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PROGRAM 
 
1. DAN, 8. junij (petek) 
 

9:00–9:30 registracija 

9:30–10:00 pozdravni nagovori 

 
predavanja 

 
ZGODOVINA 
 

10:00–12:00 Peter Mikša: Kako je Triglav pristal v grbu Republike Slovenije 
Mojca Marija Peternel: Aljažev stolp – zgodba z naslovnice leta 
1895? 
Janez Mlinar: V senci gora. Oblikovanje Zgornjesavske doline kot 
turistične destinacije 
France Malešič: Pravi začetek reševanja v slovenskih gorah: 
reševanje Antona Korošca 6. julija 1822 s Triglava 
Irena Lačen Benedičič, Saša Mesec: Prva vpisna knjiga Aljaževega 
stolpa 
Grega Žorž: Na zahodni strani Triglava med obema vojnama 

 
12:00–12:15 

 
odmor 
 

 
predavanja 

 
ZGODOVINA, GEOGRAFIJA IN GEODEZIJA 
 

12:15–14:00 Alenka Župančič: Po sledeh arhivskih dokumentov na Triglav: ob 
111-letnici vzpona 
Primož Gašperič, Matija Zorn: Gorski relief na starih zemljevidih 
slovenskega ozemlja 
Miha Pavšek, Matija Zorn, Matej Gabrovec: Triglavski ledenik - 
sedem desetletij rednih opazovanj in meritev 
Mauro Hrvatin, Matija Zorn: Recentne spremembe rečnih 
pretokov in pretočnih režimov v Julijskih Alpah 
Dušan Petrovič, Anita Anželak, Tilen Urbančič, Dejan Grigillo: 
Primerjava makete Triglava ob Bohinjskem jezeru z dejansko 
obliko gore 
Peter Mikša: Jugoslovanski kralj Peter II. Karađorđević na Triglavu 

 
14:00–15:00 

 

 
kosilo 
 



POSVET OB 240-LETNICI PRVEGA DOKUMENTIRANEGA VZPONA NA TRIGLAV 

11 

 

 

 
predavanja 

 
ŠPORT IN TURIZEM 
 

15:00–16:40 Herman Berčič: Triglav z vidika športnega turizma 
Blaž Jereb, Tadej Debevec, Stojan Burnik: Planinstvo na Fakulteti za 
šport – od Golovca do Triglava 
Tomaž Pavlin: Triglav v športu 
Irena Mrak, Majda Odar, Anže Krek, Miha Marolt, Kristijan Breznik: 
Značilnosti pristopov na najvišjo goro v Sloveniji (Triglav, 2864 m) 
Peter Mikša, Nejc Pozvek: Triglavska severna stena in prvi vzponi 
Ljudmila Bokal: Ime Triglav kot enota slovenskega leksikalnega 
sistema 

 
16:40–16:55 

 
odmor 
 

 
Predavanja 

 
DEDIŠČINA, ARHEOLOGIJA IN ZGODOVINA 
 

16:55–18:15 Peter Mikša, Matej Ogrin, Kristina Glojek: Gorska identiteta 
Slovencev 
Borut Peršolja: Gorništvo in Triglav: sedanjost v luči njune 
prvobitnosti 
Marija Ogrin: Najstarejše postojanke v Vzhodnih Julijskih Alpah 
France Malešič: Kdor išče, ta najde: imena, izrazi, dejanja in 
dogajanja 
Nataša Mrak, Anita Zupanc: Triglav – moj dom? 
Maja Vehar: Zaobljuba pred Bogom in Triglavom: postavitev koče 
in kapelice na Kredarici ter primer poroke kot izražanja 
pripadnosti slovenstvu 

 
18:20–19:40 

 
V kraljestvu Zlatoroga: projekcija prvega slovenskega 
celovečernega filma z uglasbitvijo skladatelja Andreja Goričarja; 
glasbena spremljava: Matej Haas (violina), Jakob Bobek (klarinet), 
Milan Hudnik (violončelo) in Andrej Goričar (klavir) 
 

 
20:00 

 
večerja 
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2. DAN: 9. junij (sobota) 
 

 
predavanja 

 
DEDIŠČINA, ARHEOLOGIJA, ZGODOVINA IN GEOGRAFIJA 
 

9:00–11:00 Manca Volk Bahun, Matija Zorn, Miha Pavšek: Snežni plazovi v 
Triglavskem pogorju 
Miran Hladnik: Triglavske partizanske plošče 
Janez Bizjak: Triglav, sveta gora med mitom in resničnostjo 
Jože Mihelič: Triglav in Legenda o Zlatorogu 
Mitja Šorn, Janez Duhovnik, Tadej Debevec: Gorsko vodništvo v 
Triglavskem pogorju – od nekdaj do danes 
Peter Skoberne: Predlog Albina Belarja za zavarovanje Doline 
Triglavskih jezer (1908) 

 
11:00–11:15 

 
odmor 
 

 
predavanja 

 
DEDIŠČINA, ZGODOVINA , GEOGRAFIJA IN ETNOLOGIJA 
 

11:15–13:00 Alojz Budkovič: Bohinjska podružnica TK Skala 
Dušan Škodič: Določitev meje na Triglavu in vojašnica Morbegna 
Špela Ledinek Lozej, Saša Roškar: Planina Velo polje 
Marko Slapnik: Interpretacija gorske narave v Kamniško-Savinjskih 
Alpah z ozirom na Triglav kot simbol slovenstva 
Franc Zabukošek: V spomin na 145. letnico gorniškega društva 
Triglavski prijatelji (1872–2017) 
Jure Tičar, Matej Lipar, Matija Zorn, Erika Kozamernik: Triglavsko 
podzemlje 

 
13:00–14:00 

 

 
sklep in kosilo 
 

 
14:00–16:00 

 

 
Iztok Butinar: Vodeni ogled z vodnikom TNP do Severne triglavske 
stene 
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POSVETOVANJU NA POT … 
 

26. avgusta bo minilo 240 let od kar so kot prvi dokumentirano stopili na naš najvišji vrh 
Štefan Rožič, Matevž Kos, Luka Korošec in Lovrenc Willomitzer oziroma »štirje srčni 
možje« iz Bohinja. Čeprav je z njihovim podvigom povezanih več odprtih vprašanj, pa 
dejstva, da je bil vrh osvojen ni oporekati. 
Danes je Triglav deležen množičnega obiska, kar pomeni, da je relativno lahko dostopen, 
pred 240 leti pa ni bilo tako, saj so se morali prvopristopniki še kako potruditi, da so 
osvojili vrh. Do vrha ni vodila današnja »avtocesta«, pot (no poti še ni bilo) pa je bila 
mestoma široka zgolj dobrega pol metra, zato se ni čuditi, da so pri vzponu tudi 
»oklevali« (Lovšin, Hribar in Potočnik 1979, 56). 
Triglav je bil starim Slovanom bog, mnogo kasneje mesto umetniškega in raziskovalnega 
navdiha ter (žal) tudi mednacionalnih trenj. Danes predstavlja tako naravno kot kulturno 
dediščino in nam je Slovencem simbol v mnogoterem pomenu (Strojin 1980, 5). Vse to 
nam bodo skušali približati avtorji predavanj na dvodnevnem posvetovanju v Slovenske 
planinskem muzeju v Mojstrani, ki smo ga kratko naslovili »Triglav 240«. S 
posvetovanjem se tudi raziskovalci in drugi poznavalci slovenskega gorskega sveta 
pridružujemo dogodkom, ki bodo v letu 2018 obeležili »prvi vzpon«. Zvrstilo se bo blizu 
štirideset predavanj s področij zgodovine, arheologije, geografije, geodezije, etnologije, 
turizma in športa ter dediščine. 
Želja organizatorjev je bila, da bi zajeli kar najširši spekter področij, ki s svojim 
preučevanjem posegajo na območje Triglava in Julijskih Alp. Za humanistične znanosti 
lahko rečemo, da nam je to uspelo, žal pa se niso odzvale naravoslovne znanosti, v prvi 
vrsti tu mislimo na geologijo in biologijo. 
Spomnimo še, da obletnica, ki ji posvečamo posvetovanje ni edina, ki je v letu 2018 
povezana s slovenskim gorskim svetom. Mineva tudi 240 let od knjižne objave prve 
upodobitve Triglava (Hacquet 1778) ter 125 let od ustanovitve Slovenskega planinskega 
društva. Ne pozabimo, da obeležujemo tudi 100 let od konca prve svetovne vojne, ki je s 
soško fronto pustila velik pečat v našem gorskem svetu. 
Na koncu omenimo še, da to ni prvi posvet, ki bi ob obletnici »prvega vzpona« zbral 
poznavalce Triglava. Ob pripravah na dvestoletnico je bila konec decembra 1976 
organizirana »javna tribuna« na temo »prvega vzpona« (Triglav … 1977, 180). Zvrstilo se 
je deset predavanj, ki so jih objavili v »Triglavskem zborniku« (1976), nekaj let kasneje pa 
(deloma) poobjavili s še več prispevki posvečenih Triglavu v knjigi »Triglav, gora naših 
gora« (Strojin 1980). 
Prispevki tokratnega posvetovanja bodo objavljeni v knjigi z naslovom »Triglav 240« 
(Zorn in sodelavci 2018). 
 
Literatura 
Hacquet, B. 1778: Oryctographia Carniolica, Zvezek 1. Leipzig. 
Lovšin, E., Hribar, S., Potočnik, M. 1979: Triglav gora in simbol. Ljubljana. 
Strojin, T. (ur) 1980: Triglav, gora naših gora. Maribor. 
Triglav nekdaj in danes, 1977. Planinski vestnik 77-3. 
Triglavski zbornik : ob 200 letnici prvega vzpona na Triglav. Ljubljana, 1976. 
Zorn, M., Mikša, P., Lačen Benedičič, I., Ogrin, M., Marija Kunstelj, A. (ur) 2018: Triglav 240. Ljubljana. 
 

dr. Matija Zorn, glavni urednik 
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KAKO JE TRIGLAV PRISTAL V GRBU REPUBLIKE SLOVENIJE 
 

dr. Peter Mikša 
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino 

peter.miksa@ff.uni-lj.si 
 
 
Gora Triglav, najvišji vrh Julijskih Alp in Slovenije, je za Slovence prvovrsten narodni 
simbol. Kot simbol Slovencev ga je prvič leta 1934 upodobil arhitekt Jože Plečnik. Med 
okupacijo v času druge svetovne vojne je Triglav postal simbol Osvobodilne fronte. 
Prvič je bil dokumentiran na listkih, ki so jih 28. oktobra 1941 po ljubljanskih ulicah 
trosili pripadniki OF. Leta 1947 je Triglav uradno postal republiški državni simbol v 
novi slovenski ustavi v tedanji FLR Jugoslaviji (pozneje SFRJ), ko je bil upodobljen v 
grbu. Tako je ostalo do osamosvojitve Slovenije. Leta 1991 je bil kot glavni sestavni 
del uvrščen v novi grb Republike Slovenije in z grbom v zastavo Republike Slovenije. 
 
 
 
 

ALJAŽEV STOLP – ZGODBA Z NASLOVNICE LETA 1895? 
 

dr. Marija Mojca Peternel 
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta 

mojca.peternel@guest.arnes.si 
 
 
Prispevek poskuša odgovoriti na vprašanje, v kolikšni meri je postavitev Aljaževega 
stolpa na vrhu Triglava odmevala v takratnem tisku in ali je šlo pri tem res morda celo 
za zgodbo z naslovnice. Merilo pri ugotavljanju pomembnosti dogodka v tistem času 
je bilo, kako izčrpno se je o tem pisalo in nenazadnje tudi kje v časopisu je bila novica 
objavljena. Postavitev stolpa smo v prispevku poskušali umestiti v širši kontekst, saj 
vemo, da so časopisi ogledalo časa, v katerem izhajajo. In ker se je Aljaževo dejanje 
zgodilo ravno v obdobju ostrih nacionalnih nasprotij na Slovenskem, nas je zanimalo, 
ali je ob objavi novice morda bilo moč med vrsticami razbrati še kaj več ali je šlo le za 
stvarno poročanje o dogodku. 
V središču raziskave so bili predvsem časopisi iz leta 1895 iz današnjega osrednjega 
slovenskega prostora, pa tudi tisti z Obale in Štajerskega. Na podlagi njihovih odzivov 
je bilo mogoče sklepati tudi na to, kako široko je bilo na ozemlju s slovenskim 
prebivalstvom znano Aljaževo dejanje. 
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V SENCI GORA. 
OBLIKOVANJE ZGORNJESAVSKE DOLINE KOT TURISTIČNE DESTINACIJE 

 
dr. Janez Mlinar 

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino 
janez.mlinar@ff.uni-lj.si 

 
 
Zgornjesavska dolina se je v zadnjih sto petdesetih letih spremenila iz pretežno 
agrarnega območja v izrazito turistično destinacijo. Proces spreminjanja je bil 
postopen. Pogojen je bil z nekaterimi družbenimi spremembami, ki jim lahko sledimo 
od konca 18. stoletja. Izstopata zlasti spremenjeno dojemanje narave in nastanek 
širšega družbenega sloja meščanstva. Dokončen razmah turizma je omogočila 
izgradnja železniške infrastrukture. 
 
 
 
 

PRAVI ZAČETEK REŠEVANJA V SLOVENSKIH GORAH: 
REŠEVANJE ANTONA KOROŠCA 6. JULIJA 1822 S TRIGLAVA 

 
France Malešič 

france.malesic@siol.net 
 
 
Sedem bohinjskih vodnikov in nosačev – štirje so znani po imenu – se je junija 1822 
povzpelo na Triglav z gradivom za triangulacijsko piramido in strelovod. Petega julija 
so spremljali zemljemerca Bosia in pomočnika ter prinesli na vrh zaboj z inštrumenti 
in drugim. Pred viharjem so resno opozorili na smrtno nevarnost in potem po pameti 
odšli. Z Bosiem je ostal vodnik Anton Korošec, ki ga je ponoči ubila strela. Šestega 
julija so se pod vodstvom vodnika Antona Kosa vrnili vsi. Med tremi vzponi in dvema 
sestopoma so si bili pridobili toliko znanja in izkušenj, da so mrtvega tovariša kljub 
vsem težavam lahko prinesli z gore; prinesli so tudi vso prtljago in spremljali oba 
zemljemerca. Opisane in znane so okoliščine nesreče, vodja reševanja in dva izmed 
reševalcev. To je prvo znano organizirano in vodeno gorsko reševanje v 
najzahtevnejših razmerah – pravi začetek reševanja v slovenskih gorah. Bliža se 
dvestoletnica tega hrabrega dejanja, ki bi si zaslužilo tudi tehnično rekonstrukcijo, da 
o pisateljskem peresu niti ne govorimo. 
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PRVA VPISNA KNJIGA ALJAŽEVEGA STOLPA 
 

Irena Lačen Benedičič, Saša Mesec 
Gornjesavski muzej Jesenice, enota Slovenski planinski muzej 

irena.benedicic@gmj.si, sasa.mesec@planinskimuzej.si 
 
 
Prispevek se osredotoča na prve vpisne knjige Aljaževega stolpa, od katerih jih sedem 
hrani Slovenski planinski muzej v Mojstrani. Po pregledu digitalizirane oblike 
najstarejših knjig smo podrobneje analizirali vpise iz leta 1895, raziskali pa smo tudi 
značilnosti vpisov in obiska med letoma 1895 in 1905. Vpisi poleg različnega 
krajevnega in statusnega izvora obiskovalcev, vremena, poti in vtisov razkrivajo 
predvsem priznanje tedanjih vpisanih župniku Jakobu Aljažu za postavitev stolpa. 
Obisk Triglava je skozi leta naraščal. Obisk ob koncih tedna ni bil izrazito povečan, 
pozimi pa se glede na odsotnost vpisne knjige sploh ni pričakoval. Vpisne knjige so se 
izkazale kot pomemben zgodovinski vir za spoznavanje osebnosti, razvoja planinstva 
ter njegovega kulturnodediščinskega pomena. 
 
 
 
 

NA ZAHODNI STRANI TRIGLAVA MED OBEMA VOJNAMA 
 

Grega Žorž 
gregazorz@gmail.com 

 
 
Avtor bo na kratko predstavil stanje planinskih in ostalih gorskih poti na zahodnem 
območju Triglava po prvi svetovni vojni, ki razen v spodnjem delu doline Zadnjice ni 
zapustila gradbenih posegov. V primerjavi z ostalimi pristopi je bilo območje nad 
dolino Zadnjice razmeroma podhranjeno tako s potmi kot planinci, vendar se stanje 
do pričetka druge svetovne vojne krepko spremeni tako glede dostopnih poti, 
planinskih in vojaških postojank ter oskrbne infrastrukture. 
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PO SLEDEH ARHIVSKIH DOKUMENTOV NA TRIGLAV: OB 111-LETNICI VZPONA 
 

dr. Alenka Župančič 
alenka.dunja@gmail.com 

 
 
Avtorica s pomočjo arhivskih dokumentov deloma rekonstruira vzpon skupine 
tržaških in ljubljanskih planincev na Triglav leta 1907. Med njimi je bilo nekaj znanih 
oseb. 
 
 
 
 

GORSKI RELIEF NA STARIH ZEMLJEVIDIH SLOVENSKEGA OZEMLJA 
 

dr. Primož Gašperič, dr. Matija Zorn 
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 

Geografski inštitut Antona Melika 
primoz.gasperic@zrc-sazu.si, matija.zorn@zrc-sazu.si 

 
 
Prispevek osvetljuje upodobitve gorskega reliefa na današnjem ozemlju Slovenije od 
16. stoletja dalje. Med 16. in 18. stoletjem so relief prikazovali posplošeno. 
Prevladoval je stiliziran način prikaza reliefa s preprostimi in poenostavljenimi znaki, 
ki so najpogosteje podobni krtinam. Kmalu so vzpetinam dodali sence, kar je ustvarilo 
trirazsežnostni vtis. Proti koncu 18. stoletja je stiliziran način prikaza reliefa zamenjal 
bolj plastičen prikaz v obliki črtkanja, ki je prevladoval še v 19. stoletju. Gre za kratke 
črtice, ki z debelino in dolžino izražajo naklon, z lego in razporeditvijo pa nakazujejo 
oblike površja. V drugi polovici 19. stoletja, predvsem pa v 20. stoletju, ga je zamenjal 
geometrijski način prikaza reliefa z višinskimi črtami. Na sodobnih zemljevidih se 
uporablja kombinacija različnih načinov prikaza, prevladujejo pa višinske črte, kote in 
sence. 
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TRIGLAVSKI LEDENIK – SEDEM DESETLETIJ REDNIH OPAZOVANJ IN MERITEV 
 

mag. Miha Pavšek, dr. Matija Zorn, dr. Matej Gabrovec 
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 

Geografski inštitut Antona Melika 
miha.pavsek@zrc-sazu.si, matija.zorn@zrc-sazu.si, matej@zrc-sazu.si 

 
 
Leta 2016 je minilo sedem desetletij od začetka rednih meritev Triglavskega ledenika. 
Njegovo krčenje je v Sloveniji eden redkih neposrednih dokazov za podnebne 
spremembe. Zaradi stalnega zmanjševanja njegove površine in prostornine smo 
morebiti ena zadnjih generacij, ki ta ostanek ledenika lahko opazuje v živo. V živo pa 
so ga pred 240 leti opazovali tudi prvopristopniki na Triglav kot poročajo nekateri viri. 
Ledenik se je od sredine 19. stoletja do danes skrčil iz približno 40 ha na manj kot 
hektar. 
 
 
 
 

RECENTNE SPREMEMBE REČNIH PRETOKOV IN PRETOČNIH REŽIMOV 
V JULIJSKIH ALPAH 

 
dr. Mauro Hrvatin, dr. Matija Zorn 

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 
Geografski inštitut Antona Melika 

mauro@zrc-sazu.si, matija.zorn@zrc-sazu.si 
 
 
V prispevku obravnavamo trende letnih pretokov rek, ki imajo povirja v slovenskem 
delu Julijskih Alp. Obravnavane so reke: Sava Dolinka, Radovna, Sava Bohinjka, 
Mostnica, Sava, Soča, Koritnica, Učja, Tolminka in Bača. Pretoki so v največji meri 
posledica podnebnega dogajanja, zato spremembe trendov pretokov povezujemo s 
podnebnimi spremembami. Te se kažejo v manjši letni količini padavin ter rasti 
povprečne letne temperature. Ne smemo pa pri spremenljivosti vodnih razmer 
pozabiti na človeka, ki lahko s spremembami rabe tal močno vpliva na površinski 
odtok padavin. Rezultati kažejo, da povprečni srednji letni pretoki na vseh 
obravnavanih rekah padajo, pri večini rek pa padajo tudi absolutni minimalni in 
absolutni maksimalni pretoki. Poleg tega beležimo padec letne količine vode v rekah, 
kot tudi spremembe v pretočnih režimih. V nekaterih primerih nekdaj primarni 
spomladanski pretočni višek nadomešča prej sekundarni jesenski višek. 
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PRIMERJAVA MAKETE TRIGLAVA OB BOHINJSKEM JEZERU 
Z DEJANSKO OBLIKO GORE 

 
dr. Dušan Petrovič, Anita Anželak, dr. Tilen Urbančič, dr. Dejan Grigillo 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 
dusan.petrovic@fgg.uni-lj.si, anita.anzelak@gmail.com, tilen.urbancic@fgg.uni-lj.si, 

dejan.grigillo@fgg.uni-lj.si 
 
 
V Ribčevem Lazu ob Bohinjskem jezeru stoji zidana maketa Triglava, delo bohinjskega 
slikarja Valentina Hodnika. Čeprav gre za umetniško delo, je zanimiva tudi ocena 
pravilnosti njene oblike. V ta namen smo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo 
Univerze v Ljubljani maketo fotografirali z digitalnim fotoaparatom in izdelali oblak 
točk makete. Tega smo transformirali v naravno velikost in ga primerjali z obliko 
dejanskega Triglavskega pogorja, pridobljeno iz podatkov laserskega skeniranja 
Slovenije (LSS). Pričakovano oblika makete precej odstopa od dejanske oblike gore, 
tudi merilo posameznih pobočij in grebenov ni enako. Za kakovostno ovrednotenje 
makete smo izračunali razdalje med transformirano maketo in dejanskim površjem. 
Rezultate predstavimo s sliko absolutnih razdalj. 
 
 
 
 

JUGOSLOVANSKI KRALJ PETER II. KARAĐORĐEVIĆ NA TRIGLAVU 
 

dr. Peter Mikša 
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino 

peter.miksa@ff.uni-lj.si 
 
 
9. avgusta 1939 se jugoslovanski kralj Peter II. Karađorđević povzpel na najvišji vrh 
Jugoslavije, Triglav. Vzpon na Triglav je bil le višek njegovih planinskih podvigov; kralj 
Peter II. je namreč drugo polovico julija in prvo avgusta skoraj v celoti preživel v 
slovenskih Alpah, kjer je v družbi svojih prijateljev in sošolcev prehodil velik del 
Julijskih Alp, obiskal pa je tudi vrhove Kamniško-Savinjskih Alp (med drugim se je 
povzel tudi na Grintovec) in Karavank. Prav ti poletni meseci s tovariši leta 1939 
predstavljajo višek v enem najbolj srečnih let njegovega življenja. 
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TRIGLAV Z VIDIKA ŠPORTNEGA TURIZMA 
 

dr. Herman Berčič 
Univerze v Ljubljani, Fakulteta za šport in Združenje vojaških gornikov Slovenije 

herman.bercic@gmail.com 
 
 
V prispevku obravnavamo Triglav in njegovo visokogorsko okolje z vidika športnega 
turizma. Športnemu turizmu se v zadnjem obdobju namenja vse več pozornosti, saj 
pomembno bogati celovito turistično ponudbo Slovenije. Planinski, pohodniški in 
gorniški turizem, ki se z bogato tradicijo odvijajo v Julijcih, našem najveličastnejšem 
gorovju z osrednjim, vsem znanim simbolom slovenstva – Triglavom, dobivajo v 
zadnjih obdobjih razvoja Slovenije vse vidnejšo in pomembnejšo vlogo. Pomembni 
sestavini športnega turizma v povezavi s Triglavom in njegovim širšim gorskim 
okoljem sta tudi zimskošportni turizem in trajnostni športni turizem. Zaradi trajnih in 
neokrnjenih lepot ter naravnih danosti moramo Triglav z njegovim gorskim svetom za 
vsako ceno ohraniti tudi rodovom Slovenk in Slovencev, ki prihajajo za nami. 
 
 
 
 

PLANINSTVO NA FAKULTETI ZA ŠPORT – OD GOLOVCA DO TRIGLAVA 
 

dr. Blaž Jereb, dr. Tadej Debevec, dr. Stojan Burnik 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport 

blaz.jereb@fsp.uni-lj.si, tadej.debevec@fsp.uni-lj.si, stojan.burnik@fsp.uni-lj.si 
 
 
Planinstvo je ena najbolj množičnih rekreativnih dejavnosti na Slovenskem in je 
neločljivo povezano z nacionalno identiteto. Namen pričujočega prispevka je 
predstavitev oziroma zgodovinski oris umestitve planinstva v visokošolski 
izobraževalni sistem Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, ki je bila dolga leta 
primarno usmerjena v vzgojo bodočih športnih pedagogov – izvajalcev šolskega 
športa. Tako je fakulteta posredno skrbela za nenehno prisotnost in izvajanje 
planinskih vsebin v okviru osnovno- in srednješolskega izobraževalnega sistema. Ker 
je Triglav eden glavnih simbolov slovenskega planinstva, je velik delež praktičnega 
usposabljanja študentov potekal v Triglavskem pogorju. Številni študenti so v okviru 
pedagoškega procesa osvojili naš najvišji vrh. 
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TRIGLAV V ŠPORTU 
 

dr. Tomaž Pavlin 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport 

tomaz.pavlin@fsp.uni-lj.si 
 
Šport vstopa v slovenski telesnokulturni prostor sočasno s planinstvom. Z njim ga 
povezuje telesna aktivnost in društvena organiziranost ter zima in smučka. Zato je bil 
marsikateri smučar tudi planinec in obratno, kot je to bil npr. primer Skalašev. Triglav 
je že med obema svetovnima vojnama postal tudi smučarski izziv, resda ne vrh, pač 
pa tereni pod njim, in kmalu tudi zimsko-turistični z velikopoteznim načrtom o 
izgradnji smučarskega centra. Kot simbol slovenstva pa je po drugi svetovni poslužil 
tudi za poimenovanje športne organizacije, čeprav ta ni imela nič skupnega s 
planinstvom ali alpinizmom. 
 
 
 

ZNAČILNOSTI PRISTOPOV NA NAJVIŠJO GORO V SLOVENIJI (TRIGLAV, 2864 M) 
 

dr. Irena Mrak 
Visoka šola za varstvo okolja 

irena.mrak@siol.net 
 

Majda Odar, Anže Krek, Miha Marolt 
Javni zavod Triglavski narodni park 

majda.odar@tnp.gov.si, anze.krek@tnp.gov.si, miha.marolt@tnp.gov.si 
 

dr. Kristijan Breznik 
Visoka šola za varstvo okolja 
kristijan.breznik@mfdps.si 

 
Triglav (2864 m), najvišja gora v Republiki Slovenji, se sooča z vse bolj množičnim 
obiskom. Prvi zabeleženi vzpon na goro sega v leto 1778. Dobrih sto let kasneje, leta 
1895, ko je bil na vrhu postavljen Aljažev stolp, je zabeleženih 223 vzponov, kmalu po 
prvi svetovni vojni že več kot 4000. V 80. letih 20. stoletja je bilo število vzponov 
ocenjeno na 15.000 do 20.000 na leto. Dejanskega števila vzponov danes žal ne 
poznamo, dejstvo pa je, da se število pristopov vsako leto povečuje. Množičnost 
vpliva na osebno izkušnjo doživetja vrha, prav tako pa je vse bolj vprašljiva varnost 
gornikov. Triglav bo tudi v prihodnje privabljal številne gornike. V prispevku 
predstavljamo v raziskavi pridobljene ključne značilnosti vzponov na Triglav in 
predlagamo ukrepe za zagotavljanje ugodnega stanja okolja v Triglavskem narodnem 
parku nasploh pa tudi za prijetno in varno izkušnjo ob vzponu na Triglav in sestopu z 
njega. V tej smeri bo nujno sistematično spremljanje obiska, ki bo podlaga za izvajanje 
ukrepov in za uvajanje novih. 
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TRIGLAVSKA SEVERNA STENA IN PRVI VZPONI 
 

dr. Peter Mikša 
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino 

peter.miksa@ff.uni-lj.si 
 

Nejc Pozvek 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem 

nejc.pozvek@um.si 
 
 
Triglavska severna stena s svojimi štirimi kilometri v širino in kilometrom v višino sodi 
med največje v Alpah. Slovenci ji zaradi velikosti, pa tudi zgodovinske vloge rečemo 
Stena. Na začetku 20. stoletja je veljala za enega od treh problemov Vzhodnih Alp. 
Danes je splošno sprejeto, da jo je prvi preplezal trentarski divji lovec Ivan Berginc 
okrog leta 1890. Med zasledovanjem divjadi se je povzpel čez Steno verjetno tam, 
kjer danes poteka najlažja, Slovenska smer. Prvi alpinistični vzpon v Steni, že z 
uporabo klinov in vrvi, pa so leta 1906 opravili Avstrijci Frelix König, Hans Reinl in 
Karel Domenigg; smer se danes imenuje Nemška. S tem vzponom se je nacionalni boj 
med Slovenci in Nemci v gorah prenesel iz bojev za vrhove, poti in koče še v stene, 
kjer so bili nemški plezalci na začetku precej boljši. Prvi dokumentirani slovenski 
vzpon čez Steno je opravil gorski vodnik Janez Košir iz Mojstrane, ki je avgusta 1908 
skupaj z Dunajčanoma Jahnom in Zimmrom v Nemški smeri iskal ponesrečenega 
Wilhelma Lassa. Med pomembnejše zgodnje vzpone čez Steno velja omeniti tudi dva 
vzpona po Slovenski smeri –  Tume z vodnikom Jožetom Komacem leta 1910 in 
drenovcev leto kasneje. 
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IME TRIGLAV KOT ENOTA SLOVENSKEGA LEKSIKALNEGA SISTEMA 
 

Ljudmila Bokal 
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša 
milka.bokal@gmail.com 

 
 
V članku je zemljepisno lastno ime Triglav, katerega ožja določitev je oronim, 
razčlenjen kot enota slovenskega leksikalnega sistema. Pregledu v jezikovnih 
priročnikih sledi obravnava besednih zvez, ki sodijo še na druga področja zemljepisnih 
imen (poimenovanje ulic, cest, objektov). Ime Triglav se pojavlja v stvarnih lastnih 
imenih (naslovi knjig, časopisov, neumetnostnih besedil, filmov, skladb, slik, 
arhitekturnih stvaritev, prireditev, športnih in kulturnih društev, delniških družb). 
Lastnoimenski del je dopolnjen z obravnavo izpeljank s korenom triglav- med občnimi 
imeni. Najdemo jih v splošnem jeziku in v terminologijah, v botaniki, arahnologiji, 
geologiji. Taka besedotvorna (sintagmatska) raznoterost besedne družine kaže na 
močno uzaveščenost imena v skupnosti, ki jo z jezikom opisuje. 
 
 
 
 

GORSKA IDENTITETA SLOVENCEV 
 

dr. Peter Mikša 
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino 

peter.miksa@ff.uni-lj.si 
 

dr. Matej Ogrin, Kristina Glojek 
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo 

matej.ogrin@ff.uni-lj.si, kristina.glojek@ff.uni-lj.si 
 
 
Slovenci smo skozi stoletja do gora razvili svojstven odnos, ki se je utrdil od 19. 
stoletja dalje, zato so se gore usidrale v narodno identiteto. Z gorami povezane 
vsebine smo Slovenci vpeli v številna področja narodovega delovanja, Triglav pa 
postavili kot nacionalni simbol. Prispevek govori o genezi tega procesa in ugotavlja, da 
je poleg naravnogeografske osnove ključen narodov pozitiven odnos do gora, 
gorništva in drugih aktivnosti, povezanih z gorami. 
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GORNIŠTVO IN TRIGLAV: SEDANJOST V LUČI NJUNE PRVOBITNOSTI 
 

mag. Borut Peršolja 
borut.persolja@guest.arnes.si 

 
 
Prvi dokumentirani vzpon na Triglav je gorniški mejnik v številnih pogledih: ob 
nacionalni, se začne pisati tudi gorniška zgodovina. Najvišji vrh Slovenije, Julijskih Alp 
in edinega nacionalnega parka ni samo lepa, visoka in ponosna gora, temveč je celo 
kraljestvo. Hojo na desetih zelo zahtevnih planinskih poteh v vršnem delu v celoti 
zamenja ali dopolnjuje plezanje. Zato za vzpon potrebujemo dodatno osebno 
tehnično opremo. Vrh dosegajo izkušeni gorniki, nanj z muko prilezejo tudi vsi ostali. 
Pripravljeni moramo biti na to, da na njem ne bomo sami, temveč se bomo morali 
prilagoditi, čakati ter izogibati drugim obiskovalcem. Na Triglavu se vsako leto zgodi 
nekaj nesreč, žal tudi s smrtnim izidom. Kdor se ga loteva s spoštljivostjo, so mu vrata 
v Triglavsko kraljestvo, po poti povedke o Zlatorogu, odprta. 
 
 
 
 

NAJSTAREJŠE POSTOJANKE V VZHODNIH JULIJSKIH ALPAH 
 

Marija Ogrin 
ArheoAlpe, zavod za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj 

mija.ogrin1@gmail.com 
 
 
Z arheološkimi raziskavami v Julijskih Alpah se odkrivajo številne visokogorske 
občasne postojanke od kamene dobe do srednjega veka. Območja Jelovice, Pokljuke, 
Triglavskega pogorja, Komne in Spodnjih bohinjskih gora so bila gospodarsko zaledje 
najstarejših vasi v dolini. Iz bronaste dobe so znane postojanke na Komni in Voglu, 
kamor so zahajali lovci ali morda prvi iskalci rud. Naravna travnata območja so bila že 
v rimskem času primerna za pašo živine, območja z železovo rudo pa za rudarjenje. 
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KDOR IŠČE, TA NAJDE: IMENA, IZRAZI, DEJANJA IN DOGAJANJA 
 

France Malešič 
france.malesic@siol.net 

 
 
Planinska in druga literatura je še vedno vredna skrbnega pregledovanja, ker nam 
vsakič znova pokaže imena in izraze, dejanja in dogajanja v preteklosti. Stara 
slovenska imena gora, izrazi in poimenovanja pričajo o našem jeziku v preteklosti. 
Nekdanja nenavadna dejanja in strašljiva dogajanja odgovarjajo na naša vprašanja in 
nam zastavljajo nove uganke; vabijo pa tudi mlade pisce in raziskovalce. Gora Záplata 
je v 12. stoletju pomenila zanesljivo mejo, Olševa leta 1268 prav tako, nič manj leta 
1499 imenovani vrhovi in planine nad Kamnikom, kjer ima »skoraj vsak greben ali 
gora posebno ime«. Kranjski plemič se je leta 1650 povzpel na vulkan Vezuv, na 
Donáčki gori je leta 1741 divjala strela, na Vršiču med prvo svetovno vojno plazovi. 
Priročno orodje »ak« se pojavlja tudi v krajevnih imenih. Nekdanja gorostasna 
budalost iz leta 1921 pa je prvo tekmovanje v vztrajni hoji ali gorskem teku. 
 
 
 
 

TRIGLAV – MOJ DOM? 
 

Nataša Mrak, Anita Zupanc 
Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 

natasa.mrak@osbohinj.si, anita.zupanc@osbohinj.si 
 
 
Če hočeš postati pravi Slovenec, moraš vsaj enkrat v življenju na Triglav, pravijo. Med 
Slovenci naša najvišja gora velja za poseben simbol, simbol slovenstva. Ob 240. 
obletnici prvega pristopa na njen vrh se bomo z učenci bohinjske osnovne šole 
spraševali, kakšen pomen ima Triglav med mladimi. Ali drži, da je Triglav tudi simbol 
mladih? S kratkim anketnim vprašalnikom in nalogo risanja simbolov bomo ugotovili, 
ali ta trditev velja za mlade oziroma v kolikšni meri velja za mlade z različnih območij 
Slovenije, še zlasti tistih, ki so od Triglava zelo oddaljena. V ta namen bomo v 
raziskavo vključili učence različnih starosti in iz različnih šol po Sloveniji.  Analizirali 
bomo tudi, kje vse se ime Triglav pojavlja ter katera dejstva o gori mladi in odrasli 
poznajo. 
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ZAOBLJUBA PRED BOGOM IN TRIGLAVOM: POSTAVITEV KOČE IN KAPELICE NA 
KREDARICI TER PRIMER POROKE KOT IZRAŽANJA PRIPADNOSTI SLOVENSTVU 

 
mag. Maja Vehar 

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino 
maja.vehar@ff.uni-lj.si 

 
 
Gore, med njimi predvsem Triglav, v zavesti Slovencev predstavljajo pomemben 
nacionalni simbol. Nemška prevlada v slovenskih gorah se je zamajala leta 1893 z 
ustanovitvijo Slovenskega planinskega društva. Pri slovenskem osvajanju triglavskega 
pogorja pa je pomembno vlogo odigral župnik Jakob Aljaž, ki je na Triglavu leta 1895 
zgradil stolp, leto kasneje pa je na Kredarici – višje od treh nemških – postavil še kočo 
ter s tem tudi slovensko izhodišče za vzpon na najvišji vrh. Poleg nje je leta 1897 
zrasla kapelica, ob kateri se je prva poroka odvila tri leta kasneje. V obdobju 1897–
1952 je bilo takšnih porok 16. Izbira nekonvencionalna lokacije obreda ter barve 
ognjemeta in trobojnice pa niso izražale zgolj zaobljube partnerju, temveč tudi 
slovenskemu narodu. 
 
 
 
 

SNEŽNI PLAZOVI V TRIGLAVSKEM POGORJU 
 

Manca Volk Bahun, dr. Matija Zorn, mag. Miha Pavšek 
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 

Geografski inštitut Antona Melika 
manca.volk@zrc-sazu.si, matija.zorn@zrc-sazu.si, miha.pavsek@zrc-sazu.si 

 
 
Snežni plazovi so v slovenskih gorah pogost pojav in to velja tudi za Triglavsko 
pogorje, kjer je zaradi nadmorske višine, količine padavin, oblikovanosti površja 
oziroma visokogorskega okolja njihova gostota velika. V Julijskih Alpah pomenijo 
nevarnost na skoraj desetini površja, zaradi njihovega vsakoletnega pojavljanja pa v 
pokrajini nastajajo značilne sledi (plaznice, poškodovano rastje). Pogosto ne 
povzročijo večje škode, kljub temu pa ogrožajo planinske postojanke, stavbe na 
planinah, komunikacije in infrastrukturo. Med drugimi je bil kmalu po otvoritvi 
»žrtev« plazu Aljažev dom v Vratih. Plazovi so večkrat poškodovali Kočo na Doliču in 
pastirsko kočo na planini Zgornja Krma. 
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TRIGLAVSKE PARTIZANSKE PLOŠČE 
 

dr. Miran Hladnik 
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko 

miran.hladnik@gmail.com 
 
 
V petkilometrskem pasu okrog Triglava je pet partizanskih spominskih plošč, ki od 
drugih po Sloveniji odstopajo z manjšim deležem vpisanosti v Register kulturne 
dediščine in večjim deležem vandaliziranja, ki se je dogajalo ob slovenski 
osamosvojitvi. 
 
 
 
 

TRIGLAV, SVETA GORA MED MITOM IN RESNIČNOSTJO 
 

Janez Bizjak 
bizjak.bled@siol.net 

 
 
Ali je Triglav, razpet med  kultom vsebinsko prazne zagledanosti v namišljeno sveto 
goro in profano resničnostjo množičnega obleganja, lahko sveta gora? Simbol, ki 
ponuja številne interpretacije, je zavit v številne uganke. Ali so bili prvopristopniki 
štirje ali samo trije? Svete gore v izvirnem pomenu besede so nedotakljive in se nanje 
ne bi smelo hoditi. Od kod ime Triglav? V zgodovinskih virih je omenjeno Triglavovo 
svetišče pri poljskem mestu Štetin, na Štalenski gori na avstrijskem Koroškem pa 
hranijo veliko kamnito obredno posodo s tremi glavami iz časa Karantanije. Pred prvo 
svetovno vojno in po drugi svetovni vojni so na Triglavu načrtovali zobato železnico, 
žičnice, hotel in vremenski observatorij, istočasno pa je predstavljal izziv za novo 
naravovarstveno ozaveščenost. Zaradi množičnega obiska je danes preobremenjen. 
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TRIGLAV IN LEGENDA O ZLATOROGU 
 

Jože Mihelič 
mihelic.jozeandrej@gmail.com 

 
 
Zlatorog, čudežna žival, pooseblja nebesno, sončno božanstvo in ima ključ do 
zemeljskih zakladov, zato prinaša življenje. Ko je Karel Dežman leta 1868 objavil 
pripovedko v Laibacher Zeitung, je vzbudila zanimanje med različnimi umetniki 
(pesniki, pisatelji, slikarji, glasbeniki). Epsko-lirična pesnitev nemškega pesnika 
Rudolfa Baumbacha, nastala po Dežmanovem zapisu, je v številnih izdajah preplavila 
nemški prostor in bila prevedena v mnoge jezike. Ob Baumbachovi pesnitvi, dramski 
pesnitvi Antona Aškerca Zlatorog in trentarski ljudski pripovedki Krivopetnice in 
Zlatorog pišem o pomenu ter možnostih podajanja in prenašanja bogastva, 
izpovednosti in barvitosti triglavskega izročila. Ob tem se spominjam legendarnega 
fotografa Jake Čopa, ki je Zlatoroga postavil na ozadje svojih fotografij ter z njegovo 
pomočjo ponesel čar, moč in lepoto triglavskih gora otrokom po vsej Sloveniji. 
 
 
 
 

GORSKO VODNIŠTVO V TRIGLAVSKEM POGORJU – OD NEKDAJ DO DANES 
 

Mitja Šorn, dr. Janez Duhovnik 
Združenje gorskih vodnikov Slovenije 

mitjasorn@gmail.com, janez.duhovnik@gmail.com 
 

dr. Tadej Debevec 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport in Združenje gorskih vodnikov Slovenije 

tadej.debevec@fsp.uni-lj.si 
 
 
Namen prispevka je pregled gorskega vodništva in gorskovodniških trendov na 
območju Triglava nekdaj in predvsem danes. Gorsko vodništvo ima v Sloveniji zelo 
dolgo tradicijo. Združenje gorskih vodnikov Slovenije je bilo ustanovljeno leta 1993, v 
mednarodno združenje gorskih vodnikov IFMGA pa je bilo sprejeto leta 1997. Gorsko 
vodništvo se je kot poklic začelo uveljavljati pred približno desetimi leti. Ker ima 
Triglav v Sloveniji poseben pomen, je najbolj zanimiva gora tudi v gorskem vodništvu. 
V prvih letih veliko tur na Triglav ni bilo vodenih. Skozi leta vztrajanja je gorskim 
vodnikom uspelo trgu dokazati, da so za vodenje turistov v visokogorje optimalno 
usposobljeni, s tem pa se je počasi začel tudi razcvet gorskega vodništva v Sloveniji. 
Osrednjo vlogo je imel in jo še vedno ima Triglav. 
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PREDLOG ALBINA BELARJA ZA ZAVAROVANJE DOLINE TRIGLAVSKIH JEZER (1908) 
 

dr. Peter Skoberne 
Ministrstvo za okolje in prostor 

peter.skoberne@gov.si 
 
 
Dolina Triglavskih jezer je bila v zavesti zgodnjih obiskovalcev Julijskih Alp vse od 18. 
stoletja tesno povezana s Triglavom. Seizmolog in naravoslovec Albin Belar (1864–
1939) je v Katalogu naravnih spomenikov Kranjske (1906) izpostavil tudi naravoslovne 
vrednosti Doline Triglavskih jezer ter utemeljil potrebnost zavarovanja. Leta 1908, 
pred 110 leti, je pripravil predlog za zavarovanje doline. Prispevek predstavlja po 
doslej znanih virih okoliščine tega predloga, odprta vprašanja, kakor tudi njegov 
pomen pri nastajanju Triglavskega narodnega parka. 
 
 
 
 

BOHINJSKA PODRUŽNICA TK SKALA 
 

Alojz Budkovič 
lojze.budkovic@cc-line.si 

 
 
Na pobudo Janka Ravnika je leta 1922 v Bohinju začela svojo pot prva podružnica 
Skale. Ustanovni občni zbor je bil v gostilni Pri Becu v Bohinjski Bistrici. Podružnica je 
svojo dejavnost usmerila v razmah turistike, smučanja in sankanja. V prvem letu 
delovanja je soorganizirala odmevne prireditve in srečanja. Vidno sled je pustila tudi 
na področju turizma. Naslednja zima ni prinesla snežne odeje, močni nalivi so 
poškodovali sankališče Belvedere, ker ni bilo turistov, so kopnela sredstva v blagajni. 
Sledile so razprtije. Kriza je usodno pripomogla, da je podružnica leta 1924 prenehala 
delovati in se preselila na Jesenice. 
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DOLOČITEV MEJE NA TRIGLAVU IN VOJAŠNICA MORBEGNA 
 

Dušan Škodič 
dusan.skodic@gmail.com 

 
 
Zelo pomemben dogodek rapalskega obdobja v Vzhodnih Julijskih Alpah je bila 
določitev meje na Triglavu. Najpomembnejši objekt na tem ozemlju je bila italijanska 
gorska vojašnica Vittoria Emanuela III. Bila je velik gradbeni uspeh in njena 
veličastnost je več kot pol stoletja vzbujala želje in nasprotovanja planinskih društev 
in naše planinske organizacije. Nameravali so jo preurediti v planinski dom. S tem 
objektom je poleg zanimive zgodovine povezana tudi zmota v poimenovanju, ki je bila 
razrešena šele po sedmih desetletjih. Te visokogorske rapalske zapuščine nismo znali 
ohraniti niti je zaščititi pred propadom. 
 
 
 
 

PLANINA VELO POLJE 
 

dr. Špela Ledinek Lozej 
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 

Inštitut za slovensko narodopisje 
spela.ledinek@zrc-sazu.si 

 
Saša Roškar 

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj 
sasa.roskar@zvkds.si 

 
 
V prispevku je predstavljena upodobitev planine Velo polje (Bela pola) in pastirja na 
bakrorezu C. Contija, izdelanega po predlogi Fr. X. Barage, in objavljenem leta 1778 v 
Hacquetovi knjigi Oryctographia Carniolica. Tematizirana je pričevalnost Baragove 
upodobitve, kot tudi siceršnje življenje in delo v planini, kot ga izpričujejo kasnejši viri. 
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INTERPRETACIJA GORSKE NARAVE V KAMNIŠKO-SAVINJSKIH ALPAH 
Z OZIROM NA TRIGLAV KOT SIMBOL SLOVENSTVA 

 
Marko Slapnik 

marko.slapnik@posebendan.si 
 
 
Kamniško-Savinjske Alpe so že stoletja obiskovali ljubitelji gorskega sveta, opisovali so 
svoja odkritja in dosežke. Imena domačinov, ki so prvi stali na gorskih vrhovih, pa so 
zapisana le malokje. Posebnost v slovenskih Alpah je prvi dokumentirani pristop 
»štirih srčnih mož« – domačinov na vrh Triglava. Ravno domačini so najbolje poznali 
posebnosti gorske narave in jih skozi zgodbe in pripovedi, ki so se v tisočletjih zapisale 
v kolektivni spomin, posredovali drug drugemu in obiskovalcem. Danes nam je o 
naravi gora znanega že marsikaj, vprašanje pa je, kako uspemo to približati javnosti. 
Ali lahko prijatelje, znance, obiskovalce gorskih območij spodbudimo k opazovanju, 
občudovanju in spoštovanju narave? Jim znamo pomagati, da z delčki narave 
vzpostavijo pristen oseben odnos? Kakšne so možnosti in izzivi za interpretacijo 
gorske narave danes in v prihodnje? 
 
 
 
 

V SPOMIN NA 145. LETNICO GORNIŠKEGA DRUŠTVA 
TRIGLAVSKI PRIJATELJI (1872–2017) 

 
Franc Zabukošek 

fzabuko@gmail.com 
 
 
V 18. stoletju, koncem 60. in v začetku 70. let, je bilo v kranjski deželi Avstro-Ogrske 
države kar nekaj ljubiteljev gora, ki so se začeli organizirati v društva za večjo varnost 
in uspešnost v svojih podvigih. Organizacije so nastajale v okviru slovenskih in 
nemških prebivalcev kranjske dežele. Uspehe v gorah so imeli tako Slovenci kot 
Nemci, organizacijsko pa so bili uspešnejši Nemci. Leta 1872 so se po uspešnem 
delovanju v Triglavskem pogorju (nadelava poti na Triglav, koča Triglavski »Tempelj« 
na Ledinah) gorniki iz Bohinja želeli registrirati kot gorniško društvo Triglavski 
prijatelji. Od maja 1872 so si prizadevali, da dobijo registracijo društva, toda 27 
septembra 1872 so bili uradno zavrnjeni s strani kranjske deželne vlade. Predsednik, 
kaplan Ivan Žan, pa je bil prestavljen iz Srednje vasi. S tem je zamrla dejavnost 
Triglavskih prijateljev, njih rezultati pa so ostali spodbuda za nadaljnje aktivnosti do 
dokončne ustanovitve SPD leta 1893. 
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TRIGLAVSKO PODZEMLJE 
 

Jure Tičar, dr. Matej Lipar, dr. Matija Zorn 
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 

Geografski inštitut Antona Melika 
jure.ticar@zrc-sazu.si, matej.lipar@zrc-sazu.si, matija.zorn@zrc-sazu.si 

 
Erika Kozamernik 

Gozdarski inštitut Slovenije 
erika.kozamernik@gozdis.si 

 
 
Na visokogorskih kraških podih se odpirajo številni vhodi v brezna in jame. Med 
najbolj zakraselimi so Kaninski in Rombonski podi, kjer so jamarji odkrili kar osem 
brezen, globljih od 1000 m. Na Triglavskih podih, ki jih je še konec 19. stoletja v celoti 
prekrival Triglavski ledenik, se danes med gruščem odpirajo številni vhodi v brezna in 
jame. Rezultat jamarskih raziskav sredi preteklega stoletja so odkrita štiri brezna, med 
katerimi sta najgloblji Triglavsko brezno (274 m) in Brezno 2 pri Totalizatorju (200 m). 
Z raziskavami leta 2017 je bilo odkritih več kot 40 novih brezen, 16 jih je bilo tudi 
podrobneje dokumentiranih. V nekaterih breznih je prisoten stalen led. Raziskave 
»podzemnih ledenikov« omogočajo ugotavljanje podnebnih sprememb v podzemlju 
ter primerjave s tovrstnimi spremembami na površju. 
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ZAPISKI … 



  



 


