
 
 

Roman Tratar 

Julijske Alpe: osrednji del 

Julijske Alpe z osrednjo goro Triglav in z bogatimi naravnimi 
znamenitosti pritegujejo najmnožičnejši obisk pri nas. Tu se 
je pisala naša planinska zgodovina. Triglav ima posebno 
energijo in ni naključje, da je pri Slovencih postal magnet in 
skoraj sinonim za obisk gora. Nov vodnik Julijske Alpe: 
osrednji del je delo Romana Tratarja, ki je mogoče res 
novinec med pisci vodnikov, nikakor pa ne v gorah. Prehodil 
je tako rekoč vse, katere se v Julijcih prehoditi da. Planinski 
vodnik Julijske Alpe: osrednji del bralcu predstavi del 
Julijskih Alp med prelazom Vršič na zahodu in Komno s 
Krnskimi jezeri na jugu ter Savo Dolinko na severu in Savo 
Bohinjko z Bohinjskim jezerom na jugu. Opisi so kratki, jasni 
in ravno prav natančni, da bodo pomagali pohodniku. 

 

Roman Tratar (1975), dolgoletni športni delavec v rokometu in bančni uslužbenec, se je v gore 
zaljubil že zelo mlad. Najprej jih je obiskoval z očetom, že v najstniških letih pa se je začel 
spogledovati tudi z vodništvom. Leta 1999 je pod okriljem Planinskega društva Pošte in 
Telekoma Ljubljana postal vodnik PZS, v naslednjih letih pa je pridobil tudi mednarodno 
vodniško licenco. Kot vodnik je bil v planinskih društvih aktiven vsa leta, izziv mu je bilo 
raziskovanje novih, zanj neznanih vrhov, obiskoval je tudi gore V tujini. Za obisk gora je 
navdušil mnoge znance in prijatelje ter jim predajal svoje znanje, medtem pa podrobno 
spoznal razvejano mrežo poti in tudi prenekatere brezpotne predele naših gora. Če izvzamemo 
nekaj njegovih prispevkov za Planinski vestnik, je med publicisti novinec, a ga njegovo 
poznavanje gora nezadržno vabi k pisanju vodnikov. 

»V užitek mi je bilo vse prebrati in obujati spomine na že davno prehojene poti ali pa načrtovati, 
kam moram pogledat še neznane mi lepote. Upam, da bodo opisi tudi vam v pomoč pri 
raziskovanju visokogorskega sveta osrednjega dela Julijskih Alp. Sveta, ki je navidez tako 
nekoristen, a nam lahko daje tolikšne koristi. Ne materialnih, one druge, ki nam jih naš 
dinamični vsakdan v dolinah vse prevečkrat in pregrobo odžira.«  
Andrej Stritar, urednik 


