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Trije vrli možje na Planini nad Vrhniko in eden izmed njih na vrhu stolpa 
 
Predsednik Planinskega društva Vrhnika, Roman Novak, me je obvestil, da bo ekipa treh planincev obnavljala 
sedanji stolp, zamenjali naj bi nekaj stopnic, dele ograje in v bližnji okolici postavili nekaj novih klopi. 
 
Porodila se mi je »nora« misel, da bi ob tej priložnosti na Planino povabil dosedanje tri zaslužne može, s 
katerimi sem v preteklosti že opravil nekaj razgovorov in jih skupaj z njihovimi fotografijami že objavil v Našem 
časopisu. Z idejo se je Roman strinjal, o tem sva obvestila celotno ekipo, zagotovila prisotnost našega 
oskrbnika Mirka in odpravil sem se do teh treh možakov v trdnem prepričanju, da najinega povabila ne bodo 
zavrnili. 
 
In res, projektant sedanjega stolpa – Jože Coren, logar, ki je odmeril les – Dolfe Malavašič in še zadnji živeči 
graditelj stolpa – Janez Brenčič, so brez oklevanja pristali na obisk Planine in ogled njihovega stolpa. 
 
V času poletne vročine smo se zgodnje sredino jutro, 12. julija 2006, odpravili z Vrhnike, mimo Stare Vrhnike, 
Kurena in na Planini so nas presenetili »obnovitelji« stolpa Ciril Garafol, Andrej Krvina, Bogdan Grom (o njih in 
vseh ostalih, ki pridno skrbijo in so skrbeli za stolp, kaj več v septembrski številki Našega časopisa), oskrbnik 
koče Mirko Goričan in predsednik društva Roman Novak. 
 
Vsem trem vrlim možem smo izročili zloženko o stolpu, predstavili dosedanje delo gradbenega odbora in 
skupaj smo si ogledali reportaže, zapise o zgodovini stolpa, fotografije dosedanjih stolpov, ki so vsako nedeljo 
postavljeni na panojih pred kočo. Še največ zanimanja so pokazali za idejni projekt novega stolpa in vsi so se 
strinjali, da bo kralj nad Betajnovo ponovno v ponos vsem obiskovalcem Planine in bo že od daleč vabil nove in 
nove pohodnike na njegovo razgledno ploščad. Navdušeni so bili tudi nad našo idejo, da bo na vrhu stolpa 
smerna tabla, ki bo obiskovalcem potrdila njihovo znanje o legi Krima, Kuma, vrhov Kamniško – Savinjskih Alp, 
ali Grintovcev po domače, kje so Julijske Alpe z očakom Triglavom, ... . 
 
Seveda sem tak pomemben in enkraten obisk obstoječega stolpa na Planini tudi ovekovečil in nastala je 
pričujoča fotografija: 
 

 
 

Od leve proti desni: Roman Novak, Dolfe Malavašič, Janez Brenčič, Jože Coren 
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Po skupinskem fotografiranju smo svečano zalili dogodek z vedno dobrim Mirkovim čajem, ki smo ga, 
vsak po svoje, malce »obogatili«. Stekel je sproščen razgovor in izmenjava mnenj in izkušenj in ker 
nismo hoteli ovirati naših gostiteljev pri njihovem delu, smo to srečanje zabeležili v vpisno knjigo in se 
počasi začeli pripravljati za pot v dolino. 
 
 Izkoristil sem še priložnost, da ovekovečim naše »obnovitelje« pri samem delu, naredil nekaj 
fotografij, ko so bili v elementu, v tistem pa me je Ciril opozoril, da, če ne bom pohitel, bo Dolfe vsak 
čas na vrhu stolpa, saj je kakor gams preskočil manjkajočo »štablo« - stopnico in se odpravil na vrh 
stolpa. Najprej sem ga nejeverno gledal, nato sem se ozrl kvišku in tik pod vrhom zagledal tega, sedaj 
že sedemindevetdesetletnika (97 - letnika, da prav ste prebrali). Pohitel sem za njim in ga komaj ujel 
na zadnjih stopnicah, ko je že veselo in popolnoma nič zadihano zakoračil na ploščad. Njegovo oko je 
nežno pobožalo Ljubljansko barje in okoliško hribovje, njegov pogled je segel do daljnega Triglava in 
natančno mi je razložil kje vse je v svojem življenju vandral. Pred očmi so se mi zvrstili vsi kraji in v 
mislih sem podoživel vse dogodke, s katerimi me je do sedaj obogatil. 
 

 
 

Dolfe Malavašič – 97 – letnik – na vrhu stolpa 
 
Na poti navzdol mu je bila palica odveč, kar odvrgel jo je. Skupaj sva se spustila do vznožja stolpa, 
kjer je za ta podvig požel odobravanje vseh prisotnih. Videl je, da sem v knjigo naknadno zapisal, da 
je stal na stolpu in naročil mi je naj zapišem, da je prvič stal na stolpu 23. septembra 1934, ob otvoritvi 
predhodnika tega stolpa in da je bil danes zadnjič na stolpu. Seveda sem njegovo »prvopristopništvo« 
zapisal, nisem pa mogel zapisati, da je bil tudi zadnjič, saj .... mogoče pa res, Dolfe, zadnjič na tem 
stolpu, a vidim te, kot prvega častnega obiskovalca ob otvoritvi  novega, ki smo ga tebi in ostalim 
predstavili, resda v idejah, ki pa že dobivajo svojo vedno bolj čvrsto podobo. 
 
 
 
Na Planini, 12. julija 2006 

Yeti 
 

 


