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PREDSTAITEV SREBRNE ODPRAVE V OKVIRU PROGRAMA MEPI



 V okviru programa MEPI smo med 26. 6. in 28. 6. 2020 
imeli odpravo na kateri smo morali prehoditi od 
Završnice pa vse tja do Loma pod Storžičem.

 Skupina se je imenovala Radovedni taček.

 Z nami pa so bili tudi profesorja Boštjan in Andreja ter 
Jaka.

UVOD



Karavanke, gorska veriga neštetih vrhov, 
zoper katere so v le treh dneh padle številne 
težke besede. V vseh naporih, hoji po 
vrhovih in dolinah, v vseh vzponih in padcih 
ter številnih prigodah, ujetih v objektiv 
fotoaparata, pa smo doživeli precej lepih 
trenutkov. Dnevi, preživeti na odpravi v 
okviru programa MEPI, pa bodo v spominu 
vedno ostali z nami.

UVOD



Ti trije dnevi so bili za skupino Radovedni taček, katere 
članice in člani smo bili Emma, Neža, Blaž, Štefan in 
seveda jaz, Timotej, zares naporni, saj smo prehodili na 
desetine kilometrov, na hrbtih pa nosili nahrbtnike, ki 
so bili v prvih nekaj kilometrih peresno lahki, kasneje 
pa je bilo na prepotenih hrbtih moč občutiti orjaško 
breme. Vzpenjati smo se začeli tam, kjer spod gora 
pridre Završnica ter tako nadaljevali pot v strmi breg, ki 
mu ni in ni bilo videti konca. 

1. DAN



Ob poti pa smo že od vsega začetka 
srečevali najrazličnejše živali, pa naj 
si bodo le-te konji, krave in ovce, ki 
so se pasle po okoliških planinah, ali 
pa so življenjske oblike morda sodile 
v razred Amphibia, oziroma recimo 
raje po slovensko dvoživke.

1. DAN



Pot, po kateri smo stopali, pa nas je vodila mimo 
številnih tako botaničnih kakor tudi umetno 
ustvarjenih znamenitosti. Že pri samem spustu z 
Zelenice nam je pot prekrižala roža, imenovana po 
deželi Kranjski. Govora je namreč o Kranjski liliji. Po 
nekaj tisoč napornih korakih pa smo stopali skozi 
predor, v obdobju grofa Borna uporabljen za 
dostop do lovišč, razprostirajočih se po tržiških 
gozdovih.

1. DAN



Sonce je pripekalo od ranega jutra pa vse do 
poznega popoldneva, ko je izginilo za Julijci, kar 
pa sem na lastni koži občutil še nekaj prihodnjih 
dni. Pa vendar, ko se človek po napornem 
dnevu ves dehidriran usede na klopco na 
prečudoviti planini ter opazuje izginjajoče se 
žarke zgodnje poletnega sonca, se rad spomni 
ter podoživi napore, ki jih je v tem dnevu 
premagal.

1. DAN



Kakor bi se bil človek prebudil 
po prekrokani noči v gostilni z 
mačkom v glavi, prav takšne 
bolečine je bilo moč naslednje 
jutro začutiti v nogah.

2. DAN



Čeprav je sestop s planine Prevale v dolino cvetočih 
murk minil v dobri uri, so se prave težave začele šele, 
ko smo prišli do pečine, s katere grad Kamen obuja 
spomine. Najprej je skupino najbrž že tradicionalno 
nekdo zapustil, slab kilometer po razbeljenem asfaltu 
in nekajkrat zgrešenem kolovozu kasneje pa mi je v 
mislih odzvanjal pregovor: »Kdor nima v glavi, ima pa v 
nogah.« O tem delu poti, katere cilj je bil sicer Dobrča, 
nimam ravno najlepših spominov, pa vseeno na taki 
poti ostane človeku le misel, korak za korakom si bližje 
cilju.

2. DAN



Zvonci krav na paši in prvi jutranji žarki človeka prav 
hitro premamijo iz spanca, prav tako pa ga priganjata 

tudi čas ter misel na dobrih 25 kilometrov, ki jih bo 
treba kaj kmalu prehoditi. 

3. DAN



Občutek, da že tri hodim po sinusoidi, ki je prešla v 
zadnji lokalni maksimum, in sicer z vzponom do Doma 
na Kofcah, pa je postajal neizbežen. Prav tako pa je ob 
vseh zanimivih pogovorih na poti tudi vsak korak 
nekoliko lažji, kar pa je moč spregledati predvsem v 
zadnjih nekaj kilometrih, ko noge postanejo zares 
svinčeno težke.

3. DAN



Ob koncu odprave, po ironično rečeno sprehodu skozi 
Dovžanovo sotesko, pa sem navkljub neizmerni 
utrujenosti premleval le še misel, ki sem jo nekoč 
prebral na zadnji strani ene izmed knjig: »Kdor išče cilj, 
bo ostal prazen, ko ga bo dosegel, kdor pa najde pot bo 
cilj vedno nosil v sebi.«

3. DAN



KONEC


