
Kam pa kam, mladi Slovenec? 
 
Ne študiram turizma, niti nisem alpinist ...  Sem pa v preteklih dijaških in študentskih 
letih prehodil precej hribov in gora, tudi na Pedagoški fakulteti v Kopru sem pustil 
planinsko sled, saj sem organiziral planinske izlete. Ker so moje sorodstvene in 
prijateljske vezi raztresene po celi domovini, sem s svojim starim avtom prevozil celo 
državo. Večkrat. Ne poznam le Bele krajine in Bizeljskega. Zato mi dovolite, da vam 
podam nekaj nasvetov, če se sprašujete, kje bi porabili bone oz. kje se tisti, ki po 
Sloveniji potujemo več, dobro počutimo.   
 
Začel bom s planinskimi kočami in stezami tam gor ... Tisti, ki ne hodite radi ali pa ne 
morete, pridete na svoj račun ob mojem naslednjem zapisu.  
 
Priznati moram, da me v vsakdanjem pogovoru kar zmrazi, ko beseda naleti na gore, 
saj se skoraj vedno zgodi, da sogovorniki v isti sapi omenijo Triglav. Dragi ljudje! 
Veste, koliko je še drugih krasnih steza po naših gorah. Koliko lepih kotičkov, dolin, 
prelazov, rastlinja ... In nenazadnje, koliko je drugih dih jemajočih vrhov z božanskimi 
razgledi in urejenimi kočami.  Razumem pa, da je Triglav očak. Triglav ni gora, Triglav 
je božanstvo. Zato se spet lahko vrnem na začetek tega odstavka, zgodbo ponovim in 
zato razumevanjem molčim, ko beseda nanese na najvišji slovenski vrh. Če pa že 
vztrajate in me vprašate: Kredarica, Planika ali Dolič, odgovorim Planika ali Dolič. Na 
Kredarici je veliko ljudi, gostje se skorajda lahko počtimo kot v hotelu. Za pristno 
doživetje gorskega sveta pa večina potrebuje mir in skromnost. In - prosim vas – ko 
greste v gore, bodite pripravljeni na gorske razmere. Ne podcenjujte jih. Nesreč v 
gorah noče nihče.  
 
Zdaj, ko sem se nekoliko sprostil in lahko pogovore o Triglavu pustim za mano, vam z 
veseljem nanizam nekaj predlogov za obiske gora. Moja dva kriterija sta: urejene poti 
ter vrhovi, ki imajo na poti planinsko kočo, kjer se lahko okrepčamo. Katero pot boste 
izbrali, pa je vaša odločitev. Ni se še zgodilo, da se v kakšni planinski koči ne bi počutil 
dobrodošlega. Začel bom z lažjimi potmi.  
 
Klopni vrh (vzhodno Pohorje). Vsako osvojitev vrha si lahko vsaj malo olajšate tako, 
da se mu z avtom kar se da približate. A verjemite, bolj kot se boste za osvojitev vrha 
potrudili, lepše vam bo in bolj boste zadovoljni sami s sabo. Če pa bi radi imeli le 
prijeten sprehod ali vam zdravje ne služi tako, kot bi si želeli, je za vas pohajkovanje 
po Pohorju. Izjemno prijetna je tudi Rogla.  
 
Sv. Jakob nad Preddvorom. Če vas ne bo navdušila cekrvica iz 15. stoletja, vas bo 
zagotovo bolj moderen »izum.« V kolikor je koča zaprta si boste lahko na vrhu postregli 
s pijačo v zameno za prostovoljni prispevek. Gre za dokaz, da smo ljudje še vedno v 
večini dobri in pošteni.  
 
Javornik. Na najvišjem vrhu v občini Idrija lahko preučujete cele slovenske Alpe, ostro 
oko vidi valovanje Jadranskega morja in mahanje turista s stolpa ljubljanskega gradu. 
Navdušil vas bo svež hribovski zrak, z malo sreče pa boste lahko poklepetali tudi z 
edino še živečo prebivalko istoimenske vasi.  
 



Nanos. Če greste na morje, ga ne morete zgrešiti. Pot iz Razdrtega je strma, a 
prijetna. Če bi radi le za trenutek občutili kline in jeklenice, bo ta pot prava za vas. Na 
vrhu vas večkrat čaka prepih, pa tudi ragled na Notranjsko in Primorsko. 
 
Ratitovec. Očak nad Železniki vas razvaja s pogledom proti Alpam in Karavankam. 
Tako blizu so! Ob lepem vremenu boste na vrhu zaradi ganjenosti nad razgledom 
potočili solzo. Grenko solze boste posladkali z legendarnimi flancati v Krekovi koči.  
 
Veliki vrh (Košuta). Za izbor tega hriba sem podlegel »vplivnežem« na družabnih 
omrežjih. Vsak vikend je namreč malo morje objav s planine Kofce, ker strežejo 
božanske štruklje. Sama pot od planine do Košute je prav tako prijetna, na trenutke 
strma, a boste na vrhu ponostni nase.  
 
Stol. Najvišji vrh Karavank omenjam zato, ker nas pod vrhom čaka Prešernova koča, 
večino poti pa boste lahko opazovali Blejsko jezero in druge lepote Gorenjske. 
Ponovno opozarjam, da se je v visoke gore treba odpraviti zgodaj. Če ne začnete s 
čelnimi svetilkami na glavi, je morda že prepozno. Vreme se v gorah - predvsem poleti 
- spreminja z naglico.  
 
Krn. Če se boste podali na to znamenito posoško goro, ki izstopa po obliki, se 
odpravite ponoči oz. zjutraj. Tako kot drugod, vas tudi na tej gori prisojna lega ne 
zaščiti pred soncem. Tik pod vrhom je Gomiščkovo zavetišče, na vrhu pa boste 
zadovoljno gledali ladje na Jadranskem morju in planince z Matajurja in Kanina. 
 
Škrlatica. To je moja podivjana gospa, pravimo ji tudi Triglavova žena. Med potjo iz 
doline Vrat nam zavetišče nudi le bivak na Rušju, zato je gora dostopna samo za 
izkušene. Prav zato je osvajalcev tega vrha mnogo manj. Na deževno julijsko soboto 
pred leti sem jo osvojil skupaj s člani PD Idrija. Škrlatne barve kamnin zaradi dežja mi 
bodo ostale v spominu.    
 
Še enkrat bi rad omenil, da je izbor nastal na podlagi lastnih izkušenj. Mnogo je še 
prijetnih hribov in gora, pravzaprav bi s težavo omenil vse in zavedam se, da 
marsikateri gori ali hribu v tem trenutku delam krivico. Zato se tem naravnim danostim 
kar takoj opravičim in bralce vabim, da naj jih obiščejo. Obiščite tiste, ki vas vabijo. 
Prisluhnite jim. Ne pozabite na dobro obutev, oblačila, pijačo, hrano in morda tudi prvo 
pomoč, letos pa tudi na masko in manjše razkužilo. Novost je tudi ta, da lahko nočitev 
na 15. slovenskih kočah rezervirate prek spleta. 
 
Ne morem, da ne bi zapisal tudi, da obstaja le en hrib in ena gora, ki mi gresta zaradi 
neprijetne strmine, podlage in lege na živce. Imen ne bom izdal. Morda sem ju obiskal 
ob neprimernem času in prepričan sem, da sta tadva moja godrnjača marsikomu 
najlepša bisera. Vsak si spomine ustvarja sam. 
 
Ob koncu bi vas rad dodatno spodbudil še z besedami predstavnika Planinske zveze 
Slovenije: »Bon, ki bo unovčljiv za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom, bo deljiv in 
se bo lahko unovčil v večkratnem znesku (večih planinskih kočah). V Planinski zvezi 
Slovenije smo veseli, da bo bone mogoče koristiti tudi v planinskih kočah in zato si 
želimo, da bi se čim več Slovencev letos odločilo počitnice preživeti v objemu gora.« 
 
 


