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Vsebina, namen in cilji seminarske naloge 
 
Še kot otroka naju je v hribe vodil najin oče. Oba z bratom zato vsa ta leta 
gledava tja gor na planine in kadar je le mogoče, se nanje tudi odpraviva; ker 
nama je lepo tam zgoraj, ker se lahko gibljeva, ker lahko doživiva samoto in 
hkrati posrkava slasti teh naravnih koščkov naše zemlje z vsemi čuti: vidom, 
sluhom, tipom, okusom, vonjem... 
Na pot po Dleskovški planoti v Kamniško-Savinjskih Alpah sem se 
odpravila že v zgodnji mladosti, še z očetom, mamo in bratom in pozneje 
sama, z možem, s hčerko. Vselej po jugozahodnem delu: na planino Planico, 
Podvežak, Vodole, Korošico, Ojstrico, Moličko planino, Lastovec, Desko, 
Tolsti vrh, Vodotočnik. Čakajo me še Ravni, Polšak, Križevnik, Poljske 
Device, Zelenica, Veliki vrh in Dleskovec. Pa vsekakor Vršiči s planikami. 
Nekaj teh poti je markiranih, še več neoznačenih, a jih lahko bolj ali manj 
prepoznaš, če le ni megle. 
Visoka kraška Dleskovška planota, kjer obli vrhovi dosegajo nekaj metrov 
manj ali več kot 2000m n.v., s kraškimi pojavi, jamami, brezni, vrtačami, 
škrapljami in ponori ter bujno vegetacijo, visokogorskim živalstvom ter 
prelestnimi razgledi, je neprestani vir občudovanja, čudenja in spodbud za 
raziskovanja. 
Iz vsega tega izvira tudi želja po ohranjanju teh naravnih lepot in motiv po 
dodatnem izobraževanju ter po vpletenosti v soodločanje o njeni bodočnosti, 
torej o prizadevanju za njeno naravno ohranitev. V svetu, kjer človeški 
posegi v naravo onesnažujejo bivalno okolje nas samih,  pa živali in rastlin, 
je potrebno ozavestiti ljudi, jim približati problem onesnaževanja, jih 
pridobiti k ekološkemu obnašanju do narave in to začeti že pri najmlajših. 
Indijanska modrost med drugim tudi pravi nekako takole: šele ko bodo 
mrtva vsa jezera in reke, gozdovi in polja,  ko rib ne bo več, šele tedaj boste 
spoznali, da denarja ni mogoče jesti... Torej, človek s svojo pametjo, kako 
zaslužiti čimveč, dela pravzaprav največjo škodo prav sebi. Bogatenje ni 
prava življenjska modrost, je bumerang, ki se vse bolj vrača po plačilo. 
Kako k takemu razmišljanju navesti ljudi, pa je svojevrstna umetnost, neke 
vrste metodološki in pedagoški vozelj, ki ga rešujejo po svetu na različne 
načine. 
Pri nas tudi z izobraževanjem za Varuha gorske narave. 
Berem nedavno v osrednjem časopisu, da jih je, varuhov narave, pri nas še 
zelo malo. Kako jih pridobiti, s kakšnim motivom? 
Menim, da tudi z ustreznim vabilom v naravo. Neposredno soočanje s 
stvarnico, kot jo je imenoval Vodnik, je lahko prelomno doživetje, zlasti za 
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mladega človeka. Doživetje lepote še poglobi ta vtis. Primerno 
predstavljeno, z besednim, pisnim, likovnim pa tudi slušnim posredovanjem 
lahko ta doživetja in vtise prenašamo na druge ljudi, še posebej na otroke in 
mladino; tudi zaradi njihovega fizičnega in psihičnega zdravja, ki ju ogroža 
sodobni življenjski slog: sedeti, mirovati, bolj v urbanih in onesnaženih 
središčih, pasivno skozi multimedijska sredstva spremljati življenje, v 
katerem ima virtualnost vse večjo prednost pred resničnostjo. 
Z vsebinskim delom naloge sem si prizadevala temu cilju približati. 
Ogrodje, na katerega sem ovesila misli, mnenja, vedenja posameznih ljudi, 
drobce ljudskega glasbenega izročila in glasbenega ustvarjanja, so opis in 
vtisi z nedavnega popotovanja z mojim možem po opisani poti, ob številnem 
ustavljanju ob pogledih naokoli pa tudi na najbližjo okolico in bolj ali manj 
uspele fotografije. 
Že pred tem sem skoraj »pogoltnila« duhovito napisano knjigo Matjaža 
Kmecla S prijatelji pod macesni, izbrala odlomke, v katerih govori prav o 
usodni privlačnosti, ki ga je,  še bosonogega mladinca,  za vse večne čase 
priklenila na gorski svet in o samoti, ki jo mestni človek še posebej 
potrebuje in išče. Malo manj natančno sem listala Lipovškove spomine v 
knjigi Steze, smučišča in skale, spomine slovenskega skladatelja in pianista, 
ki je hodil v gore s še posebej  občutljivim sluhom. Pogovarjala sem se z 
enim od pastirjev na Dleskovški planoti in ta mi je marsikaj zanimivega 
povedal o rastlinstvu, živalstvu, pašništvu in tamkajšnjih krajih. Pri mojih 
dolgoletnih znancih  v Podvolovljeku, kamor zdaj pripelje najkrajša pot iz 
Ljubljane prek Raka in je vsa asfaltirana in zavarovana, pri Riharjevih, 
Gelci, ki naju prenočuje,  njenemu bratu Jožetu, ki kljub svoji nadležni 
bolezni skrbi za svojo Samanto, Savo, Sočo, in bogvedi kako še imenovano 
kravo in Gelcinemu sinu Rajkotu, lovcu v gozdovih pod Rogatcem in 
Lepenatko, pa ob vsakem obisku v Podvolovljeku vedno izvem kaj novega 
in zanimivega. Pa saj me tudi silno zanima vse, kar se dogaja na kmetiji, 
okoli nje in v naravi. V nalogi sem omenila slovenskega skladatelja Blaža 
Arniča, rojaka teh krajev, ki je v srcu, še posebej v času pred in med 
2.svetovno vojno,  nosil s seboj utrip rodnega kraja pod Raduho in ustvarjal 
naša slovenska najpomembnejša simfonična dela. Skladatelj je neposredno 
povezan s še enim glasbenim pojavom v Lučah in okolici. To je bogato 
večglasno ljudsko petje fantov, ki je še živo in ga mladi Lučani spoštujejo in 
negujejo. V njem je po vsebinski plati mogoče prepoznati navezanost 
človeka na naravo, uporabljanje metafor iz narave v besedilih pesmi in še 
posebej pogosto posvečanje pozornosti šopkom rož, ki jih fantje dobijo od 
deklet kot dokaz ljubezni ali pa kot bridko slovo ob odhodu v tuje kraje. 
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V tem času sem prebirala različne vsebine o etnobotaniki, švedu Karlu 
Lineeju, ljubljanskem Botaničnem vrtu, mednarodnim zavezam ekoloških 
ukrepanj,  vse to mi je priporočila v branje in posredovala moja mentorica 
Marjetka Keršič Svetel, pa tudi novi predlog Zakona o triglavskem 
narodnem parku, ki je trenutno v fazi javne razprave, potem pa še nekatera 
gradiva, ki so me zanimala v zvezi z Dleskovško planoto na internetu. 
 
Naloga ima močan osebni pečat; zapis lastnih vtisov na poti, izbor citatov, 
vprašanja domačinom in izbor glasbene vsebine. Ne nazadnje je to tudi roka, 
ki je usmerjala fotografski objektiv. Tudi veliko neznanja predvsem v 
naravoslovnem, botaničnem smislu, a ima, vsaj upam tako, kanček moči 
posredovanja že davno prepričanega v lepoto narave. 
Menim, da bi bila naloga lahko še bolj zanimiva, ko bi ji dovolili nadeti 
multimedijsko opravo: izrečeno besedo, približano fotografijo ali odlomek 
filmane narave, gorsko in gozdno tišino ter glasbo: petje ljudskih pevcev, 
odlomke avtorske glasbe. 
Poleg tega, da želim z omenjeno nalogo navdušiti bralca za pot v naravo in 
vzgojiti čut za njen pravi in še nemoteni utrip, poglobiti občutljivost pri 
opazovanju narave in opozoriti na možnosti doživljanja posebne vrste 
lepote, želim članom našega PD RTV SLO ponuditi zamisel za enega od 
izletov prihodnje leto, tako za starejši kot za najmlajši rod našega društva, 
saj je pot še neoznačena, nemarkirana, a zato nič manj lepa, zanimiva in 
privlačna.  
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Opis poti na Desko in Vodotočnika 
 
Na Riharskem v dolini Podvolovljeka, točno pod Rogatcem, zgodaj ob petih, 
ko se začne daniti, vstaneva. Riharska Gelca pripravi toplo kavo z mlekom 
in ob šestih odrineva z avtom čez rečico Lučnico z desnega na levi breg čez 
most. Pri kapelici se obrneva nazaj po cesti, ki pelje z Raka proti Lučam in  
po nekaj sto metrih, na vrhu klanca, zavijeva ostro na desno na pot proti 
Korošici. Nad Prekovim se asfalt spremeni v makadam, dvigujeva se v 
planino.Spodaj ležijo megle in  od vzhodne strani, od Luč sem,  se v 
Podvolovljek počasi razliva dan. 
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Na visoki gori sonce sije  
po ravnem polju dežek gre. 
Mene pa moj fantič sreča,  
ko od ne druge ljubce gre. 
 
To te vprašam, ljubca moja, 
al še misliš kaj na me. 
Jaz mam zbranga drujga fanta, 
ti pa drugo imaš dekle. 
 
Dekle postelco postela, 
pa kar nemško govori. 
Kaj boš nemško govorila, 
saj slovensko dobro znaš. 
 
Ljudska pesem iz Luč in okolice, Take ljubezni na svetu ni, kot sva jo imela jaz in ti, 
                                                      2 CD,  Založila občina Luče, 2002 
 
Prvo križišče  je že kmalu, pot se odcepi tu desno  za Luče in na levo 
navzgor za Korošico. 
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Malo naprej, pod skalno steno gori svečka v spomin  starejši ženski, 
domačinki, nedavno najdeni po dveh letih iskanja. Ob nabiranju gob je po 
vsej verjetnosti padla čez rob prepadne stene na eno od polic. Odmrla noga s  
škornjem vred je padla cesto in odkrila njeno skrivnostno izginotje. Riharska 
Gelca, ki mi je to najnovejšo lučko zgodbo povedala, pravi, da se je žena 
sama našla.  
Avto naju pelje pod omenjeno steno naprej do prve planine Planice.  
 

 
 
Čeprav je kazalo, da še vse spi, je pri kmetu Planinšcu v hlevu že živahno: 
treba je pospraviti, pomolsti in ohladiti mleko. Tako se začne kmečko delo 
že pred svitom in konča, ko se zmrači. 
Nad Planico spet dospeva do križišča, ena pot vodi naprej na planino Ravne 
(1500m), v drug, vzhodni ali severovzhodni konec Dleskovškega kraškega 
kraljestva, levo navzgor zavija na Podvežak (1564m) in proti Korošici 
(1808m).  
 
Vse pogosteje je v gozdu videti macesne,  ob cesti je z debelejšimi palicami 
zakrit in zavarovan vhod v enega od številnih podzemnih kraških brezen. 
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Pot se vzpenja in ponuja poglede nazaj čez dolino Podvolovljeka proti 
Rogatcu, travnatem vrhu Lepenatke, v koridorju pogledov je naše 
Ljubljansko polje, mengeška ravnina in na desno obširni pašniki Gojške in 
Velike planine.  
 
 
»Naneslo je, da sem štirinajstleten šel s sošolci na majniški izlet brez profesorja v 
Kamniško Bistrico. Pozno popoldne smo se na smrt trudni vlekli skozi Dol na Veliko 
planino. Tam nekje na robu so vstale pred menoj gore, vse rdeče v večerni zarji, globoko 
zasnežene. V hipu sem vedel: to so prave gore, takšne so. In od tedaj so ostale v meni 
močne in mogočne, kot tudi glasba. Vzporedno sem zajemal iz enega in drugega 
bogastva, ki mi ju je dajalo življenje.« 
 
M.Lipovšek: Steze, smučišča in skale, Mladinska knjiga 1978, str.13 
 
Odprta lesa, »prîtaka«,  na cesti nas brez obveznosti zapiranja spusti skozi 
naprej do spodnjega, še gozdnega dela planine Podvežak, kjer stoji trojica 
avtomobilov, obilno naložen leseni smerokaz, nekakšna lopa kot garaža in 
cesta proti vrhu Podvežaka. Tu je izhodišče za nadaljevanje peš poti po 
jugozahodnem delu Dleskovške planote in proti Korošici, Molički planini, 
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Deski, Vodotočniku, Lučkemu Dedcu, Ojstrici in drugim vrhovom tega dela 
planote. 
 

 
 
Planina je še v rosi in ko preoblečena iz dolinske v planinsko opravo 
zakorakava po nakazani, razmeroma ravni  poti, kolovozu,  proti lovski koči, 
se vse lesketa v prvih jutranjih žarkih.  
 
Snoč pa dav je lanca padla    
na zelene travnike, 
je vso travco pomorila, 
vse te žlahtne rožice. 
 
Men' pa ni za rož'ce moje, 
če jih slanca pomori, 
men' je le za dekle moje, 
če me ona zapusti. 
 
Če me rajtaš zapustiti, 
moraš prej povedati, 
da bom vedel  v vas hoditi, 
k eni drugi ljubici. 
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Tam na sredi moj'ga srca, 
ena rožica cveti, 
če je ne boš zalivala, 
se gotovo posuši. 
 
S čem jo bodem zalivala, 
nimam vinca ne vode, 
jaz jo bodem zalivala 
s svojmi svetlim' solzami. 
 
Ljudska pesem iz Luč in okolice, Take ljubezni na svetu ni, kot sva jo imela jaz in ti,  
                                                      2 CD, Založila občina Luče, 2002 
 
 

 
 
Skupaj z mladim macesnovjem, nizkim planinskim travjem, cvetjem in 
visokimi smrekami,  je podoba raja: tišina gozda je posebno akustično 
območje, zračni prostor, ki diha do neba in v katerem se počutiš hkrati kot 
gost in kot doma. To neslišno utripanje narave, to sobivanje z njo te potem 
spremlja vso gorsko popotovanje, dokler ne srečaš prvih planincev.  
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»Nekega dne sem imel opravek v Radovljici, nato pa me je znanec potegnil z avtom v 
Begunje. Izpred bolnišnice, nekdanje kaznilnice težkega spomina, sem stopal v čistem 
junijskem dnevu gor k sv.Petru. Na jugozahodu so se vzdigovale triglavske gore vedno 
bolj sanjske, vedno bolj kipeče, čimvišje sem prišel. Zgoraj je cerkvica, stara kot nekoč, 
čudovita v svoji skladni obliki kakor malokaj, kar je ustvaril slovenski arhitekt, bodisi da 
je bil župnik ali kmet ali šolan človek.... 
Toda nekaj me je motilo.Sprva nisem vedel, kaj. Pa sem prisluhnil.  
In od nekih koč, ki stoje zadaj v bregu, so se slišale naše »slovenske« popevke, ta spačena 
muzika ansamblov vseh vrst, ki sejejo strup med ljudstvo z grozotnim glasbenim kičem, ki 
varajo ljudi, jim mešajo pojme in z lažnjivimi naslovi trdijo, da igrajo »ljudsko«, 
»narodno«, našo »slovensko« glasbo. To pokvarjeno, bedasto, sentimentalno, zoprno 
ljubezensko beketanje! 
Pa se je oglasil zvon iz cerkve. Potrkavali so, ne vem zakaj. Glasovi so doneli, lovili so se 
v zraku, prehitevali, se ujeli,  se družili in s harmoničnimi krili plavali čez globeli daleč v 
dolino na vse strani. 
Pomislil sem: glej to raznoličnost zvočnega sveta! To enolično, dolgočasno ritmično 
nabijanje in melodično primitivno podobo popevk, zraven pa te glasove zvonov, ki so 
zgolj posamezni toni, pa s svojo čudovito zvočno, pravzaprav fizikalno popolnostjo hite 
čez gore! 
Kateri strani pripadam, katere strani glasnik in vojščak bom? 
Ne odločam se za zvonove, ker se glasijo iz cerkve. To je le še preteklost, čeprav prelepa 
in zgolj naša, kakor pravi pesnik... 
pač pa zato, ker iščemo lepoto, kjerkoli nam prihaja naproti in skušamo razločevati, kaj 
je vredno, kaj ne. 
....koliko plemenite lepote je v velikih, ponosnih umetninah, pa tudi v pravih slovenskih 
napevih, ki so se rodili v ljudstvu ob stiskah ljubezni, ob radosti nad naravo, ob spominih 
na davne žaloigra in še marsikdaj! 
Vidni svet pa, ki nas je obdajal v gorskem in podgorskem svetu, ta nam je ponujal 
razkošno bogastvo podob od posameznih dreves, od čudovitih cvetic, od pozabljenih 
štorov na parobkih, od raznih gob, rjavih, sivih, rdečih, zelenih, pikčastih, do starih 
ograj, ki imajo v svoji mirni, premišljeni obliki nekaj plemenitega, od pogledov na polja, 
vasi in podolja do celih pokrajin, ki so z milim žarom pripovedovale svoje povesti. Res, to 
lepoto smo kdaj pa kdaj hoteli ujeti, jo prinesti domov, pokazati drugim, predvsem pa: 
povedati, da je to naša dežela, naš kraj, naša domovina, ki smo ji predani in ki ji 
pripadamo..... 
...Tako iščemo lepoto, zdaj v slušnem, zdaj v vidnem svetu in dva glavna čuta nam 
sporočata, kaj se krog nas dogaja, kar že naslednji hip tudi doživljamo. Tudi hrepenenje 
po takih doživetjih je podnèt za hojo v gore. Hkrati z dejavnostjo, ki sega v razponu od 
preprostega sprehoda do skrajnih težavnosti v težkih stenah je to najmočnejši mik, 
katerega moč ne bo nikoli ugasnila« 
 
M.Lipovšek: Steze, smučišča in skale, Mladinska knjiga 1978, str.277, 278,279,281  
 
 
»Bom raje kje spodaj. Razgled ne bo tako lep, bom pa sam. In ne bo mi treba poditi skoz 
glavo tako nepomirljivih in tako napornih misli, nobene bližine ne bo. Če se mi bo na 
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primer kolcnilo, se mi bo pač brez skrbi kolcnilo, slišal ne bo živ krst. Če se mi bo 
zahotelo prepevati operne arije, jih bom pel in tudi pogovarjal se bom lahko sam s seboj, 
pa čeprav najbolj neumne stvari, živ krst se mi ne bo smejal. Saj zato pa gremo samotni 
na pot: da ne potrošimo vseh moči in vse domiselnpsti za druge; družba je prijazna reč, 
ampak večkrat zahteva naporno obnašanje, nešteto ozirov, drobnih in debelih, utruja in 
zavaja fantazijo proč od bistva, proč od prave hribovske narave in proč od sebe.« 
 
Dr.M.Kmecl: S prijatelji pod macesni, Založba Obzorja 1978, str.105 
 
»Zelo uživam, pozabim na vse« 
 
Lojz Voler: O hoji po planinah, zapis pogovora z JV, 6.avg.2009 
 

 
 
Najina pot pri lovski koči je za nekaj časa zastala, ob kalu, »luži«, je ostalo 
nekaj drobnodišečih gozdnih rdečih jagod. Koraki prvega vzpona so po manj 
kot sto dolžinskih metrih hitro pripeljali na rob prepada v Lučko Belo. 
 
Razgledišča so kar malce nevarno vabila na polet z umišljenimi krili proti 
Veliki planini, ki je bila vsa v jutranjem soncu  in so  se tu in tam že 
odslikavala stekla avtomobilov, brez katerih danes tudi na planini ne gre. 
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Neoznačena pot naju je vodila ne prenaporno navzgor,  skozi naravni gozd s 
podrtimi debli omaganih dreves, mimo številnih mravljišč. 
 
Vsake toliko časa  povleče  pogled čez skalni rob v prepadne stene Lučke 
Bele in navzgor proti planinski goloti. Kmalu si lahko ogledujeva 
jugozahodno steno Lastovca, »Lastovke«,  na drugi strani pa Lučko peč, 
severnostrmega Konja in v ozadju Planjavo ter druge Kamniško-Savinjske 
Alpe.  
 

 
 
Zapuščanje gozda do gozdne meje poteka mimo manjših pašnih zaplat, ob 
zgodnjeavgustovskem cvetenju dišečih ciklam, pa drobnocvetnih smetlik in 
še drugega cvetja, ki ga še spoznavam. Zato se mu globoko priklanjam, 
seveda s fotografskim aparatom v roki. A pozneje, že doma, odkrijem, da  
posnetki, razen nekaterih izjem, le niso tako kakovostni, da bi se dalo brez 
dvoma ugotoviti pravo ime na primer številnim vrstam modrih zvončnic.  
A gotovo vem, da – na žalost –  med njimi ni bilo naše Zoisove zvončnice. 
 
Oj, dober večer jumfrajda,   
al' boš kaj dala pušeljca, 
ti dreja, drija, drom. 
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Jaz sem že dala pušeljca, 
ko sem b'la stara šestnajst let, 
ti dreja, drija, drom. 
 
Svoj'mu preljub'mu fantiču, 
k' je lec' spomlad' na vojsko šel, 
ti dreja, drija, drom. 
 
Ljudska pesem iz Luč in okolice, Take ljubezni na svetu ni, kot sva jo imela jaz in ti,  
                                                      2 CD, Založila občina Luče, 2002 
 
 
Na gozdni meji se križajo poti: najina pelje navzgor proti Deski, skoraj 
pravokotno pa leva prihaja od Starih stal izpod pečin Lastovca. Ta je prav 
tako neoznačena,  pastirsko lovska pot, ki ponuja malo bolj zahteven 
povratek z Deske nazaj do najine izhodiščne lovske koče. Bila sva brez 
čelade in te poti nazaj si nisva mogla privoščiti. Omenjena pot izpod 
Lastovca se po križanju z najino proti Deski, nadaljuje proti planini 
Podvežak. 
 
Kljub jasno nakazani poti, se morava sprva sklanjati pod posedlim ruševjem 
in pazljivo izbirati stopinje po hudourniško razriti poti; a le nekaj časa, 
potem naju začnejo vznemirjati pogledi,  vsenaokoli: po dolinah in planinah 
do najvišjih vrhov Kamniško-Savinjskih Alp.  
 
Pogled na Lastovec že ob vznožju pritegne sivo ruševje, ki je pred leti 
pogorelo, pa ne do konca. Na levi strani najine poti, nad prepadom, leseno 
golo špičevje upognjeno štrli  v zrak, v soncu pod njim pa se grejejo in 
šopirijo preobjede, za katere pravijo knjige, da sodijo med strupene rastline. 
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Spodnja planina, ki jo nad gozdno mejo najprej doseževa, je prazna, v kalu, 
»luži«, se ogleduje sončno nebo. 
 
Začetek avgusta je, paša se je preselila še višje, na Desko, Vodotočnik, 
Korošico, Vršiče in Petkove njive. Z jesenjo se vrne in na kvaterno soboto v 
drugi polovici septembra mora v dolino. 
 
 
»Neki gostečki pastir še na kvatrno soboto ni prignal živine s planine. Zvečer je slišal 
tako divje žvižganje in rogoviljenje na Smrekovcu in Ostrem vrhu, da ga je od strahu kar 
mrazilo. Ko je stopil pred kočo, ni bilo nič videti, le trušč ni utihnil. Zarana je odgnal 
živino domov, saj je vedel, da bi že  morala biti v domačem hlevu«. 
 
A.Videčnik : Gornjesavinjske vistorije,  O živini na planini,  
                      Zavod za kulturo, Mozirje, 1998, str.73 
 
 
»Gozdni delavec sem bil in po upokojitvi, pri 52 letih, leta 1980, sem šel za pastirja. Bil 
sem na Ravnah 7 let. Tedaj me je spremljala žena in mi kuhala. Imela sva celo prašiča in 
nekaj vrta za solato. Tedaj je stala samo mala koča, pred približno 8 leti so postavili tik 



 

 18

zraven nje večjo. Potem sem šel še na planino Podvežak za 7 let, kjer sem si sam kuhal, 
meso, makarone, polento, žgance, krompir, šmorn... 
Imam dva sina, eden je v Podvolovljeku, drugi v Portorožu in ta ima dve hčerki. Vsakič, 
ko pridejo sem gor k meni, želijo da grem z njimi v planino. 
 
Pasel sem krave in telice na Ravnah. Okoli 80 do 90 glav živine je bilo, te smo potem 
razdelili v več 'tropov'. Potem je postalo prenaporno zaradi molže, zato sem pasel samo 
telice in mlade krave, ki še niso molzle. Krave so se na planini pasle tudi po dve uri daleč 
hoda od koče, zato sem kar veliko prekrižaril  in planine  na Dleskovški planoti poznam 
kot svoj žep. 
Kakšna krava je imela na planini tudi telička. Dvakrat na teden sem šel 'skozi', da sem  
pogledal in se prepričal, če ima živina vodo in če je zdrava. Klopov nad 1500m višine ni 
več. Kačji ugrizi so bili redki, več živine je pobila strela. 
1.junij je začetek paše na planini, 8.septembra se paša preseli nižje na Ravne, Podvežak. 
Včasih smo ob tem času že gazili sneg na Korošici. 
20.septembra pa gre živina dol s planine,na kvatrno soboto. 
Podvežak je nižja planina, tam smo pasli do srede julija, potem smo odgnali 'celo tropo' 
na Vodotočnika, eno skupino na Korošico, eno pa na Vršiče, uro stran od Lučkega Dedca 
proti Kamniku. Tedaj sem vedno bival v koči  na Vodotočniku. Vodo iz jezera pije živina, 
ljudje ne. Pod hišo je studenec, ki ga uporabljamo za pitno vodo. Nikdar nismo pasli 
konjev. Zraven jezera v luknji pa je nekoč živel pastir – posebnež, Pavčev Lovro, ki se ga 
dobro spominjam, je pasel tudi ovce na Petkovih njivah pod Korošico«. 
 
Lojz Voler: O pastirjevanju, zapis pogovora z JV, 6.avgust 2009 
 
 
 »Ničkolikokrat sem pobiral bodeče žice po planinah, kjer se je pasla živina, da se ni 
zapletla in poškodovala in  postala potem 'krulava'. Pobiral sem tudi steklenice in razbito 
steklo, ki je ostalo za obiralci brusnic.« 
 
Lojz Voler: O varovanju gorske narave,  zapis pogovora z JV, 6.avgust 2009 
 
» Vojaški helikopterji plašijo živino na planini Ravne. Lani sem dal gor na pašo 3 mlade 
krave. Zbezljale so v gošo in čisto podivjale, da jih niso mogli segnati vkup. Komaj so jih 
potem našli. Morali so poklicati živinozdravnika in jih z iztrelkom mamila napol uspavati, 
da sem jih potem lahko naložil na traktor in odpeljal domov na Riharsko. Še doma se ena 
med njimi dolgo ni mogla opomoči, obležala je na dvorišču, po dveh urah pa vstala in 
odšla v hlev.« 
 
Jože Plaznik: O splašenih kravah na Ravnah, zapis pogovora z JV, 5.avgusta 2009  
 
 
Gorših ljudi na svetu ni k' smo  mi Lučani,  
z veseljem pridno delamo, pošteni smo farani, 
ojaja, ka' ke' bo, k' nas ne bo. 
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Na sred' vasi je cerkvica, Sv.Lovrenc v nje' domuje, 
k njemu se zatekamo, kdor kej potrebuje, 
slavimo ga, častimo ga, patrona farnega. 
 
Cerkev Sv.Antona stoji tam gor pod gošo, 
v suši h nemu romamo, da dež pohlevno spros'mo. 
Pros'mo ga, da b' dobra b'la bi letina. 
 
Sveti Anton priprošnjik je tudi za živino, 
njemu je izročamo k' ženemo v planino. 
Da b' zdrava b'la, v jesen' pa vsa nazaj pršla. 
 
V 'štarijo tud' zahajamo,le fajmošt'r se zmika, 
smo ga nagovarjali, pa prav' da se ne šika, 
vince pit, pijanec bit, pejd se solit. 
 
Mežnar je pa drugi mož, un se pit ne brani. 
Un pa prav' le pijmo ga, če bomo glih pijani. 
Če bom zdrav, bom še dal za kak bokal. 
 
Zdaj pa nazdravimo ljudem, želimo vse najbolje, 
na zdravje vsem prijateljem, ki so židane volje. 
Spijmo jo, zavžijmo jo, to žlahtno kapljico! 
Spijmo ga, zavžijmo ga, na zdravje, eks, velja! 
 
Ljudska pesem iz Luč in okolice, Take ljubezni na svetu ni, kot sva jo imela jaz in ti,  
                                                      2 CD,  Založila občina Luče, 2002 
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Neoznačena pot pelje mimo sivega ruševja na zgornjo planino, prostornejšo 
od spodnje, a spet prazno, brez živine. Iz nizkega planinskega travja poganja 
temnoviolični Panonski svišč. Je še v popkih, tu in tam je cvet odprt. Ni ga v 
izobilju, pravijo, da je prav tako zdravilen kot njegov sorodnik košutnik, 
rumeni svišč.  
Zdravilno pa je tudi najnižje travje. Planinski pašniki s potjo vred, v kolikor 
ni kamnita, so polni k tlom pritisnjene planinske plahtice, ki kljubuje soncu, 
dežju, snegu in vetrovom. Tu in tam rumenozeleno zacveti, a bolj se tišči k 
tlom v vseh velikostih, premera od centimetra do desetih centimetrov njenih 
značilnih zelenorosnosrebrnih pahljačatih listih, nosilcih zdravilnih 
učinkovin za ženske težave. 
 
Pogledovanje zdaj v tla, tudi skozi okno fotografske kamere, zdaj v daljavo 
h grebenom, vrhovom, pašnim planinam, prinese pozabo, da sva na poti že 
dobro uro in pol in le počasi se prikrade misel na okrepčilo iz nahrbtnikov: 
voda, sendvič, paradižnik, pa spet naprej. 
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Od planine na Lastovcu proti Deski gre pot po pašniku kar precej strmo, v 
vedno ožjo zajedo med ruševjem in nazadnje prek apnenčastega kamenja  
proti vrhovom Dleskovške planote. To je kraško visokogorje s številnimi 
kraškimi pojavi. 
 
»Jame so najprej raziskovali Nizozemci, potem naši jamarji, v strelcih so vse preiskali, 
tako da je raziskana vsa Dleskovška planota. Največja jama je 136 m globoka in je na 
Planici«. 
 
Lojz Voler: O raziskovanju Dleskovške planote, zapis pogovora z JV,6.avg.2009 
 
V kotanjah in ob robovih so vidne stopinje težjih pašnih živali, travne 
blazine  in visokogorsko cvetje najbolj pogostih barv rumene, modroviolične 
in rožnate. Z Wrabrovim priročnikom 2x100 alpskih rastlin na Slovenskem 
se trudim prepoznavati to cvetno razkošje; nekaj mi uspeva, drugo nemočno 
ugibam in se tolažim: drugič. 
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Rožnatega rododendrona je polna vsa planina, planike pa nikjer. Pozneje, že 
ob prihodu v dolino, izvem o planikah od Volarjevega Lojza. 
 
»Planike so ob jezercu pri Dolgi trati in na Vršičah (1980m). Tam so jih celi travniki, je 
kar belo od njih in živina jih zelo rada je.« 
 
Lojz Voler: O planikah, zapis pogovora z JV, 6.avg.2009 
 
 
Tam v strmih pečinah sem našel cvetico, 
osamljeno rožo, ki skrita je vsem. 
Tja se je umaknila, da ne bi utrnila 
predrzna ji roka deviški obraz. 
 
Oj, cvetka ti zala, neomadeževana, 
ki cveteš, dehtiš sred' teh lepih planin, 
dovoli, da gledam žar tvoje krasote 
in s sabo ponesem na tebe spomin. 
 
Čeprav nimaš srca in ne znaš ljubiti, 
čeprav nimaš ustnic in ne govoriš, 
vendar ti edina si moja ljubezen, 
po tebi mi vedno srce koprni. 
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Le tukaj pri tebi, nedolžna cvetica, 
pri tebi najrajši bi vedno ostal, 
saj tukaj edino na vsem širnem svetu, 
zares bi bil srečen in vedno vesel. 
 
Pesem z naslovom Skriti cvet 
Avtor glasbe in besedila: Tone Mlačnik, Take ljubezni na svetu ni, kot sva jo imela jaz in ti 
                                                                 2 CD, Založila občina Luče, 2002 
 
 
Vztrajen sivomoder oblak je ves dan čepel na Ojstrici, ki bi jo morala gledati 
od Lastovca na poti na Desko. 
 
 
»Lepe tople, babjepoletne oktobrske nedelje sem se potem sklenil sprehoditi čez Krofičko 
do Strelovca. Nisem še bil nikdar tam, pot pa sem imel že dolgo ogledano z Ojstrice 
(pravzaprav že od takrat, ko se pred četrtstoletja prvič, bos, rinil prek Klemenčje jame na 
Škarje pa na vrh), ogledano sem imel tudi iz Ficka, iz njegovega vodnika po Grintovcih. 
Vabili so me macesni, vabila grebenska pot, ki je zmeraj in vsaka lepa, vabil pogled na 
Ojstrico, odondod je ta lepotica zares najlepša, pogled na okrešeljsko krnico in na vso 
tisto druščino, ki se ji tišči na ozadju, Skuto, Kočno, Grintovec na zagonetnem kupu čisto 
v kotu zadaj. Zato sem pustil  avto spodaj pri planinskem domu, vrgel, kakor zmeraj 
bežen pogled na curljajoči Palnikov slapič; zmeraj zaradi tega, ker me spomni na enega 
najbolj nenavadnih in ljubih izletov: v šesti gimnaziji me je tam nekje okrog l.1950. moj 
takratni ravnatel Tine Orel zjutraj, takoj ko sem se ob pol šestih pricjazil v šolo (bili smo 
'vozači', za šolo smo vstajali vsak dan o pol štirih, vračali pa smo se pogosto tudi pozno 
zvečer, s poltovornim vlakom, ki je v tistih napornih povojnih časih rabil za razdaljo 
osemintrideset kilometrov tudi po štiri ure), snel me je torej moj ravnatelj – vsi 
mlečnobradci (in še posebej najstnice) smo občudovali njegovo razgledanost, duhovitost, 
zgovornost – zjutraj in me povabil v Logarsko dolino, kot kakšnega posebnega in zelo 
cenjenega gosta. Še živdan nisem bil tam, obenem pa sem bil vzgojen v učiteljski družini, 
tako da sem imel od malega strah pred 'špricanjem' v kosteh: najhujši greh! Pomencal 
sem za ta del ravnatelju Tinetu, on pa je pomežiknil in me že vlekel v tisti stari društveni 
avtobus, ki ga je zanosen planinski član izdelal iz različnih odsluženosti, žic, deščic, letev 
in vijakov – nekakšna potujoča drvarnica, v tistih makadamskih časih ponos in slava 
celjskega planinskega društva, pojem prevoznega luksuza. Odškripali smo potem s to 
polleseno zanesljivostjo navzgor po Savinjski, se spotoma nekajkrat zaustavili pri 
različnih planinskih zanesenjakih, tam srebali prav hudo moške čaje, nekakšna žganja s 
čaji, da se mi je nevajenemu kmalu sukalo v glavi vsepočez, možje pa so živahnih besed 
naklepali vsakršne velike in majhne načrte za gorske 'investicije' in gradnje. Potem smo 
se sredi nadaljevanja tistega docela nenavadnega dne le privrtoglavili v Logarsko, bil je 
najlepši poznopomladanski dan, na kamion je bilo treba naložiti pripravljeno hlodičje za 
bogve kam. Možje planinci so malo pohorukali in že je bilo narejeno. Glava se je medtem 
že kar razkadila in ravnatelj me je gnal gor v Palnik; tam je skakal s kamna na kamen, ko 
navit, da so mi šli lasje pokonci, imel sem vrtoglavico, kamni so bili gladki, spolzki in le 
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malo bi bilo treba, pa bi celjski ravnatelj padel dol, gimnazija bi ostala brez njega, kajti 
do dol je le bilo precej zraka in  spodaj sploh ni kazalo, da bi bile pripravljene blazine ali 
kaj takšnega. Vmes mi je s svojim prepričljivim, prijaznim načinom – kdo od slovenskih 
planincev ga danes ne pozna? – pripovedoval vsemogoče o hribih naokrog, o brezpotnih 
pohajkovanjih, o slasteh, ki jih človeku gore dajejo tudi s samoto; govoril je ko enak 
enakemu, poldoraščen pokovec poldoraščenemu zaupljivcu, da sem bil čisto premaknjen 
in sem potem o prvi priložnosti, na vso silo, bos, ker sem bil brez čevljev, odšel tja gor, 
kjer je vse to blizu, na Ojstrico, Planjavo, Tursko goro, Brano. 
No, zato si zmeraj ogledam Palnik; spomini.« 
 
M.Kmecl: S prijatelji pod macesni, Založba Obzorja 1978, str.70,71,72 
 

 
 
Deska je deskasta široka planota, na kateri so  v zadnjem času izsekali več 
grmov ruševja z namenom še povečati pašni prostor. Travnata površina je tu 
in tam rahlo močvirna, zato sva skoraj pohodila malega črnega gorskega 
močerada, ki je negibno ždel v nizki travi, od koder je poletela splašena 
ptica. Obrnila sva plazilca na hrbet in videla njegovo oranžno potrebušje. Še 
mignil ni, ko sva ga spet postavila nazaj na noge, leneža. Izza najvišje 
ležečega ruševja planote sva poiskala vrh Deske (1970m), označen z 
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naloženim kamenjem in nekoč tudi visoko palico, zataknjeno v kup 
kamenja. 
 

 
 
 
Predrage savinjske planine, oj ljubljene moje gore, 
vselej k'darkol vas obiščem, radostno je moje srce. 
Vselej ko odpravljam se v gore, v naročje savinjskih vrhov, 
po cesti ob bistri Savinji, kjer slušam šumenje valov. 
 
Ob presihajočem studencu, kjer Igla ponosno stoji, 
se mi zdi kot da prvič tod hodim, 
spet znova doživljam vse. 
 
Zdaj Logarska se mi dolina vsa v svoji krasoti odpre, 
oj, biser savinjske doline, veselo pozdravlja srce. 
In končno pred mano vzkipijo očaki savinjskih gora, 
Ojstrica, Planjava in Rinka, kipijo v modrino neba. 
 
Oj, ljubljene moje planine, le ve ste življenja mi kras, 
med vami bogat sem in srečen, 
zato naj živim le za vas. 
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In takrat ko bodem za vselej vzel od prijateljev  slovo, 
ko oči bom za vedno zatisnil in legel bom v črno zemljo. 
Takrat zašumi naj mi slednjič šum pesmi Savinje globin, 
in grob moj naj skromni krasijo cvetice savinjskih planin. 
 
Naslov pesmi: Savinjskim planinam 
Avtor glasbe in besedila: Tone Mlačnik, Take ljubezni na svetu ni, kot sva jo imela jaz in ti,  
                                                                 2 CD, Založila občina Luče, 2002 
 
 
 
Vremenske napovedi so obetale brezhibno vreme, zato tudi v tem napol 
brezpotju ni manjkalo obiskovalcev. Dva Avstrijca sta na vrhu Deske 
opazovala in komentirala  poglede in se, opremljena s čeladami, odpravila 
naprej do Vodotočnika. 
Po fotogrtafiranju in  pijači na vrhu Deske sva se tja dol, do Vodotočnika, 
namenila tudi midva. Spustila sva se strmo po koridorju posekanega ruševja, 
po pobočju ter melišču proti približno 120 m nižje ležečemu edinemu 
goskemu jezercu v Kamniško-Savinjskih Alpah.  
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Jezerce kot srce,  s skalo v sredini,  je bilo tega dne sivorjave barve. Tudi 
zaradi blatnega in plitvega dna. Pastirska koča nad njim je samevala.  
Jezerce leži pod strmimi bregovi, skalnimi robovi severozahodnih sten  
Deske, prek katerih molzi voda v jezero. 
 
 
»Ko sem bila še otrok, sem večkrat poleti obiskala Desko in Vodotočnik. Tam so pasli 
krave, med pastirji je bil tudi moj stric. Spomnim se, da smo se otroci v jezercu pri 
Vodotočniku poleti tudi kopali, čeprav ima blatno dno. Nekoč sem se bila komaj izvila iz 
objema blata, ko sem se namakala v jezerski vodi.« 
 
Plaznik Gelca - Riharska: O otroških letih na Deski in ob Vodotočniku, zapis pogovora z 
JV, 5.avg.2009 
 
 
Ob jezeru  se breg položi v travnato obrobje, samo jezero pa po dveh metrih 
izliva spet posrka mati Deska v svoj kraški trebuh.  
 
Prav ob tem ponoru je na zemlji, bogati z iztrebki živali, ki si z jezersko 
vodo tešijo žejo, zraslo nekaj najlepših primerkov rumenozelenega trnatega 
osata. 
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Malo nad vodnim robom si je stanovanje omislil svizec, ki ga pa tedaj ni bilo 
»doma«, čeprav sem trkala na njegova vrata in želela njegov portret. 
 
»Spominjam se svizcev, ki so imeli luknje blizu jezera. Ko sem bival na Vodotočniku, sem 
veliko opazoval naravo, pa tudi svizce, ki so jih napadli orli. Svizec ne gre nikoli daleč od 
svoje luknje, da se lahko vselej varno vrne vanjo. Svizci so orla preslepili, ko so se 
poskrili v ruševje in zbežali v luknjo. Orel pa se je velikokrat vračal in nizko preletaval  
ruševje,'borje',  da bi ujel svizca.« 
 
Lojz Voler: Kako sem opazoval svizca, zapis pogovora z JV, 6.avg.2009 
 
Na Vodotočniku se je postopoma zbirala skupina planincev. Eni so jo 
primahali dol s Korošice, drugi gor od lovske koče čez Lastovec in po poti 
pod Desko. 
Med njimi je bilo največ mladih, najstnikov, triletna gospodična pa se je 
nosila v očetovem nahrbtniku, kar si bo zagotovo tako ali drugače 
zapomnila. Na sprehod je šel tudi lavinski pes volčjak. 
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»Zlato jabolko raste na poti od planine Ravne proti  Dolgim tratam. 
Poznam še rumeni encian ( košutnik, op.p.), pa roženburc (alpski rožni koren, op.p.) 
Veliko je šentjanževk. Od svežega macesna pa je tudi macesnova goba, kuhano na mleku 
jo uporabljamo kot zdravilo za pluča. 
Planinski mah (po lučko »müh) smo nabirali na Dolgi trati nad Ravnami pri bivši Lučki 
koči. Jamarji so ga drugače imenovali. Poznam tudi materino dušico, za kamnokreč pa še 
nisem slišal. 
Planinski pelinovec ( beli rman, planinski pelin, op. p) smo uporabljali za prehlad, pa za 
želodec. Spomnim se, da sem ga žvečil na poti čez Lastovko ( Lastovec, op.p.),kadar sem 
bil žejen.« 
 
Lojz Voler: O rastlinju,  zapis pogovora z JV, 6.avg.2009 
 
 
 
Lesene klopi z mizo so vabile k malici in krajšemu počitku v zagrajenem 
prostoru okoli hišice.  
 
Pogled skozi okno je povedal, da kočo pastirji občasno odpirajo, v njej je vse 
izgledalo kot hišica sedmih palčkov, ko jo je obiskala Sneguljčica, le da ni v 
gozdu, ampak nad njim, ob jezeru, s pogledom na planine in doline. 
 
 
»Nekaj časa gamsov ni bilo, ker so jih napadle garje. Kar po 60 do 70 skupaj jih je 
poginilo. Zdaj se je to spet obnovilo. Opazoval sem jih, bili so kakih 50 m stran od koče 
na Vodotočniku. Gams se pase posamezno in v tropu  z mladiči. Koze z mladiči so 
previdne in dolgo skrite v goši, preden pridejo na plano. 
Spominjam se, kako sem gamsa dražil. Skril sem se mu, gams pa je tolkel s kopiti in 
žvižgal od jeze. 
Največ gamsov je bilo doma pod Poljskimi Devicami.  
Srne in srnjaki so se tudi pasli na Starih stalah in do Vodotočnika. 
Kozorogi so od Planjave, Brane, Turske gore in  Grintavca prišli do sem. 
Ruševec in divji petelin, oba pojeta spomladi, ko je zelenjava. Ruševci so višje v planini, 
so manjši, petelin pa večji in je v območju gozda. Pozimi si v snegu delata nekakšen 
tunel, da preživita, menda tudi zato preživita, ker si nabereta maščevje. 
V Ojstrici so 'beuke', bele kure, letijo, če se morajo umakniti. 
Potem so še krokarji, vrane, ki gredo navadno na mrhovino. 
Planinski zajci so pozimi beli, poleti sivorjavi.Zajec ni zelo pozoren. 
Tudi modrasi so na Vodotočniku. Se spominjam, kako sem dražil modrasa. Sol sem mu v 
usta vrgel, pa je bežal«. 
 
Lojz Voler: O nekaterih živalih, zapis pogovora z JV, 6.avg.2009 
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Jezero je postalo sivorjave barve, mešanica barv dna in neba, na katerem se 
je oblačnost gostila. Meteorologi so imeli sicer prav o brezhibnem dnevu, a 
kadarkoli iz ljubjanske vročine pogledaš proti Kamniško-Savinjskim Alpam, 
so te skoraj vedno ovešene s kakšnim oblakom. Sicer pa sva se tolažila, češ, 
saj še lažje hodiš, če te avgustovsko sonce spremlja skozi megleni filter. 
 
Nad severnim robom jezerca, za hiško, sva se počasi vzpela in poiskala 
»kozjo« stezo proti sedlu med Tolstim vrhom in Desko, kjer sva pričakovala 
pot vrnitve.  
 

 
Karbonatna tla so odlična rastišča za planinsko mnogocvetje raznovrstnih 
barv: rumeni ranjak, rožnati rododendron, bele alpske velese, 
rožnate blazinice drobnega cvetja meni neznanega imena,  
plahtice kot žametna zelena preproga na mestih, kjer niso vode izprale svoje  
neštete poti v apnenčasti drobir in jih kopita pašnih živali niso povsem 
premlela. Tu so morda ostanki fosilov, pod odrinjenim kamenjem pa 
zemeljski hroščki.  
 
Oj, kje so pa tiste rožice,  
so včasih tak' lepo razcvetale se. 
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Al' zdaj so že vse ovenile, 
boj' skoraj posušile se.  
 
Oj, kje so pa tiste dekolce, 
k' so včasih tak' lepo prepevale, 
al' zdaj so že omožile se, 
boj' skoraj že zibale. 
 
Oj, kje so pa tisti fantiči, 
k'  so včasih po vasi juckali, 
al' kam so pa vsi odrajžali, 
boj' skoraj marširali. 
 
Ljudska pesem iz Luč in okolice, Take ljubezni na svetu ni, kot sva jo imela jaz in ti,  
                                                      2 CD,  Založila občina Luče, 2002 
 
Markacij ni, orientacija je instinktna. 
Na vrhu nekaj manjših rumenih gobic, ruševje in trava, Ojstrice še vedno ne 
vidiva, ampak sta pa proti severovzhodu vidna Veliki vrh in Zelenica, pa 
Dleskovec, po katerem ima celotna planota ime.  
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Po Dleskovški planoti se ni tako zlahka gibati, saj so mnoge poti 
nemarkirane in vodijo križem na podoben način kot na Desko. Potrebno je 
nekaj smisla za orientacijo in trdno odločitev, da v megli ne hodiš na pot. 
Upoštevati je treba tudi kraško pokrajino z vrtačami, udorninami, 
razpokami, jamami, ki se jim je treba izogibati, četudi je pogled vanje vsakič 
zanimiv. Vsaka kozja steza te že ne pripelje na vrh, pa katerikoli vrh planote 
že imamo v mislih: Tolsti vrh (1986m), Koroški vrh (1990m), Črni vrh 
(1931m), Beli vrh (1959m), Veliki vrh – najvišji (2110m). 
 
»Območje Ojstrice je nad tremi, štirimi dolinami in nad Dleskovško planoto. Ko hodiš po 
teh krajih, je nad teboj dih gore.Že daleč spodaj, sredi mesta Ljubljane, vidiš, kako se 
blešči njen lepi vrh nad zelenimi griči, kamor se na obzorju izgubljata stranici Titove 
ceste. Zgoraj, v globokih dragah planote, se skriva za robovi, na prehodih med griči pa 
jo spet zagledaš, pozimi kristalno belo, v neurjih mračno, grozečo, poleti svetlo sivo, 
sončno ali zavito v oblake. 
V Robanovem kotu je osrednja gora. Svoje gladke plati kaže v Logarsko dolino. V dolini 
Bele jo za hip zasenči slovita Rzenikova stena, a ko si zgoraj na prevalu, se pod teboj vse 
pogreza v nižave, vse postaja majhno, drugotno spričo te gore, ki je še visoko nad 
Konjem, Rzenikom in Dedcem, na meji dveh tako različnih dežel.« 
 
M.Lipovšek: Steze, smučišča in skale, Mladinska knjiga 1978, str.359 
 
 
 Od Vodotočnika sva se torej spet povzpela po drugi, bolj severni strani 
jezerskega brega do sedla med Tolstim vrhom in Desko. Ko sva opazila 
možica, sva tudi našla začetek poti dol na ono stran, proti jugovzhodu, proti 
planini Podvežak.  
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Spust pod jugovzhodnimi skalnimi robovi Deske je v prijaznem naklonu in 
se vijuga med melišči, na katerih leži pravo botanično razkošje. Vse to je 
upočasnilo hojo, pomnožilo sklanjanje k posameznim vrstam cvetja, med 
katerim je najbolj dišal nežnorožnat gorski nageljček . Spremljali so naju 
pogledi na različno oblikovano skalno vršičje  Deske, na pod njim ležeča 
melišča s potjo in blazinami cvetja,  na Dleskovec, Veliki vrh in daleč dol 
čez dolino Podvolovljeka na Rogatec, Lepenatko in nato še na Kranjsko 
reber. 
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Ta delček slovenske dežele je od doma, s hribovske kmetije v Strmcu pod 
Raduho,  v svet učenosti in potem  ustvarjanja glasbe ponesel tudi skladatelj 
Blaž Arnič, stric pevca, citrarja in ljudskega pesnika Toneta Mlačnika. Po 
njem ima danes ime tudi osnovna šola v Lučah in ob stoti obletnici 
njegovega rojstva, leta 2001, so učenci pripravili raziskovalno nalogo o 
svojem rojaku Blažu Arniču na podlagi pisnih in ustnih virov.Trd in 
neizprosen gornjesavinjski svet, a tudi svet izredne lepote in bogatega 
ljudskega izročila – urokov in vraž, pravljic, bajk in zgodb, diha iz njegove 
glasbe, kot pišejo učenci v nalogi. Sam dober pevec z izvrstnim posluhom, 
znanjem harmonike in postopoma vseh instrumentov, ki so jih imeli doma in 
pri sosedih, se je pri devetnajstih letih odločil, da muzike ne bo samo igral, 
ampak da bo muziko tudi sam delal. Iz tega nagiba je kot izrazit simfonik k 
naši izvirni slovenski glasbeni ustvarjalnosti prispeval med drugim tudi 
nekaj simfoničnih pesnitev, ki, programsko zasnovane,  tudi z naslovi 
dokazujejo močno vpetost v naravo in duhovno izročilo rojstnega kraja. Med 
vsemi dvanajstimi pesnitvami so še posebej impresivne Ples čarovnic 
(1936), Pesem planin (1940), Gozdovi pojejo (1945) in Divja jaga (1965).  
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Pogled s sedla med Tolstim vrhom in Desko že kmalu pove, da se doli v 
kotanji pod Desko združita dve poti: ta, neoznačena z Deske, po kateri se 
spuščava, in druga, markirana s Korošice dol na planino Podvežak. 
 
Nekaj modrih sviščev ob poti, rododendron ob kraških škrapljah, 
drobnocvetje rožnordečega dežena, pa lisa sivega snega pod skalnimi 
stenami Deske,  nato prvi nežnozeleni mali macesni in že sva na omenjenem 
križišču z markirano potjo. Prek kraškega sveta in vedno bolj številčnih 
macesnih se spuščava skozi gozdno mejo. Ob poti razjeden star macesen, ki 
še vztraja pokonci, na poti sem in tja ležijo kosmi sivozelenega mahu. 
 

 
Po desetih minutah od zadnjega križišča, po markirani poti, sva na robu 
brega, ki se pne nad kočo na planini Podvežak. Spustiva se skozi redek 
smrekov gozd, ob številnih mravljiščih in se, skupaj z vračajočimi planinci, 
za hip ustaviva pred leso, ki omejuje pašnemu govedu pristop do plesišča, 
lesenih klopi, pipe z vodo in koče. A planina je spet prazna, višja trava 
govori, da živali že kar nekaj časa ni bilo tu. 
 
»Na Podvežaku se spomnim, da so se krave, sedem jih je bilo, zatekle pod košato smreko, 
pa je vanjo udarila strela in vseh sedem ubila. Tudi medvedi so napadli živino. Spomnim 
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se 600 kg težke, torej velike krave, ki jo je medved ubil in se potem vračal nazaj in žrl. 
Tedaj so ga dobili lovci.« 
 
Lojz Voler: O streli, medvedu in živini na Podvežaku,  zapis pogovora z JV, 6.avg.2009 
 
Do koče na Podvežaku pripelje cesta, a samo tistega, ki ima dovoljenje za 
dostavo. Na spodnjem travniškem robu cesta zavije dol v gozd, po nekaj sto 
metrih pa se od nje odcepi steza, bližnjica do parkirišča, najinega in še 
mnogih drugih planincev izhodišča. 
 

 
Kjer sva zjutraj okrog sedmih pustila avto in pot zastavila naprej peš, sva se 
okrog štirinajste ure po drugi poti nazaj spet vrnila. Sedem ur, a to z 
mnogimi ustavljanji, fotografiranjem in počitki. 
Pot za najini duši, pot za vsakogar. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 37

 
 
Viri in literatura 
 

1. Opravljena pot na dan 6.avgusta 2009 
2. Pripoved Alojza Volerja iz Podvolovljeka, 6.avg.2009 
3. Pripoved Jožeta Plaznika – Riharskega iz Podvolovljeka, 5.avg.2009 
4. Pripoved Gelce Plaznik Riharske iz Podvolovljeka, 5.avg.2009 
5. Matjaž Kmecl: S PRIJATELJI POD MACESNI, Založba Obzorja 

                                   Maribor, 1978 
6. Marijan Lipovšek: STEZE, SMUČIŠČA IN SKALE, Mladinska 

                              Knjiga Ljubljana, 1978 
7. Aleksander Videčnik: ZGORNJESAVINJSKE VISTORIJE,  

                                    Zavod za kulturo, Mozirje 1998 
8. Tone Wraber: 2 x 100 ALPSKIH RASTLIN NA SLOVENSKEM 

                               Prešernova družba d.o.o., Ljubljana 2006 
9. Andrej Stritar: KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE, planinski vodnik, 

                              Sidarta, Ljubljana 2003 
10.Mannfried Pahlow: VELIKA KNJIGA O ZDRAVILNIH  
                               RASTLINAH, Cankarjeva založba, Ljubljana 1987 

     11.Raziskovalna naloga: 100-LETNICA  ROJSTVA 
                               BLAŽA ARNIČA, OŠ Blaž Arnič, Luče, 2001 
12. Jasna Vidakovič: TAKE LJUBEZNI NA SVETU NI, KOT SVA 
                               JO IMELA JAZ IN TI 
                               dvojni CD, Založila Občina Luče, Luče 2002 
13. Zemljevid GRINTOVCI, merilo 1:25 000 
                                Planinska zveza Slovenije in Geodetski zavod             
                                Slovenije, Ljubljana, 2005 
14. Tom in Jasna Vidakovič: FOTOGRAFIJE S POTI 
                                Podvolovljek, Podvežak, Deska, Vodotočnik, 
                                6.avg.2009 
15. Gradiva, predpisi, konvencije o (zaščiti)  gorski naravi 

     16. Relevantno gradivo z interneta 
 


