e, topla obla~ila, topla pija~a, 
~elna svetilka, za{~itna o~ala, krema za son~enje 
in {e kaj bi se na{lo. Pa sre~no! 

Gorska re{evalna zveza Slovenije
Zimska re{evalna akcija. Foto: M. Poga~ar

POZOR: 
~e zaidete v te`ave, pokli~ite 112.


