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Uvod 
 
Vodstvo tokratnega državnega tekmovanja Mladina in gore se je odločilo, da bo na 
tekmovanju poseben poudarek imela slovenska planinska zgodovina. Vem, kaj boste rekli, 
»oh, zgodovina«, že v šoli jo imamo »pouh'n kufr«. Toda pomislite, mnogo vas je že bilo v 
Vratih pri Aljaževem domu, nekateri ste se morda po Tominškovi poti povzpeli do 
Staničevega doma ali celo do Aljaževega stolpa na vrhu Triglava. Nekateri ste pot do Triglava 
pričeli na Pokljuki in vas je pot vodila mino Vodnikovega doma. Tisti bolj vešči pa ste se 
morda ob obveznem varovanju vodnikov ali staršev sprehodili po Kugyjevi polici s 
Triglavskega ledenika do Morbegne. Se na teh poteh niste nikdar vprašali, kdo so bil Stanič, 
Tominšek, Kugy, Vodnik, Aljaž (no, vsaj za zadnja dva ste verjetno že vsi slišali) in ostali, po 
katerih so poimenovane naše planinske poti in koče ter zakaj se imenujejo ravno po njih. 
Želja organizatorjev je, da spoznate nekatere ljudi, ki so pred vami radi zahajali v gore in so 
se s svojimi gorniškimi podvigi zapisali v slovensko planinsko zgodovino. 
 
 
Zgodovina hribolazenja 
 
Preden pa pridemo do teh velikih posameznikov moramo zgodbo o obiskovanju slovenskih 
gora začeti mnogo prej. Že pred več kot 70.000 leti v času ledene dobe so se namreč lovci ter 
nabiralci zelišč in sadov zatekali v jame v našem hribovitem in gorskem svetu, npr. v Potočko 
zijalko (1630 m) na Olševi v Karavankah, Medvedovo jamo (1500 m) na Mokrici v 
Kamniško-Savinjskih Alpah ali jamo Divje babe na Idrijskem. Poleg teh so bili prvi 
obiskovali gora še drvarji, iskalci rud in oglarji. Prvopristopniki na različne vrhove so bili tudi 
pastirji, ki so iskali izgubljeno živino ter lovci, ki so sledili zastreljeno divjad. 
V času bronaste dobe se z najdbami orožja prvič zgostijo dokazi o obiskih slovenskega 
visokogorja. Pojavlja se puščanje posameznih kosov orožja, kar je verjetno povezano z 
darovanji bogovom. 
V času antike je znanih več visokogorskih postojank v Julijcih. Te so bile deloma odmaknjene 
od prometnih poti, nekatere pa so stale ob prehodih, ki so iz Bohinja vodili v Posočje. 
Večinoma so ležale na območjih, ki so bila zanimiva za nabiranje železove rude ali poletno 
pašo, t. j. na obsežnih travnatih območjih ob gozdni meji. Kaže, da so bili najpomembnejši 
naravni pogoji za njihovo postavitev: lega na robu pašnikov, varnost pred snežnimi plazovi in 
hudourniki, pregled nad planino, dostopnost, osončenost in zavetrje. 
V gore se je človek umikal tudi pred zavojevalci, npr. na Ajdno (1046 m), skalnat osamelec 
na pobočju Stola, ki je bil naseljen v poznem rimskem obdobju zaradi obrambe. 
V srednjem veku so zaradi trgovine vse večji pomen imeli prelazi. Potovanja so bila povezana 
s številnimi nevarnostmi od naravnih ujm do napadov domačinov. Zaradi pomoči romarjem, 
trgovcem in popotnikom so na prelazih ali ob poteh naje nastali številni t. i. hospici oz. 
zavetišča in kasneje gostišča s prenočišči. Eden takih hospicev je bila »Jenkova kasarna« na 
poti iz Jezerskega proti Jezerskemu vrhu, ki stoji še danes. 
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Slika 1: »Jenkova kasarna« na Jezerskem 
(vir: Benčič in ostali 1994) 

 
Naravoslovci so bili tisti, ki so v drugi polovici 18. stoletja začeli z načrtnim odkrivanjem 
naših gora. Bili so predvsem tujega rodu. S pomočjo pastirjev, (divjih) lovcev in drugih 
domačinov so začeli prodirati vedno višje v gorski svet. Eden izmed njih je bil idrijski 
zdravnik Baltazar Hacquet, ki se je med drugim leta 1777 iz Srednje vasi v Bohinju, prek 
planine Konjščice in Velega polja povzpel na Mali Triglav. Ta tako imenovani bohinjski 
pristop so leto dni kasneje uporabili prvopristopniki na Triglav. Njegov sodobnik je bil 
botanik Karel Zois, brat Žige Zoisa, ki je dal zgraditi zavetišče na Velem polju in v dolini 
Triglavskih jezer. Po njem se danes imenuje »zoisova zvončnica« (Campanula zoysii). 
V Kamniško-Savinjskih Alpah med prvopristopnike štejemo botanika Antona Scopolija, ki 
je bil leta 1758 na Storžiču in leta 1759 na Grintovcu. 
Raziskovanje gora je v tistem času finančno podpiral Žiga Zois, ki zaradi bolezni sam ni 
mogel obiskovati gora, je pa pri tem spodbujal druge, predvsem v iskanju novih nahajališč 
rud. Med drugim je finančno podpiral osvajanje Triglava. Po njem se imenuje mineral 
»zoisit«. 
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Slika 2: Mineral zoisit (cojzit) imenovan po 
Žigi Zoisu  

Slika 3: Zoisova zvončnica 
imenovana po Karlu Zoisu 

 
Leta 1795 je Zoisovo odpravo v Triglavsko pogorje vodil Valentin Vodnik, takrat kaplan na 
Koprivniku v Bohinju. V spomin na odpravo je Vodnik napisal odo Vršác (za naslov pesnitve 
je izbral 2194 m visok vrh Vršač pri Kanjavcu, danes imenovan Vodnikov Vršac), ki velja za 
eno najlepših hvalnic našega gorskega sveta, Vodnik pa za začetnika slovenske planinske 
poezije: 
 
Na Vršac mi stopi in sedi, 
neznan svet se teb odpre, 
glej, med sivo plešo v sredi 
zarod žlahtnih zelj cvete! 
 
Sklad na skladu se zdviguje, 

Večni mojster zaukazuje: 
»Prid', zidar, se lès učit!« 
 
Divja koza prosto skače, 

planšar z Mino po domače, 
lovec išče v snegu sled, 
 
Ak vihar drevi valove, 
zbegne v skale plašni trop, 
stresa votli glas bregove, 
giba grom nebeški strop. 

Jasno sonce kmal zasije, 
iz jezer stokrat blešči, 
star mecesen redi veje, 

 
Tukaj bistra Sava izvira, 

jeze dvanajst si nabira 
šola zdrave treznosti. 
 
Tje pogledaj na višave, 
kjer Triglav kipi v nebo, 
štej snežnikov goličave, 
kar dozre najdalj oko! 
 
Tamkaj ravno Furlanijo, 

gol globoko Hrvatijo, 
Švajca bele gor glave. 

Bliz je polje Korotana, 

bližnji sosed mi Ljubljana, 
ziljska, tirolska planšarca. 
 
Pod velikim tukaj Bogom 
breztelesen bit želim, 
čistga hlipa sred med krogom 
menim, da že v neb' živim. 
 

orat vidim Štajerca, 

vetru, zimi v bran stoji. 

mati pevske umnosti, golih vrhov kamni zid. 

od muh daleč je goved, 

benečansko zad morje, 
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Ko govorimo o slovenski planinski zgodovini ne moremo mimo mnogih povesti. Verjetno 
najbolj znana je tista o Zlatorogu (Cerar Drašler 2004): 

raj. Tam so bivale bele žene, mila 
dobrosrčna bitja. Prikazovale so se v dolini, pomagale siromakom v stiskah, posebno še 
ženam pri porodu; tak otrok je bil potem vse življenje pod posebno zaščito belih žena. Vendar 
so se hvaležnosti dolincev izogibale. Če si je kdo drznil približati visoki dolini, so ga odvrnile 
od nadaljnjega pota z grozečimi gibi. Če je prišel kdo pomotoma ali nalašč iz drznosti v 
bližino njihovih bivališč, so ga k vrnitvi prisilili kameni plazovi, nalivi in toča, prihajajoča z 
gora. 

ki pada strmo v Soško dolino, so se pasle njihove bele koze. Vodil jih je Zlatorog, 
krasen kozel z zlatimi rogovi. Bele žene so ga naredile neranljivega. Če ga je strelec zadel, je 
iz njegove krvi, pa naj je kamorkoli padla, zraslo čudovito zelišče, imenovano čudežni balzam 
ali triglavska roža. Če je Zlatorog použil le en list tega zelišča, je takoj ozdravel, pa najsi ga 
je lovec zadel v samo srce. Njegovi zlati rogovi pa so bili ključ do zlata v gori Bogatin, ki ga 
čuva stoglavi zmaj. 

in Koritnica, je stala nekoč ob cesti v Trbiž krčma. Hči krčmaričina je 
imela mnogo snubcev, ljubila pa je le trentarskega lovca, sina slepe vdove. Ta mladenič je 
slovel daleč naokrog kot najboljši lovec, splošno se je govorilo o njem, da je pod zaščito belih 
žena. Neko pomlad so prišli beneški kramarji in se ustavili v krčmi. Eden med njimi, mlad in 
bogat Lah, se je s sladkimi besedami dobrikal domači hčeri; tudi z lepimi darili ni skoparil. 
Zato sta se deklica in trentarski lovec sporekla. Dekle mu je oponeslo, da so Lahi fina 
gospoda, ne pa takšni kot je on, ki pozna vsa bogastva gora, pa ji doslej ni prinesel niti 
triglavske rože, Lah pa ji je že ob prvem srečanju podaril biserno ogrlico. Nato je lovec 
togotno odgovoril: "Vem, kje je ključ do Bogatina, in če ga dobim, sem kralj v primeri s 
tvojimi kramarji!" Užaljen je zapustil krčmo in se nato sestal z Zelenim lovcem. Ta mož ni bil 
ravno na najboljšem glasu. Veliko mu je pripovedoval o bogastvu v Bogatinu in ga 
pregovoril, da sta šla še isti večer zalezovat Zlatoroga. Res sta mu prišla na sled, trentarski 
lovec ga je s strelom zadel in potem sta sledila težko ranjeni živali po ozki stezi, ki se je 
končevala pred strmo pečino. Tedaj zagleda trentarski lovec med snegom in ledom najlepše 
triglavske rože, med njimi tudi planike, iz katerih je kuhal svoji materi zdravilo za oči. 
Mladenič se je spomnil uboge matere in že je hotel opustiti svoj namen, a Zeleni lovec ga 
začne zbadati s porogljivimi besedami in tako je šel lovec dalje po krvavi sledi. Zlatorog pa je 
medtem že pritekel do mesta, kjer so rasle krvavordeče triglavske rože, in jih nekaj použil. 
Dale so mu prejšnjo moč; skokoma se približa po ozki stezi trentarskemu lovcu; krasno zažari 
njegovo rogovje v sončni luči. Lovca zapusti ob tem pogledu mirna zavest: zavrti se mu v 
glavi in telebne v brezdanjo globino. Drugo pomlad je priplavalo njegovo truplo pred krčmo. 
V roki je lovec držal šopek triglavskih rož. 

dolino, so našli na mestu prejšnjega raja skalno 
pečevje. Bele žene so kraj za vedno zapustile, z njimi so odšle tudi bele koze. Zlatorog je v 
svoji jezi popolnoma porušil in pokopal livade in še danes se v skalovju poznajo sledovi 
njegovih rogov«. 
 
Omeniti pa velja tudi vsem znane Kekčeve dogodivščine (Cerar Drašler 2004): 
»Marsikdo pozna zgodbo o tem, kako je Kekec ugnal Pehto in Bedanca. Redkokdo pa ve, da je 
naš junak pred tem doživel se veliko bolj nenavadno prigodo. 
Nekoč je hudo bolna mati poslala svojo pastorko Jerico za deklo na drugo stran visokih gora. 
Ker sta bila Kekec in Tinka žalostna, da njuna polsestrica zapušča dom, sta jo želela spremiti 
del poti. Toda na poti so zašli in naključje je hotelo, da so se celo razšli. Kekec in Tinka sta jo 
ubrala po svoje proti gori Prisank in prišla do kamnite koče, v kateri je živel divji mož 

»Jezerska dolina in skalna Komna sta bili nekoč planinski 

Na steni, 

Kjer se stekata Soča 

In ko so poleti prišli pastirji zopet v Jezersko 
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Prisank. Imel je dolgo brado in košate brke ter temnosivo lovsko obleko. Ljudje so verjeli, da 
je hudoben, a v resnici je bil le jezen na ljudi, ker so lezli v njegovo goro in streljali njegove 

človeka. Te ljudi je potem preizkušal, a jim nikoli ni naredil slabega. Tinke in Kekca, ki sta 

nagajivega Kekca pa je poslal na pašo, da je skrbel za njegovih sto divjih koz. Te so skakljale 
po gorskih pečinah in skalnatih policah, Kekec pa je bil za vsako kozo, ki mu je ušla na 
sončno stran gore, kaznovan z enim dnem paše več. 
Medtem pa je njuna polsestrica Jerica hodila v drugo smer, proti gori Škrlatici. Tudi ona je 
našla kočo, a v njej je ležala bolna bleda gospa. Bila je vila Škrlatica, ki zboli vsakih sto let. 

Tako je vila prosila deklico, naj ostane pri njej samo en dan in ji prinese zdravilo - rdeči 
mežikelj, ki je ravno tedaj cvetel na pobočjih gore. Jerici je uspelo izpolniti nalogo in bolnica 

z biserno krono na glavi. Ker se je hotela Jerici zahvaliti za pomoč, ji je pomagala poiskati 

rdečega mežiklja, pa še prečudovito rdečo obleko in zlato verižico. Tinki je Prisank podaril 

ki jo je smel odpreti šele doma. 
Ko so se otroci vrnili domov, so našli v postelji nemočno mater in ob njej objokanega očeta. 
Jerica je materi potisnila pod nos zdravilni rdeči mežikelj in počasi so se ji začele vračati 

usulo toliko cekinov, da je oče lahko kupil hišo, polje in gozd. In tako so od takrat naprej 
živeli veliko bolj srečno kot dotlej«. 

koze. Zato je živel v popolni samoti in le vsako leto enkrat je ujel v svoj svet enega ali dva 

sama zašla v njegovo kočo se je prav razveselil. Deklici je pozdravil poškodovani gleženj, 

Če ji takrat dobra duša ne prinese zdravila, lahko umre in velika nesreča bi doletela ljudi. 

je v trenutku ozdravela: spremenila se je v prečudovito gospo, oblečeno v škrlatna oblačila in 

Kekca in Tinko. Sedaj so otroci lahko odšli proti domu. Jerici je Škrlatica podarila cvet 

belo muco z rdečim trakcem. Kekec pa je za plačilo, ker mu je pasel koze, dobil polno malho, 

moči. Kekec pa je postavil na mizo malho, ki mu jo je dal Prisank, in jo razvezal. Iz nje se je 

 

  
Slika 4: Žiga Zois (1747–1819) Slika 5: Baltazar Hacquet 

(1739/40–1815) 
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Vrh Triglava je bil prvič dosežen 26. 8. 1778, ko so na vrhu stali štirje »srčni možje«, kmet in 
rudar Luka Korošec, rudar Matevž Kos, kmet in lovec Šefan Rožič in ranocelnik Lovrenz 
Willomitzer. Vrh je bil osvojen osem let pred Mont Blancom, najvišjim vrhom Alp, 22 let 
pred najvišjim vrhom Avstrije, Grossglocknerjem in kar 99 let pred drugim najvišjim vrhom 
Julijskih Alp, Montažem. Vzpon predstavlja prvi mejnik v slovenskem alpinizmu. Domačini 
so se na Triglav povzpeli na pobudo Žige Zoisa in tako začeli tradicijo gorenjskih in 
trentarskih gorskih vodnikov. Dejavnost, ki je marsikateremu domačinu še več kot stoletje 
pomembno dopolnjevala skromno življenje. Konec 19. stoletja (leta 1890) je eden takih 
trentarskih gorskih vodnikov Ivan Berginc-Štrukelj kot prvi preplezal Severno steno 
Triglava. 
 
Po navedbah Žige Zoisa je sklepni del prvega vzpona na Triglav izgledal takole (Kugy 1973; 
Lovšin 1979): 

se vzpeli do planinske koče v Belem polju (Velo polje, op. a.). 25. 8. so 
preiskali tri dele gore in našli najugodnejšo pot navzgor, imenovano Zeleni sneg. Naslednjega 
dne, 26. 8. so takoj, ko se je zdanilo, šli iz Belega polja na levo proti zahodu, potem pa 
diagonalno v smeri jugozahod–severovzhod in po petih urah hoda prišli do omenjenega 
Zelenega plaza (Zeleni sneg oz. Triglavski ledenik, op. a.). Tu je baje ranocelnik Willomitzer 
videl Ljubljansko ravan in dolino Mojstrane. Piše, da je bilo strašno gledati v grozljivo 
globino. Stari sneg se mu je kazal popolnoma zelen, opazil je tudi izvir, ki je z velikim šumom 
vrel iz njega... Od Zelenega plazu so prišli hribolazci vzdolž grebena gorskega hrbta 
Kredarice v vzpenjajoči se zahodni smeri prav do zadnjega vrha Triglava v nekaj več kot uri. 
Pot je bila mestoma le dva čevlja široka... Pod zadnjim vrhom so Willomitzerjevi 
spremljevalci skoraj začeli oklevati... Vendar so se opogumili in splezali po severnem robu 
grebena do najvišje točke Triglava. Vreme jim je bilo naklonjeno, jasno, brez vetra in mraz 
znosen. Willomitzerju se je zdel prostor na vrhu velik, da bi moglo na njem stati kakih 
petdeset ljudi, sledov, da bi bil kdo pred njim na vrhu ni bilo... Med sestopom so pot 
označevali, da bi jo naslednje leto laže našli.«  

»24. 8. 1778 so 
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Slika 6: Prečkanje grebena med Malim in 
velikim Triglavom nekoč (slika: Vlasto 
Kopač; vir: Lovšin 1944) 

Slika 7: Triglav, kot ga je upodobil Hacquet leta 
1778 

 
Za naše gore pa se niso zanimali le tuji naravoslovci, pač pa tudi domači izobraženci. Med 
njimi je potrebno izpostaviti Valentina Staniča (1774–1847), ki velja za eden od pionirjev 
alpinizma v Vzhodnih Alpah. Bil je duhovnik, ki je opravil vrsto vzponov v naših in 
avstrijskih Alpah. V gore je hodil brez vodnika in se gorskih podvigov loteval tudi pozimi. 
Štejemo ga za našega prvega zimskega alpinista, je pa tudi eden začetnikov moderne 
alpinistike v Evropi. Leta 1800 je kot prvi brez vodnika osvojil Veliki Klek/Grossglockner 
(29. 7. 1800, le dan za prvopristopniki), leta 1808 pa je stal na Triglavu. 
 

 

  
Slika 8: »Triglavski tempelj«, ki so ga zgradili 
Triglavski prijatelji leta 1872 (vir: Lovšin 1944) 

Slika 9: Valentin Stanič (1774–
1847) 
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V drugi polovici 19. stoletja so po Evropi začeli ustanavljati planinske organizacije. Prvo so 
1857 ustanovili v Londonu. Pri nas pa je do prvega poskusa ustanovitve Slovenskega 
planinskega društva prišlo leta 1872 v Srednji vasi v Bohinju, kjer je kaplan Ivan Žan dal 
pobudo za ustanovitev društva Triglavski prijatelji. Društvo si je zadalo, da bo vzdrževalo 
pot na Triglav in zavetišče na Prodih (v bližini današnjega doma Planika), ki so ga domačini 
imenovali »Triglavski tempelj«. Deželna vlada ustanovitve društva ni dovolila. Organizirano 
delovanje bohinjskih planincev pa je tudi kmalu po službeni premestitvi Žana zamrlo. 
Zavetišče je v nekaj letih propadlo. 
Odločilno pobudo za ustanovitev Slovenskega planinskega društva (SPD) so leta 1892 dali t. 
i. Planinski piparji, družba ljubljanskih planincev, ki so vedno s seboj nosili pipe, vžigalice 
in tobak. Tega leta je znan njihov izlet na Stol, na katerem so sklenili, da bodo začeli z 
intenzivno propagando za ustanovitev društva. Vodil jih je Jožef Hauptman. Njihov 
sodobnik je bil Franc Kadilnik, ki je z njimi tekmoval, kdo bo v letu dni prehodil več metrov 
v višino. Zmagal je slednji, ki je izdal vrsto planinskih potopisov, samo o Triglavu tri. 
Ustanovni občni zbor Slovenskega planinskega društva je bil 27. 2. 1893 v gostilni pri Maliču 
v Ljubljani, tam kjer danes stoji Nama. Prvi načelnik je postal Fran Orožen. Leta 1908 ga je 
nasledil Fran Tominšek, ki je na čelu organizacije ostal do leta 1931. 
 
Po Tominšku se imenuje pot, ki iz Vrat po pobočju Cmira vodi proti Triglavu. Jakob Aljaž 
(1993) o tej poti piše: »Čemu smo leta 1902 delali to pot? Saj je bila že prej ... nemška pot 
»čez Prag« v bližini. Na to odgovorim: že narodni ponos je to zahteval... Drugič je 
Tominškova pot krajša. 

je prvi tu gori šel, ko še ni bilo nič poti. Po pravici smo dali tej poti 
njegovo ime. Še vprašali ga nič nismo!«. 
Predsednik dr. Tominšek 

 
Kaj je pomenilo ustanovitev društva nam priča hitra gradnja planinskih koč, ki so postale 
protiutež nemškim. Že v drugem letu delovanja, 1894, so zgradili Orožnovo kočo na Črni 
prsti in Kocbekovo kočo na Molički planini pod Ojstrico. Obe sta bili poimenovani po 
najzaslužnejših možeh za njihovo dograditev, Orožnova po načelniku SPD, Kocbekova pa po 
Franu Kocbeku načelniku in ustanovitelju Savinjske podružnice SPD, ki je bil v Kamniško-
Savinjskih Alpah to, kar je bil v Julijskih Alpah Jakob Aljaž. Sodeloval je z univerzitetnim 
profesorjem iz Gradca Johanessom Frischaufom (po njem se danes imenuje Frischaufov 
dom na Okrešlju), ki je tudi zaslužen za gradnjo poti in koč v Kamniško-Savinjskih Alpah. 
Jakob Aljaž (1845–1927), župnik v Dovjem, je dal leta 1895 na vrhu Triglava, ki ga je prej 
kupil od občine, postaviti majhen pločevinasti stolp s slovenskim napisom.  
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Postavitve Aljaževega stolpa in sklep o postavitvi koče pod vrhom Triglava se Aljaž (1993) 
spominja: 
»Leta 1895 smo ga šli postavljat jaz, mojster Belec z enim delavcem in moja dva delavca 
Požganc in Kobar. Takrat smo prenočili v stari, mali Dežmanovi koči, saj Slovenci še nismo 
imeli nobene koče. Bila je gosta megla. Zato zjutraj nisem šel na vrh Triglava, ampak sem 
ostal v Dežmanovi koči, odkoder sem poslušal, kako zbijajo skupaj posamezne kose 
Triglavskega stolpa. Pogovarjal sem se z oskrbnikom Dežmanove koče ... Ta mi je prijazno in 
zaupno rekel: “To je sreča za Vas, da nocoj ni bilo Nemcev tukaj; sicer bi za vas ne bilo 
prostora”... V tistem trenutku sem sklenil, da naredim Triglavsko kočo, in sicer kočico za sebe 
in par prijateljev. Če pa se bo SPD na moj poziv zdramil, bomo delali veliko kočo... – tako 
užaljen je bil moj narodni ponos«. Naslednje leto je že stal Triglavski dom na Kredarici. 
Pomembno je bilo, da je bil večji in udobnejši od nemške Dežmanove koče/Deschmannhütte 
v bližini. 

udi spominja, da so ob otvoritvi stolpa in koče peli pesem »Oj, Triglav, moj dom«, 
ki jo je napisal Matija Zemljič, uglasbil pa Aljaž: 
 
Oj Triglav, moj dom, kako si krasan, 
kako me izvabljaš iz nizkih ravan 

da tam si spočije v samoti srce, 
kjer potok izvira v skalovju hladan: 

 
Oj Triglav, moj dom, četudi je svet 
začaral s čudesi mi večkrat pogled, 
tujina smehljaje kazala mi kras, 
le nate sem mislil ljubeče ves čas, 
o tebi sem sanjal sred' svetlih dvoran: 
oj Triglav, moj dom, kako si krasan! 

Oj Triglav, v spominu mi je tvoj čar, 
zato pa te ljubim in bom te vsekdar, 

pod tvojim obzorjem naj spava telo, 
kjer radostno ptički naznanjajo dan: 
oj Triglav, moj dom, kako si krasan! 

Aljaž se t

in zadnja ko ura odbila mi bo, v poletni vročini na strme vrhe 

oj Triglav, moj dom, kako si krasan! 

 
Leta 1895 je začel izhajati tudi Planinski vestnik, ki izhaja še danes, radovljiška podružnica 
SPD pa je na Velem polju zgradila Vodnikovo kočo. Razmisli, po kom je bila poimenovana? 
SPD je do prve svetovne vojne zgradil 37 planinskih postojank in zavetišč. Nekaj so jih kmalu 
odnesli plazovi. Leta 1913 je delovalo 24 podružnic s 3385 člani, od tega 1004 v osrednjem 
ljubljanskem društvu. 
 
Prva svetovna vojna je delovanje SPD in turistične obiske gora v veliki meri okrnila. Julijske 
Alpe so bile v dveh letih in pol, kolikor je trajala soška fronta, verjetno doslej najbolj 
množično obiskane (prek 600.000 vojakov), a žal ne prostovoljno. Skoraj nemoteno, če 
izvzamemo večino planincev vpoklicanih med vojake, je potekal obisk v Kamniško-
Savinjskih Alpah, kjer so leta 1916 celo preuredili in dozidali kočo na Kamniškem sedlu. 
Vojna je pustila mnogo gorskih postojank opustošenih. Po vojni pa je nova meja dobršen del 
Julijskih Alp in primorske hribe, eno koroško in deset primorskih podružnic SPD, odrezala od 
osrednje organizacije. Primorska je prišla pod Italijo in tu so planinci nadaljevali narodni boj, 
predvsem potem, ko so oblast leta 1922 prevzeli fašisti in je bilo v naslednjih letih ukinjenih 
več 100 slovenskih šol in društev. V takšnih razmerah so predstavljale gore in kraško 
podzemlje edino zatočišče, kjer so lahko zapeli »prepovedano slovensko pesem in se vsaj 
nekaj ur počutili svobodne«. 16. 3. 1924 so na Poreznu, na pobudo Zorka Jelinčiča (po njem 
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se danes imenuje koča na Črni Prsti), ustanovili ilegalni planinski klub Krpelj, ki naj bi 
združeval »zanesljive Primorce, ki so z vsem srcem za osvoboditev Primorske, ki so navdušeni 
turisti [...] in se ne ustrašijo dolgih in težavnih pohodov pri prenašanju slovenske literature 
na zasedeno ozemlje...«.. 
 
Zakaj ime Krpelj? Zorko Jelinčič piše (Raztresen 1992): 
»Ne spominjam se več, kako smo se dogovorili za prvi skupni izlet na Porezen, bilo je to 
najbrž januarja ali februarja 1924. leta. Smuči so bile pri nas takrat še malo razširjene, zato 
smo se za sneg opremili s krplji. Bili smo dobre volje in ... počasi se je izoblikovala misel, da 
bi se družbica bolj trdno povezala v majhen planinski klub. Med kosilcem iz nahrbtnika, v 
varstvu stare planinske koče vrh Porezna, kolikor je je še ostalo po prvi svetovni vojni, smo 
soglašali, da damo ime po koristni pripravi, ki nam je pomagala na vrh: planinski klub 
Krpelj. In tako je obveljalo«. 
 
Prvenstveni vzponi in premagovanje sten je bilo v začetku 20. stoletja v domeni 
posameznikov, ki so ponavadi plezali v spremstvu domačih gorskih vodnikov. Najbolj znana 
sta bila v tistem obdobju Julius Kugy (1858–1944) in Henrik Tuma (1858–1935). Kugy se 
je zaljubil v Julijske Alpe, ko je v dolini Trente iskal cvetlico scabioso trento, ki je ni nikoli 
našel. V spremstvu domačih vodnikov se je prvi povzpel na mnoge vrhove, v svojih knjigah 
pa je svet opozoril na Julijske Alpe in na domačega človeka. Hkrati je Julijske Alpe 
sistematično obiskoval Tuma, ki je preplezal vrsto plezalnih smeri, leta 1910 v spremstvu 
vodnika Jožeta Komaca-Pavra tudi Severno steno Triglava. 
Takratna mlajša generacija ljubljanskih izobražencev se že precej pred prvo svetovno vojno ni 
več zadovoljila z navadnim poletnim planinarjenjem. Leta 1907 sta začela opravljati zimske 
vzpone in smučati Rudolf Badjura ter Bogumil Brinšek, tri leta kasneje pa so se jima 
pridružili še Pavel Kunaver, Ivan Tavčar, Ivan Michler idr., ki so si nadeli ime »Dren« 
(ime so zbrali zaradi čvrstosti in prožnosti drena). Poleti 1911 so drenovci, leto za Tumo, 
vendar prvi brez vodnika, preplezali Severno triglavsko steno po smeri, ki se danes imenuje 
»Slovenska«. Naslednjo zimo, okrog novega leta 1912, pa so opravili prvi zimski vzpon na 
Triglav. 
S prvo svetovno vojno je Dren razpadel, toda hitro po njegovem koncu se je ekstremno 
plezanje in smučanje med mladimi še bolj uveljavilo. Vodstvo SPD je gore odpiralo vse 
večjemu številu obiskovalcev in je zato imelo veliko opraviti z gospodarskimi problemi: 
gradnjo in vzdrževanjem koč, nadelavo in markiranjem novih poti; ni pa se brigalo za t. i. 
vratolomnike. Poleg tega so mladi plezalci prinašali v gore vse več nesreč, kar je SPD 
nalagalo dodatno organizacijo reševanja. Prvo gorsko reševalno postajo je na pobudo 
zdravnika Josipa Tičarja, po njem se danes imenuje Tičarjev dom na Vršiču, ustanovila (16. 
6. 1912) podružnica SPD v Kranjski Gori. 
Februarja 1921 je prišlo do ustanovitve Turistovskega kluba Skala (TKS). Pojma turizem in 
alpinizem takrat še nista bila tako definirana kot danes. Vzpon na goro so imenovali turo in v 
tem smislu so bili turisti, klub pa turistovski. Zaradi nekaj nesreč pa so kratico TKS zlobno 
tolmačili tudi kot »Trapasti klub samomorilcev«. Skala, ki je na začetku nastopila kot 
opozicija stari SPD, je svoje delovanje kmalu usmerila v vzgojo »turistov« in smučarjev, 
medtem ko naj bi SPD skrbela za gospodarsko plat obiska v gorah. Idejni vodja Skale je 
postal Henrik Tuma, ki je bil zelo kritičen do »hotelsko-gostilniške« usmeritve SPD. Po letu 
1931, ko so skalaši prispevali k pomladitvi osrednjega odbora SPD in je predsedstvo prevzel 
Josip Pretnar, je planinska organizacija sprejela tudi potrebo po vzgoji vrhunskih plezalcev. 
Skalaši so v začetku svoje poti tudi zaznamovali. Markacije so imele trakasto obliko in so bile 
enojno rdeče barve, dokler ni bilo z Alojzijem Knafelcem, očetom slovenske markacije, 
sklenjeno, da bo markacija imela približno obliko in barvo skalaškega znaka: bela pika v 
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rdečem krogu. Tako imenovana »knafelčeva markacija« je bila uvedena leta 1922. 
Leta 1910 je Alojzij Knafeljc izdelal enega naših prvih planinskih zemljevidov Julijske Alpe. 
 

 
Slika 10: Izsek iz Knafeljčevega zemljevida Julijske Alpe iz leta 1923, ko je bila na Triglavu 
meja z Italijo. 
 
Posebno filozofijo ekstremnega plezanja je v Skalo prinesel filozof Klement Jug, ki ga je 
načelo premagovanja ovir: »Kjer je volja, tam je pot!« leta 1924 komaj 26-letnega pognala v 
smrt v Severni steni Triglava. Plezanje je postajalo tekmovalni šport. Nepremagljivih ovir ni 
bilo več, bili so le večji ali manjši plezalski »problemi«. Skalaši so hitro osvojili skoraj vse 
»zimske« vrhove in začeli premagovati tudi že »zimske« stene. Že leta 1921 so organizirali 
prvo jugoslovansko smučarsko tekmo v Bohinju. Skala je bistveno pripomogla k temu, da je 
smučanje postalo slovenski nacionalni šport. Do druge svetovne vojne so v domačih stenah 
rešili večino največjih plezalskih problemov. Leta 1926 sta Mira Marko Debelakova in 
Stanko Tominšek v 31 urah preplezala Direktno smer v Špiku, kar je bilo najpomembnejše 
dejanje našega alpinizma v tistem času. Vzpon Jože Čopa in Pavle Jesih po osrednjem 
(Čopovem) stebru Triglavske stene leta 1945 pa je pomenil vrhunec predvojne plezalske 
generacije. Joža Čop je skupaj s Stanetom Tominškom in Miho Potočnikom (do leta 1979 je 
bil 14 let predsednik PZS) tvoril t. i. zlato navezo, ki je preplezala vrsto prvenstvenih smeri. 
Letnico 1931 nosi prvi slovenski celovečerni film V kraljestvu Zlatoroga, ki so ga posneli na 
Triglavu in v katerem je eden izmed glavnih igralcev Joža Čop. Leto dni za tem so v gorah 
posneli še drugi slovenski celovečerni film Triglavske strmine. 
 
Po drugi svetovni vojni je bilo ustanovljeno Planinsko društvo Slovenije, 6. 6. 1948 pa so 
ustanovili Planinsko zvezo Slovenije (PZS), ki seveda deluje še danes in katere člani ste tudi 
vi. V zvezo so se povezala planinska društva, ki so se oblikovala iz bivših podružnic SPD. 
Leta 1945 je bil obnovljen SPD v Trstu, sledila je ustanovitev SPD v Gorici in Beneški 
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Sloveniji. Nekaj društev so ustanovili še izseljenci in zdomci v Švici in Nemčiji. Slovenci v 
Argentini pa so leta 1951 v Bariločah ustanovili svoj SPD, samostojna sekcija je nastala tudi v 
Buenos Airesu. 
Leta 1949 je delovalo 43 društev, včlanjenih pa je bilo že skoraj 34.000 članov. Leta 1980 je 
članstvo PZS prvič preseglo mejo 100.000 in doseglo višek leta 1989 s 114.207 prodanimi 
članskimi znamkicami in okrog 180 planinskimi društvi. Od takrat je članov vsako leto manj. 
Leta 2004 je imelo 247 planinskih društev skupaj 53.743 članov. 
 
V šestdesetih letih 20. stoletja so se slovenski alpinisti odtrgali od slovenskih gora. Te so 
postale prostor za trening, posebej pozimi (razmahne se zimski alpinizem), cilj so postale 
velike alpske stene, Kavkaz, Andi in Himalaja. Naša prva himalajska odprava je bila leta 1960 
na Trisul (7120 m). Glavnega vrha niso dosegli, so pa osvojili Trisul II (6690 m) in Trisul III 
(6270 m). 8000 m so naši alpinisti prvič dosegli leta 1972 v južni steni Makaluja (8463 m), ko 
so na tej višini žal morali odnehati. Je pa zato odprava na Makalu leta 1975 prinesla našemu 
alpinizmu svetovno slavo, ko je kar sedem članov odprave po preplezani južni steni osvojilo 
vrh (naš prvi osemtisočak). Najvišji vrh sveta so naši alpinisti dosegli 13. 5. 1979, ko sta na 
vrhu stala Andrej Štremfelj in Nejc Zaplotnik, dva dni za njima pa še Stane Belak-Šrauf. 
Prvi Slovenec, ki je najvišjo goro sveta osvojil brez dodatnega kisika je bil Pavle Kozjak leta 
1997. 
Prav tako leta 1979 je začela delovati tudi slovenska šola za vodnike v Manangu (Nepal), v 
kateri se izobražujejo člani nepalske planinske organizacije. Pobudnik šole je bil Aleš 
Kunaver udeleženec naše prve himalajske odprave in vodja več himalajskih odprav (na 
Anapurno 2 leta 1969 in omenjeni odpravi na Makalu leta 1972, 1975). V navezi s Šraufom in 
Antonom Sezonom je leta 1968 opravil zimsko ponovitev Čopovega stebra (plezali so osem 
dni). 
Sledile so številne odprave in uspehi. V Himalaji smo dosegli že vse osemtisočake. Kot 
zadnja (štirinajsta) je bila leta 1995 osvojena Anapurna I (8091 m). Do sedaj jih je največ (10) 
osvojil Viki Grošelj, ki se je poleg tega kot prvi Slovenec povzpel na vse najvišje vrhove 
kontinentov (leta 1997 je kot zadnjega osvoji najvišji vrh Antarktike, Mount Vinson 5140 m). 
Leta 1981 so se naši alpinisti spopadli z južno steno Lotseja (8561 m), t. i. problemom leta 
2000, ki jo je odprava skoraj preplezala. Steno je leta 1990 prvi preplezal Tomo Česen. 
Istega leta 1981 je tričlanska Belakova naveza preplezala južno steno Daulagirija (8167 m), 
steno, ki jo je leta 1999 sam preplezal Tomaž Humar. 
Konec sedemdesetih let 20. stoletja se je v Slovenijo iz ZDA razširilo športno plezanje, t. j. 
plezanje brez uporabe tehničnih pripomočkov, razen za varovanje. Z razvojem tega so po 
Sloveniji začela nastajati urejena plezališča t. i. plezalni vrtci. Danes so naše športne plezalke 
v samem svetovnem vrhu. Martina Čufar je bila leta 2001 svetovna prvakinja in prva na 
svetovni jakostni lestvici, Maja Vidmar pa je leta 2005 osvojila drugo mesto v skupnem 
seštevku svetovnega pokala. 
V sedemdesetih letih se je pri nas pojavilo nekaj turnih smučarjev (začetki tega segajo pri nas 
v konec 19. stoletja), ki so opravljali zahtevne spuste z gora (npr. leta 1973 prvi spust s 
Triglava). Sedanji vrhunec je slovensko ekstremno smučanje doživelo 7. 10. 2000, ko je Davo 
Karničar kot prvi na svetu uspel presmučati z vrha Everesta do baznega tabora. 
Med bogato izbiro vrhunskih slovenskih alpinistov in njihovih dosežkov, naj omenimo le še 
nekaj imen, npr. Franček Knez, ki je samo v Severni triglavski steni opravil prek trideset 
prvenstvenih vzponov, skupaj s Silvom Karom in Janezom Jegličem pa je v le dveh dneh 
preplezal devetnajst prvenstvenih smeri v Vrbanovi Špici za Cmirom (plezali so nenavezani). 
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Še nekaj besed o slovenskih vodnikih in planinski šoli 
 
Danes hodi brez vodnika vsak, ki bi rad sam spoznal gorski svet. V Kugyjevem in 
Frischaufovem času, predvsem pa v času pred njima, pa so bili le redki posamezniki, ki so se 
brez vodnika podajali v gore. Poti na vrhove ni bilo in le lovci ter pastirji so bili tisti, ki so 
poznali prehode in brezpotja, ki so vodila nanje. Začetki alpinizma, odkrivanja in osvajanja 
gora so tako tesno povezani s temi lovci in pastirji, ki so z nabiranjem vodniških izkušen in 
vzpostavljanjem uradnega vodništva počasi postajali tudi vodniki po poklicu. 
 

 
Slika 11: Gorski vodnik in vódeni okrog 
sredine 19. stoletja (ilustracija: Tomaž Kvas; vir: 
Režek 1959). 

 
Kugy je v eni izmed svojih knjig mdr. opisal »sijajne vodniške lastnosti« vodnika Antona 
Ojcingerja iz Ovčje vasi v Kanalski dolini, lastnosti, ki jih od vodnikov pričakujemo še danes. 
»Bil je močan in pogumen, okreten in hiter, zdrav, vztrajen in podjeten. Do kraja je poznal 
gorski svet, njegove težavnosti in zahrbtne nevarnosti. Izredna sposobnost za dober razvèd 
(orientacijo, op. a.) se je v njem družila z natančno in bliskovito dojemljivostjo, kaj je v tem ali 
onem trenutku treba storiti. Pametno je predvideval in vselej je bil oprezno previden. Odkrit 
in nedvoumen v svoji poštenosti, je ostal ljubeznivo preprost in skromen. Imel je velik smisel 
za veder humor, v svojem neposrednem značaju je bil ves predan gorám, a je pri tem odločno 
in drzno, toda jasne glave presojal, kaj je najbolje ukreniti. Bil je vodnik res najboljših 
telesnih in duševnih lastnosti – in kaj naj bi človek hotel še več? [...] Slika Ojcingerjeva 
vodništva pa bi ne bila popolna, če bi ne omenil velikih zimskih vzponov, pri katerih je hodil z 
menoj. Zimo v gorah je zelo dobro poznal, natanko in pravilno je presojal sneg, njegove 
dobre in nevarne strani« (Kugy 1977). 
Tudi v drugih knjigah je Kugy opisal vrline svojih vodnikov. Tako je v svoji zadnji knjigi Iz 
minulih dni opisal svojega prvega vodnika na Triglav Janeza Klančnika-Šimenca iz leta 
1875 in druge »triglavske vodnike«. »Bil je vrl, priden kmet, natančen poznavalec svoje gore 
in celotnega območja, nadvse voljan, zanesljiv, pozoren in v vsakem pogledu čvrst mož, 
kratkočasen tudi kot družabnik, kajti svoje gore je ljubil in je zato vedel o njih marsikaj 
povedati... Veliki plezalci v modernem smislu ti triglavski vodniki seveda niso bili... Bili pa so 
neverjetno izurjeni in spretni hodci po skalah. V strmih stenah in na često zelo ozkih policah, 
tudi v krušljivem terenu, so bili doma in so se znali izkazati kot pravi možje... V njihovem 
skromnem in skoraj podložnem načinu ni bilo, da bi bili med turo kakorkoli že vsiljivi ali 
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predrzni ali sicer kako nadležni. S težkim in umirjenim korakom so mirno in sproščeno stopali 
naprej in človek jim je sledil z umevnim, trdim zaupanjem. Če so videli, da njihov »gospod« 
ne potrebuje pomoči, so ga pustili hoditi po svoje, toda vselej so imeli oči odprte in niso 
ničesar prezrli« (Kugy 1971). 
V Kugyjevem času, pa tudi pozneje so v Trenti vodili Tožbarji, Komaci, Kravanje idr. Kugy v 
svojih delih omenja Antona Tožbarja-Špika, Andreja Komaca-Moto in Jožeta Komaca-Pavra. 
Posebej Komaci so se uspeli bolj uveljaviti kot njihovi gorenjski kolegi. 
Njihovi sodobniki v Bohinju so bili npr. Anton Kos in Škantarji, predvsem Jože Škantar-
Šest, ki je leta 1871 skupaj s sinom nadelal pot na Triglav in postavil zavetišče na Prodih 
»Triglavski tempelj«. 
 

Slika 12: Vzpon na Mont Blanc (sreda 19. stol.). 
Slika prikazuje priljubljenost planinstva v 19. stol. 
in preprosto opremljenost obiskovalcev gora. (vir: 
Vsa čudesa sveta. Mladinska knjiga, 2004) 

Slika 13: Vzpon in spust z Vezuva (druga 
polovica 19. stol.). Vodniki so morali tudi vleči 
svoje kliente proti vrhu. (©: Alpenverein Museum, 
Innsbruck) 

 
Slovensko planinsko društvo je prvi slovenski vodniški tečaj organiziralo leta 1906 v 
Ljubljani, udeležilo pa se ga je 20 tečajnikov. Tečajniki so poslušali vsebine iz prve pomoči, o 
vedênju vodnikov do vódenih, o signalih ob nesrečah, o vodniških predpisih in dolžnostih 
vodnika, o branju zemljevidov in orientaciji, o naravoslovju in vremenu ter o območjih, kjer 
so tečajniki delovali. 
 

 
Slika 14: Udeleženci prvega slovenskega vodniškega 
tečaja (vir: Deržaj1993) 

 
Poleg poklicnega vodništva, pa se že pred drugo svetovno vojno pojavijo prve oblike 
prostovoljnega vodništva, ko so mladino v gore vodili duhovniki in skavtska organizacija. 
Osrednja osebnost prostovoljnega vodništva je v tem času Pavel Kunaver. 
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Po drugi svetovni vojni je bilo poleg gorskega vodništva pod okriljem PZS organizirano tudi 
prostovoljno vodništvo. 
Pred natanko petdesetinami leti (leta 1956) je bila ustanovljena Mladinska komisija (MK) 
PZS. Leto zatem pa se je začela vzgoja mladinskih planinskih vodnikov (MPV) s prvim 
tečajem za mladinske vodnike. Leta 1976 se je začela še vzgoja planinskih vodnikov (PLV). 
Od leta 1991 se oboji imenujejo Vodniki Planinske zveza Slovenije (VPZS). Prvi seminar za 
inštruktorje planinske vzgoje (IPV) je bil izveden leta 1970. V obdobju 1970–1973 je bil 
izveden prvi tečaj za mentorje planinskih skupin, začela pa se je tudi delitev na mladinske 
vodnike za letne razmere in mladinske vodnike, ki so opravili letni in zimski tečaj. 
S sistematičnim in širokim seznanjenjem z vsem, kar je potrebno za varno hojo po gorah, se je 
začelo v šolskem letu 1963/64, ko so v mladinske odseke začeli uvajati Planinsko šolo. Prva 
javno razpisana planinska šola je bila organizirana že leta 1961. 
Leta 1977 je PZS izdala učbenik Planinska šola (začetnik vzgojno-izobraževalne literature za 
planince je Pavel Kunaver s priročnikom Na Planine! iz leta 1921). Povsem prenovljen 
učbenik Planinska šola je izšel leta 2005. 
Od leta 1976 potekajo tabori za mlade planince, od leta 1988 pa MK PZS organizira tudi 
mladinske tabore za srednješolce in študente. Leta 1989 je bil organiziran prvi zimski 
mladinski tabor, ki se je pozneje preimenoval v teden turne smuke. Od leta 1991 organizira 
MK PZS tudi tečaje gorništva za planince, ki bi radi spoznali celovit in vsestranski odnos do 
gora. Zaradi vse več takšnih izobraževalnih dejavnosti PZS in planinskih društev je rasla tudi 
potreba po usposobljenih prostovoljnih vodnikih. Leta 2004 nas je bilo 1391. 
Zaradi vse večjih izobraževalnih potreb je MK PZS leta 1980 usposobila Vzgojno 
izobraževalni center v Bavšici (VIC Bavšica). Leta 1999 pa je bila v Bavšici zgrajena koča, z 
njo pa je zaživelo novo Planinsko učno središče Bavšica (PUS Bavšica).  
 

   
Slika 15: Naslovnica 
priročnika Pavla 
Kunaverja Na planine! 
iz leta 1921 

Slika 16: Naslovnica 
učbenika Planinska 
šola iz leta 1983 

Slika 17: Planinsko 
društvo Ljubljana 
Matica je leta 2000 
izdalo svoj gorniški 
priročnik 

Slika 18: Naslovnica 
učbenika Planinska 
šola iz leta 2005 
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Za konec 
 
Tako, prišli smo do konca kratke zgodovine slovenskega gorništva. Naštetih je bilo kar nekaj 
(rekli boste preveč) pomembnih ljudi in dejstev, kar pa še zdaleč ni vse kar ima ponuditi naša 
gorniška zgodovina. Če smo v vas zbudili zanimanje zanjo imate spodaj naštetih nekaj knjig 
za razširjenje znanja, ki vam bodo potešile radovednost. 
Upamo, da se boste spomnili na vsaj kakšno ime ali podatek, ko boste prihodnjič hodili po 
poteh, ki so jih nadelali naši planinski predhodniki ali obiskali kakšno izmed planinsko 
postojank, ki se imenuje po njih. 
Pa naj vam ne zmanjka razlogov za hojo po hribih, če pa jih boste morda iskali, se spomnite 
na Jakoba Aljaža, ki je pred več kot sto leti napisal odstavek, za katerega lahko rečemo, da je 
aktualen še danes: 
»Prav je, da gredo mladi ljudje iz mest na gore. Kaj naj pa doma celi dan počnejo? Ali naj 
popivajo? Ali naj za ženskami letajo? Bolj pametno in bolj zdravo je, da gredo na hribe v čisti 
zrak«. 
 
 

 
Slika: 19: Kdaj so že prvič osvojili tale vrh? (foto: Matevž Lenarčič, 
arhiv: Geografski inštitut ZRC SAZU) 
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pred več kot 70.000 leti ledenodobni lovci in nabiralci se zatečejo v jamo Potočka zijalka (1630 m) v Karavankah in Medvedovo jamo 
(1500 m) v Kamniško-Savinjskih Alpah 

bronasta doba (ok. 1700–ok. 1800 
pr. n. št.) 

najdbe orožja pričajo o obiskih slovenskih gora 

stari vek (od začetka n. št. do ok. 
leta 500) 

domači prebivalci pomagajo vojskovodjem prek gora 

srednji vek (od leta. 500 do leta 
1500) 

domačini spremljajo romarje in trgovce 

srednji vek na prelazih v Alpah začnejo nastajati zavetišča 
13.–15. stol. višinska kolonizacija 
razsvetljenstvo (druga polovica 
18. stol.) 

domačini spremljajo izobražence 

druga polovica 18.–prva polovica 
19. stol. 

domačini v slovenske gore spremljajo naravoslovce, npr. Balthazarja Hacqueta, Antona Scopolija 

1759 Anton Scopoli 
Grintovec (2558 m) 

1777 Baltazar Hacquet 
m) 

26. 8. 1778 Luka Korošec, Matevž Kos, Štefan Rožič, Lovrenz Willomitzer 
prvi dokumentirani vzpon na Triglav (2864 m) 

29. 7. 1800 Valentin Stanič 
prvi (dan za prvopristopniki) brez vodnika osvoji Grossglockner (3798 m) 

1872 Triglavski prijatelji 
slovenskega planinskega društva 

1890 Ivan Berginc-Štrukelj 

27. 2. 1893 ustanovitev Slovenskega planinskega društva (SPD) 
prvi načelnik Fran Orožen 

1894 prvi slovenski planinski vodnik Vodnik za Savinske Alpe in najbližjo okolico (Fran Kocbek, Miha Kos) 
1894 SPD postavi prvi koči 

Orožnova koča na Črni prsti, Kocbekova koča na Molički peči 
1895 Jakob Aljaž postavi stolp na vrhu Triglava 
1895 izhajati začne Planinski vestnik 
1896 postavitev Triglavskega doma na Kredarici 
konec 19.–začetek 20. stol. slovenske vrhove osvajata Julius Kugy in Henrik Tuma 
1906 prvi slovenski tečaj za gorske vodnike 
1910 izide prvi slovenski planinski zemljevid Julijske Alpe (Alojzij Knafelc) 
1911 Drenovci 

prvi brez vodnika preplezajo Severno triglavsko steno (Slovenska smer) 
16. 6. 1912 ustanovljena prva gorska reševalna postaja v Kranjski Gori 
1921 ustanovljen Turistovski klub Skala (TKS) 
1921 prvi planinski priročnik Na planine! (Pavel Kunaver) 
1922 uvedena »knafelčeva markacija« 
16. 3. 1924 na Poreznu ustanovljen ilegalni planinski klub Krpelj 
1926 Mira Marko Debelakova, Stanko Tominšek 

Direktna smer v Špiku 
1931 prvi slovenski celovečerni film V kraljestvu Zlatoroga 
1933 ustanovljen prvi Mladinski odsek 
1945 Joža Čop, Pavla Jesih 

preplezata Čopov steber v Severni triglavski steni 
6. 6. 1948 ustanovljena Planinska zveza Slovenije 
1956 ustanovitev Mladinske komisije PZS 
1957 začetek izobraževanj Mladinskih planinskih vodnikov (MPV) 
1961 prva javno razpisana planinska šola 
1968 zimska ponovitev Čopovega stebra 
1972 slovenski alpinisti prvič dosežejo 8000 m (južna stena Makaluja) 
1975 slovenski alpinisti preplezajo južno steno Makaluja (prvi slovenski osemtisočak) 
13. 5. 1979 Andrej Štremfelj, Nejc Zaplotnik, Stane Belak (15. 5.) 

slovenski alpinisti osvojijo najvišji vrh sveta 
1979 ustanovitev slovenske šole za gorske vodnike v Nepalu 
konec sedemdesetih let 20. stol. začetki športnega in lednega plezanje pri nas 
1995 slovenski alpinisti osvojijo Anapurno I - zadnji (štirinajsti) slovenski osemtisočak 
1997 Viki Grošelj osvoji še zadnji vrh celin, najvišji vrh Antarktike Mount Vinson 
7. 10. 2000 Davo Krničar 

prvi presmuča z Everesta do baznega tabora 
2001 Martina Čufar svetovna prvakinja v športnem plezanju 

prvi poskus ustanovitve 

prvi prepleza Severno triglavsko steno 

Mali Triglav (2725 

Preglednica 1: Nekatere osebe in mejniki v slovenski planinski zgodovini (Zorn 2005b; Zorn 
2006) 
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