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2. LOJZOV POHOD OD KUMA DO TRIGLAVA 

 

Veterani vojne za Slovenijo območnega združenja 
Zasavje že leta sodelujemo na vseslovenskem 
spominskem pohodu vojnih veteranov na Triglav, kot 
spomin vseh bojev in simbol slovenstva. Da je 
zasavski delež v tem pohodu vedno številčen, je bil 
zaslužen Alojz Juratovec.  
Ravno tako je bil idejni oče peš pohoda od Kuma  do 
Triglava, ki smo ga lani prvič uresničili, tudi z njegovo 
pomočjo, čeprav mu je bolezen že takrat preprečila, 
da bi sodeloval.  
 

 
Od leve proti desni stojijo: Stane Lipoglavšek, Vid Jerič, Silvo Prosenc, 
Branko Balog, Branko Zupančič, Gregor Pilpah, čepijo: Marjan Dolinšek, 
Vojko Zupančič, Ernest Kokalj, Stanislav Zupančič, Mirko Drnovšek, 
Mojmir Maček in Tone Podkrajšek 
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Tako smo letos pohodniki soglasno sklenili, da bo 
pohod zasavskih veteranov od Kuma do Triglava nosil 
ime Lojzov pohod. 
Letošnji, 2. Lojzov pohod od Kuma do Triglava, smo 
načrtovali precej hribovsko naravnanega.  
Tako smo se zgodaj zjutraj 3.7. zbrali na Kumu, 
pozajtrkovali Slavkove klobase, ki jih je pripravil Beli 
in pohiteli k obeležju, kjer nam je predsednik OZ ZVVS 
Zasavje Marjan Dolinšek predal prapor, nam  
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zaželel srečno pot in krenili smo proti Jančam. S Kuma 
nas je pot vodila proti Malemu Kumu in Podkumu, 
kjer smo se ustavili pri Čopovi Iji, saj nas je obilni 
zajtrk užejal. Potešili smo žejo, še skupinska slika s 
 

 
 

Čopovim Lojzitom in dalje proti Polšniku.  
Krajši oddih pri polšniški lovski koči in nadaljevanje 
poti čez Mamolj, kjer nas spremlja urejena krajina in 
na trenutke lep razgled proti zasavskemu hribovju, 
kjer od daleč opazujemo in se spominjamo  
dela lanske poti.   
V Litiji, pri pomniku na osamosvojitveno vojno, so nas 
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Nekje na poti med Padežem in Stranskim vrhom 
 

  
Z Mamolja proti Gradišču   Nekaj asfalta skozi litijsko kotlino  
 

sprejeli predstavniki veteranov vojne za Slovenijo 
območnega združenja Litija - Šmartno. Pripravili so 
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nam osvežitev, malo smo pokramljali, se oddahnili in 

krenili proti Širmanskem hribu, Mali Štangi, Tujem 
grmu na Janče.  
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Na Janče smo prispeli malo pred pol sedmo uro 
zvečer, se zunaj pod streho oddahnili, sezuli čevlje, 
kar je po desetih urah in 39 km prehojene poti godilo 
predvsem našim nogam. 

 
Ljubljana v lučeh 
 

Sledilo je tuširanje, večerja, še malo druženja z 
gostiteljem in spanje. 
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Naslednje jutro vstajanje ob šestih, zajtrk, še slikanje 
z gostiteljem in proti Ljubljani. Pot nas je vodila po 
gozdnih pobočjih Janč do Sostrega, kjer smo krenili 
po vzporednici Litijske ceste do Poljanskega nasipa in 
na Petkovškovo nabrežje. Nastanili smo se v  
mladinskem hotelu. Marjan Dolinšek nas je pričakal 
 

 V preddverju mladinskega hotela na Petkovškovem nabrežju 
 

pred hotelom, z avtom polnim naše opreme, 
zamenjali smo je nekaj in nekaj oblačil.  
Obiskal nas je generalni sekretar ZVVS Mitja Jankovič 
in se pomudil z nami v prijetnem pogovoru ob pivu. 
Potem pa nas čaka prestolno mesto s svojimi izzivi! 
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Popoldan in proti večeru se raztepemo po mestu, 
vendar se kar kmalu proti večeru zbiramo in 
pripravljamo nahrbtnike za naslednji dan, ko moramo 
še prečkati Ljubljano, se povzpeti na Toško čelo in 
prek Sv. Katarine, mimo Tošca proti Škofji Loki in 
Lubniku. 
 

 
Skupinsko slikanje s Prešernom 
 

Tako smo 5.7. vstali že ob 5. uri in odrinili proti 
Tivoliju ter ob obrobju Rožnika proti Griču. Malo od 
tod smo srečali zagorskega rojaka živečega v 
Podutiku, ki nas je povabil na kavo. No, po asfaltni 
poti tu do obrobja Ljubljane, se nam je kar prilegla. 
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Po kratkem počitku smo jo mahnili v breg in proti 
Toškemu čelu pa dalje v Polhograjsko hribovje do 

  
 Škofje Loke, kjer nas je ponovno čakal Marjan z 
"logistiko". Še enkrat preureditev nahrbtnikov, nova 
oskrba z vodo v plastenkah in hitro proti Lubniku, saj 
se je nevarno oblačilo in nam grozilo, da nas napere! 
K sreči se proti vrhu po 35. prehojenih km prebijemo 
brez posebnih padavin in končno koča! 

 
Rož'ca na Lubnku   
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Zelo prijeten sprejem v koči, pa saj to je tako že 
pregovorno, da je gostoljubje v slovenskih planinskih 
domovih na vrhuncu!  
Komaj smo se posedli, je zunaj pričelo močno 
deževati.Čakali so nas vroči čaji in verjeli ali ne, glede 
na nizko temperaturo zunaj, so nam dobro deli! 
Po dobri večerji smo si poiskali ležišča, se stuširali in 
potem za nekaj časa odšli v jedilnico. 
Zdravstveno stanje je izvrstno, še nekaj žuljčkov, ki 
smo jih nekateri pridelali, je skoraj usahnilo. 
Kočo smo zapustili naslednje jutro, 6.7. ob četrt čez 
sedem. Z Vrha se je odpiral razgled proti ljubljanski 

 Pogled proti jugozahodu - otočki iz meglenega morja 

 
kotlini, povsod je bila megla, le vrhovi okoliških hribov 
so gledali ven, kot otočki v meglenem morju. 
Tam daleč na jugovzhodu smo videli naše izhodišče 
Kum in slutili v meglenem morju naših 95 prehojenih 
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kilometrov. 

 
Sredi ničesar 100. kilometer! 
 

Sredi gozda, ali kot smo lani rekli, sredi ničesar, smo 
prehodili stoti kilometer - in ga seveda proslavili! 
Branko je namreč nosil od Ije Čopove borovničevec, 
prejšnjo noč ga je dobro ohladil in proslava! 
Spustili smo se proti Sv. Tomažu in v dolino potoka 
Luša, ki se pri Bukovici izlije v Selščico, potem pa po 
tratah ob Selščici proti Železnikom.  
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 V športnem centru sredi Železnikov smo se ustavili, 
odžejali in nasitili. Posušili smo majice in nogavice, se 
oddahnili in naskok na Ratitovec. Začeli smo po dolini 
potoka Dašnica, potem pa smo jo mahnili v reber čez 
hosto proti vasici Prtovč. Tu so na spodnjem delu  
vasi češnje šele obirali. Pravimo, da je na 
Kumlanjskem strmo, vraga, tudi tu je! Pa še sonce je 
pripekalo. 
Kure so nosile koške okoli riti privezane, da se jajca ne 
bi razbila. Ja na zgornjem delu vasi pa je Brane šel 
vodo fehtat in su mu v plastenko natočili tako mrzlo, 
da je skoraj ozebline dobil! Seveda smo mu jo 
izpraznili, tako, da je vajo še enkrat ponovil. 

   
Na zgornjem delu vasice Prtovč 
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Takih drobnih šal smo imeli vseskozi na zalogi, tako 
nam ni bilo tudi za trenutek dolgčas. 
V lovski koči nad Prtovčami smo imeli dogovorjeno, 

 
Logistika na 1200 metrih pri Lovski koči 
da nam odprejo in še predsednik Marjan se nam bo 
za trenutek pridružil in nam omogočil, da si robo spet 

 
Ko se ravnina pokonci postavi.... 
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zamenjamo in dopolnimo.  
Nad Lovsko kočo se ravnina hudo pokonci postavi in 
debelo uro in pol grizemo kolena, saj je potrebno 
premagati kakih štiri sto metrov višinske razlike... 
Ko smo prišli nad gozdno mejo, so nas pozdravile 
krave, ki se pasejo po vseh planjavah obsežnega 
Ratitovca. Seveda se to prav dobro pozna v gostinski 
ponudbi koče na Ratitovcu, naročiš si lahko kislo  
mleko, prav skisano in primerno ohlajeno.  
Prav tako se odpre pogled na jugovzhod, na kranjsko 
kotlino, proti domžalski in spet zadaj, zaradi slabe 
vidljivosti, Kum bolj slutimo kot pa vidimo. Po 
podatkih našega uradnega merilca Toneta smo  

 Med Gladkim in Kosmatim vrhom  
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Nad Razorjem, skoraj že pri koči na Ratitovcu  
 

.  

Rož'ca pred kočo na Ratitovcu in ... "hoooooooooruk"! 
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prehodili že 124 kilometrov in samo tega dne opravili 
več kot 1300 m višinske razlike.  Prispeli smo deset 
minut pred šesto. 
Koča je vzorno oskrbovana, trije člani posadke pa 
nadvse prijazni. Tistega večera je kazalo, da bomo 
edini gostje in tako je tudi bilo. Kot običajno smo se 
najprej pošteno odžejali, se počasi urejevali in  
večerjali.  
Silvo je cel večer počasi napeljeval, da naj si vsakdo 
zamisli kakšen tekst, karkoli že, da bo prav prišlo... 
Po večerji pa je prišel s pravo barvo na dan (ali bolje v 
noč), ko je oznanil, da se bomo šli "Veterani imajo 
talent". 
Ker nas je bilo malo, je v ekipo za komisijo določil le 
"Luciene", ostali pa smo bili talenti. Veliko smo jih 
videli in se pri vsem skupaj neizmerno zabavali. Po 
veteransko in po hribovsko...  
Še pred tem je Vojko skočil na Gladki vrh in posnel 
nekaj prav lepih sončnih zahodov.  

  
Draška vrhova, v ozadju Triglav…        … in pogled na našega Očaka…    
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Seveda smo tistega večera še marsikatero krepko 
razdrli, tako, da sta se tudi oskrbnika zabavala, ko sta 
nas iz kuhinje poslušala. Še več, nagradila sta nas s 
posebno velikimi flancati. 
Lep večer se je prelil v mirno noč in ta v jarko jutro 
sedmega julija.  
Vstali smo že ob petih, zajtrkovali ajdove žgance z 
ocvirki in kislim mlekom, potem pa nas je turška kava 
zadržala skoraj do pol sedmih. 
 

 
Še slikanje z oskrbniškim parom za spomin 

 



18 
 

Pot nas je vodila navzgor čez Altemaver in Kremant 
proti Kačjemu robu in dalje proti Soriški planini. 
Čudovita pot po pašnikih in vseskozi ob Rappalski 
meji, kar pričajo številne utrdbe in ponekod  
ostanki bodeče žice. Vmes pa blazinice prelepega 
gorskega cvetja. 
 

 
 

Na vsej planini so ograjeni pašniki in dokaj velike 
črede govedi se samostojno pasejo. Tam malo niže od 
Kačjega roba smo naleteli na ergelo konj, zdelo se je, 
kot, da so divji...  
Vso pot smo čakali, da naletimo na skupino otrok, ki 
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so zjutraj krenili s Soriške planine na Ratitovec, pa jih 
kar nismo in nismo srečali. 

 
Vzpon na Altemaver 
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     Del svobodne črede konj 

 Bajer čisto na robu planine 
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Na robu planine ob bajerju, ki služi tudi za napajanje 
konj, smo se pričeli intenzivno spuščati v gozd. Uživali 
smo v hoji čez gosto porasle gozdove z različnim 
drevjem, tudi listnatega je bilo v izobilju.  
Precej nižje smo naleteli na široke in dobro 
vzdrževane gozdne ceste, tako, da smo kar nekaj časa 
nadaljevali pot po njih.  
Na nekaterih mestih se vidi, da je posek kar 
intenziven in zanimivo, veje kar zavržejo. Okrog 
devetih smo le srečali skupino otrok.  
 

Nad Soriško planino se končno snidemo s skupino, ki so jo napovedali na 
Ratitovcu 
  



22 
 

Nas pa je pot vodila dalje nad delom Nemškega Rovta 
v Bohinjsko Bistrico. Na dvorišču nekdanje železniške 
postaje, v senci velikega in gostega kostanja nas je 
pričakal Ivan Kmetič z mesnimi in tekočimi  
dobrotami. Malo smo počivali, nekateri kar zaspali.  
 

 
Ker je počival na malček nevarnem mestu, smo ga zaradi varnosti morali 
zavarovati  
 

Ob nabavljanju provianta v Bohinjski Bistrici se je 
zgodilo še nekaj norčij... Očitno je bilo danes še 
premalo hoje. 
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Pregovorno ima dež v Boh. Bistrici mlade … 

 
Kaže, da res - a mi smo tokrat le od švica 
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Glede hoje - še je bo! Krenili smo proti Srednji vasi, jo 
prešli in se začeli vzpenjati proti Uskovnici. 

   
Srednja vas v ozadju   

       
Huda zima bo         
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Modro načrtovanje: prosti travniki   
 

        
 Na Uskovnico... 
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Mokre cote dol, naj se malo presušijo in brž k dobrotam na mizah 
 

Malo čez sedemnajsto uro dosežemo kočo na 
Uskovnici. Večerjamo in tri člane pustimo na 
prenočevanju, ostali pa pičimo dalje proti Rudnem 
Polju, kjer imamo v vojašnici rezervirano spanje. S 
preostalimi tremi se bomo srečali predvidoma na 
Vodnikovi koči naslednjega dne. Med potjo z 
Uskovnice na Rudno Polje smo srečali dve skupini 
Zagorjanov, ki so tudi namenjeni na vrh. V vojašnici 
smo dobili solidno namestitev in, kar je najvažnejše, 
obilo tople vode za tuširanje! Nameščenih je bilo 
veliko skupin in nekateri so bili že kar veseli. Žal se 
nismo mogli pridružiti veselju in smo kar hitro zaspali.  
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 Rož'ca in vzklik za Rudno polje  

     Notranjost sobe v vojašnici 
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Zvečer se nam je pridružil Alojz Klančišar, predsednik veteranskega 
združenja Sever,  
slika je nastala ob dvajset čez pet, ko smo odhajali izpred vojašnice na 
Rudnem Polju  
 

Vstajanje ob petih, tako, da smo ob pol šestih že 
hodili. Napotili smo se na Jezerca in čez Studorski 
preval proti Vodnikovemu domu. Tam po rušju in čez 
Studorski preval nas je sonce že do dobra ogrelo.  
Prav radovedni smo bili, koliko bo šele žgalo ob 
pobočju Velikega  
Draškega vrha. Pa ni bilo sile, saj se je od nekod veter 
vzel in nas prijetno hladil.  
Na tem delu poti ni bilo kake hude gneče, tako, da 
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smo kar lepo napredovali in na Vodnikovo kočo 
prispeli nekaj pred pol deveto uro.Tu smo se sešli z 
Ivanom, Brankom in Stanetom ter nadaljevali pot  
ponovno skupaj.   

Naša četica koraka... pod lomljivim pobočjem Tosca: Marjan na čelu 
kolone 

Vzpon proti Konjskemu sedlu 
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Zelo hud zahodnik je vlekel vseskozi od Konjskega prevala do Planike 

 
Koča Planika  - pred vzponom na vrh 
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Ob silno močnem vetru, ki nas je spremljal še od 
Konjskega sedla smo si nadeli vetrovke in se podali na 
vrh Triglava. 

 
   Le pazi, tale šuder je kot kotalka... 

 Ubogi kuža, kako razdrapane tačke ima 
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Vojku je vroče      
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 Še tale kamin, pa bomo pod Malim Triglavom 

 
Nahrbtnike dol 
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 Še greben in ...vrh! 

 Vrh je osvojen, a poti še ni konec!   Prapor je bil vseskozi z nami 



35 
 

 
Branko je bil prvič 

 Pred odhodom še ena skupinska 
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Na vrh smo prispeli ravno pravi čas, saj je bila ob enih 
pri Aljaževem stolpu proslava v čast pristopnikov  
vseh časov. Del Partizanskega pevskega zbora je zapel 
nekaj pesmi, prisotni pa smo mu pritegnili. Bila je  
nekako pristna in neprisiljena proslava, kar nekako 
hribovska in veteranska.  
Prijetno smo se počutili, pesem pa nas je navdala z 
novo močjo. 
Spustili smo se do Kredarice, a ko smo izvedeli, da je 
proslava šele ob pol šestih popoldan, smo jo kar 
potegnili do Staničeve koče, kjer smo imeli 
rezervirano večerjo in spanje. 
Smo sklenili imeti kar svojo proslavo.  
Če bodo organizatorji tako nadaljevali, bodo kmalu 
kar sami ostali.  
Ja, kaj pa če to želijo? Danes je vse mogoče... 
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Zasavski veterani skupaj na Kredarici 

 In naša četica koraka proti Staničevi koči 
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Cvetna blazina sredi kamenja    

 Sončni zahod nad južnimi bohinjskimi gorami 
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Devetega julija, sobota je bila, smo zarana odrinili iz 
Staničevega doma, da bi bili pravočasno na Rudnem 
Polju, saj smo predvidevali, da bo na poti gneča. 

 Zbudilo nas je krasno jutro 

 
Pot nas vodi malo navzgor, ... 
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       ...in malo navzdol 

 
Ko smo krenili, še ni bilo pol sedmih zjutraj in smo se 
nadejali res dobrem času sestopa. Ko smo se spuščali 
proti Konjskemu prevalu, smo med potjo občudovali 
blazinice triglavskih rož, posamezne cvetove encijana 
in sem pa tja kakšen avrikelj... 
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Pot se je prevesila proti Vodnikovem domu in že ga 

 vidimo! 
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Resnično smo na poti v dolino vseskozi srečevali 
planince, včasih smo morali tudi čakati eden drugega. 
Pa vendar smo bili pred enajsto pri vojašnici, kjer smo 
si zgovorili po eno kopanje za vsakega. Bili smo kot 
prerojeni.  
 

 
 Fantje, na postrojitev bo treba...  pa lepo v vrsti, že pri formiranju 
 

Za piko na i pa nas je Nestijeva soproga pričakala z 
ledeno hladnim  
borovničevcem. Le kaj smo še hoteli? 
Sledila je glavna proslava na stekališču biatlonskega 
stadiona in defile praporov.  
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Pred odhodom domov…  Nič ne sprašujte - v tretje 
gre rado... 
 
 
Kmalu po proslavi smo se odpeljali, saj nas je v 
Kisovcu čakal Igor Gošte, ogovorni urednik ETV, da 
nas povpraša o poti. 
 
 
 
 
Namesto zaključka povem še nekaj podatkov: 
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► Vso pot od Kuma do Triglava smo resnično     
              prehodili z nahrbtniki na ramenih 
 
► Dolžna vse poti je bila 181 km 
 
► Dvignili smo se za 8000 m 
 
► Spustili smo se za 7900m 
 
  
 
 
 
Zapisal Mojmir Maček, slike pa so arhiv 
pohodnikov 
 
Založil OZ ZVVS Zasavje, julij 2011 
 
 
 
 


