Z busom ob 6.23 se izpred Ruskega carja odpeljem pred LPP, kjer je že Mirko, nato pride
Bergi, in nabiramo se, dokler ni ura za odhod, zapeljemo se skozi Šentvid, kjer poberemo še
Slavko. In kombi je poln.

DA BO ZA VSE PRAV…
Maruša Reya

…je rekel Bergi, ko se v soboto, 10. oktobra 2015, točno ob sedmih se odpeljemo proti
Gorenjski. Ob osmih na Pokljuki zaparkiramo ob cesti, kjer je na levi strani znak za Planino
Zajavornik, pa za kislo smetano, skuto in sir, ki v tem času seveda ne pride več v poštev. Mi
jo mahnemo na levo proti načrtovani Blejski koči na Planini Lipanca - 1630 metrov visoko.

Strastna gobarja Irena in Janez se v iskanju tovrstnih gozdnih plodov takoj izgubita vsak na
svojo skrivnostno pot. Dobimo se šele pri koči. Ostali pa se počasi obiramo po mokri kamniti
poti. Bolj spodaj še v ravnini je nekje še pravo razdejanje podrtih in požaganih dreves.
Nastajajo nove jase. Lesa imamo v Sloveniji res veliko, tretji v Evropi menda – skoraj
šestdeset odstotkov celotne površine države obsegajo gozdovi in v njih je 320 milijonov m3
lesa.

Vreme sicer ni idealno, so pa napovedovali slabše, kot je potem bilo. Imeli smo še celo nekaj
razgleda, tisti, ki smo se odpravili proti Debeli peči.
Pravzaprav smo se hoteli dvigniti na Lipanski vrh, pa smo nekje zgrešili, torej se znajdemo
na poti proti Debeli peči. Po dobri uri hoje nato spet pridemo na razpotje, kamor se je
spustila megla in ugotovimo, da se gori zaradi goste megle tako ne bi nič videlo in se spet
obrnemo proti Lipanskemu vrhu. Pravzaprav se začnemo kar spuščati, naredimo polkrog in
spet po uri spusta »pristanemo« na koči. Ta koča je odprta, kot pravijo, petek in svetek.
Privoščimo si tisto, kar si vsak lahko, pijemo, kar nam paše. Ob enih krenemo dol, kmalu
smo pri kombiju.

Ker je bilo na Pokljuki ta dan praznovanje, pravzaprav je bil zadnji dan akcije Očistimo naše
gore, hočemo ujeti še trenutek prireditve, pa smo prepozni. S čiščenjem pokljuške planote se
je danes torej končala že šesta sezona te akcije, s katero Zavarovalnica Triglav vse od leta
2010 spodbuja odgovornost posameznikov, da pri obisku gora svoje odpadke odnesejo
nazaj v dolino. Ob koncu ekološke akcije so se ljubiteljem narave in pohodništva pridružili
vrhunski slovenski športniki – poleg njih pa so našemu Slavku Krušniku ob tej priložnosti
pripravili še eno slavje. Pisatelja, književnika, založnika in pri 91 letih še vedno planinca so
tudi za vedrino, ki jo širi tudi med planince, proglasili za HEROJA DOBRE VOLJE. Slavje
smo sicer res zamudili, smo pa z mislimi bili z njim. Zato smo se šli potolažit v Hotel Toplice
na Bled, kjer smo seveda obvezno pojedli ali pa si odnesli domov kremno rezino. Meni sicer
ni bogve kako všeč, ampak tradicija…
Ob treh smo pa res že polni vsega, torej je bilo najbolje, da kombi obrnemo proti Ljubljani.

