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Pozdravljeni, 
v sodelovanju z Obalnim planinskim društvom Koper pripravljamo v knjigarni Libris srečanje z 
znanim Slovencem iz Italije in ljubiteljem gora, dr. Rafkom Dolharjem. Vsestranski ustvarjalec in 
avtor knjige Po Kugyevih poteh nam bo več o svojem življenju in opusu zaupal v pogovoru s prof. 
Silvom Faturjem. Hkrati bomo planinsko obarvan večer posvetili tudi spominu na še enega 
znamenitega Slovenca iz Italije, Bojana Pavletiča. O pionirju slovenskega športa v Italiji in njegovi 
zadnji knjigi Vrhovi v megli, ki je izšla pri Slovenskem planinskem društvu iz Trsta, bosta 
spregovorila Marinka Pertot in Lojze Abram. Zanimivo srečanje bo v sredo, 7. oktobra 2009, ob 
19. uri v koprski knjigarni Libris. 

Marijan Zlobec je o delu Po Kugyevih poteh in njegovem avtorju zapisal: »Rafko Dolhar je doma s 
Trbiža v Kanalski dolini in potemtakem gore dobro pozna. Iz medicine je doktoriral v Padovi, deloval 
pa je kot profesor anatomije človeka na naravoslovni fakulteti tržaške univerze. Ves čas je bil povezan 
s planinami in gorami ter jih opisoval v številnih knjigah, od prve Pot v planine (1965), Človek in 
cesta (1971), Pot iz planin (1974), Moji kraški sprehodi (1980), Prgišče Krasa (1983, 1987), Vabilo v 
Julijce (1984) ... do Zahodnega roba (2006) in Kanalske doline (2007). Skupaj je napisal osemnajst 
knjig, sedanja je devetnajsta. Rafko Dolhar je v knjigo zbral odlomke iz številnih Kugyjevih knjig, ki 
so vse prevedene v slovenščino, žal pa so v glavnem izšle že ob koncu šestdesetih in na začetku 
sedemdesetih let in jih sedaj med bralci ni. Med največjimi občudovalci Kugyja so bili prevajalci 
njegovih knjig: Mira Marko Debelak, zakonca France in Lilijana Avčin in skladatelj Marijan 
Lipovšek. Najbolj skrivnostno deveto poglavje prve knjige, za katerega je Kugy dal veto na objavo do 
50 let po svoji smrti. Sedaj je to poglavje prvič izšlo in iz njega je razvidno, kot je povedal Dolhar, da 
je v njem na neki način obračunal z Italijani, ko je zapisal stavek »varuj se italijanske zvestobe«. 
Dolharjeva knjiga je razdeljena na več poglavij, ki sledijo kronologiji Kugyjevega življenja s 
kombinacijo odlomkov iz Kugyjevih del ter Dolharjevim povezovalnim komentarjem. Knjigo je avtor 
prvič objavil leta 1993 pod naslovom Od Trente do Zajzere in zanjo prejel nagrado vstajenje v Trstu, 
tokratna izdaja je dopolnjena, sam pa je zanjo prispeval še fotografije.«  

Bojana Pavletiča so na spletnih straneh Slovenskega športa v Italiji opisali kot "očeta našega 
modernega športa". Že od mladih let je namreč pomagal oživljati slovenski šport v Italiji v 
prepričanju, da morajo biti šport in mladinske organizacije dejavnik narodne zavesti. Bil je glavni 
pobudnik Slovenskega športnega dne (1958), ki se je nato razvil v Slovenski športni teden in Slovenske 
športne igre. Bil je pobudnik za ustanovitev ŠZ Bor; bil je prvi predsednik ZSŠDI; leta 1965 je bil 
glavni organizator spominskega teka STEDO; ustanovitelj Športne šole Trst ter pobudnik in sodelavec 
pri raznih drugih manifestacijah. Kot športnik se je aktivno ukvarjal s smučanjem, planinstvom, 
alpinizmom, odbojko in jadralnim letalstvom. Pavletičevo publicistično delo je potekalo vzporedno z 
njegovimi organizacijskimi pobudami, sodeloval je na Radiu Trst A, bil sodelavec na Primorskem 
dnevniku, poročal je za Radio Koper.  

Vabimo Vas, da se nam na prireditvi pridružite, hkrati Vas prosimo, da na zanimiv dogodek opozorite 
v Vašem mediju.  
 
Lepo pozdravljeni, 
Katja Smuk 
 
Koper, 28.9.2009 


