Dušan Škodič: Meja na razvodnici
Meja na razvodnici je posebnost med slovenskimi planinskimi vodniki, saj so, za razliko od večine
planinskih vodnikov, v tem opisani dostopi do vseh glavnih mejnikov rapalske meje, ki se nahajajo na
ozemlju Slovenije.
V knjigi je zbranih 61 izletov in gorskih tur od Peči na zahodni
tromeji do Paravičeve mize na hrvaški meji.
Zgodovinski spomin na skoraj tridesetletno obdobje
polpretekle zgodovine, je hvaležen sopotnik predvsem na
odsekih, kjer ni mogoče srečati nikogar razen gozdnih živali.
Knjiga je obogatena z arhivskimi in aktualnimi fotografijami, ki
pomagajo pripovedovati veliko zgodbo.
Po sto letih v naravi najdemo približno dve tretjini glavnih
mejnikov, tretjina pa jih je bila uničena ali odpeljana. Vendar pri
hoji do lokacij ne iščemo zgolj betonskih stebričkov. Cilj obiska
opisanih točk ni povezovalen, smisel hoje po opisih najdemo v
drugačnosti. Kraje in gore bomo s prebranimi zgodbami doživeli
drugače kot kdaj prej. Mnoge zgodbe nas bodo ponesle v čase,
ko je bila naša dežela razdeljena z vsiljeno mejo in je bila
Pimorska odrezana od Slovenije.
Dušan Škodič (1963) je tehnolog poštnega prometa na področju mednarodnih odnosov pri Pošti
Slovenije. Opravljen ima izpit za markacista in gorskega stražarja, sodeloval je kot inštruktor na tečajih
za mladinske vodnike, nekaj let se je ukvarjal z alpinizmom.
Pisati je začel v srednji šoli. V Planinskem vestniku objavlja od leta 1994, član uredniškega odbora je od
leta 2009. Je med ustanovnimi člani Zgodovinskega društva Rapalska meja (2017).
Za Radio Dur je posnel serijo gorniških oddaj Nad meglo (2006, 2007). Poleg člankov v Planinskem
vestniku in drugje še: roman Devet dni v avgustu (založba VED, 2006), zbirka zgodovinskih zgodb Ljudje
v gorah (Planinska založba, 2016, zabavne planinske zgodbe Smeh z gora (Planinska založba, 2020).
»Glavna misel, ki me je vodila ob pisanju planinsko-zgodovinskega vodnika, je bila ohranitev spomina
na premalo znan, čeprav ne tako oddaljen del naše zgodovine. Rapalsko mejo so leta 1920 uradno
potrdili in podpisali vsi udeleženci, s čimer je postala pravno in formalno veljavna. Če bi leta 1945
Primorsko in Trst osvobodili zavezniki, bi bila ta meja brez vsakega dvoma še danes za Logatcem in do
leta 1990 bi se po kavbojke vozili v Postojno. Samo zaradi slabe vesti nam Primorske in Notranjske nihče
ne bi vrnil.« (avtorjev uvodnik v knjigi)

