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V četrtek, 20. junija 2019 smo izvedli še enega izmed pohodov, s katerim želimo ohraniti spomin na
osamosvojitvena dogajanja na območju gorenjske regije ter hkrati poskrbeti za zdrav način
preživljanja prostega časa članov društva ter krepiti naše medsebojne vezi. Tradicionalni pohod po
poteh akcije »Kamen« - Golica 2019, je bil tokrat zaradi povsem zimskih razmer v maju, prestavljen
na kasnejše obdobje, kar je povzročilo pričakovano manjšo udeležbo kot v preteklih letih, prav tako
pa smo bili žal že prepozni za občudovanje z narcisami pobeljenimi pobočji in travniki. A oba mala
primanjkljaja smo uspešno nadomestili.
Obudili smo zgodovinski spomin na akcijo slovenske milice s kodnim imenom »Kamen«, ki je v aprilu
1991 predvidela variantne postopke za ukrepanje milice ob morebitnem poskusu zasedbe državne
meje s strani enot JLA. Akcija »Kamen« je imela dve verziji in sicer je imela prva tri, druga pa dve
fazi. Vsaka od teh pa je predvidela tudi vključitev pripadnikov takratnih enot TO. V zadnji verziji je
bil načrt med milico in TO usklajen tudi tako, da bi TO preprečila prihod JLA na območje mejnih
prehodov, milica pa bi varovala območja mejnih prehodov in ne bi dovolila njihove zasedbe.
Zbor 16 pohodnikov PVD Sever-Gorenjska in Kluba upokojenih delavcev MNZ »Maks Perc« - Bled je
bil tokrat pred Mercator centrom v Lescah, od koder smo združeni po vozilih krenili proti Javorniškemu
rovtu ter domu Pristava in makadamski poti vse do gorskega sedla Suhe. Deset članska četica
pohodnikov je s parkirišča pot ubrala po spodnji lažji poti proti planinski koči na Golici, ostali pa smo
po trasi nekdanje graničarske patruljne poti v manj kot uri enakomernega tempa pod vzornim
vodenjem »naše Ljube« najprej osvojili Krvavko, Malo Golico ter še vrh Golice (1835 mnv). Vreme
nam je bilo tokrat res naklonjeno, morda celo podarjeno zaradi vztrajnega iskanja nadomestnega
termina za izvedbo tako željenega pohoda. Prisotna je bila zvrhana mera dobre volje, pristnega smeha
in pohvalne vztrajnosti. Tokrat med nami ni bilo praporščaka in ob pogrešanju slovenske ter društvene
zastave ob spominu na osamosvojitvena dogajanja se je porodila ideja o nakupu manjših zastavic, ki
bi jih pohodniki lahko nosili na vidnih mestih svojih nahrbtnikov ter s to malo pozornostjo doprinesli
k dodani vrednosti spominskega pohoda in njegovemu čustvenemu naboju.
Golica ne dela mogočnega vtisa z velikanskimi stenami ali svojo višino. Malo kje pa na tako majhnem
koncu najdemo toliko lepot kot prav v tem delu Karavank. Okoliška pobočja so pravi botanični raj in
kljub že odcvetelim narcisam, smo lahko občudovali toliko drugega pisanega planinskega cvetja, kjer
so bile tokrat v ospredju sončno rumene navadne pogačice. Pri koči na Golici (1582 mnv), ki stoji tik
nad gozdno mejo na razglednem rebru južnega pobočja Golice in sodi med najbolj priljubljene
postojanke v Karavankah, smo se pohodniki po sestopu z vrha Golice, pridružili ostalim članom ekipe,
ki so kočo zaradi krajše poti dosegli pred nami. Ob prijetnih klepetih smo uživali predvsem ob razgledih
na vrhove Julijski Alp s Triglavom. Nedaleč proč od koče je postavljena »klopca srca«, ki nas obdana
s sončnimi žarki navdaja z energijo, voljo, razgledom in mirom. Seveda nas je bilo kar nekaj, ki smo
lično leseno klopco morali preizkusiti in narediti nepozabne foto spomine pred spustom v dolino do
naše zadnje skupne postojanke - gostišča Pr Betel.
Na hriboviti domačiji, tisoč metrov nad morjem, nasuje vsaka pomlad opojno dišeče cvetje na
travnike. Na Betelove in na vse sosednje. Cvetje povsod, kamor zmore poromati pogled. Pod Golico
še vedno živi in dela Betelov rod. Travniki in njive so postavljeni skoraj navpično, pa je kljub temu
vse preorano, vse pograbljeno, vse obdelano. Gospodinja Vera in njen mož Marjan, oba preizkušena
kmetovalca in oba priznana gostinska delavca, obiskovalcem odpirata vrata svojega doma vedno na
stežaj in obiskovalce razvajata z izvrstno domačo kulinarično ponudbo.

Po odličnem kosilu in prijetnem klepetu smo zaključili naše veselo druženje ter se obogateni z novimi,
nepozabnimi doživetji, odpravili proti domu, kamor smo odnesli tudi delček obiskanega kotička
Gorenjske v besedah in slikah, ki so jih posebej za nas pripravili v Turistično promocijskem centru na
Jesenicah. V darilni vrečki promocijskega gradiva »mesta jekla in cvetja« ni manjkal tudi zemljevid
pohodniških poti po občini Jesenice ter »cvetek magnetek narcise«, ki nas bo vsaj simbolično
spominjal na s ključavnicami pobeljena pobočja. In zagotovo so med nami tudi junaki, ki bodo do
naslednjega pohoda po poteh akcije »Kamen«, obiskali kakšno od opisanih poti.
Ker se letošnjega pohoda na Golico predsednik društva žal ni uspel udeležiti, smo mu »rožice s planin«
poslali po pošti. Kolikor narcis na kartici cveti, toliko najlepših želja pohodna ekipa za njegovo zdravje
ima!
V hribih je res luštno biti in s prijatelji spomine obuditi,
trenutna doživetja skrbno uloviti in nove načrte deliti!

