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»Triglav ni samo najvišja gora, 
ampak je tudi eden od simbolov slovenstva.« 
   (Janez Stanovnik, 9.7.2010 na Kredarici) 
 

ZASAVSKI VETERANI S KUMA NA TRIGLAV 
Kum ima v zavesti Zasavčanov 
posebno mesto. Že od nekdaj. Še 
bolj pa od leta 1991, ko so nam ga 
hoteli razbiti. Natančneje, 
oddajnik, pomembno povezavo s 
svetom. Preko njega so se namreč 
v svet širile vesti in resnica o 
agresiji jugo vojske na Slovenijo.  
Eden huje in sedem lažje ranjenih 
pripadnikov samostojnega voda 
KS Dobovec in protiletalskega 
voda območnega štaba TO, je tudi 
vtkano v zavest o Kumu, 
predvsem v zavest veteranov 
vojne za Slovenijo območnega 
združenja Zasavje. 
Triglav je tri glavi bog drevnih 
Slovencev.  
Goro Triglav nosi v srcu sodobni 
Slovenec, veteran, gornik.  
»…spominja nas, da,« kot je rekel 
Janez Stanovnik, »pot uspeha 
vedno vodi navzgor: vrh pa 
dosežemo ob spoštovanju vrednot: 
samozavesti, solidarnosti in 

strpnosti, s katerimi smo 
zmagovali doslej in bomo tudi v 
prihodnosti.«  
Vse to in še kaj je vodilo ducat 
pohodnikov k odločitvi, da 
letošnji, četrt stoletja stari 
spominski pohod na Triglav 

opravijo nekoliko drugače. Podali 
so se peš od Kuma do Triglava. 
  
V čast in spomin partizanskim 
patruljam iz leta 1944: 

� 03.05.: patrulja Gradnikove 
brigade 

� 02.08.: patrulja Igralske 
skupine IX. Korpusa 

� 20.10.: patrulja Jeseniško-
Bohinjskega odreda 

in na junijsko razvitje slovenske 
zastave leta 1991 na takrat še 
polno zasneženem vrhu Triglava, 
še višje, na Aljaževem stolpu. 
 
Ta, lahko rečemo, podvig, je 
simbolno dejanje zasavskih 
veteranov, ki nosi v sebi vse 
našteto, hkrati povezuje Slovence 
od meja preko sredine dežele do 
višin, povezuje oddajnike, to 
njihovo moč in pomembnost v 
enem, do naše gore, Triglava.   
 
V nedeljo, 4. julija se nas je  
dvanajst veteranov iz Zasavja, 
Mirko Drnovšek, Stanislav 
Zupančič, Vojko Zupančič, 
Branko Zupančič, Vid Jerič, 
Ernest Kokalj, SilvoProsenc, 



 2 

Mojmir Maček, Tone Podkrajšek, 

  
Stane Lipoglavšek, Dušan 
Medvešek in Gregor Pilpah ob 
deseti uri podalo z vrha Kuma na 
pohod proti Triglavu. Deset 
odločenih pešačiti, Dušan in 
Gregor pa zaradi stiske s časom, 
kasneje, s kolesom od Kuma do 
Kovinarske koče v Krmi, potem 
pa z ostalimi peš na vrh Triglava. 
(povprečna starost pohodnikov in 
kolesarjev  znaša 54,33 let) 
Vodstvo območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo 
Zasavje nam je priredilo krajšo 
slovesnost, pohodniki smo 
prevzeli prapor in slovensko 
zastavo. Razvili smo tudi posebni 
pohodni prapor, sestavljen iz 
državne zastave, pod njo pa je v ta 
namen narejena pohodna zastava. 

  

Prvi dan, skozi Čebulovo dolino 
do Potjorka, čez Dolenjo vas do 
"Abesinije", kjer so nas Nestijevi 
domači odžejali, pa do Čolnišč, ko 
bi nas skoraj dobila ploha, če nas 
ne bi predsednik veteranskega 
združenja Sever za Zasavje Alojzij 
Klančišar povabil v zavetje 
tamkajšnje gostilne na pir. Seveda 
smo se morali ustaviti še na 
Mareli, kjer nas je z mrzlo pijačo 
čakal Pela. Še poklon pri 

 
spomeniku na  Plešah in že smo 
prispeli do Zasavske Svete gore. 
Na poti nas je spremljalo nekaj 
prijateljev in svojcev, znancev in 
simpatizerjev, nekateri so se nam 
še enkrat pridružili zvečer. 
Obiskal nas je tudi predsednik OZ 
ZVVS Zasavje Marjan Dolinšek, 
ki je v svojem vozilu prevažal 
nahrbtnike za visokogorje vseh 
desetih pohodnikov. Njegovi 
obiski so bili nato vsakodnevna 
večerna stalnica.  
Večerja, malo druženja in spat. 
Kolesarja pa domov.  
Pred spanjem smo se pomudili še 
s pregledom nog nekaterih 
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pohodnikov, vendar hude krize ni 
bilo videti. Nasvet o poostreni 
idividualni higieni in negi nog in 
počitek. 
Drugo jutro ob petih bujenje, 
potem nam je Karla v domu na 
Sveti gori pripravila bogat zajtrk 
in ob šestih nas je deset že 
koračilo proti Vrhu nad Mlinšami 
in Limbarski gori. Tu so nas 
ustavili domačini in nas spraševali 
o naši poti. Gospodar mogočne 
kmečke hiše je tudi veteran in 
hitro se je razvil pristen pogovor. 
Ura je hitro minila, mi pa smo 
morali dalje, proti Gradiškemu 
jezeru in čez Prevoje, Turniše do 
Radomelj. Tega dne se je pri 
Branku začelo nekaj greti v 
čevljih, pa je s stisnjenimi zobmi 
in s trmo pot kar nadaljeval. V 
poznih popoldanskih urah smo 
prispeli do »Ježe pri Ježu«, 
konjušnice z manežo in veliko 
terena za jahanje. Na posestvu je 
spomenik ustanovitve 
Radomeljske čete v drugi svetovni 
vojni. Z delegacijo domače 

 

veteranske organizacije smo se 
poklonili in položili venec. 
V domači hiši nas je sprejela in 
gostila lastnica posestva Olga. Na 
prekrasnem vrtu smo imeli piknik, 
ki je trajal pozno v noč.  
Preden smo se čisto sprostili, sem 
Branku dal noge na led, 
dobesedno, čez čas pa sem mu 
žulje izpraznil, kožice porezal in 
sterilno zavil. Že zvečer smo se 
odločili, da bo imel Branko 
prisilni počitek pri Olgi, po nekaj 
dneh pa naj bi se nam pridružil, 
kjer že bomo. 
V torek zjutraj, po zajtrku, smo ob 
šestih zjutraj že krenili proti 
Naklem.  Pot nas je vodila po 
gmajnah, dokler nismo prišli do 
letališča na Brniku. Ob njegovi 
južni ograji smo hodili celih pet 
kilometrov, eno uro, v ravni črti. 
Pogled naprej, pogled nazaj, oboje 
se zdi neskončno daleč. 

  
Pri protokolarnem objektu Brdo 
nas je ujel dež, ki pa sploh ni 
kazal, da misli nehati. Nadaljevali 
smo pot proti Kokrici, kjer smo 
našli pred gostilno ogromen pokrit 
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prostor, kjer smo prevedrili 
nevihto. Trajala je debeli dve uri. 
Še sprehod do Naklega in 
prenočišče. Po večerji, obiskal nas 
je Marjan, smo gledali še 
nogometno tekmo med 
Urugvajem in Nizozemsko, potem 
pa večinoma spat. 
Sreda, 7.7., vstajanje ob petih, 
zajtrk in ob šestih že hodimo. 
Trasa tega dne je bila najbolj 
duhamorna, saj smo cel dan tolkli 

 
asfalt. Bilo je precej prometa, 
predvsem na delu poti med 
Naklem in Podnartom. Proti 
Kamni Gorici se je umirilo, da 
smo lahko tudi okoli sebe gledali 

 
in uživali. Kljub lepi pokrajini, 
smo komaj čakali najprej Bled, 

kjer se nam je pridružil naš 
ožuljenec Branko, nato Gorje.  
Naj zapišem, da se mu je stanje 
odlično popravilo, veliko tudi 
zaradi njegove neizmerne volje, 
dokončati pot z vsemi drugimi.  
V Zgornjih Gorjah smo bili 
dogovorjeni za nastanitev v centru 
obšolskih dejavnosti, ki ga vodi 
Polšničan Matej Povše. Vendar so 
tega dne imeli polno, tako, da smo 
dobili prenočišče v sosednji hiši, v 
novih, razkošnih apartmajih, 
večerjo in zajtrk pa smo imeli pri 
njih. Še ena tekma, Nemčija 
Španija, potem pa spat. 
Zjutraj pregled žuljev, k sreči je 
bilo vse dobro in ob osmi uri  

odhod proti dolini Radovne. 
Približno šestnajst kilometrov poti 
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po čudoviti dolini, večinoma po 
senci. Imeli smo dovolj časa, tako, 
da smo se vmes ustavili še v 
Zgornji Radovni  »Pr' Psnaku« in 
si privoščili debelo uro in pol 
počitka. Podrobneje smo si 
ogledali primerek hiše iz 
osemnajstega stoletja »Pri Pocar«, 
listina iz sedemnajstega stoletja pa 
omenja domačijo »Pri Potzer«. 

  
No, končno pridemo do 
Kovinarske koče v Spodnji Krmi. 

Očedimo se kar pri studencu nad 
kočo in počasi ločujemo, kaj bo 
ostalo v Marjanovem avtu in kaj 
bo šlo z nami. Tudi Lojz Juratovec 
je že prispel s kombijem, kar 
pomeni, da tudi kolesarja nista več 
daleč. Pripravimo se na sprejem 
obeh kolesarjev, huronsko vpitje 

sredi globoke tišine, veselje, 
čestitke in dobrodošlica v obliki 
piva. Lojz bo odpeljal odvečno 
prtljago, ki se je je med tednom 
kar nekaj nabralo in seveda oba 
bicikla.  Vmes še previjanje 
žuljev, Brankovi se čudovito 
držijo, nič ga ne motijo in dobro 
lahko hodi, tudi pri drugih ni 
problemov, še večerja, in razpored 
za spanje.  
Dogovor z Marjanom, ki bo prišel 
s Pokljuke, da se ob enajstih 
dobimo na Konjskem sedlu, od 
koder gremo mi do Vodnikove 
koče in na vrh Triglava, Marjan pa 
zaradi organizacijskih obvez na 
Kredarico, kjer se spet snidemo.  
Tako smo 9.7. zarana krenili po 
dolini Krme, dohitevali pohodnike 
in čez Kurico ob desetih prispeli 
na Konjsko sedlo, kjer nas je že 
čakal Marjan. Stiski rok, 
poklepetamo, se odduškamo in 
naprej vsak po svoji poti. Pri 
Planiki se malo odpočijemo, 
potem pa na vrh. Na 
izpostavljenih delih poti se 
čakamo, kajti skoraj neprekinjena 
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kača ljudi se vleče vseskozi od 
vznožja do vrha očaka. Pogled z 

 
Malega Triglava na Kredarico in 
vrh. Komaj najdemo trenutek za 
fotografiranje ob Aljaževem 

stolpu, saj je za nami še kar nekaj 
skupin, ki bi rade opravile 
podobno kot mi. Sestop proti 
Kredarici, pripravimo se, 
potegnemo zastave iz nahrbtnikov, 
jih navežemo na drogove, 
formiramo zgledno in urejeno 
kolono, kot pritiče veteranom in 
vkorakamo na Kredarico. 
Pričakata nas predsednik ZVVS 
Janez Pajer in predsednik OZ 
ZVVS Zasavje Marjan Dolinšek 
in nam čestitata za opravljeno pot.   
Končno pade prvo pivo, umijemo 
se in pripravimo za proslavo. 
Sodeloval je Orkester Slovenske 
vojske, del pevcev Partizanskega 

pevskega zbora in slavnostni 
govornik Janez Stanovnik. Pet sto 
petinšestdeset nas je bilo na gori. 
Ta večer je bilo druženja in 
spoznavanja globoko v noč, 
spletala so se veteransko – 
gorniška poznanstva, ki bodo 
trajala še leta. 
Sestopa naslednje jutro nismo 
vzeli zelo strogo in smo odšli šele 
okrog pol osmih, kar se nam je 
proti koncu poti skoraj maščevalo, 
saj smo do glavne proslave in 
postroja na Rudnem polju imeli le 
eno uro časa. Takoj na kosilo, še 
kako pivo in zbor. 

 Vse pohodne skupine so posadili 
na častno mesto pred tribuno. 

 
Bilo nas je veliko, od vseh koncev 
smo se podali na vrh Triglava, od 
morja, z Nanosa, iz Radovljice, z 
Rudnega polja in mi, s Kuma. Z 
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vseh smeri, vsi peš. Vse skupaj in 
vsakega posebej so organizatorji 
pozdravili in nam čestitali.  
Na glavni proslavi je bila 
slavnostna govornica ministrica za 
obrambo Ljubica Jelušič, 

sodeloval je celoten Partizanski 
pevski zbor in Orkester Slovenske 
vojske s solisti. 
Kmalu po proslavi smo se vkrcali 
v kombi in Marjanov avto ter se 
odpeljali nazaj v Zasavje. 

 
 
Naš Tonček je po GPS nameril 163 km poti od Kuma do Triglava, če pa 
štejemo še sestop na Rudno Polje, smo opravili 173,2 km dolgo pot. 
 

   
 

   
 

   
 

Namesto konca: opravili smo zadano nalogo, tako kot leta 1991 in preje, 
niti sekunde preživetega pohoda nam ni žal, uživali in zabavali smo se. 
Spletli in preizkusili smo nekaj trdnih prijateljstev, ki se bodo v bodoče 
še utrjevala. 
Napovemo drugi pohod?  
Težko je biti prerok, vendar srca so za…. 

Besedilo MM, slike arhiv pohodnikov 
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F1: Pohodniki na Kumu tik pred odhodom 
F2: Predaja prapora in razvitje pohodnega prapora 
F3: Poklon pri spomeniku na Plešah 
F4: Položili smo venec k pomniku ustanovitve Radomeljske čete 
F5: Pet kilometrov v ravni črti bo brniškem letališču 
F6: Utrinek s poti: Mirko, Tone in Ernest  
F7: Stari mlin v Kamni gorici 
F8: Zajezena Radovna 
F9: Prizor iz Zgornje Radovne 
F10: Zaščitena domačija »Pri Pocar« 
F11: Relaksacija pred Kovinarsko kočo 
F12: Lojz in Marjan sta ravno parkirala 
F13: Pogled na Kredarico 
F14: Razvitje prapora na vrhu Triglava 
F15: Pohodniki s Kuma na Triglav pred začetkom častnega defileja 
F16: Slavnostna govornica na Rudnem polju ministrica za obrambo 
Ljubica Jelušič 
 
Zadnjih devet slik pa so utrinki s pohoda. 

 

 


