
J a n k o T a v č a r 

RAZVOJ PLANINSKIH POTI V NAŠIH ALPAH 

Za nalogo sem si zastavil vprašanje, koliko so stara naša pla-
ninska pota, kdaj so nastala, kako so se razvijala in kakšne po-
trebe so jih narekovale. Ker je to najvažnejše vprašanje, moramo 
seveda zato malo obširneje prikazati dobe, v katerih so posa-
mezne poti nastajale prav tu in tam, kdo jih je napravil in upo -
rabljal; skratka pregledati moramo njih razvoj. Tako naj raz-
prava ne bo zgolj nekak kronološki prikaz rasti mreže današnjih 
planinskih turističnih poti, temveč poizkus, ki naj osvetli najraz-
ličnejše momente, ki so vplivali, da so nastala ta pota prav tu v 
tem ali onem času. 

Že ta osnovni vidik mi narekuje, da prikazem razvoj pla-
ninskih poti po posameznih obdobjih, ki so vidno ločena med 
seboj po novih potrebah in zahtevah, ki jih je tudi tu prinašal 
razvoj. 

Pripomnim naj še, da ta prikaz tudi še zdaleka ni nekak 
priročnik planinskih potov, že iz razloga, ker mi je nemogoče 
podati kronološki pregled nastanka prav za vsa pota, čeprav sem 
skušali zajeti čim več teh, ko sem pregledoval planinsko litera-
turo in posamezna poročila. Tu niso vključena niti vsa pota, ki 
j ih je n. pr. napravilo SPD v dobi razmaha planinstva pri nas, 
da ne govorim celo o poteh, ki so jih že v prejšnjih stoletjih na-
pravili domačini: pastirji, lovci, gozdarji, oglarji in rudarji po 
naših Alpah. Takega popolnega seznama vseh sedanjih obstoječih 
planinskih poti še nimamo in so tudi dosedanji zemljevidi, ki so 
namenjeni planincem, v tem oziru še pomanjkljivi. 

Obravnaval bom nadalje le pota v Julijskih in Kamniških 
Alpah in se ne bom dotaknil poti v alpskem predgorju ali na 
Krasu, čeprav je tudi tu SPD, zlasti po svojih podružnicah préd 
prvo svetovno vojno, nadelalo dokaj poti. Saj taka pota kje v 
Loških hribih ali na Pohorju pač ne moremo šteti med prave 
planinske poti, kjer so jih malokje zares gradili na novo. Po 
večini so markirali že obstoječa pota in steze. Tudi v Karavankah 

10 (Geografski vestnik 145 



Janko Tavčar 

je vsaj južna stran laže dostopna in je nadelanih potov razme-
roma manj, saj so slemena lahko dostopna in pridemo nanje često 
kar preko košenic ali golih, gladkih pobočij. Vse drugače pa je 
v apneniških Julijskih in Kamniških Alpah. Strm in razdrapan 
teren zahteva tu skrbneje poiskane in zgrajene pristope, skratka 
prave planinske poti. 

1. Planinske poti v davnini pred vznikom planinstva 

Naslov sam izgleda na prvi pogled nesmiseln, ker govori o 
planinskih poteh v času, ko še nimamo sledu o planinstvu in tu-
rizmu. Res, o tem moremo govoriti šele v zadnjih 100 letih. Kajti 
vse dokler imamo na alpskem področju opravka samo z doma-
čini: poljedelci, živinorejci, pastirji itd., ne moremo še govoriti 
o planinstvu in turističnih poteh. Domačin je sicer res živel tu 
že dolga stoletja pod gorami ali celo na planinah samih, da si je 
v borbi z naravo prislužil svoj vsakdanji kruh, vendar kljub 
temu, da je najbolje poznal ta gorski svet, vendarle ni bil pla-
ninec v sedanjem pomenu besede. Kot drugod po svetu tako tudi 
pri nas ni dalo kmečko ljudstvo pobude za planinstvo. Domačin-
gorjanec je že itak živel sredi med gorami po življenjski nuji 
in mu ni bilo do tega, da bi še posebej hodil na posamezne vrhove, 
kjer ni imel opravka. Njegov planinski svet je nehal tam, kjer 
je nehala paša; prišel je do tja, do koder so se pasle njegove ovce 
in divji lovec do tja, do koder je sledil divjačini. Tako so bila 
že od pamtiveka razširjena planinska pota v območju pašnih 
planin, najvišji goli predeli pa so bili brez njih. In ker naše pašne 
planine zaradi strmega in razdrapanega reliefa ne sežejo prime-
roma z ostalimi Alpami visoko, tudi pastirska pota niso posegla 
bogvekaj visoko. Pa ne samo to. Da niso domačini pristopali na 
vrhove, je bil še en razlog. Snežniki so bili za takratnega človeka 
celo strašni in so veljali za nepristopne. Ne samo v srednjem 
veku, tudi še dalleč v novi vek srečujemo to čudno pojmovanje. 
Tako Valvazor navaja polno čudnih predstav, ki so jih imeli še 
njegovi sodobniki o visokih gorah. Tudi Anglež Edward B r o w n , 
ki j e mnogo potoval po Evropi in je bil okrog leta 1670 tudi v 
Trbižu in Kanalski dolini, je zapisal nekaj vraž in predstav, ki 
so jih imeli domačini o teh »strašnih gorah«.1 

1 E v g e n L o š i n , V Triglavu in njegovi soseščini, Ljubljana 1944. 
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Planinstvo in za njim alpinizem se je pojavilo šele mnogo 
kasneje, šele po veliki francoski revoluciji med novonastalim 
meščanskim stanom. Meščan, ki se je odtujil naravi, je po drugi 
strani težil nazaj k nji. Odtujil se je naravi, izgubil stik s pri-
rodo in postal sicer civiliziran a mehaniziran človek. Čutil je 
nesoglasje v sebi in se pričel vsaj deloma vračati k naravi. Retour 
â la nature je značilen klic te dobe. Kako je bilo s prebujenjem 
planinstva po tej dobi pri nas, bom opisal kasneje; sedaj pa 
poglejmo dobo, ko v pojavu alpinizma in turističnih poti še ni 
sledu. 

V gorah je dolga stoletja gospodaril le domačin, predvsem 
pastir. Kako važna pridobitna panoga v Alpah je planinska paša 
in s tem v zvezi planšarstvo, nam za naše področje izčpro pri-
kažejo razprave v knjigi A. Melika: »Planine v Julijskih Alpah.« 
Iz njih slbdi, da je planšarstvo včasih pri nas igralo dokaj po-
membnejšo vlogo kakor danes. Koliko je samo opuščenih planin, 
kjer so nekdaj pasli, a danes ne pasejo več. Že samo na priloženi 
karti je označenih 19 planin, ki so bile opuščene tako rekoč v 
polpretekli dobi. Živinoreja je imela, po vseh znakih sodeč, v pre-
teklosti večji pomen kot dandanes, čeprav je še danes bolj razvita 
kot poljedelstvo. Tako nam omenja Simon R u t a r v »Planin-
skem Vestniku« leta 1899 v spisu »Iz Bohinja čez Komno v Sočo«, 
da se je včasih samo na Komni paslo 3—4 tisoč glav živine iz 
gornje Soške doline. Profesor T u še k, ki je leta I860 opisal v 
Slovenskem glasniku svoj vzpon na Triglav, pa v tem opisu na-
vaja, da se je še takrat paslb na Velem polju 560 glav živine. 
Prav tako je stotnik Bosio, ki se je 1822 vračal s Triglava, kjer 
je meril njegovo višino, zabeležil, da so na Velem polju številni 
stanovi in obilo »majerc«.2 Tudi naš alpinist Tuma pripovedu je 
v »Planinskem Vestniku«, da so> mu pripovedovali stari Tren-
tarji, da je bilo svojčas rastje okoli Triglava bolj bujno in da 
so njihovi predniki pasli ovce celo Za Planjo, tik pod vrhom 
Triglava. Simon R u t a r nadalje navaja, da so kmetje iz Ju-
lijskih Alp in njihovega obrobja gonili nekdaj živino na Fur-
lansko nižino, kar se je ohranilo kot ustno izročilo, ki poroča, 
da so Tolminci ves srednji vek svoje črede gonili na pašo celo 
v oglejsko okolico, seveda ob zimskem času.2 Na podoben način 
tolmači spopade med Longobardi s Furlanske nižine in Slovenci 
z gora zadaj za Čedadom, ki jim je pozimi manjkalo paše, pa 

2 S. R u t a r , Pavel Diakon, Letopis M. SI., 1885, str. 320. 
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so jeli goniti svoje črede v Furlansko nižino (torej prava trans-
imamisa).3 

Z zgodovinskimi dokumenti pa je izpričano, da so ob koncu 
XV. stoletja iz okolice Radovljice gonili velike črede ovac na 
Laško skozi Bohinj (skozi Obrne) in čez Spodnje bohinjske gore 
in sicer ne po nekaj sto, marveč na tisoče v enem samem tropu.4 

O velikem pomenu živinoreje v kmečkem gospodarstvu tod 
nam nadalje poročajo stari urbarji, ki izkazujejo nenavadno ve-
like dajatve zlasti v siru zlasti za Tolminsko. Živinoreja je bila 
torej na podlagi navedenega še bolj bistvena panoga kmetijstva 
v Julijskih Alpah. Saj se nam očitno razodeva, če pogledamo 
relief, kako je za poljedelstvo v ožjem smislu skrajno malo raz-
položljivega zemljišča in kako je kmetijstvo povsem navezano 
na živinorejo, na izkoriščanje planin. Kdor se je tedaj naselil 
v območju Julijskih Allp, je mogel tu obstati in gospodarsko 
uspevati le na ta način, da se je lotil živinoreje pa da je zlasti 
izkoriščal planinske pašnike.5 

Kjerkoli se je torej nudilo živini kaj pripravne paše v go-
rah, povsod tam so si pastirji z živino utrli pot. Na splošno se 
domneva, da je človek v gore, v Alpe prej prodrl kot pastir nego 
kot poljedelec in da so prihajali pastirji v Alpe in gospodarili 
v planinah mnogo prej, preden so kmetovalci poselili notranje 
alpske doline.8 Potemtakem bi torej bil,a najstarejša planinska 
pota prav pota po katerih so pastirji gonili živino na planine. 

Kdaj pa naj bi ta nastala pri nas? Od kdaj imamo »planine«? 
Vsekakor že zelo zgodaj. Če so »planine« tako bitno povezane 
s kmetijskim gospodarjenjem v tem predelu, potem so jih morali 
vsekakor urediti že prvi stalni prebivalci tod. Res je proučevanje 
Julijskih Alp potrdilo domnevo, da spada izkoriščanje in uredba 
planinskih pašnikov med najstarejše oblike kmetijstva pri nas. 
Kakor so si morali že najstarejši prebivalci v naših gorah s krče-
njem urediti svoja polja, tako so že istočasno porabili planinske 
trate za pašo ter so jih brž razširili na račun gozda.7 

3 A. M e 1 i k , Planine v Julijskih Alpah, Ljubljana 1950, str. 69. 
4 K a s p r e t , Über die Lage der oberkrain. Bauernschaft beim Ausgange 

des XV. und im Anfange des XVI. Jahr. Mitt. Mus. f. Krain 1889, str. 99. Gornji 
viri po A. Meliku, Planine . . . , str. 67. 

5 Planine . . . , str. 71. 
" J u l e s B l a n c h e , L'homme et la montagne, str. 15, po Meliku, Pla-

nine, str. 72. 
7 M e 1 ik , Planine, istotam. 
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Planinsko gospodarstvo je v naših Alpah torej vsekakor zelo 
staro. Komaj je mogoče dvomiti, da so imeli planine že davno v 
predslovanski dobi.8 Temu ustrezno bi morali iskati prve pla-
ninske poti že v tej dobi. Na planini Lipanci so našli celo pra-
zgodovinsko sekiro, bržkone iz neolitske dobe, in na isti planini 
že preje bronasto bodalce, kar izpričuje bodisi bivanje pastirjev 
ali starih iskalcev rud na tej planini. A. M ü l l n e r tolmači 
najdbo bodalca kot znamenje starodavnega rudarstva, smatra-
joč, da so bili rudarji v iskanju železne rude-bobovca, kar ga je 
bilo okrog planine in pod njo na Rudnem polju tisti, ki jim je 
pripadalo omenjeno orožje.9 

Meli k pa zlasti na podlagi najdene kamnite sekire domneva, 
da te najdbe potrjujejo bolj navzočnost pastirjev ali lovcev v 
tem prazgodovinskem času na tej planini.10 Saj je tudi v Savinj-
skih Alpah oziroma v vzhodnih Karavankah potr jena navzočnost 
človeka -lovca po prazgodovinskih najdbah (Potočka zijalka). 
Tako moramo poleg pastirja uvrstiti med prve obiskovalce pla-
nin tudi lovca. Lov je bil tedaj vsekakor važen za prebivalce, 
bodisi zaradi prehrane, kakor radi obleke. Za najstarejše pla-
nine v tej prazgodovinski dobi smatramo one, ki leže ob zgornji 
gozdni meji in ki obenem pripadajo tudi najstarejšim vasem. 
Saj gozda tu ni bilo treba izsekavati. Za primer teh planin navaja 
M e l i k : Krmo, Klek, Lipanco, Velo polje, Pečano. Za slednjo 
imamo celo poročilo iz najstarejše slovanske dobe. Za to planino 
Pečano na Ratitovcu, ki je navedena v označbah severne meje 
škofjeloškega brižinskega gospostva, se uporablja označba »alpes« 
v razliki od .»montes«, v tolmačenju, da je vsekakor misliti na 
planino Pečano (od Bocsanam), kakor so dejansko prevajali zgo-
dovinarji.11 

Nadalje so si utrli pota v naše planine tudi rudarji in oglarji. 
Rudarstvo in z njim v zvezi ogljarstvo je bilo v naših Julijskih 
Alpah že od nekdaj važna pridobitna panoga. Saj nas vodijo sle-
dovi starega fužinarstva prav v predzgodovinsko dobo ter so še 
vedno živi zlasti v Bohinju, Železnikih, Kropi in Trenti. Za te 
stare, primitivne železarske obrate je bilo železove rude-bobovca 
zlasti v jugovzhodnem področju Julijskih Allp dovolj in tu so tudi 

8 M e 1 i k , Planine, str. 100. 
9 M e 1 i k , Planine, str. 100. 

10 M e l i k , str. 71. 
11 M e l i k , str. 101. 
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nastale prve primitivne železne peči. Sledove teh primitivnih 
plavžev in kovačnic so odkrila arheološka izkopavanja n. pr. na 
Ajdovskem Gradcu v Bohinju. Nadalje imamo vesti o železarstvu 
na tem področju za konec srednjega veka,12 močno pa se je 
razmahnilo v novem veku, ko imamo fužine raztresene po alpskih 
dolinah vse od Kanalske in Železne doline pa do Krope in Želez-
nikov. Fužine so potrebovale rudo in oglje. Po oboje je bilo treba 
iz doline v gore, v planine. Povečini so to preskrbovali domačini, 
ki so, kadarkoli jim je dopuščal čas, zapustili kmetiško delo in 
šli ali oglja rit ali iskat in kopat rudo. Tako sta bili posebno 
Pokljuka in Jelovica pripravno področje za preskrbo bodisi z 
železom ali z ogljem. Nemara so se na Koprivniku, bivši planini, 
celo trajno naselili prav radi rudarstva.13 

Brez dvom so morali ti ljudje, ogljarji in rudarji, uhoditi 
nova pota. Še več: ker so rudo tovorili s konji, n. pr. v Bohinju, 
od koder nam je ta oblika tovorništva najbolj poznana, so tako 
nastala tod prava tovorna pota. Najbolj znana je bila tovorna pot 
Čez Bačo. Umi j ivo, da so imeli tedaj sorazmerno temu primerno 
veliko število konj in so imeli zanje urejene tudi posebne pla-
nine (primerjaj Konjščica, Konjska planina itd.). Vendar točnej-
ših podatkov o tovornih poteh nimam. Način življenja tedanjih 
prebivalcev naših - planin je torej že tedaj v davni preteklosti 
zahteval precej gosto povezavo med posameznimi področji — 
torej poti. Tako so pota držala iz naselij do pašnih planin in te 
prav tako med seboj povezovale kakor danes. Saj so živino gonili 
stalno po istih poteh iz doline v planino, čez iste prehode in celo 
v istem času. Ta navada se je podedovala iz roda v rod. Prav tako 
so bolj znani prevali služili hribovcem in tudi oddaljenejšim pre-
bivalcem za prehode na daljavo. To je bila vez med razmeroma 
redko posejanimi vasmi v povirjih posameznih dolin. Tako je 
bila znana glavna prometna vez med Zgornjo Savsko in Soško 
dolino pot čez Vršič, pa tudi iz Vrat preko Luknje so hodili lovci 
in pastirji v Zgornjo Soško dolino. Še starejši je bržkone prehod 
preko Predela. Melik uvršča prav pot čez Predel med najstarejše, 
ki sega celo v železno dobo. To je pot, ki ima ob Soči navzdol 
bodisi čez Tolmin ali preko Kobarida ob Nadiži najlepšo zvezo 
s Fur lani j o in na drugi strani s Koroško. Tako je ta pot izrazito 
daljnovodna. Starost te poti potrjujejo tudi naselja ob njej 

12 M e 1 i k , Planine, str. 75. 
13 M e l i k , str. 78. 
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(Tolmin, Kobarid, Bovec), ki so vsa predslovenskega izvora že 
po svojem imenu.14 

Zelo stara je tudi že preje omenjena pot iz Bohinja čez Bačo 
ali Bačarski vrh (1281 m) proti Tolminu in na drugo stran proti 
Bledu, bodisi po dolini skozi Sotesko ali po višinah mimo Ko-
privnika ter Gorjuš čez Jamo (1008 m). Bila je pomembna že 
v rimski dobi.15 Mnogo mlajša pa je po njegovem mnenju pot, 
ki vodi iz Baške grape v Zgornjo Selško dolino, ki vodi čez preval 
Petrovo brdo med Sorico in Podbrdom že na južnem vznožju 
julijskih Alp. To področje je bilo namreč sorazmerno zelo kasno 
poseljeno. 

Pot čez Vršič, ki sem j o že omenil, pa je dobila še večji 
pomen, odkar se je obljudila Trenta. Ta pot je mogla imeti pomen 
v dobi razcvetejočega se železnega rudarstva in fužinarstva ter 
prenašanja rude in železnih izdelkov tudi iz spodnje Doline okrog 
Jesenic. Saj je pomenila bližnjico proti laški in furlanski strani. 
Bila pa je to seveda samo preprosta gorska steza, vendar upo-
rabna vsaj preko leta za osebni prehod in za živali in s tem za 
tovorjenje. Da so jo dokaj uporabljali, se razvidi po tem, da jo 
omenja že Valvasor, ko navaja, da je mogoče skozi to »luknjo 
v, Snežnikih« priti iz Kranjske gore v Bovec pO' bližnjici, medtem 
ko je sicer po ovinku naokrog mnogo milj hoda (Die Ehre . . . , 
II. kn j., str. 117). Res je sicer, da pri tem zamenjava Valvasor 
prirodno okno v Prisojniku s prehodom čez Vršič, toda pomen 
poti je vendarle docela pravilno opisal, znamenje pač, kako na 
široko je bila znana.15 

Bovčani in Trentarji so kasneje hodili na semnje v Kranjsko 
goro in po živež. Tam so tudi prodajali svoje ovce. 

Trento pa je vezal z Bohinjem prehod čez Trebiščino in čez 
Prehodavce v dolino Za jezerom. Še bolj znana pa je bila pot iz 
Soče čez planino Za skalo in Komno. Turna poroča v Planinskem 
Vestniku (leto 1928, str. 98), da so kožarji iz Trente in Soče gonili 
svojo drobnico tudi čez Lanževico in Velika vrata od zahoda na 
Komno, kjer so bile nekdaj soške planine. Trentarji so pasli tudi 
Pri jezerih, odkoder jim je živina uhajala vse do Velske doline. 
Na splošno je bil ta svet okrog Komne mnogo bolj navezan na 
Tolminsko kot dandanes, a Bohinj je bil1 v vsem srednjem veku 
in še dolgo potem močno povezan s Tolminsko. Vse do leta 1945 

14 M e 1 i k , Planine, str. 81. 
15 M e 1 i k , str. 84. 
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je iz Bleda v Bohinj vodila skozi Sotesko le ozka steza. Ves 
promet iz Bohinja je torej šel domala Čez Bačo na Tolminsko. 
Gotovo je tudi pastirska in lovska pot skozi Krmo med starej-
šimi na tem področju. Saj leži sredi doline Zasipska planina, od 
katere je nato vodila pot po sorazmerno lahkem prehodu pod 
Vernar jem čez Dovška vratca in čez Konjsko planino (2002 m) 
na bohinjsko stran. Sem pa je pridržala že pot iz Bohinja preko 
Uskovnice. Na Velo polje pa je pridržala pot skozi Voje iz Stare 
Fužine. Od te se je ob Mostnici odcepila pot, ki je zavila na levo 
preko grape potoka Suhe na planine: Pri jezeru, Dedno polje, 
Ovčarijo in odtod čez tkzv. »Štapce« (1857 m) k Jezerom. Slabša 
pastirska pot je odtod vodila čez prevalo Hribaric v Velsko do-
lino. Druga, a le lovska pot, je vodila iz Bohinja čez Ukane in 
preko strme stene Komarče k Črnemu jezeru. Ta pot je bila zelo 
slabo nadelana, opremljena le s »komarčami«, tako da je ni 
zmogel vsak, kaj šele živina. Kot bomo videli, se je turistovski 
pričela uporabljati šele sredi 19. stoletja. Tako so mogli črede iz 
Bohinja v Jezersko dolino goniti le po preje omenjeni poti čez 
Suho. Obstajala pa je tudi pot preko Male Savice »Po ozkem«, 
to je iz Ukanca naravnost na Komno, a služila je le planinam Na 
Kraju, Govnjaču in Komni (Pod Kalom).16 

Staro zvezo med Bohinjem in zgornjo Savsko dolino so pred-
stavljale tudi steze čez Pokljuko, ki so držale od Mojstrane in 
Gori j. Že od davna je vodil tod kolovoz skozi pokljuške gozdove 
do Kranjske doline in čez Medvedovo konto na planino Javornik 
in na Rudno polje, druga pot pa čez Krasce na planino Konjščico.17 

Na severni strani Triglavske skupine pa so bila pota vendarle 
redkejša kot na južni, bohinjski strani. Zgornja Savska dolina 
je bila neposeljena delj časa ko južna, bohinjska in vzhodna, 
blejska stran. In še potem so dolgo imela naselja tod manjši 
pomen. Tako je bila Mojstrana še v začetku 19. stoletja izrazita 
pastirska vas, v Vratih in Kotu pa so bili obsežni gozdovi, v 
katerih tudi medved in volk nista bila redka gosta. Do kraja so 
te iztrebili šele v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Naj-
boljša pot iz Mojstrane v planine je vodila skozi Krmo, o kateri 
smo že govorili. Zanimivo je, da je ta pot označena tudi na sliki 
iz leta 1701, ki jo je napravil Matija Ločnikar, takratni župnik 
v Gorjah in je sedaj last Narodnega muzeja v Ljubljani. Slika 

16 Turna , Triglavska skupina, Plan. Vestnik 1928, str. 171. 
17 T u m a , istotam. 
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predstavlja panoramo Triglavskega pogorja, gledano z grebena 
nekje iznad Radovne. Na nje j se dobro vidi pot, ki vodi iz Gor-
nje Radovne skozi Tnalo v Mojstrano, prav tam kjer je še danes. 
Vsi ostali pristopi s te strani pa so bili mnogo slabši, kvečjemu 
slabe steze. Tako je skozi Kot vodila le slaba kozja steza vse do 
leta 1880. Vodila je med Vrbanovimi Špicami in Rjavino skozi 
Pekel na Triglavske pode, kjer so pasli drobnico. Od tu dalje 
proti vrbu pa ni bilo nadelane poti vse do zgraditve bivše Dež-
manove koče. Iz Vrat sem gori pa ni bilo niti kozje steze. Posa-
mezni divji lovci so plezali le čez Prag, ki pa so ga obšli malo 
bolj na levo od sedaj zavarovane stene. Vrata so tako služila 
le za komunikacijo s Trente preko Luknje. Podobno so iz Trente 
vodile kozje in lovske steze le do Triglavskih podov na jugo-
zahodni strani Triglava: na tkzv. Peske in Za Planjo, vse do koder 
so pač Trentarji pasli drobnico.18 Trentarski pastirji so gonili 
drobnico tudi od Luknje vse do roba severne triglavske stene. 
Ker so sem po ustaljeni navadi zagnali ovce, določene za pleme, 
so tudi imenovali to pot navzgor »Čez Plemenice«. To pot je 
kasneje razširilo Nemško planinsko društvo in j o krstilo za »Bam-
bergovo«, dočim so pastirsko pot »Čez rušo«, na Peske in Za 
Planjo kasneje imenovali po dr. Kugyju, »Kugyjevo pot«.19 Po-
udariti j e treba, da so prav trentarski pastirji in divji lovci pro-
drli najvišje v visokogorski svet in tako utrli pota, ki so kasneje, 
malo popravljene seveda, prišla prav tudi v turistične namene. 
Tako so Trentarji že poznali pot Čez Skok in preko Komarja, 
prehode v Koritnico in Pišnico; sledili so gamsom po vseh grapah 
zahodnega triglavskega ostenja do Zaplanje in vzdolž Plemenic. 
Od Zaplanje so hodili tudi čez Škrbino v južnem triglavskem 
slemenu preko tkzv. Triglavske noge na vzhodno stran na Prode; 
divji lovci pa celo na kranjsko stran, kar nam poroča prof. Tušek 
v »Slovenskem Glasniku« I860, leta: »Čez ta severni ledenik pri-
dejo Trentarji semkaj na kranjsko stran na divje koze. Z dolgo 
motiko, ki ima na koncu na eno stran sekiro in na drugo kljuko, 
si vsekajo stopinje v led in kljuko vanj zasajaje pridejo vselej 
čezenj.« 

Omrežje pastirskih in lovskih steza je bilo torej pred sto-
letji domala prav isto kot danes. Načrtna graditev planinskih 
poti v dobi planinskih društev je imela za osnovo in izhodišče 

18 T u m a , Plan. Vestnik 1928, str. 172. 
19 T u r n a , Plan. Vestnik 1928, str. 172. 
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prav ta stara pastirska in lovska pota, ki so jih seveda namenu 
primerno nadelali in zvezali z novozgrajenimi izključno turi-
stičnimi potmi. Domačin je tako prehodil vse gorske steze pred 
tujcem in meščanom. Našel je prehode in najugodnejše smeri. 
Pa ne samo to. Domačin se ni držal lie steza, ampak se je podal 
tudi v marsikatero steno, ko je sledil gamse, ali pa reševal ovce. 
To je bilo pač njegovo nujno opravilo, ki je spadalo v življenjsko 
borbo. Tako navaja Aljaž v svojih spominih v »Planinskem 
Vestniku« (letnik 1922, str. 36) vrsto primerov kako so nekdaj 
pastirji prišli v samih cokljah tudi na visoke vrhove za svojimi 
ovcami, ki so se »zaskočile«. Pastirja Joža in Janez Jakelj preko 
Stenar jeve stene na vrh, dve pastirici pa iz Vrat čez ostenje Cmira 
na vrh Cmira. Stari Železnik iz Mojstrane mu je nadalje pripo-
vedoval, kako je v mladih letih sredi prejšnjega stoletja hodil 
na Triglav, ko še ni bilo turistovskih potov ne skozi Kot in ne 
Čez Prag. Po kozjih stezah se je vzpel čez Kot in preko Tri-
glavskega ledenika naravnost na vrh. Stari lovec in vodnik Šmerc 
iz Mojstrane pa mu je povedal, kako je kot lovec lezel Čez Prag, 
ko tam ni bilo še nobenega klina. 

Tako so torej tudi divji lovci utirali nova pota v najvišje 
predele. Kaj vse so oblezli samo Trentarji, ki so bili vajeni od 
mladosti laziti za ovcami in kasneje za gamsi! Zaradi poznanja 
terena in izurjenosti v skalah so pozneje nekateri izmed njih 
postali najslavnejši gorski vodniki. Naj omenim le oba Komaca, 
Andreja, tkzv. Moto in Jožeta-Pavra pa oba Špika, očeta in sina, 
ki so zlasti Kugyju pa tudi Tumi in ostalim pionirjem planin-
skega udejstovanja omogočili marsikatero prvenstveno turo, ko 
so jim pokazali najugodnejši pristop. Kugy sam je dal tem do-
mačinom v svojih knjigah najlepše priznanje. Turna, Aljaž in 
Abram so marsikaj napisali o njih, a popisovanje tega bi že pre-
seglo okvir moje razprave. 

Podobno je bilo v K a m n i š k i h A l p a h . Tudi tu so do-
mačini, pastirji in lovci, utrli planinska pota. Posebno najvišje 
ležeče kmetije, ki tu bol j posežejo v gorski svet kot v Julijcih, 
so dale vrsto drznih lovcev, ki so dobro poznali vse prehode v 
svojem okolišu in iz katerih so se pozneje v Frischaufovi dobi, 
ko se je pričelo tod razvijati planinstvo, razvili najboljši gorski 
vodniki in graditelji turističnih poti. Najbolj znan je bil stari 
Piskernik (Janez), Jakob in Jurij Planinšek iz Luč, Uršičevi iz 
Bistrice, Suhadolnikovi in Robanovi. Stari Roban je bil kot ga 
opisuje Kocbek, mož orjaške postave, strasten divji lovec, ki je 

154 



Planinske poti v slovenskih Alpah 

oblezel vse gams je steze in ostenja v O jstričini skupini ; isto velja 
za starega Bosa iz Bistrice za Grintavčevo skupino. A vsi ti 
poznani drzni divji lovci so tako rekoč že zaključevali vrsto 
prednikov, ki so prav tako neumorno hodili v gore po istem poslu, 
le da nam njihova imena niso poznana. Gotovo je tudi tu divji 
lovec prišel višje od pastirja, saj se je slednji bolj držal pašnih 
planin. Poleg potov na planine, po katerih so sem gonili živino, 
so bile pa tudi speljane steze med posameznimi planinami preko 
več dobro prehodnih prevalov: tako čez Kokrški preval (sedlo), 
čez Presedljaj (Sedlica) med Bistrico in Lučko Belo, čez Savinj-
sko sedlo in Pavličev vrh proti Železni kapli, a prehod čez sedaj 
najbolj znana Jermanova vrata (Kamniško sedlo), je bil za čuda 
do srede 19. stoletja domala neznan, ker strmo padajoče stene 
proti Logarski dolini niso dopuščale ugodnega sestopa. Šele 1. 1876 
je tu dal prof. F r i s c h a u f , pionir vsega planinskega dela na 
tem področju, napraviti primitivno pot iz Okrešlja na Jerma-
nova vrata. Dr. Vladimir H e r i e , solčavski rojak, piše v Pla-
ninskem Vestniku (letnik 1906, str. 5), da so tod čez prej hodili le 
posamezni divji lovci in nekateri vojaški begunci, ki so jim 
hribovski kmetje dajali zavetje. 

2. Prva nadelana pota 
in planinski pristopi v času prebujenja planinske misli 

Dobo, ki smo j o doslej obravnavali, bi zares lahko imenovali 
domačo slovensko in obenem dobo, ko nismo imeli turističnih 
poti. Omrežje planinskih poti je služilo izključno gospodarskim 
potrebam, služilo je domačinu za njegov način življenja. 

Pota je uporabljal: pastir, lovec, ogljar, rudar, vsak po 
svojem opravku. Tujec in domač izobraženec tedaj nista zaha-
jala v gore. Le redki so, ki hodijo sem nabirat zdravilno zelišča. 
Tako poroča Valvasor o dveh ljubljanskih zdravnikih R e c h -
b e r g u in P e t e r m a n u , ki sta bila doma z Gorenjskega, da 
sta iskala v Triglavskem pogorju zdravilna zelišča. Drugače pa 
ne zapazimo zanimanja za gore med meščani vse do druge polo-
vice 18. stoletja, ko je doba prosvetljenstva in racionalizma pre-
okrenila mišljenje izobražencev tudi v tem pogledu. Ta se je 
tedaj pričel zanimati za gore povsem iz znanstvenega stališča, 
gledal j e na gore z utilitarističnega, ne pa iz kakega romantič-
nega stališča. Ta sprememba v gledanju se pokaže že v osnov-
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nem pojmovanju do gora. Kakšna razlika je n. pr. med pojmo-
vanjem, ki ga je imel sicer izobraženi Valvasor, ki je še verjel 
v razne bajke in izmišljene strahote v gorah in pa naravo-
slovcema Baltazarjem H a c q u e t o m ter baronom Ž i g o Z o i -
s o m , ki sta tipična predstavnika nove prosvetljene dobe pri nas. 
Oba imata obilo zaslug za pionirsko delo v znanstvenem raz-
iskovanju naših Alp pa tudi z a p r v a n a d e l a n a p o t a i n 
b o t a n i č n e k o č e tod. 

Oba vodijo v planine znanstveni motivi. H a c q u e t je bil 
v Ljubljani botanik in mineralog in je skušal, kot pravi sam, 
na znanstveni podlagi s poskusom in opazovanji na licu mesta 
priti do novih spoznanj. Zato je m o r a l pohiteti tudi v planine 
in celo na tedaj še neobiskane vrhove. V resnici ga vidimo med 
prvimi triglavskimi pristopniki. Že leta 1777 botanizira na Velem 
polju in poskuša z domačini priti na vrh Triglava, a se mu vsled 
slabega vremena to ne posreči, pač pa ga nato doseže čez dve leti 
in nato še večkrat. 

Še bolj znamenit je bil za nas baron Žiga Z o i s (174/7-—1819), 
o katerem se izraža Hacquet, da je res znamenit naravoslovec 
in vsekakor častna izjema med puhlimi glavami ljubljanske 
družbe ; dr. R u s ga je kasneje imenoval »duhovnega očeta na-
šega planinstva«. Čeprav sam radi hromosti ni hodil v gore, j e 
v neposredni zvezi z vsemi raziskovanji v Triglavskem pogorju. 
Organiziral je vse prve pristope na Triglav, nosil pa je tudi 
stroške za izgradnjo prvih v i s o k o g o r s k i h p o t i . Tako ni 
bil samo mecen slovenske književnosti, temveč tudi duša in mecen 
novonastalega planinskega gibanja. V Bohinju je namreč imel 
svoje rudnike in ker mu je tu v dolini že trda predla za rudo. 
je dal raziskovati tudi planine. Pošiljal je tja gor domače rudarje 
in paznike, vabil pa je sem tudi tuje strokovnjake, da bi raz-
iskovali teren po planinah. Vzpodbujal je tako že Hacqueta, 
Wilonitzerja (ki je leta 1778 bržkone prvi dosegel vrh Triglava), 
Hohenwartha, Pinhaka in našega Vodnika in jim omogočil pri-
stope na Triglav. Tako je postal Zoisov krožek v Ljubljani tudi 
nekak planinski krožek. 

Vsi ti pohodi in vzponi v Triglavsko pogor je so se v tem času 
izvrišili od b o h i n j s k e s t r a n i . In to iz dveh razlogov : Prvič 
je imel. v Bohinju grof Zois svoja posestva, svoje železarne in 
zato tudi svoje uslužbence, drugič pa so bili pristopi iz Bohinja 
mnogo lažji, zložnejši, kot pa s severne strani. Videli smo, da 
so tod iz Bohinja že obstajala pastirska pota preko Uskovnice 
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in Voj na Velo polje in ona mimo Triglavskih jezer; poleg tega 
pa so bili za vodnike izbrani domačini, ki so se tod najbolj spo-
znali, tako jereški rudar Matevž Kos in pa rudar Luka Korošec 
s Koprivnika, ki sta vodila vse prve obiskovalce Triglava na vrh. 

Zois je dal napraviti v Triglavskem pogorju celo tri manjše 
koče: prvo na planini »Pri utah« blizu jezer, drugo pri Črnem 
jezeru in tretjo na Velem polju, ki so služile za izhodišče za vse 
triglavske vzpone. V njih se je največ mudil Zoisov brat Kari, 
ki je okrog leta 1785 tod raziskoval alpsko floro. Ker od Velega 
polja navzgor na vrh Triglava tedaj še ni bilo poti, so vsi prvi 
pristopniki iskali čim ugodnejše dostope v tej smeri. Tako je že 
1777 zaman iskal pristop po severovzhodnem razu. Prihodnje leto 
je šla ponovno odprava na Velo polje izrecno z namenom, da 
poišče pot, bolje rečeno— pristop na vrh. Bržkone je baron Zois 
v ta namen celo razpisal denarno nagrado. Ranocelnik Willonitzer 
je v družbi z domačimi vodniki (Kos, Korošec ter lovec Božič) 
odšel z Velega polja proti Konjski planini, nato pa čez Vratca 
pod Kredarico na Zeleni sneg. Od tu pa so po snegu in pečevju 
vrhnje gmote dosegli greben tik pod zadnjo strmaljo velikega 
vrha. Tako so se izognili prehodu čez greben Malega Triglava. 
Ta pristop je bil nato domala 100 let izključno v rabi in vse do 
pričetka delovanja nemškega planinskega društva, ki je odprlo 
prvo nadelano in zaznamovano pot čez Mali Triglav, so hodili 
turisti na vrh Triglava kar čez ledenik. Zanimivo je tudi, da so ti 
štirje pristopniki pot za silo zaznamovali, da bi je prihodnje leto 
ne zgrešili. To je bila potemtakem prva markacija (čeprav 
skromna) v naših gorah. Pozneje so to pot znatno okrajšali, ko so 
vodniki našli prehod od Ledin Čez tkzv. »Stopce« više gori proti 
Kredarici, a odtod so še vedno hodili na vrh z ledenika. Tudi 
Aljaž in Tuma sta svoje prve vzpone izvedla še tod. 

Prihodnje leto je Hacquet potoval skozi Radovno ter iz 
Kranjske gore čez Vršič v Trento. Obiskal je tudi Triglav, kamor 
je prišel iz bohinjske strani preko Fužinarskih planin, čez Prode 
in preko ledenika. Leta 1799 pa je skozi Krmo in čez Konjsko 
planino prišel na Velo polje. Ta njegov pristop je zanimiv v 
toliko, ker je to prvo pisano poročilo o poti skozi Krmo. 

Leta 1808 je prišel na vrh Triglava srednjevaški kaplan 
Jakob Dežman, a ta že izjemoma kar preko grebena Malega Tri-
glava. O tem vzponu je pisal Vodniku in mu namignil, da bi bil 
vzpon tod čez zelo olajšan, če bi tod zabili nekaj klinov, okoli 
katerih bi ovili vrvi. Še isti mesec je prišel na vrh Triglava tudi 
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naš poznani gorohodec Valentin Stanič. Povzpel1 pa se je z vod-
nikom Kosom od Ledin pO' strmem žlebu čez Stopce (Triglavska 
vrata) na Mali Triglav. Odslej so pogostejši vzponi na Triglav; 
prihajajo z domačimi vodniki vedno bolj tudi tujci. 

Ostali vrhovi še zdaleka nimajo takega obiska kot Triglav. 
Naravoslovce vleče le še na Mangart in na flori bogato Crno prst. 
Sem zlasti zahaja Henrik Freyer, kustos ljubljanskega muzeja, 
Franc Müllner in tržaški botanik Tomassini. Freyer je bil tudi 
pri Triglavskih jezerih in se je povzpel na Vodnikov »Vršac«. 
Freyer je Ljubljančane in tujce opozoril tudi na lepoto doline 
V r a t , kamor doslej tujci še niso zahajali. Leta 1857 je prišel 
tudi v K o t , ker so mu pastirji povedali, da tod skozi vodi krajša 
pot na Triglav kot skozi Krmo, toda da je težavna in le za lovce. 
Za spremljevalca se mu je pridružil mlad pastir Simon Pokijukar. 
Tako je Freyer kot prvi turist uporabil to stezo in opozoril na-
slednike tudi na to dolino. V Vratih je celo najel dva domačina, 
da sta tam popravila pot. Obiskal je tudi Stenar in ker so mu 
pastirji hvalili Pihavec kot goro polno cvetja, je zavil po poti 
čez Luknjo proti njej. To pot opisuje kot jelo težavno in zaradi 
zapadnega kamenja celo zelo nevarno. Tega so prožile ovce, ki 
so se pasle više gori v pobočju. 

Tudi Tomassini je v družbi z Otonom Sandtnerjem obhodil 
precej gora zlasti na goriški strani, ker sta povsod iskala redke 
rastline. Tako se je povzpel na Rombon, Prestreljenik, Jerebico, 
Mangart, Kanjavec, Krn in Bogatin. Povsod tod so tora j že morala 
biti primitivna pota. V dolino Pri jezerih je n. pr. prišel po stari 
pastirski poti čez Prehodavce. Vendar sta Freyer in Tomassini že 
nekako zaključevala to dobo zgolj znanstvenega zanimanja za 
gore. V Kamniških planinah sta naravoslovca še najbolj privla-
čevala GrintaVec in Ojstrica. Že v drugi polovici 18. stoletja sta 
se nanj povzpela botanika Scopoli in Wulfen, na Ojstrici pa je 
bil botanik Unger in prav tako na Raduhi 1836. leta. Malo kasneje 
je poteh vrhovih hodil tudi šenturški župnik, naravoslovec Simon 
Robič. 

Za temi naravoslovci pa nastopi doba, ko gorohodci postanejo 
spet bolj redki. Zanimanje je popustilo. Zoisov krog j e že zdavnaj 
preminul in botanične koče v Triglavskem pogorju so razpadle. 
Za dve desetletji nastopi zatišje. Le redki so, ki se v tem času 
podajajo v gore, medtem ko se v Zapadni Evropi že poraja novo 
močnejše planinsko turistično gibanje na čelu z Angleži in Švi-
carji, ki pa izhaja že docela iz drugačnih osnov. Ni Čudno torej, 
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da se v šestdesetih letih prejšnjega stoletja pojavijo v naših 
gorah že angleški turisti. Tako sta se mudila leta 1861. pri nas 
angleška popotnika Gilbert in Churchill z družino. Med drugim 
poročata o poti, ki vodi čez Komno od Soče, čez planino Za skalo 
čez puste kraje k Bohinjskemu jezeru. Tudi koroški Slovenec 
Marko Pernhart, dober slikar gorskih pokrajin, zahaja sem in 
slika motive z naših gora. Vendar v tem času niso napravljali 
novih poti; posluževali so se starih pastirskih poti in so le v 
najvišjih predelih iskali novih pristopov. 

3. Doba klasičnega planinstva 

Nova doba porajajočega se planinstva, ki j o običajno ime-
nujemo dobo klasičnega alpinizma, pa prinaša v tem pogledu 
odločilen preokret. Planinci prejšnje dobe so bili najprej znan-
stveniki in so v gore šli le z namenom, da tam dobe nova bo-
tanična ali geološka spoznanja. Nastopajoča doba klasičnega 
alpinizma pa prinaša novo turistiko, kateri je gibalo ljubezen do 
gora in estetični moment. Vrhovi jim niso več strašni temveč 
privlačni, nanje se podajajo sedaj že vedno bolj pogosto tudi 
posamezniki brez vodnikov. Da bi bili ti vrhovi čimbolj pri-
stopni za čim večje število obiskovalcev, jih skušajo napraviti 
čim bolj dostopne. Skratka, treba je poiskati nove pristope in 
zgraditi nova pota. Zato šele klasična doba alpinizma pomeni 
obenem r o j s t n o d o b o n a š i h t u r i s t i č n i h p l a n i n -
s k i h p o t i . 

Že po letu I860, se je obisk gora pričel večati. Prihajali so 
tudi že domači izobraženci. Tako je bil tega leta na Triglavu 
prof. T u š e k , ki je šel peš iz rodne Selške doline čez Ratitovec 
in Bohinj na Triglav. Ko opisuje v Slovenskem glasniku to pot, 
izvemo, da je šel iz Ledin navzgor na Mali Triglav že po novi 
poti čez Stopce, ki jo j e prejšnje leto za silo nadelal njegov 
vodnik Šest (Škantar) iz Bohinja. Ta mu je ob tej priliki tudi 
razložil, kako je zasledil ta prehod: »Stal sem, je dejal, na Le-
dinah kjer je bilo pod steno polno divjih koz. Mislil sem si, da se 
mi ne morejo izmakniti. Pa glej, ko me zagledajo, zabrlizga prvi 
kozel in vse j o ustrižejo na pošev po kaminu v steni.« V to kozjo 
stezo je Šest zabil nekaj klinov in vsekal par stopenj. Leta 1866. 
se pojavi France Kadilnik, starosta naših planincev, ki v družbi 
s prof. Globočnikom prispe na Triglav. Kadilnik j e glasnik nove 
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dobe: pogosto obiskuje planine in kliče mladino, naj se mu 
pridruži. 

Tudi med ljubljanskimi Nemci se poraja zanimanje za naše 
planine, seveda tudi iz drugih motivov. Vodita jih Karl Bamberg 
in Kari Dežman. Podobno se v Bohinju pojavi v sedemdesetih 
letih močno zanimanje za planinstvo, ki mu je duševni oče 
srednjeveški kaplan Ivan Žan. Ta je celo že ustanovil nekako 
planinsko organizacijo, ki je imela izrecen namen graditi n o v a 
p o t a in jih vzdrževati, postavljati planinske koče in urediti 
vodniško službo. Tako so ti, takozvani »Triglavski prijatelji« s 
podporo ljubljanskih planincev zgradili leta 1871. prvo planinsko 
kočo Na prodih pod Triglavom. Seveda je bila to le skromna 
kamnita stavba, ki sta j o zgradila vodnik Šest in njegov sin v 
enem mesecu. V nje j je bilo prostora za 6 oseb in ognjišče, vendar 
so j o s ponosom zvali »Triglavski dom«. Obenem je to leto vodnik 
Šest izdelal prvo dobro turistovsko pot od te koče preko Stope 
na Mali Triglav. S sinom je tu zagozdil lesene kline, navalil v 
stopnje kamenja, v razu Malega in Velikega Triglava pa izklesal 
nekaj nujnih stopnic. Nadalje sta na grebenu vzidala železne 
drogove z obroči, da je bilo skozi nje mogoče napeljati vrvi. Tako 
je bila pot po vzhodnem razu Triglava zavarovana (ne pa še po 
severnem s Kredarice) in je bil tako omogočen tudi slabše iz-
vežbanim planincem dostop na vrh. Vse doslej je bil namreč 
dostop na vrh dokaj tvegan in kot poroča bohinjski dopisnik 
Tagblatta leta 1870., zvezan tudi z naporom in predrznostjo. Že 
preje je marsikdo svetoval naj izklešejo v kamen stopnice, raz-
širijo police in odstranijo štrleče kamenje, a nihče se ni dela 
lotil. Bržkone niso hoteli storiti tega prejšnji vodniki tudi zato, 
da ne bi na boljši poti postali nepotrebni. Ko pa je sedaj Šest 
napravil tod nadelano pot se je znatno dvignil obisk Triglava. 
Seveda je bila to hkrati tudi že zasluga novozgrajene železnice, 
ki je leta 1870 stekla iz Ljubljane na Trbiž in s tem turistom 
omogočila hiter dostop od izhodišč v Mojstrani in Dolini sploh. 
Železnica je tudi povzročila, da se je težišče planinskega dela, 
ki je bilo vse doslej v Bohinju, preneslo v Dolino in je Bohinj 
v tem pogledu zaostal vse do časa, ko je tudi tam stekla proga 
skozi predor na Primorsko. Planine so se šele sedaj odprle šir-
šemu občinstvu. Ko je bil v septembru 1870 leta Kadilnik na vrh 
Triglava, je zapisal: »Pot na Triglav je sedaj toliko popravljena, 
da se povsod brez nevarnosti gre. Iz Ljubljane se lahko v dveh 
dnevih cela pot dovrši.« 
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V tem času se je v Kamniških Alpah pojavil že profesor 
F r i s c h a u f , ki je iz Gradca stalno prihajal sem na oddih in 
je v naslednjih desetletjih mnogo storil tudi za gradnjo novih 
poti na tem področju. Deloma je gorska pota gradil celo na 
svoje stroške. Prvikrat je prišel sem leta 1868, a s sistematičnim 
delom je pričel leta 1867. V družbi z Janezom P i s k e r n i k o m 
je prehodil v naslednjih letih domala vse vrhove in trasirai nova 
pota. Tako je leta 1876. vodil gradnjo poti z Okrešlja na Jer-
manova vrata in vsekal nekaj najpotrebnejših stopinj; našel je 
lovsko stezo z Ravni na Mlinarsko sedlo in jo dal popraviti. Še 
danes nosi pot njegovo ime. Nekaj let nato je vodil delo pri 
gradnji znane poti skozi Turski žleb, dal je zgraditi pot iz Ro-
banovega kota na Moličko planino in zvezno pot v Logarsko 
dolino. Spočetka je stroške sam kril, nato pa je skušal dobiti 
pomoč pri nemških planinskih društvih, ki so takrat že pričela 
pri nas ustanavljati prve sekcije. Ko pa je videl, da odločujoči 
ljudje tod nimajo pravega smisla, temveč skušajo doseči le svoje 
šovinistične namene, se je, čeprav sam Nemec, od njih odvrnil 
in pričel složno sodelovati s slovenskimi planinci, posebno z 
mlado Savinjsko podružnico SPD, ki se je nato tu ustanovila. 
Tej je dajal vso pomoč, med drugim tudi nasvete za gradnjo 
novih poti. 

Medtem ko je Frischauf v Savinjskih Alpah že gradil prva 
pota, pa v Triglavskem pogorju razen Šestove poti na vrh Tri-
glava nimamo še nobenih drugih turističnih poti na ostale vrhove. 
Družba Triglavskih prijateljev, ki je imela skrbeti za pota, je 
po Žanovem odhodu iz Srednje vasi propadla in minili sta dve 
leti, predno se je v Ljubljani 1. 1. 1874. osnovala Kranjska sekcija 
Alpenvereina, ki jo je vodil Otmar Bamberg in je obstajala kake 
tri leta. Leta 1877. j e sekcija zgradila na Prodih poleg stare že 
razpadajoče koče novo kočo na Ledinah, ki so jo sprva imenovali 
Triglavhütte, pozneje pa so jo prekrstili v Maria Theresienhiitte. 
Po razpadu sekcije j o je kupil avstrijski Turisten Club. 

Planinci so pričeli iskati dostop na Triglav tudi s t r e n -
t a r s k e s t r a n i . Vse doslej so hodili le po bohinjskih poteh in 
skozi Krmo. Sedaj pa prvič srečamo v zahodnem triglavskem 
ostenju Janeza Klinarja, pozneje bolj poznanega kot »Požgan-
čevega očeta«, ki je neločljivo zvezan z vsemi potmi, ki jih je 
gradilo SPD. Tedaj je sestopil z nemškim turistom z vrha Tri-
glava na Prode, od tu je obšel Rjaveč, prišel Za planjo, odtod pa 
skozi žlebovje na pastirsko stezo čez Skok v Trento. Prvi vzpon 
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tod gori pa sta šele 9 let kasneje izvedla dr. Kugy in njegov 
vodnik Mota, za kar še danes to pot imenujemo po Kugy ju. 
Leta 1873. se tudi prvič omenja pot preko Doliča. Takrat se j e 
tudi prvič povzpel na Triglav mladi dijak Tuma, naš kasnejši 
neumorni alpinist in raziskovalec Julijskih Alp. Leto za njim pa 
že vidimo na Triglavu tudi mladega Kugyja, poznejšega slavnega 
dr. Kugyja, ki je s svojimi planinskimi knjigami čudovito lepo 
razglasil lepoto Julijcev in obenem opravil tudi veliko delo pri 
odkrivanju novih pristopov in poti v dosedaj še neobhojemh 
predelih Alp. 

Enako se je Frischauf, ki j e sicer deloval bol j v Savinjskih 
illpah, mudil leta 1877. v Triglavskem pogorju. Mudil se je Pri 
jezerih in je pri Kranjski industrijski družbi, kot lastnici tega 
sveta, posredoval za dovoljenje za gradnjo poti čez Komarčo in 
za nabavo lesa za zgraditev koče Pri jezerih, v čemer je tudi 
uspel. Delo je prepustil1 OeTC, ki je naslednje leto res zgradil 
pot in kočo. Delo sta izvršila Lovro Šest in Gašperin. Slednji j e 
na Frischaufovo željo napravil od poti tudi odcepek steze proti 
pomolu, k izviru slapa Savice. S tem je bil sedaj omogočen di-
rekten pristop k jezerom in je odpadel ovinek čez Komno ali čez 
fužinarske planine. Vendar so takratni turisti to nadaljno pot 
mimo Sedmih jezer slabo poznali; le pastirji so je bili vajeni. 
V ta namen j o j e bilo treba za turiste zaznamovati. Dunaj čan 
Issler je res leta 1878. pričel markirati stezo, ki je vodila proii 
Hribaricam. Malo kasneje je markiral tudi stezo preko Komarče, 
na drugi strani pa je markacijo podaljšal po stezi čez Hribarice 
do Doliča. Leta 1890. je markacijo končno podaljšal do Prodov, 
do koče Marije Terezije. Tako je bila gotova prva, res turistično 
nadelana in markirana pot iz Bohinja na Triglav. 

A vse bolj prihajajo do veljave pota, ki vodijo na Triglav 
od severne in zapadne strani. Posebno v Trenti se je vzbudilo 
živahno planinsko delo, kamor je usmerila svoje delovanje 
tržaška podružnica nemškega planinskega društva, tkzv. sekcija 
»Küstenland«. Ta je v Logu zgradila Baumbachovo kočo, ki j e 
postala tudi izhodiščna točka za Kugyjeve vzpone v Triglavskem 
pogorju. Domači vodniki so mu tod kazali nove pristope. Z njimi 
je napravil celo vrsto prvenstvenih vzponov in pri tem trasirai 
nova pota. Sam je kasneje v spisih navedel, da je »odkril« čez 
50 novih poti in variant. S tem je opravil pravo pionirsko delo 
pri graditvi mreže planinskih potov v Julijskih Alpah. »Za bogato 
žetev na tem področju je ujel še ravno pravi čas. Sledili so mu 
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ostali alpinisti, a vendar kot rečeno je le Kugy zadel glavni 
dobitek pri odkrivanju Julijskih Alp.« (Lovšin: V Triglavu in 
njegovi soseščini, str. 150.) Pozneje je trentarski vikar Abram, 
ki je bil sam navdušen planinec, opisal v Plan. Vestniku (letnik 
1904, str. 186) Kugyjevo delovanje v Trenti, zlasti še njegove 
prve vzpone odtod na Triglav, kakor mu jih je opisal vodnik 
Komac. Tako predvsem vzpon, ki sta ga Kugy in Komac na-
pravila leta 1881. iz doline Zadnjice na vrh Triglava in s tem 
poiskala nov pristop —Kugyjevo pot, ki pa j o j e prav za prav 
našel Mota. Šla sta sprva po že obstoječi pastirski stezi »Čez 
skok« do starega tamarja, odtod pa naravnost po strmi grapi, ki 
sega prav do zadnjega stolpa Plemenic; odtod sta zavila na Prode 
in splezala na Triglavsko škrbino, kÜ j o je Kugy imenoval 
Flitschersharte — Bovška škrbina. Dostop k tej škrbini je omo-
gočila poševna greda, po kateri je nekoč Mota videl bežati gamse. 
Požganc je sicer že pred devetimi leti hodil tam, a vendar le v 
spodnjem delu te poti pod Podi, dočim se stene nad qjimi ni 
lotil, pač pa j o je obšel na jugovzhodni strani. 

Začetna doba narodne borbe med planinskimi društvi 

Leta 1881. je bila tudi ponovno ustanovljena sekcija »Krain«, 
nemškoavstrijskega alpinističnega društva (DöAV), ki j i je nato 
do svoje smrti načeloval renegat Dežman, kustos ljubljanskega 
muzejà. To je torej doba, ko pričenja v naših gorah delovanje 
Nemcev, ki so sicer res skrbeli tudi za gradnjo novih poti, a 
obenem tudi potujčevali našo zemljo. V odporu proti tej oblast-
nosti tujcev se je desetletje nato rodilo naše SPD, ki se je zoper-
stavilo tujcu in si z vztrajnim delom in solidno organizacijo spet 
priborilo naše planine. 

Pri graditvi potov pa je imelo nemško' planinsko društvo 
mnogo l a ž j e stališče kot pozneje SPD. Podpirale in protežirale 
so ga oblasti, uprava Verskega zaklada, kakor tudi Kranjska 
industrijska družba, katerima je pripadala večina sveta v Tri-
glavskem pogorju. Reči pa moramo vseeno, da Alpenverein te 
svoje prednosti ni izkoristil kakor bi j o lahko, kajti to društvo 
je bilo v naših krajih predvsem nacionalno, šovinistično društvo, 
ki mu ni bil prvi namen povzdiga planinstva, kakor n. pr. nekje 
na Tirolskem, marveč širjenje in utrjevanje nemštva. Tako so 
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bile koče, ki jih je gradil Alpenverein zelo primitivne in njegova 
pota le malo nadelana.20 

Iz prejšnjega smo videli, da so se planinci vse do tega časa 
posluževali predvsem bohinjskih potov pri vzponih v Triglavsko 
pogorje. Imeli smo poti Čez Uskovnico, skozi Voje in Suho čez 
fužinarske planine in po dolini mimo Sedmih jezer. Imeli smo 
že kočo v Trenti in novo Kiigy jevc pot od tod na Triglav, na 
severni strani Triglava pa nismo imeli še nobene nadelane tu-
ristovske planinske poti in niti planinskih koč. 

Sekcija »Krain« pa je usmerila svoje delovanje prav sem, 
pač zato, ker je na Ledinah že stala koča Marije Terezije, ki je 
bila last konkurenčnega Turistencluba. S tem pa je postalo vpra-
šanje dostopa skozi K o t zelo važno. Že leta 1885. je pastir Jože 
Jakelj, ki je pasel svoje ovce v Vratih in Kotu, nadelal lovsko 
stezo skozi Kot do studenca in »še eno uro višje« — torej do 
Debelega kamna v Gubah, seveda za svoje ovce. Sekcija »Krain« 
j e izrabila to ugodno priložnost in naslednje leto podaljšala 
Jakljevo pot čez Pekel proti triglavskim Podom, kjer je name-
ravala postaviti svojo kočo. 

Kot pripoveduje Aljaž v svojih Spominih, je njen pred-
sednik Dežman sam določil prostor, kje naj ta stoji. Po naporni 
poti skozi Kot in Pekel je bil utrujen in se je na ravnici kjer 
danes stoji Staničeva koča ustavil in odpočil. Svet se mu je zdel 
primeren in tako je tu določil mesto gradnje. Više gori na Kre-
darico, ki ima še mnogo lepšo lego, pa se ni povzpel. Tako je 
nevede prihranil to krasno točko Aljažu, ki je ta p r o s t o r 9 let 
kasneje, ko je na vrhu Triglava postavljal svoj stolp, izbral kot 
najprimernejši za zidavo Triglavskega doma in kjer ga je SPD 
leta 1896. res tudi postavilo. 

Poleti 1886. je bila tako na Dežmanovo pobudo postavljena 
nemška koča vrh Pekla. Naslednje leto je bila otvorjena in je 
dobila ime po Dežmanu — Deschmannhiitte. Z novo kočo, zgra-
jeno na severovzhodni strani Triglava pa je bilo treba najti tudi 
boljših dostopov na vrh Triglava s te strani. Turisti se pač niso 
mogli več dolgo posluževati nerodne poti po ovinku okrog vzhod-
nega grebena h koči Marije Terezije in šele odtod čez Stopce 
nai vrh. S severa pa je bil do tedaj edini pristop na vrh le z 
ledenika po strmi, s snegom in kamenjem napolnjeni grapi na 
sedlo med Malim in Velikim Triglavom. Kot sem že omenil, je 

20 Janko Mlakar, Spomini, Planinski Vestnik 1936, str. 65. 
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bil v rabi dobrih 100 let. Bil pa je dokaj težaven in v poletnih 
mesecih, ko je sneg skopnel in se odmaknil od sten, tudi nevaren 
radi vmesnih prepok. Vsaj tako poročata Aljaž in Turna, ki sta 
še pred letom 1887 lezla tod gori. Pristop torej ni bil primeren 
za nadelavo poti. Zato pa je sekcija »Krain« najela domačina, 
vodnika Klinarja-Požganca, ki je v družbi s Kobarjem poiskal 
in nadelal še to leto n o v o p o t p o s e v e r n e m g r e b e n u 
M a l e g a T r i g l a v a , ki jo še sedaj uporabljamo za dostop s 
Kredarice na vrh. Aljaž navaja v svojih spominih,21 kako sta 
Požganc in Kobar delala to pot: »Izbrala sta raz nad snežno 
konto zato ker tu sonce in veter najprej odstranita sneg. Kobar 
je šel od koče Marije Terezije na vrh Malega Triglava in odtod 
po severnem razu Malega Triglava navzdol, kolikor daleč je pač 
mogel. Požganc pa je lezel od spodaj po tem razu navzgor proti 
njemu in sta si klicala. Sredino vmes sita potem presekala in 
zabila kline. Tudi ves greben više gori sta opremila s klini in 
žicami ter izklesala stopnice. Obenem sta zgradila tudi pot od 
Dežmanove koče pod Ržjo na Kredarico.« 

Tako je bila gotova prva turistovska pot iz Mojstrane na vrb 
Triglava, ki je torej držala skozi Kot. S tem je nastopila za zgo-
dovino Triglava nova doba, doba planinskega razmaha. Družbe 
planincev, ki so bile do tega časa vse bolj redek pojav, so se 
sedaj pričele večati. Z novo potjo skozi Kot in novo kočo vrh 
Pekla je Triglav postal razgledna gora in izletni cilj širšim 
krogom. S tem delom je tudi Alpenverein prevzel do ustanovitve 
SPD vodstvo planinstva v Triglavskem pogorju in je izpodrinil 
Turisten Club, katerega cilji so bili zgolj planinski.22 

Za Kotom je bilo treba odpreti še Vrata in najti iz njih dostop 
proti Dežmanovi koči. Naraven dohod sem je vodil pod steno 
čez Prag, katerega so se že preje posluževali redki divji lovci. 
Aljaž v svojih spominih omenja, da je že stari Šmercev oče z 
Mojstrane lezel v svoji mladosti tod preko, ko tod ni bilo še 
nobenih klinov. Pozneje sta ta prehod zavarovala z lesenimi klini 
Požganc in Kobar za lovca Galleta, torej zgolj za lovsko uporabo. 
Po zgraditvi Dežmanove koče pa sta to pot ista dva opremila za 
Alpenverein z železnimi klini in sta obenem pod Triglavsko 
severno steno izpeljala zvezno stezo na Luknjo, da bi bil s tem 
omogočen dostop k novi koči tudi obiskovalcem iz Trente. Tako 

21 Plan. Vastnik 1923, str. 31. 
22 M. M. Debelakova, Kronika Triglava, Planinski Vestnik 1949, str. 45. 
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je postalo odslej tudi v Vratih bolj živahno. Prej so ljudje tod 
hodili le do Peričnika, h kateremu je Alpenverein že leta 1884. 
dal napraviti dobro pot. 

Ko okrog Triglava gradijo nova pota, pa posamezni domačini 
— vodniki in planinci na čelu s Kugyjem iščejo vedno nove pri-
stope, nova pota tudi na ostale vrhove. Že leta 1884. je dospel 
Kugy z vodnikom Moto iz Planice čez Ozebnik na vrh Jalovca, 
na katerega pa so že preje hodili z južne strani trentarski lovci 
in pastirji. Tako je bil deset let pred njim na vrhu s te strani 
gonjač Miha Črnut iz Loga v Trenti. Kugy se je tudi prvi povzpel 
na Škrlatico, Oltar in Kanjavec, prišel je prvi čez severno steno 
Razor ja in Prisojnika. Bil je na Draškem vrhu, Toscu in je iz 
Zaplanje prodrl kot prvi turist z vodnikom Špikom — Medvedom 
na gredo nad robom brezna Severne triglavske stene, ki je še 
sedaj znana kot Kugyjeva polica — po kateri nas pot privede 
na ledenik in Kredarico. Tuma pa je leta 1886 prvi preplezal 
severno steno Mojstrovke in se pozneje povzpel kot prvi na 
mnoge vrhove zlasti v Zapadnih Julijcih. Sledili so mu številni 
nemški in češki plezalci. 

Nemška planinska društva so v tem času odprla tudi nekaj 
poti izven Triglavskega območja. Tako poti: na Mangart, Črno 
prst, kjer so že 1885. leta postavili Mallnerjevo kočo. Stezo je 
leta 1893. Turisten Club nadelal tudi od koče na vrh in jo mar-
kiral. V avgustu tega leta so markirali tudi staro komunikacijsko 
stezo iz Soče v Bohinj preko Komne, Malih vratc, čez planino 
Za skalo in Brusnike. Prav tako je TC nadelal pot s Prodov na 
Triglavsko škrbino ob Rjavcu na vrh Triglava, kot najkrajši 
dostop na vrh, sekcija »Krain« pa je ponovno izboljšala pot skozi 
Kot in na vrh Triglava z novimi klini. Markirali so nadalje stezo 
z Bleda čez Pokljuko h koči Marije Terezije in iz Velega polja 
skozi Velsko dolino na Dolič. 

V Kamniških Alpah pa so nemška planinska društva v tem 
času gradnjo poti povsem zanemarila. Kar je bilo, je napravil 
Frischauf na svojo pest. Že leta 1875 je ustanovil planinsko 
družbo »Santhaler«, ki ji je bil tudi načelnik in ki mu je po-
magala pri graditvi potov. Leta 1876 je bil pa v Kamniku usta-
novljen Steiner-Touristen Club, ki pa tudi ni storil ničesar za 
gradnjo poti, naslednje leto pa v Celju »Santhaler Alpen Club«, 
iz katerega se je leta 1884. izcimila celjska sekcija Alpenvereina. 
V Grintavčevi skupini je zastavila s svojim delom tudi sekcija 
»Krain«, ki je postavila Zoisovo kočo, a razen nadelave poti sem 
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gori k njej tudi ni napravila nič drugega. Vse delo na tem 
področju je morala prevzeti nato šele mlada Savinjska podruž-
nica SPD. 

4. Doba SPD od ustanovitve do prve svetovne vojne 1895—1914 

Pričenjamo z dobo, ki je prinesla odločilen preobrat v vsem 
nadaljnjem planinskem udejstvovanju in ki pomeni pravo zlato 
dobo tudi v graditvi novih planinskih poti. Saj je dejansko večina 
turističnih planinskih poti, ki prepletajo naše Julijske in Kamni-
ške Alpe, nastalo v tem kratkem času dveh desetletij. Ne preje 
in ne kasneje ni bil dosežen takšen polet in razmah. Čeprav so 
pričela graditi planinska turistična pota že nemška planinska 
društva, so ee njihova prizadevanja, kot smo že omenili, omejila 
več ali manj le na neposreden okoliš Triglava. Vsa pozornost je 
veljala le njemu. Tudi niso bila ta pota zgrajena prvovrstno. 

Mlado SPD pa je sedaj, če se je hotelo uveljaviti, bilo pokli-
cano k temeljitemu in obsežnejšemu delu tudi v tem oziru. To 
je zahtevala tudi narodna zavest, da v domačih gorah ostanejo 
gospodarji domačini in ne tujci. Ne bom omenjal na dolgo ozadja, 
kako je nastalo SPD, ker je to znana stvar, temveč se bom omejil 
na njegovo delo v graditvi poti. Razmere so že zdavnaj klicale 
po slovenski planinski organizaciji, družba planinskih »piparjev« 
j e bila nje predhodnik in tudi dovški župnik Aljaž je krepko 
pripravljal pot začetim delom v Triglavu. 

Novoustanovljeno SPD si je za eno svojih glavnih nalog 
zadalo prav gradnjo novih poti. A ravno pri teh delih je pogosto 
prišlo v opreko in ostre spore z Nemci. Kjerkoli je bil lastnik 
zemljišča Verski zaklad ali gozdni erar, ni SPD moglo doseči 
niti dovoljenja za zaznamovanje že obstoječih stez, dočim so 
nemška planinska društva tam prejela svet za gradnjo koč in 
poti in so se zato tudi povsod tod blesteli lb nemški napisi na 
kažipotih.23 

Vso oporo pa je nasprotno dobilo SPD v domačinih, kakor 
tudi pri občinskih odborih, ki so imeli tod v planinah svojo posest. 
(Trenta, Dovje itd.) Podporo so SPD nudili tudi češki inteligenti, 
ki so v okviru SPD ustanovili svojo podružnico in vneto delovali 
zlasti na jezerski strani Kamniških Alp in Grintavčevi skupini. 
Ti so že v prvem desetletju SPD izvršili tod vrsto drznih pla-

23 Plan. Vestnik 1933, Tominškovi spomini, str. 279 
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ninskih poti, ki so izhajale od njihove koče na Ravneh. Pri tem 
so hodili z roko v roki s Savinjsko podružnico in njenim načel-
nikom Franom Kocbekom, ki je tudi v vzhodnem delu Savinjskih 
Alp dal napraviti vrsto planinskih poti. V okrilju SPD so se 
javljale nove podružnice, ki so skrbele za pota na svojem po-
dročju: tako med najstarejšimi Kamniška, katere tajnik, učitelj 
Miha Kos s Homca, je pridno iskal in markiral nova pota na 
južni strani Grintavčeve skupine, zlasti okrog Jermanovih vrat. 
Nadalje Kranjska podružnica, ki je uredila dokaj poti v Storži-
čevi in Krvavčevi skupini. 

Ena najvažnejših nalog osrednjega odbora SPD pa je bila 
v tem času: osvojiti si spet Triglav, kjer so povsod dominirali 
Nemci. Treba je bilo tod novih potov in koč. Na delo je šel 
najprej Aljaž, ki je leta 1895. na svoje stroške postavil stolp na 
vrhu Triglava in kupil od dovške občine svet za gradnjo koče 
na Kredarici. Res je SPD osvojilo njegov načrt in pričelo graditi 
kočo, ki je bila naslednje leto odprta in je postala najvažnejša 
in najvišja koča v Triglavskem pogorju in obenem središče slo-
venskega planinskega udejstvovanja tod. Leto 1895 je za SPD 
sploh zelo pomembno: poleg Aljaževega stolpa in Kredarice si 
je društvo postavilo tudi Vodnikovo kočo na Velem polju in 
izboljšalo pot na vrh Triglava. Tu so čez greben napeli 130 metrov 
železne žice in zabili še 34 novih železnih klinov, ki so jih de-
lavci vdelali s cementom. Tako je pot dobila sedanjo obliko. Na 
delo v gradnji novih poti se je posebno' vneto vrgel novi, nato 
dolgoletni predsednik SPD dr. Franc Tominšek, ki je neutrudno 
iskal nove pristope, poizvedoval pri pastirjih in lovcih za gamsje 
steze in tako projektiral trase. Med drugim je našel prehod pod 
Cmirom proti Kredarici, čez katerega je nato društvo 1903. leta 
zgradilo iz Trat dobro zavarovano pot, ki so jo imenovali To-
minškovo pot. Ko je SPD tako reševala Triglav iz nemških rok, 
so se ti v nekako nadomestilo podali v Prisojnikovo skupino ter 
v Trento. Za izhodišče jim je bila Vossova koča na Vršiču. Od 
tod so speljevali poti proti Vratom. (Tako n. pr. pod Prisojnikom 
tkzv. Konsulwetterweg.) Nadelali so tudi pot čez Križko steno. 

Tedaj je trentski vikar Josip Abram opozoril SPD na važnost 
T r e n t e in je nato postal tudi iniciator za gradnje celega 
omrežja poti tod. Abram in Tominšek sta dobila od trentarske 
občine dovoljenje in izključno pravico za nadelovanje in mar-
kiranje poti na njenem svetu. Pota je po večini poiskal Komac 
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(Mota) v družbi s Tominškom, a napravil jih je Anton Tožbar 
(Špik) z delavci. 

Osrednje društvo je v tej dobi delalo samo ali po svojih 
podružnicah pota po vseh Julijskih Alpah, tudi po zapadnih in 
celo po Koroškem, tako da je bil to čas, ko je SPD zajelo celotno 
področje naših Alp in to mrežo tudi sistematično izpolnjevalo. 
Vojna pa je to delo prekinila in mestoma celo uničila. Poglejmo 
si po kronološkem redu glavne poti, ki jih je SPD zgradilo v 
teh dvajsetih letih. 

Najdelavnejša v tem oziru je bila Savinjska podružnica. 
Kocbek je tu že leta 1893. dal napraviti povsem novo pot z 
Logarske doline na Moličko planino, kjer je podružnica postavila 
svojo prvo kočo, naslednje leto pa je pot podaljšal na vrh Oj-
strice preko grebena (tkzv. Kocbekova pot). Od koče je trasirai 
in zaznamoval tudi pot na Veliki vrh. Nadalje je Savinjska po-
družnica nadelala nove, boljše poti od slapa Rinke na Okrešelj 
ter iz Korošice na Dedca. Poti so delali domačini: predvsem 
vodniki Krašovec, Uršič in Planinšek. 

Leta 1898 je odprla Savinjska podružnica novo pot iz Luč 
h Kocbekovi koči mimo Pečovnika; nadelala je nadalje staro 
pastirsko pot iz Šibja v dolino Štajerske Bele in na Korošico. 
Povsem novo pot je nadalje napravila skozi Robanov kot, kjer je 
bila doslej le lovska steza. (Poročilo občnega zbora Savinjske 
podružnice leta 1898.) Tako je postala Kocbekova koča središče 
in izhodišče turistike v Savinjskih Alpah. 

Savinjska podružnica pa je napravila pota tudi izven tega 
področja, tako n. pr. na Golteh, kjer je tudi postavila Mozirsko 
kočo in sem nadelala pot iz Mozirja in Rečice ob Savinji ter na 
vrh Boskovca in na Kal v smeri proti Smrekovcu. Prav tako pot 
na Raduho ter iz Bočne na Menino. 

V Julijskih Alpah pa je bila sedaj najvažnejša koča na Kre-
darici. Do nje je SPD izpeljalo novo pot od studenca, kjer se 
združita Tominškova pot in pot čez Prag preko kotličev pod lede-
nikom. Obenem so napravili tudi novo pot sem od Kotla nad 
Peklom pod Ržjo. Tako je Kredarica dobila novo zvezo z Vrati in 
Kotom. Čez Krmo pa so že do sedaj vodile dobre lovske poti, ka-
tere je SPD sedaj le popravilo. V letnem poročilu za leto 1898 
SPD javlja, da je samo v tem letu popravilo nad 100 poti in po-
stavilo 80 napisov, kar dovolj označuje skrb društva za planinske 
poti v tem času. Seveda so pri tem vštete tudi podružnice. Tako 
je Soška podružnica napravila v nekaj letih kar štiri poti na Krn: 
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iz čezsoče, iz Drežnice, iz Gabrij (preko vasi Krn) in iz Tolmina 
čez Sleme. Nadalje je soška podružnica napravila pot iz Podbrda 
na Črno prst. Radovljiška podružnica pa je tod nadelala pastirsko 
stezo čez planino Suho na Rodico. Prav tako je v Planici napra-
vila stezo k izviru slapa Nadiže. Popravili so tudi staro pot iz 
Bohinja čez Komno v zgornjo Soško dolino; markirali so j o Bo-
hinjci. Radovljiška podružnica pa je tod markirala poti na Studor 
ter iz Starih fužin čez Dedno polje in Ovčarijo k jezerom in od-
tod na Kanjavec. Kranjska podružnica je zaznamovala že obsto-
ječa pota na Ratitovec, Porezen, Storžič. Ziljska podružnica je 
usmerila svoje delo v Zapadne Julijce. Napravila je poti na Lovca 
(2079 m), na Nabojs in Viš (2669 m) ter iz Višarij na Zajezero. SPD 
je nadalje leta 1900 zgradilo dobro vozno pot iz Mojstrane do 
stičišča dolin Krme in Kot, tako imenovano pot v Tnalu, tej je 
sledila tudi gradnja jahalne poti skozi Krmo. 

V Kamniških Alpah so v poslednjih letih 19. stoletja gradili 
celo vrsto novih poti. Tako so Čehi napravili novo turistovsko pot 
na Savinjsko sedlo, Virnikov Grintavec, v. Lograsko dolino preko 
Vodin ter k Turškemu žlebu, skozi katerega pa je Savinjska po-
podružnica napravila 1900. leta zavarovano' pot ter odtod na vrh 
Skute, kot eno najvažnejših tod; nadalje direktno pot iz Korošice 
na Ojstrico ter iz Kamniške Bele čez Presedljaj na Korošico. 

V Triglavu je v tem času bila najbolj važna gradnja Tomin-
škove poti. Tu je Tominšek v družbi z gonjačem Turkom in Po-
žgancem našel potrebni prehod iz Vrat proti Kredarici, to je v 
smeri, koder so že prej gonili ovce in koze pod Cmir, na kar spo-
minja ime Kozja dolina. Leta 1903 je bila pot odprta, kot »sloven-
ska pot« v nasprotju z »nemško« čez Prag. 

Sedaj je prišla vrsta na Trento. To so planinci vedno bolj 
obiskovali, odkar so tod zgradili leta 1900 vozno cesto iz Soče л 
Log. Treba je bilo preskrbeti za dobre dostope odtod na Triglav, 
Prisojnik in Jalovec. Res je SPD v nekaj letih zgradilo s polno 
podporo domačinov vrsto odličnih poti: novo pot čez Komar in 
Dolič na Triglav (odprta 8. avgusta 1904), kot najkrajšo zvezo s 
Triglavom (krajša kot Kugy jeva čez Rušo in Skok). Od te poti 
so napravili odcep čez Rušo preko Luknje v Vrata. Tako je tudi 
Tominškova pot dobila boljšo zvezo s Trento, kajti stara pastir-
ska, kasneje imenovana Nemška pot, na pobočju Pihavca je bila 
kaj nerodna in zaradi padajočega kamenja celo nevarna. 

Na Razor je SPD speljalo s Trente kar dve poti: prvo od 
cerkve v Trenti čez grapo Korita in preko planine Mlinarice. V 
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gornjem delu je bila močno zavarovana s klini in žico. Druga pa 
je držala ob potoku Krajcarici in nad Velim potokom čez Kriške 
pode. Tu se je sešla tudi z novo potjo iz Vrat na Stenar. 

Na Jalovec so enako napravili dve poti z južne strani: Iz 
Trente so doslej sem zahajali le divji lovci po policah čez Jezerce. 
Te police pa niso bile prikladne za turistovsko pot. SPD je zato 
izbralo povsem novo traso preko sedla Škrbinice (2000 m) v sleme 
Pelea, ki se vleče od Jalovca na jug k Bavškemu Grintavcu. Tako 
je potekla nova pot iz Trente mimo izvira Soče v pobočje Prav-
nika in preko trentske planine v jalovčevo pobočje. Še težavnejše 
je bilo zgraditi drugo pot na Jalovec iz Koritnice. Ta poteka iz 
Srednjega Loga in se pod Ozebnikom združi s trentsko. Otvor jeni 
sta bili obe poti 26. avgusta 1906. 

Dve feti kasneje je bila napravljena tudi nova slovenska pot 
na Prisojnik po njegovih južnih pobočjih in obenem z njo zveza 
na Razor. Tudi to je napravil Tožbar-Špik. 

Leta 1909 so se tudi lotili obsežnega dela poti v Škrlatičini 
skupini. Spet je bil Tominšek, ki je našel preko Dolkov ugoden 
pristop iz Vrat. Pot so izdelali od Aljaževega doma preko sred-
njega Dolka pod Glavico po jugovzhodni strani na vrh Škrlatice, 
obenem pa napravili še odcep na Rogljico, oziroma Dolkovo špico. 
Drugo pot pa so tu vsekali v kadunji med Stenarjem in Rogljico 
na Križ in vrh Križke stene. S tem je bila ustvarjena zveza med 
Vrati in Pišnico. Iz Pišnice so napravili tudi pot od Črnega stu-
denca na Špik.24 

V Kamniških Alpah je v tem času speljala Savinjska po-
družnica nova pota okrog Okrešlja. Tako novo boljšo pot na 
Jermanova vrata, ki je bila nujno potrebna zaradi novozgrajene 
Kamniške koče. Stara Frischaufova steza je bila namreč kaj slabo 
zavarovana, za prijeme so služila le macesnova debla s štrelji. 
Tedaj so napravili tod dobro zavarovano pot. Z južne strani pa 
je h koči dal napraviti celo jezdno pot zakupnik lova knez Win-
dischgrätz. Tako sta bili šele leta 1905 zvezani Bistriška in Logar-
ska dolina z dobro turistično potjo. Osrednje društvo je nato 
napravilo tudi pot preko Brane čez Kotliče na Tursko goro, na 
Mrzlo goro pa so le za silo nadelali pot. Novo pot so napravili tudi 
na Planjavo in Škarje. 

V času, ko so gradili bohinjsko progo, je SPD spet obrnilo 
pozornost bolj na te gore. Tako je nadelalo grebensko pot od 

24 Plan. Vestnik 1933, Tominškovi spomini, str. 280. 
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Črne prsti na Rodico in Podrto goro; nato so izboljšali in skraj-
šali tudi turistično pot od Savice čez Komno in Prehodavce v 
Sočo in prav tako tudi na Triglav preko Velega polja, s tem da 
so pot prestavili više gori pod Tose. 

Ziljska podružnica poroča v tem času o gradnji poti na Obir, 
novoustanovljena Selška podružnica pa popravlja in markira 
poti na Ratitovcu in odtod preko Jelovice do Bohinja. Kranjsko-
gorska podružnica nadela pot iz Planice na Visoko Ponco ter s 
Klanških jezer na Mangart, medtem ko na Montažu gradijo 
Nemci, ki so močno zahajali sem s Trbiža. 

Čehi grade leta 1908 pot na severni strani Kočne, Alpenverein 
pa zveže Vršič s Planico po stari pastirski poti skozi Grlo in čez 
Sleme ter zgradi pot na Mojstrovko po njeni južni strani. SPD 
nadalje napravi pot iz Tamarja na Kotovo sedlo in s tem vzpo-
stavi zvezo s Koritnico, iz Soče pa zgradi pot na Bavški Grintavec. 

To široko zasnovano delo pa je prekinila prva svetovna 
vojna. Vojaštvo je zasedlo planinske koče in fronta je zajela 
Soško dolino in zapadne Julijce. Za oskrbo vojaštva tod je bilo 
nujno zgraditi nova pota zlasti po tolminskih in bohinjskih hribih. 
Ker se je prav iz Bohinja preskrboval velik del fronte okrog 
Krna, kjer so bili z Italijani srditi boji, so Avstrijci zgradili po-
ložnejšo in širšo pot v mnogih okljukih od Savice na Komno. 
Glavni oskrbovalni center tod je bila Planina na Kraju, ki je 
dobila številna poslopja in vsevprek držeča pota. Celo žično 
vzpenjačo so imeli tod gori. Od tod pa so zgradili široko pot na 
Bogatinovo sedlo in preko njega proti Krnu na planino v Duplji. 
Vsa Komna je bila takorekoč preprežena z vojaškimi potmi in 
povsod so postavljali nove zgradbe, ki so pa sedaj že po večini 
razpadle (Planina na Kraju, Govnjač), dočim so pota, več ali manj 
poškodovana, ostala in služijo sedaj, vsaj nekatera, v turistične 
namene. Omenim naj iz tega časa tudi vojaško cesto iz Kranjske 
gore preko Vršiča v Trento, ki so j o delali ruski vojni ujetniki in 
ki je tako bolje zvezala Gornjo Savsko in Soško dolino. Vojaštvo 
je zgradilo tudi širšo pot iz Bohinja, od Sv. Janeza, Čez Globoko 
na Tolminsko. 

Stanje po prvi svetovni vojni 

Z mirovno pogodbo v Rapallu smo izgubili Goriško in s tem 
tudi velik del Julijskih Alp. Za 25 let je bilo izgubljeno ozemlje, 
kjer je SPD toliko gradilo in so pota in koče prešle v italijanske 
roke. SPD je bilo sedaj prisiljeno omejiti svoje delo le na naj-
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zahodnejši del Julijcev in v Kamniške Alpe. Italijani niso gradili 
novih turističnih potov, pač pa obilico vojaških, obmejnih poti, 
tako imenovane »mulatiere«, ki so jih iz obmejnih postojank iz-
peljali prav pod vrhove; n. pr. na Dolič, Za plan jo iz Trente, iz 
Tolmina pod Bogatin itd. 

Po nesrečni razmejitvi je nastal tudi glede planinskih potov 
nov problem. Ker je tekla nova meja po vrhovih, pota nanje pa 
so držala naokoli, zdaj po severni, zdaj po južni strani, so tako 
bila pogosto presekana. Tako smo izgubili celo vrsto ugodnih pri-
stopov, n. pr. na Prisojnik, Razor, Mojstrovko in Jalovec. Nedo-
stopen nam je bil odslej tudi Triglav iz Trente. SPD je moralo 
tedaj poskrbeti najprej za nove dostope, nova pota, ki so omogo-
čila direkten vzpon po naši strani, večinoma preko severnih sten 
na te vrhove. 

Tako je leta 1926 Kranjskogorska podružnica napravila novo, 
zelo lepo izpeljano pot na Prisojnik. Napravil jo je Trentar Hanza 
Vertelj z delavci in se zato po njem imenuje Hanzova pot. Stara 
pot, ki je vodila od slovenske Tičarjeve koče na Vršiču na vrh, je 
pripadla Italiji; bila pa je tudi poldrugo uro daljša od nove. 

Dve lieti za tem je osrednje društvo vsekalo novo drzno izpe-
ljano pot čez severno steno Mojstrovke. V ostalem pa je bila 
mreža planinskih potov sedaj izpolnjena in treba je bilo popra-
viti le mnoga pota posebno v Bohinju, ki so med vojno utrpela 
škodo. Zlasti nujno je bilo treba popraviti pota bivšega Alpen-
vereina, ki so sedaj obenem s kočami pripadla SPD. Vedno večji 
obisk planin pa je zahteval tudi nekaj novih krajših poti tudi 
tam, kjer so že obstajala stara, zložna pota ter nove na manj po-
membne vrhove. Vedno več je bilo planincev, vajenih sten, zato 
so tudi širšemu krogu postale vabljive nove poti preko sten. In 
tako je SPD v razdobju med obema vojnama nekaj takih na pol 
plezalnih poti res zgradilo: tako najprej novo plezalno pot na 
Planjavo, leta 1930 od Staničeve koče pot na Rjavino ter nasled-
nje leto na Vrbanovo špico in Cmir, tik pred drugo svetovno 
vojno pa je Celjska podružnica zgradila znano Kopinškovo pot 
čez severno steno Ojstrice. Osrednji odbor je nadalje napravil 
zvezno pot med zgornjo Krmo in Staničevo kočo čez preval med 
Ržjo in Rjavino, v Kamniških Alpah pa je napravil novo, boljšo 
pot v Žrelu nad Češko kočo. 

V splošnem je v tej dobi nastal že zastoj v graditvi novih 
poti. Mreža teh je bila pač že izpeljana in nove pristope so utirali 
le še alpinisti v stenah. Prišla je druga svetovna vojna, ki je spet 
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povzročila občutno škodo planinskim kočam in potem. Vseh pet 
let med vojno ni nihče obnavljal planinskih poti. Plazovi in hudo-
urniki so odnašali steze in zasipalo jih je kamenje. Vse to je bilo 
treba po osvoboditvi popraviti, kar se je v glavnem pričelo izva-
jati vsaj v Julijskih Alpah v letu 1948. Treba je bilo nadalje ob-
noviti pota na primorski strani Julijcev, ki so nam spet pripadla. 
Za planinska pota so marsikje tudi koristno uporabili vojaške 
steze in »mulatiere«. Planinsko društvo Jesenice je svoje delo-
vanje usmerilo v glavnem v področje Vršiča in Jalovca. Tam j e 
poleg popravil napravilo tudi novo, drzno izpeljano, a dobro za-
varovano pot z Vršiča po Prisojnikovi steni skozi Okno. Jeseni 
leta 1951 pa je zgradilo novo pot po vzhodnem in južnem pobočju 
Mojstrovke h koči pod Špičko. Na Jalovec je obnovilo dve poti: 
prvo preko Velikega Ozebnika, drugo po steni Malega Kota. Z 
obnovitvijo zavarovane steze preko Škrbine za Gradom pa je 
omogočena od te koče pot v dolino Bavščice ter v Bovec in preko 
loške Koritnice v Log pod Mangartom. 

Ostala društva pa v glavnem še sedaj obnavljajo pota v 
svojih sektorjih. 
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Dr . A r n o š t B r i l e j , Priročnik za planince, Ljubljana 1950. 
Z b o r n i k ob 40 letnici Planinskega društva, Ljubljana 1933. 
B a d j u r a R u d o l f , Na Triglav v kraljestvo Zlatorogovo, Ljubljana 1922-
P l a n i n s k i V e s t n i k (ter G o r e in 1 j u d j e), vsi letniki od 1895 do 1950-

Večina poročil o gradnji poti novejše dobe sem dobil v Plan. Vestniku in 
v »Gore in ljudje«, bodisi da so izrecno navedena ali pa razvidna le zi poročil 
občnih zborov. Nadalje sem dobil v teh revijah važne prispevke v Kroniki 
Triglava, ki jo je v zadnjih letnikih Plan. Vestnika objavila M. M. Debelakova-
V njih so tudi poročila o gradnji poti okrog Triglava. Podobne navedbe sem 
dobil v Spominih Jakoba Aljaža, Henrika Tume in Franca Tominška, objav-
ljenih prav tako v Planinskem Vestniku. 
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Planinske poti v slovenskih Alpah 

LES CHEMINS DE MONTAGNE DANS LES ALPES SLOVÈNES 

J a n k o T a v č a r 

L'auteur explique d'abord le but de l'étude présente : il s'est proposé 
de répondre à la question quel est l'âge des chemins tracés dans les 
montagnes slovènes, quelle fut leur évolution et quels besoins ont pré-
sidés à leur naissance. Comme ce dernier point lui semble le plus impor-
tant, il associe à son étude un bref aperçu historique sur la vie éco-
nomique et sur l'alpinisme dans les montagnes slovènes. L'auteur se 
limite aux Alpes Juliennes et aux Alpes de Kamnik en remarquant que 
dans les Karavanke et les autres massifs de moindre importance le tou-
riste peut suivre les pistes naturelles et n'a pas besoin de chemins tracés. 

L'histoire des chemins alpins correspond donc aux phases évolutives 
de l'alpinisme. 

La caractéristique des chemins alpins qui datent de l'époque pré-
cédant la naissance de l'alpinisme est le fait qu'ils sont restés limités 
aux régions exploitées économiquement par les habitants du pays. Les 
bergers ont tracé des chemins jusqu'aux alpages où ils menaient paître 
leur menu bétail, les chasseurs jusqu'aux terrains de chasse, tandis que 
les premiers sentiers alpins plus importants et qui permettaient le trans-
port de marchandises furent l'oeuvre des mineurs et des charbonniers. 

L'idée alpine, née dans la seconde moitié du 18e siècle parmi les 
habitants de villes, donna l'initiative pour le traçage des premiers che-
mins touristiques. Les naturalistes sont partis les premiers à la conquête 
des sommets. Avec l'aide des guides du pays, ils vainquirent en 1778 
le Triglav, la plus haute montagne slovène. Les plus illustres parmi eux 
furent Hacquet et Žiga Zois qui fit élever les premiers refuges dans 
la haute montagne et tracer les premiers chemins y conduisant. 

La première moitié du 19e siècle marque un léger arrêt dans l'évo-
lution de l'alpinisme qui ne reprend que dans la seconde moitié de ce 
siècle. C'est l'époque de l'alpinisme classique, né de l'amour croissant 
pour les montagnes et leurs beautés. C'est aussi l'époque où l'on construit 
les premiers chemins touristiques au sens strict du mot pour ouvrir la 
montagne aux alpinistes toujours plus nombreux qui veulent découvrir 
le monde alpin seuls, sans guides. 

Les principaux chemins d'accès au massif du Triglav partaient, 
comme dans le passé, de la vallée de Bohinj où les pentes sont plus 
douces. En 1870, on traça les premiers sentiers assurés menant jusqu'au 
sommet du Triglav, et on édifia un refuge sous ce sommet même qui, 
étant la plus haute montagne slovène, fut le centre des efforts du jeune 
alpinisme slovène. L'amour pour les montagnes se répandit aussi dans 
le Littoral slovène où l'on commença de construire de nouveaux chemins 
menant au sommet du Triglav du côté Ouest, de la vallée de Trenta. 
Parmi les alpinistes qui ouvrirent cette région, se distingue surtout le 
Triestin dr. Kugy avec son équipe de guides natifs de la Trenta. En 1870 
fut inaugurée la voie ferrée reliant Ljubljana à Trbiž. Depuis ce temps, 
les touristes préfèrent les voies d'accès au Triglav qui partent de la Dolina. 

175 



Janko Tavčar 

En cette époque, toute la vie culturelle en Slovénie est agitée par 
la lutte entre les Slovènes et les Allemands. L'alpinisme aussi en perçoit 
les répercussions en tant qu'une compétition acharnée s engage entre les 
clubs alpins slovènes et allemands. La section « Krain » de la société 
allemande-autrichienne d'alpinisme s'arroge temporairement la primauté 
dans la region qu'avait ouverte la nouvelle ligne ferroviaire. Elle édifie 
un refuge sous le Triglav et construit des chemins d'accès empruntant 
les vallées de Kot et de Yrata. En même temps, le réseau de chemins 
touristiques se multiplie aussi autour des autres sommets des Alpes 
Juliennes. L'auteur étudie en détail leur historique. 

L'activité des clubs alpins allemands en Slovénie obéissait souvent 
aux considérations qui tenaient plus du chauvinisme que de l'alpinisme. 
Si ces clubs jouaient quand même un rôle utile dans les Alpes Juliennes 
où ils ouvrirent de nombreux chemins nouveaux, ils eurent au contraire 
une influence néfaste dans les Alpes de Kamnik où leurs efforts ten-
daient surtout à freiner le développement des sentiers touristiques. La 
plupart de chemins dans les Alpes de Kamnik datant de cette époque 
ont été construits sur l'initiative de Frischauf qui collaborait étroitement 
avec les clubs slovènes. 

L'activité alpine dans les Alpes de Kamnik ne prit son plein essor 
que dans l'époque suivante, celle de la Société alpine slovène, fondée 
en 1893. Entre cette date et l'année 1914 se situe l'âge d'or du développe-
ment des chemins alpins. 

En poursuivant, l'auteur décrit en détail l'évolution de nombreux 
chemins dans les Alpes de Kamnik où les alpinistes tchèques aussi ont 
joué un rôle très actif. Dans les Alpes Juliennes, les jeunes alpinistes 
slovènes s'efforçaient surtout à reprendre la primauté dans la région 
du Triglav à la société allemande, et ils y parvinrent par le traçage 
de nouveaux sentiers et par la construction d'un nouveau refuge. Ils 
continuèrent à ouvrir de nouvelles régions en construisant un réseau de 
chemins dans les Alpes Juliennes Occidentales et Orientales, ainsi que 
dans une partie de la Carinthie. Lorsque une nouvelle ligne ferroviaire 
vint traverser la vallée de Bohinj, les montagnes de Bohinj virent, elles 
aussi, un grand afflux de touristes. 

Le rapide développement des chemins alpins fut interrompu par 
le début de la première guerre mondiale qui étouffa toute activité alpi-
niste. En établissant un front dans les Alpes Juliennes mêmes, la guerre 
y a cependant laissé quelques routes, notamment à Vršič et à Komna, 
et de nombreux chemins de transport militaires. 

Après la première guerre mondiale, les Alpes Juliennes furent in-
justement partagées entre la Yougoslavie et l'Italie. C'est pourquoi le 
premier souci des alpinistes slovènes après la guerre fut de raccorder 
les chemins conduisant aux sommets partout où la nouvelle frontière 
les avait tronçonnés. 

La seconde guerre mondiale marque un nouveau temps d'arrêt dans 
l'activité alpiniste. Les premières années après la guerre furent con-
sacrées à la réfection des chemins endommagés et à la construction 
de nouveaux refuges, surtout dans les régions à l'ouest de l'ancienne 
frontière, et qui ont, à leur tour, exigé le traçage de nouveaux chemins. 

176 


