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UVODNIK

PLANINSKI VESTNIK PRED NOVIMI NALOGAMI
Æe v prejπnji πtevilki je bilo najavljeno novo uredniπtvo Planinskega vestnika. Vsa imena, zadolæene in odgo-
vorne si lahko preberete v nekoliko spremenjenem kolofonu. Zamenjavo urednika in uredniπkega odbora je
Upravni odbor Planinske zveze sprejel konec lanskega oziroma v zaËetku letoπnjega leta. Sprejel je tudi gra-
divo NaËrt prenove Planinskega vestnika, ki ga je pripravil novi uredniπki odbor.
V zgodovini Planinskega vestnika to ni bila prva prenova, saj jih je bilo kar nekaj. Morda najveËjo spremembo
so izvedli skalaπi leta 1933. Spremembo vsebine in oblike opazimo, Ëe primerjamo letnika 1932 in 1933. Tu-
di sicer je bila revija stalno pod budnimi oËesi bralcev in poznavalcev. Izvedene so bile mnoge ankete, zase-
dale so πtevilne okrogle mize, obravnavana je bila vrsta pobud — vse s ciljem, da bi izboljπali kakovost revije. 
Novi uredniπki odbor je sicer πtevilËno skromen, ima pa veliko zunanjih sodelavcev in je odprt za pobude bral-
cev. Upamo, da bo v veËji meri zaæivela rubrika Odmevi, ki ji dajemo veliko teæo. Svoje delo smo zastavili na
timski naËin in ga porazdelili med seboj. K sodelovanju smo povabili tudi nekatera priznana planinska peresa,
kar bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Seveda pa na tem mestu vabimo tudi dosedanje stalne ali obËasne do-
pisnike, predvsem pa mlajπe, πe neuveljavljene pisce. S sodelovanjem recenzentov bomo poskuπali dodatno
preverjati vsebino, tako da se ne bi pojavljalo toliko napak, kot se jih je v preteklosti in na katere nas opozar-
ja Stanko Klinar v tokratni kolumni. 
Planinski vestnik bo tudi v bodoËe nadaljeval tradicijo, ki jo je imel v stotih letih svojega izhajanja. Ostal bo re-
vija, ki bralca informira o planinstvu, alpinizmu in sorodnih dejavnostih doma in v tujini, ga vzgaja, pouËuje, kul-
turno bogati ter obveπËa o dejavnostih Planinske zveze Slovenije. Vsebino revije bomo v prihodnje skuπali ne-
koliko naËrtneje usmerjati. Jedro revije bodo predstavljali strokovni (vzgojni), poljudni, pa tudi znanstveni pris-
pevki o vseh zvrsteh planinstva in alpinizma, ki bodo predstavljeni na razliËne novinarske naËine. Ne bo manj-
kalo niti raznih informacij in druπtvenih novic, ki pa bodo zapisane v skrajπani obliki. Spet bomo uvedli temat-
ske πtevilke, kakrπne so znane iz zgodovine revije, ponovno bomo razpisali literarne in fotografske nateËaje.
Skratka, revijo bomo poskuπali narediti zanimivo za vse bralce. 
Naslednja naloga uredniπtva je tista, ki jo lahko spremljamo vse od prvih dni izhajanja — da naj pride Planinski
vestnik v vsako planinsko druæino oziroma, da se zmanjπa razkorak med πtevilom Ëlanov planinskih druπtev in
naroËnikov. Sicer lepo zamiπljena parola predstavlja izjemno teæko nalogo, saj se revija trenutno prodaja le na-
roËnikom. Prva stopnja za dosego tega cilja bo nova grafiËna “preobleka” Planinskega vestnika, ki bo zaæive-
la januarja leta 2002. Revijo bomo zaËeli prodajati tudi v prosti prodaji, v kioskih, knjigarnah, nekaterih planin-
skih koËah ter trgovinah s planinsko in alpinistiËno opremo. V veË naËrtovanih promocijskih akcijah bomo po-
skuπali z revijo priti do vseh Ëlanov Planinske zveze oz. do vseh, ki jih gore zanimajo. Na ta naËin bomo po-
stopoma lahko odpravili veËni problem Planinskega vestnika — finanËni primanjkljaj. Nekaj smo æe dosegli z iz-
biro novega — finanËno najugodnejπega tiskarja, ki smo ga izbrali na javnem razpisu. 
S tokratno πtevilko se Planinski vestnik pojavlja tudi na svetovnem spletu in to na strani Planinske zveze Slo-
venije (http://www.pzs.si). Zahteve Ëasa so paË takπne, da brez tega ni veË mogoËe. Seveda ne bo predstav-
ljena vsa vsebina, paË pa le kazalo in posamezni prispevki. Oblika spletne strani bo od leta 2002 skladna z
novo podobo revije, s Ëimer bo Planinski vestnik stopil korak naprej v pridobivanju celostne grafiËne podobe.
Planinski vestnik je dobil tudi svoj elektronski naslov (pv@pzs.si). Na tem mestu naj πe opozorim naπe dopi-
snike, naj nam v bodoËe poπiljajo svoje prispevke v elektronski obliki na ta naslov. Vemo sicer, da to vselej ni
mogoËe, vendar nam pretipkavanje tekstov vzame veliko Ëasa in povzroËi tudi dodatne stroπke. 
Pred uredniπtvom je πe nekaj v tem trenutku sicer ne nujnih, vendar ne nepomembnih nalog, ki naj jih na tem
mestu le omenim: izdelava kazala letnika 2001, kazala zadnjih treh desetletij, ki πe manjkajo, in kazala vseh
stotih letnikov skupaj ter izdaja vseh letnikov na elektronskem mediju. 
V upanju, da vam bo revija ugajala tudi v prihodnje, vas lepo pozdravljam. 

Vladimir Habjan



VLADIMIR HABJAN

Na skupπËini Planinske zveze Slovenije je bil 19. 5.
2001 za dobo enega leta — do rednih volitev organov
PZS, tj. do maja 2002, s skoraj absolutno veËino za
predsednika PZS izvoljen mag. Franci Ekar. Eno leto
je malo za uveljavitev programskih sprememb, pa
vendar dovolj, da se zastavi vizija, ki jo je — takrat πe
predsedniπki kandidat — predstavil v nenapisanem
govoru na skupπËini. Zato smo ga poprosili, da nam
svoja videnja podrobneje predstavi. Obenem je pogo-
vor priloænost, da predsednika tudi bolje spoznamo. 

Gospod Franci Ekar, povejte nam kaj o sebi. Kaj
poËnete, kadar niste predsednik PZS?

Poleg druæinskih obveznosti imam kar nekaj dela na
gori in v gozdu, saj sem posestnik. Osnovna obveza
je sluæba, sem vodja komerciale na Gospodarskem
razstaviπËu v Ljubljani. Sem zvest Planinskemu druπ-
tvu Kranj in Gorski reπevalni sluæbi, sem tudi “dolænik”
za prelepa doæivetja Jezerskemu in domaËinom. Ni
nakljuËje, da z njimi na zaËetku doline Ravenske Ko-
Ëne izgrajujemo naravovarstveno-lovski objekt z alps-
kim arboretumom in gozdno uËno potjo. Za goro si
vzamem Ëas vsak teden — hodim veliko sam, smu-
Ëam, sem tudi ljubitelj “πtirinoæcev”, opazovanja nara-
ve, morja, fotografiranja, pisanja, raziskovanja in dru-
æenja s prijatelji v robatem gorenjskem okolju. 

Kdaj ste zaËeli zahajati v gore?

Pod gorami sem se rodil, po njih sem prehodil prve
korake otroπtva. S petimi leti sem bil s starπi in Tone-
tom Ekarjem — oËetovim stricem, gorskim reπeval-
cem, prvim predsednikom PD Jezersko in oskrbni-
kom »eπke koËe — na Vratcih nad »eπko koËo. Konec
50. let sem “od daleË” spoznaval kranjske alpiniste in
reπevalce, ki so vadili v Kaliπkih Ëereh, in sem potiho-
ma, brez vednosti domaËih, zaπel med plezalce. Moj
prvi inπtruktor je bil Joæe Ævokelj, v 60. letih v Vratih
na republiπkem teËaju alpinizma pa Barbka Lipovπek.
Sem menda zadnji, ki sem moral v Steni plezati s ko-
nopljeno vrvjo. V letu 1962 sem opravil vzpon v Mont
Blancu, in sicer Aiguille Noire s peuterejskim grebe-
nom (V-VI) z jeseniπkimi alpinisti Milanom Valantom,
Tomaæem Aæmanom in SreËom Travnikom. Leta
1963 sem bil izvoljen za naËelnika AO Kranj. Takrat
sem se πele podal v prave stene. Bil pa sem tudi pov-
preËen planinec, leta 1956 sem s prijateljem Joæetom
Æontarjem prehodil Slovensko planinsko pot, leta
1961 sem bil med traserji gorenjske partizanske poti

na 14-dnevnem pohodu. Najraje imam svet pod Ro-
kavi, okoliπ Stenarja, Velikega ©piËja, Grintovce, Ka-
ravanke s Stolom, Ledine z okolico in seveda “kralje-
stvo” StoræiËa. Veliko hodim po grebenih in brezpo-
tjih, od koËe do koËe z druæbo, pozimi imam najraje
spuste po celcu, ob boæiËu pogledujem za gamsi v
plazeh in Ëereh.

Kaj bi lahko navedli kot vaπ poglavitni doseæek v
planinstvu do zdaj?

Ukanil sem plazove, kamnito ruπenje gore v Kavkazu,
padec helikopterja, ukanil HudiËev æleb. Bogovi so
me imeli radi in so me dobro varovali. UresniËile so se
moje ideje: v letu 1977 smo zaËeli z izgradnjo Kranj-
ske koËe na Ledinah, potem s planinskim domom na
Gospincu, druπtvenimi prostori in izgradnjo dveh to-
vornih æiËnic. Ti doseæki so zasluga izjemnih sodelav-
cev, ki so vzdræali “tempo norega predsednika”. Za-
dovoljen sem, da se je leta 1975 uresniËila moja po-
buda o formiranju planinskega vodnika za vodenje po
markiranih poteh. 

Za vami je nekaj mesecev predsednikovanja PZS.
Kako ste se væiveli v vlogo predsednika?

Danaπnji Ëas zahteva primerne prilagoditve. Trænoe-
konomske zakonitosti veljajo tudi za telesnokulturne
in πportne organizacije. Osnova je sanacijski pro-
gram, to je razreπitev deficita, izpada prihodka, nada-
lje popis premoæenja in ovrednotenja sredstev PZS,
ovrednotenje dela, porabe Ëasa, kvalitete dela in na-
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grajevanje, razdelati je treba pogodbene relacije
druπtev do PZS na osnovi nalog, pravic, obveznosti,
dolænosti in kodeksa. Najzahtevnejπe je definiranje
odgovornosti. »e hoËemo ustvariti trden temelj stro-
kovnosti in kvalitete, bomo morali najprej poskrbeti za
finanËne vire in to tudi upraviËiti. Temelj razvoja PZS
so izkuπeni strokovnjaki, velik vpliv pa ima tudi Ëlan-
stvo, kar je potrdila tudi zadnja skupπËina PZS.
Pomembno je izdelati nov, bolj æivljenjski in strokovni
statut, ki bo predvsem doloËil odgovornost izvoljenih
funkcionarjev ter sistem odloËanja, sprejemanja in raz-
prave ter preglasovanja, usklajevanja in upoπtevanja
Ëlanstva. Na mladinskem podroËju bi morali pridobiti
sredstva za diplomirane planinske strokovnjake. Pla-
ninsko organizacijo æelimo krepiti z dobrimi planinski-
mi odnosi — spoπtovanjem, iskrenostjo in zaupanjem.
Nuja nadaljnje vizije razvoja in ohranitve planinstva je
v popularizaciji, legalizaciji dejavnosti in poslanstva
planinske organizacije za podroËje dela v javnem in-
teresu: preventivo, reπevanje, ekskluzivo visokogor-
skega nacionalnega turizma, naravovarstvo, vzgojo
in izobraæevanje. Prav na teh podroËjih bomo morali
postati vplivnejπi s sporoËili, πe posebej v parlamentu
in na ministrstvih.
Posebno vpraπanje je tudi do zdaj zapostavljena pro-
mocija planinstva. Slovenija je alpsko razpoznavna in
mikavna: skoraj 200 objektov, veË kot 7000 kilome-
trov poti, veË kot 50.000 markacij, smerokazov. To in-
frastrukturo vsako leto uporablja veË kot poldrugi mi-
lijon ljudi, ne le planincev, dela in stroπki pa so pre-
puπËeni planincem. 

Osnovno vpraπanje je razmejitev med profesionalno-
stjo in amaterstvom. Ta loËnica bi morala biti poveza-
na z odgovornostjo amaterskih in profesionalnih de-
lavcev in posledicami, Ëe se delo ne izvaja kakovost-
no. Tudi akti, pravilniki so neuporabni, Ëe ne oprede-
ljujejo dolænosti, odgovornosti in posledic. PodroËje
profesionalnih delavcev je vezano tudi na sklepe or-
ganov PZS. Na ekonomskem podroËju bi bilo smotr-
no, da se podroËja storitvenih dejavnosti osamosvoji-
jo, izloËijo iz osnovne dejavnosti PZS in pogodbeno in
vsebinsko poveæejo z zunanjimi izvajalci: zaloæniπtvo,
Planinski vestnik, del knjiænice in revij, poslopje Bav-
πica, prodaja ostalega trgovskega planinskega blaga
kot tudi organizacija popotniπtva, trekingov, finanËni
servis idr. Seveda od tega PZS priËakuje doloËen pri-
hodek in boljπo kakovost. »e bi bila sposobnost in
ustrezen kader, bi lahko razmiπljali tudi o planinskem
holdingu. Na gospodarskem podroËju je vpraπanje
zase zgradba PZS, ki jo Ëas in slabo vzdræevanje ze-
lo naËenjata, je tudi nefunkcionalna. Morda bi bil tu iz-
ziv za planinska druπtva, da z druπtvenimi prispevki
zgradijo svoj hram. Sam bi to prvi konkretno podprl s
sredstvi.
Nujno je definiranje dejavnosti in vrste dela v okviru
komisij. Predsedstvo PZS in Ëlani upravnega odbora
bi morali veË Ëasa namenjati dejavnim stikom z dr-
æavnimi institucijami kot pa planinskemu in sorodne-
mu Ëlanstvu. Pripravljati bi morali strokovne, vsebin-
sko aktualne izobraæevalne, operativne programe in
projekte, posvete, teËaje in seminarje — za meddruπt-
veni odbor, planinska druπtva, odseke. Prvi poskus
bo operativni stik s poslanci, za katere bomo jeseni
pripravili skupni planinski izlet. Namen tega je, da po-
slance v neposrednem stiku seznanimo s problemati-
ko pri izvajanju planinskih programov in vsebin, ki so
v javnem interesu. 
Osnovna skrb je zanesljivo mesto planinstva v medij-
skem prostoru, tako da vse zanimive, pomembne do-
seæke in dogodke populariziramo v javnosti in s tem
dajemo veljavo planinstvu ter izpostavimo javnosti in
kritiki. PZS vsak svetovno odmevni planinski doseæek
predstavi pri predsedniku dræave. To je normalen in
nujen proces favoriziranja planinstva. Menim, da mo-
ra krovna planinska organizacija graditi mostove so-
delovanja, kajti le Ëe bomo dejavno prisotni, prepriËlji-
vi in objektivni, bo pot do æelja in ciljev preprostejπa in
uresniËljiva. 
Letos poteka 80 let, odkar je bil leta 1921 ustanovljen
TuristiËni klub Skala. Takratno Slovensko planinsko
druπtvo je nanj gledalo nekako postrani. Predsedstvo
PZS je nedavno dalo pobudo, da se ta jubilej v okto-
bru poËasti s posvetom na temo Skala in gore. To je
tudi priloænost za zbliæevanje, dopolnjevanje in gradi-
tev planinsko-tovariπkih mostov, πe posebej z æe spet
oæivljenim Slovenskim gorniπkim klubom Skala. Vsi,
ki se ukvarjamo z gorami, smo po duπi skoraj vedno
enotni. Pri enakih interesih pa moramo vzeti na zna-372
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V svoji predstavitvi ste dejali, da imate vizijo, ka-
ko krepiti PZS. Nam lahko to podrobneje predsta-
vite?



nje, da je konkurenca vedno temelj napredka in pot k
njemu. Tudi ideologije in verskih opredelitev ne sme-
mo prezirati. 
Po dolgem obdobju se je ponovno oblikovala komisija
za varstvo narave. Potrebna sta stalno odpravljanje
problemov in vzgoja odnosa do gorskega sveta. Æal
se tu kaæe pomanjkanje tovrstnega predmetnika v πo-
lah. Pri nadaljevanjih oblikovanja naravnih znamenito-
sti smo zelo poËasni, tudi pri pripravi zakona o visoko-
gorju. Pri nas se ukvarjamo πe s parkiriπËi, medtem ko
se v sosednjih dræavah naËenja problematika o izho-
diπËih peπpoti in steza. Tudi pri Triglavskem narod-
nem parku je πe veliko nedoreËenosti med vsebinski-
mi staliπËi, varovalnimi naËeli in dejanskim stanjem.
Glavna teæava so oskrbovanje in odpadki. Gre tudi za
vpraπanje motornih vozil, saj so prav nadzorniki “za
vzor”. Tudi favna in lovstvo sta vpraπanje zase. Tudi v
varovanih okoljih najviπje stopnje mora biti upoπteva-
na ekonomija, seveda pa vse temelji na stroki. 

Znani ste kot zagovornik ideje, naj bi PZS postala
Ëlanica Slovenskega olimpijskega komiteja. V
Ëem vidite prednosti tega Ëlanstva? (PZS je med-
tem æe bila sprejeta v OKS. Op. ured.)

»lanstvo v olimpijskem komiteju je v osnovi hotenje
planinskih druπtev, meddruπtvenega odbora, kar se je
na zadnji seji upravnega odbora izkazalo s stoodsto-
tnim glasovanjem za, da konËno tudi PZS pristane na
æe ponujeno Ëlanstvo v tej pomembni kulturni, πpor-
tno-rekreativni instituciji. Prisotnost ali Ëlanstvo v
olimpijskem komiteju je za planinsko organizacijo za-
nesljivo pozitivno zaradi pridobivanja informacij, mo-
ænosti pripomb, pobud in sooblikovanja πportno-re-
kreativnih vsebin. Tudi v planinstvu se vse veË sooËa-
mo s πtoparicami, Ëasovnimi omejitvami, merjenji
vzdræljivosti, sodelovanjem pri pripravah πportnih pri-
reditev dræavnega, mednarodnega in svetovnega for-
mata. Podobno je pri UIAA, kjer se PZS πe ni odloËi-
la za ponujeno sodelovanje in Ëlanstvo v sekciji viso-
kogorskega smuËanja UIAA. V slovenskem planin-
skem prostoru se πirijo nove dejavnosti v æe kar mo-
Ënem tekmovalnem duhu: gorski teki, smuËarski gor-
ski rally, gorsko kolesarjenje, jadralstvo, triatloni, so-
teskanje, spusti po slapovih, raftingi v gorskem oko-
lju, orientacijska tekmovanja, πportno plezanje. To so
πportno razpoznavne dejavnosti. Tudi planinstvo se
bo razvijalo v vse veËjih izzivih in merjenjih telesne
sposobnosti, vzdræljivosti. Dejstvo je, da planinska or-
ganizacija zelo potrebuje vsestransko pomoË in pod-
poro, menim, da nam bo olimpijski komite v veliko po-
moË. ©e posebej imam v mislih pomoË pri priporoËilih
za uvedbo planinstva v redni predmetnik osnovnih in
srednjih πol. »as bi æe bil, da razmiπljamo o planinski
stolici na Fakulteti za πport. Veliko lahko pridobimo,
izgubiti pa nimamo niËesar.

Posebno pozornost ste v svojem govoru nameni-
li slovenskim planinskim druπtvom v tujini, mladi-
ni in izobraæevanju. Kaj nameravate storiti v zvezi
s tem?

Zamejsko planinstvo je moËan temelj za ohranjanje
slovenstva. Je tako rekoË branik slovenstva. Menim,
da je vloga dræave preπibka. Planinska organizacija
pa je omejena z veËnim pomanjkanjem finanËnih
sredstev. Prav posebno pa se tudi nismo potrudili za
dejavnejπe sodelovanje in podporo. Druπtva v zamej-
stvu imajo Ëas za delo odmerjen le v veËernem Ëasu
in ob nedeljah, je pa zato veliko veË entuziazma in
iskrenosti. Predlagal sem, da bi bilo potrebnih veË
planinskih stikov v gorah, kjer naj bi sproti usklajevali
vsebine in naËrte sodelovanja, πe posebej z mladimi.
Na ta naËin bi razreπevali tudi vpraπanje Ëlanarine,
kajti slovenski zamejski planinci plaËujejo veËinoma
dvojno Ëlanarino (CAI in OAV). 
Statistika kaæe, da ima planinska organizacija pre-
majhen deleæ mladih. Mladinski programi bi morali bi-
ti prilagojeni Ëasu, morali bi razmiπljati tudi o kulturno-
zabavnih programih: planinskem petju, plesih, tekmo-
vanjih, sreËanjih, tudi z zamejci. Ne bi bile odveË ra-
ziskave podroËij, kjer se mnoæiËno zbira mladina. To
so zanesljivo smuËarske dejavnosti, kjer je vse veË
mladih. Osnovni vzrok upadanja Ëlanstva mladih je
upadanje planinskih aktivnosti v πolah. »e naredimo
primerjavo z gasilsko organizacijo, ki nima le 50.000
registriranih mladih, ampak tudi strokovno izobraæe-
nih, je to odliËno ogledalo kakovosti dela. Da bomo
konkretnejπi: πola gorniπtva Dava KarniËarja na Zgor-
njem Jezerskem je primer πirine, strokovnosti in mi-
kavnosti. Osnova in temelj napredka so mentorji, ki
uspejo narediti stvar privlaËno, da postane kot ma-
gnet πe za ostale. V jesenskem Ëasu bomo imeli stro-
kovni posvet na to tematiko.

Zadali ste si nalogo, da bi obvladali t. i. “fast pla-
ninstvo”, tj. dirkanje po gorah brez spanja v ko-
Ëah in s tem tudi brez pravega doæivljanja gora.
Kako nameravate to doseËi?

Danes so Ëasi romantike in dolgih veËerov v gorah
skoraj preteklost. VeËja energija, moË, znanje omo-
goËajo doseganje hitrosti. Tisto, kar je bilo nekdaj
πportni razred, je danes po veËini æe skoraj rekreativ-
nost. Organizatorji planinstva so na potezi, da se so-
oËijo z obvladovanjem teh hitrih in pogostih obiskov
ter obremenitev gora. ©e najbolj so obremenjena iz-
hodiπËa, Ëesar samo s plaËili ne bomo obvladovali,
bomo pa z urejanjem poti za vzpone in sestope, na-
potki in z nacionalno vzgojo odnosa do gora. Posledi-
ca teh hitrosti je upadanje noËitev. Ena od reπitev je
dopustovanje po planinskih koËah. Zato pa bodo po-
trebne adaptacije, posodobitve v stilu enostavne
“πpartanske” funkcionalnosti. Tudi kulturno-zabavni 373
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planinski programi ne bi bili odveË. Za pravo doæivlja-
nje na gori bomo morali poseËi πe na kulturna podro-
Ëja. Pomagala bi tudi sredstva javnega obveπËanja, ki
bi naredila goro privlaËno in mikavno.

stvenega dela. Vsi, ki hodijo v gore, bi morali biti Ëla-
ni planinske organizacije. VeË kot tri Ëetrtine obisko-
valcev gora uporablja gorsko infrastrukturo brezplaË-
no. »e bi dosledno obremenili vsakega obiskovalca,
bi bila to osnova dobrega upravljanja in razvoja. Za
gospodarske in naravovarstvene projekte v gorah pa
bomo morali temeljito uporabljati za to namenjena
mednarodna sredstva. Odprto pa ostaja vpraπanje t.
i. davka na dodano vrednost, ki ga moramo odvajati
pri stroπkih preventive, reπevanja, izobraæevanja kot
tudi za mednarodna sredstva v primeru izgradnje Ëi-
stilnih naprav. »e se bodo slovenski podjetniki priËeli
tako vkljuËevati v razvoj planinstva kot v niæinske
πporte, bo to velik napredek za dobro planinstva.

Leto 2002 je leto gora. To je za Slovenijo velika
priloænost, da se predstavi kot deæela gora, prav
tako pa lahko planinstvo pridobi veljavo tudi zno-
traj dræave. PZS je æe v letoπnjem letu zaËela s pri-
pravami. Kaj vse se bo dogajalo naslednje leto?

Mnogo imenitneje se sliπi, da je “leto gora 2002” de-
janje in sklep OZN in FAO. Osnova je sporoËilo, kaj
vse moramo narediti, da bomo ohranili alpski svet.
Ministrstvo za kmetijstvo je pooblaπËeno, da izvede
ta aktualni in pomembni projekt. Mi smo opomnili, naj
gore v Sloveniji prviË v svetovnem praznovanju obËu-
tijo to skrb. Seznam aktualnih æelja in pobud odbora
PZS je dolg, strokoven, aktualen in opraviËljiv ter
mednarodno naravnan. Sam sem prav za to priloæ-
nost dal konkretno pobudo, da se slovenske planin-
ske koËe znebijo smetiπË, da se oËistijo vrtaËe, v ka-
tere se je desetletja odlagalo. Kar me najbolj moti, je,
da se to nahaja v samem srediπËu slovenskih Alp.
Najprej bi bilo dobro poËistiti pred lastnim pragom. Iz
Julijskih Alp dobivamo sporoËila, da se bo to zaËelo
urejati. To je tudi ogledalo naπega planinstva in nara-
vovarstva.

Omenili ste informacijski center PZS. Kakπne na-
loge naj bi izpolnjeval in kdo jih bo opravljal? 

Dobra, strokovna, uËinkovita in v pravem Ëasu posre-
dovana informacija je zanesljivo zelo uËinkovita pre-
ventiva. To naj bi bil stalen proces za vsa podroËja.
Na æalost imamo premalo planinskih novinarjev, ki bi
neposredno prisostvovali dogodkom. V redakcijah
planinstvu niso vedno in povsod najbolj naklonjeni. V
alpskih dræavah Evropske skupnosti imajo πiroko in
objektivno zasnovane oddaje o gorah, visokogor-
skem turizmu, naravi, ki so stalno predvajane in pro-
fesionalno pripravljene. Uredniπtvo Planinskega ve-
stnika bi moralo sodelovati na planinskih prireditvah,
pri informativno-preventivnih oddajah idr. Planinski
infocenter naj bi imel lastno telefonsko πtevilko, kjer
bo moË dobiti podrobne informacije in napotke o pla-
ninskem podroËju, programih idr. 374
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V svojem govoru ste povedali, da si bo PZS iska-
la nove vire financiranja. Katere?

Iskanje virov za pokrivanje stroπkov je v osnovi ra-
zmerje med lastniki, upravljalci, in uporabniki, rekrea-
tivci. Nobena stvar danes ni veË zastonj. Neprofitni
planinski programi bodo morali temeljiti na strokovno-
sti, doslednosti in upraviËenosti. Tudi alpinistiËne od-
prave bodo morale vsebovati strokovno-znanstvene
projekte, ne samo individualnih motivov. »e bomo
vse to uskladili, so viri moæni s strani veË ministrstev.
Ministrstvo za πolstvo in πport je v celoti ovrednotilo
pomembnost planinstva za rekreacijo in πport. Tudi
Ministrstvo za promet, za zdravstvo, saj so gore naj-
boljπa naravna zdraviliπËa za ohranjanje zdravja in
okrevanje. Ministrstvo za obrambo je æe tradicionalni
sopotnik sodelovanja in pomoËi planinstvu, enako je
tudi z Ministrstvom za notranje zadeve. Tudi Ministr-
stvo za kmetijstvo, gozdarstvo bi se moralo kot “za-
stopnik” uporabnikov gozdov in gora na ekonom-
skem, pridobitniπkem podroËju pridruæiti s poravnavo
stroπkov za uporabo planinske infrastrukture. Enako
odprto vpraπanje ostaja za Ministrstvo za okolje in
prostor. Posebno vpraπanje pa je podroËje mednaro-
dnega sodelovanja, ki je povezano z izredno visokimi
stroπki. Za podroËje, kot je npr. sodelovanje z diplo-
matskim zborom, ki se zelo zanima za naπe gore, pa
se bomo morali obrniti na Ministrstvo za zunanje za-
deve. Tudi sredstva, ki jih dræava nameni za admini-
strativno razdeljevanje davkoplaËevalskih sredstev,
bi bila kar znatna, Ëe bi se za to vrednost poveËala
dotacija za planinske potrebe. 
Danes imamo praktiËno trikrat premalo sredstev za
obstojeËe delo, kaj πele za πiritev dela na mednarod-
no podroËje. ©e teæje je z izvajanjem strokovno-znan-



Priprav na letno planinsko sezono ste se resno lo-
tili s skupnimi nastopi v javnosti in opozorili na
pasti, ki letos preæijo na obiskovalce gora. Lahko
PZS z rednim opozarjanjem na tak naËin zmanjπa
πtevilo nesreË v gorah? Kaj bo s potjo z Ledin na
Veliko Babo?

NesreËa je moæna za vsakogar, ki se poda v gore.
Nobena pot v gorskem svetu ni zanesljivo varna. Tu-
di hoja v gore z gorskim vodnikom ni popolnoma var-
na, le varnejπa je. Gibanje v gorskem svetu je v Slo-
veniji povsod dovoljeno, ni omejevano, po poteh ali
izven njih, po brezpotjih ali kot plezanje. Postavlja se
vpraπanje, kaj bi pomenilo, Ëe se pot zapre v primeru,
da je poπkodovana. Nimamo πe standarda, koliko
mora biti ærtev, da bi pot zaprli. »e bi ti kriteriji bili, bi
v slovenskih gorah morali imeti æe veliko poti in
obmoËij zaprtih. Za varno hojo po planinskih poteh so
potrebni preventiva, informacije, morda tudi opozorila
na sami poti. Dobro je dopolnjevati priroËnike za giba-
nje v gorah in vodnike, ki podrobno, praktiËno in ra-
zumljivo opozarjajo na nevarnosti. V primeru Velike
Babe in pobude GRS Jezersko je bilo to posredova-
no naËelnikom za pota in GRS. Na osnovi teh staliπË
je predsedstvo PZS sklenilo, da poti preventivno ne
zapira, ampak naredi, kar se da, za varno gibanje. 
Tudi odgovora o nevarnosti uporabe mobilnega telefona

v Ëasu grmenja ni moË dobiti, niti toliko opozoril, kot jih je
o tej nevarnosti v priroËnikih za uporabo radijskih postaj.

Kot Ëlan upravnega odbora PZS ste spremljali pri-
pravo prenove Planinskega vestnika. Kako vidite
njegovo vlogo v danaπnjih Ëasih? Se je nova eki-
pa lotila prenove na pravi naËin?

Novo uredniπtvo bomo lahko ocenili po vsaj polletnem
izhajanju. Zanesljivo to ni enostavno delo, posebno,
Ëe upoπtevamo tako spoπtljivo in Ëastitljivo preteklost
in prav tako imenitne cenjene urednike. Glasilo je na-
menjeno vsemu Ëlanstvu. Mislim, da bo uredniπtvo
odprto, da bo zaznalo, kaj je dobro in kaj ne. Planin-
ski vestnik bo poleg tradicionalizma moral postati vsaj
v povzetkih informator o planinskih, alpinistiËnih, mla-
dinskih, naravovarstvenih dogodkih po svetu. Nado-
mestiti bo moral vlogo planinskega kulturniπtva, do-
kler na PZS πe ne bo komisije za kulturo. Planinski ve-
stnik naj bi se pojavil vsaj na nekaterih mestih v javni
prodaji. Ekonomski del je treba profesionalizirati, za-
gotoviti strokovno lekturo, recenzijo. Planinski vestnik
je zanesljivo ogledalo naπega planinstva, v katerem
bo zanesljivo tudi mesto za ostale, tudi za konkuren-
co. Tako bomo zvedeli, kaj menijo drugi o nas. Sam
æelim, da bi bilo vse tako, kot je nova ekipa ambicio-
zno zasnovala, v zadovoljstvo naroËnikov in bralcev.

375
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GORSKA RE©EVALNA SLUÆBA PRI PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE

NAVODILA 
OBISKOVALCEM GORA

* V gore se podajte z gorniπkimi izkuπnjami, upoπtevajte nasvete in opozorila.
* Izberite si planinsko turo glede na vaπo psihiËno in fiziËno pripravljenost ter zdravstveno stanje. Bolniki
s kroniËnimi boleznimi se posvetujte z zdravnikom. 
* Na zahtevne ture pojdite v spremstvu prostovoljnih ali gorskih vodnikov.
* Pred odhodom na turo preverite vremensko napoved.
* Pri hoji uporabljajte ustrezno obutev ter osebno zaπËitno in tehniËno opremo (zaπËitno Ëelado in komplet
za samovarovanje). Doma pred turo preverite, da oprema ni poπkodovana ali izrabljena.
* Letos je v visokogorju na poteh πe dosti snega. Bodite previdni pri preËkanju plaznic in uporabljajte ustre-
zno opremo.
* O nameravani poti in Ëasu trajanja obvestite domaËe. Vpisujte se v vpisne knjige na vrhovih in v planin-
skih koËah. Gorski reπevalci vas bodo tako v primeru, da se izgubite, hitreje naπli.
* V vroËih poletnih dneh med turo pijte zadosti osveæilne tekoËine. PoËitki naj bodo na varnih krajih. OËi in
odkrite dele telesa zaπËitite pred soncem. V nahrbtniku imejte tudi poleti topla oblaËila.
* Zdrs in padec sta najpogostejπa vzroka gorskih nesreË. Hodite previdno in ne proæite kamenja. Opazuj-
te poËetje planincev, ki hodijo nad vami. 
* V primeru nesreËe obvestite najbliæjo obveπËevalno toËko GRS Slovenije ali Center za obveπËanje na
brezplaËno telefonsko πtevilko 112. Gorski svet je vedno bolj pokrit s signali mobilnih telefonov.



KLINARJEV KLIN

“VSE DELAMO NOVO ...” (Raz 21, 5)
... ali predrzno upanje, da si je tako vodilo izbral novi urednik

Dimitrij Rupel, (najboljπi) slovenski zunanji minister (ta hip), nam je udaril peËat na Ëelo: “Danaπnji Ëasi so se-
veda mnogo hitrejπi in povrπnejπi od vseh, kar smo jih poznali” (Delo, 9. julija 2001). Tej senzaciji je teæko opo-
rekati. Moje izkuπnje jo v celoti potrjujejo. Tudi Planinski vestnik, ki je ali naj bi bil kulturnoizobraæensko zrcalo
alpinizma in njegove vsakrπne razvejanosti, je sin “danaπnjih Ëasov”. Lepπe bi bilo, da bi tak ne bil, da bi se po-
slovil od neslavne tradicije in “vse delal novo”, duhovno poglobljeno in πiroko obzorno. Da bi imel otipljiveje pred
oËmi, od Ëesa naj bi se poslovil, mu je treba nekoliko seËi pod pazduho. Bog ne daj seveda, da bi kogar koli
Ëesal po dlaki navzgor, naj ubesedim le svoje in hkrati kar precej sploπne æelje, da naj PV ne bi veË prinaπal
slik s Tenzingom na vrhu Everesta, spodaj pa napisal Edmund Hillary, za Josipa Tominπka naj ne bi veË trdil,
da je bil naËelnik SPD, znamenitih GregorËiËevih verzov naj ne bi pripisal Slomπku (Slomπek poπtenjak se go-
tovo v grobu obraËa od podtaknjenega “avtorstva”); prav tako naj ne bi veË razglaπal italijanskih Dolomitov za
viπje od Glocknerja, skuπal naj bi loËiti med severnim in juænim teËajem Zemlje, Urbanije naj ne bi hodil rodit v
Hudo in Kugyja z napaËnim datumom ne v Trst, nauËil naj bi se prepisati verze z Aljaæeve nagrobne ploπËe in
nekdaj vodniπko znamenitega ©merca naj ne bi umeπËal na Dovje; teæko bi spal v Bavarski koËi na Glockner-
ju in kar niË rokohitrsko ni prekrπËevati Kleinglockner v Mali Grossglockner; skuπa naj razumeti, da sta Linz in
Lienz dve razliËni mesti v Avstriji in da prvi ni nobeno pravo izhodiπËe za Glockner; meni naj ne prisoja, da sem
napisal knjigo o StaniËu (pavjega perja ne rabim, s svojim vranjim videzom sem Ëisto zadovoljen), in Ëe misli
odpirati polemiko, naj ne odpira vrat za puhlomaπËevalne laæi in obrekovanja, razhudene “sotrudnike”, ki skozi
zadrgnjeni jezni cmok v grlu s skrajnim naporom izdavijo kak okleπËen (brezvezni) stavek, pa naj potreplja po
ramenu in jih pomiri. Za prihodnjega planinskega zgodovinarja postaja dosedanji PV prava dezinformacijska
past. Zanj (za zgodovinarja) bi malo poneveril Preπerna: “Kdor plonka (iz PV) brez uma, ga svarim, nikdar naj
ne caplja za njim (za PV).” Ali pa se bo opekel, razen Ëe bodo prihodnje generacije πe poglobile in utrdile Ru-
plovo nalepko, tedaj nam je seveda æe danes blagoslovljeno lepo na slovenskem Balkanu, “prihodnjiki” bodo
pa v njem sploh Ëisto doma (O, “Mitteleuropa”, kako si daljna in hrepenljiva!).
Kljub tem omembam ne trdim, da preteæna veËina Vestnikovega tiska ni visoko kakovostna in akutno potrebna.
Teæava je le v tem, da se bradavica na nosu najnesreËneje vidi. In Ëe bi me kdo rad prijel za jezik, naj ga po-
tolaæim, da lahko Ëisto vsak oËitek dokumentiram. NiË ni izmiπljenega, nasprotno, sem πe daleË od izËrpnosti,
moj “molilni” mlinËek bi se lahko vrtel πe dolgo (“Rupel” ne da miru!). Nekaj Ëasa in prostora dokumentacija vza-
me, higieni pa, priznam, je zadoπËeno. To torej lahko storim, Ëe komu v srcu neugasljivo gori ta æelja. Lepπe bi
seveda bilo, ko bi tovrstni kritiËni “æeljko” dokumentacijo æe sam obvladal, saj je vse Ërno na belem v PV. Prav
tako lepo ali πe lepπe pa bi bilo, ko bi se PV kdaj pokesal in se potrkal na prsi in svoje zdrsljaje popravil (vsaj
to, Ëetudi je kristalno jasno, da si taka ugledna in sploh najstarejπa slovenska revija tako debelih pljuskov æe
ab ovo ne bi smela privoπËiti). A tako daleË se πe ni spozabil, saj bi bilo to prej ko slej pljuvanje v lastno skle-
do, to pa se za tako lepo revijo ne spodobi.
Ali pa sem preteæak prozaik in umetniπkega poslanstva PV ne dojemam. Spominjam se namreË tudi, in ne sa-
mo jaz: Ëe je bil kak Ëlanek napisan jasno in uravnoteæeno (“s kostmi in kitami sklenjen”), ga je PV s posebno
naslado amputiral in transplantiral, tako da se je kak prst znaπel priπit na vrhu glave, glava pa pod pazduho. In
narod je vse to pozlatil. Najbræ je mislil, da PV tako dosega Picassov umetniπki nivo. Jaz seveda nisem tako
mislil in sem spet nasankal. V naπi lepi domovini namreË ni kriv ta, ki napake dela (“Kdo jih pa ne!”), kriv je ta,
ki nanje pokaæe (ResniËno, nisem veË mislil hoditi nazaj v PV-jevsko druπËino, a me je novi urednik povabil. Se
je prenaglil? Prejπnji je bil previdnejπi. Raje je v imenu svete Demokracije in Enakopravnosti obdelodanjal stva-
ri, ki bi morale biti po svoji naravi hvaleæen “futer” za poæreπni koπ v kotu. Pa πe sam jih je hodil iskat in izbirat.
PaË v slogu Slovenskih novic, “Ëasopisa, kot ga πe ni bilo!”).
Ne, ne bom veË vrtel mlinËka. Za obraËun s preteklostjo ni veË potrebno in tudi za svarilo prihodnosti je dovolj.
Je le opomin in proπnja uredniku, da bo res “vse delal novo”. Celo Ëe se bo oklenil ælahtnega konservativizma
— povratka h klasi(cisti)Ënim vrednotam -, bo to za PV nekaj “novega”. Za sveæe nove sapice smo pa zmeraj
vsi vneti, ali ne?
Ena novost ga brez dvoma zelo priporoËa. Sicer nimam pojma, kdo ga je predlagal in na osnovi kakπnih po-
hval so ga izvolili  mene dræijo stran od resnih zadev, tudi novi urednik je presodil, da nisem primeren niti za
uredniπki odbor (ki se tako in tako nikoli ne sestaja in nima nobenih kompetenc) -, toda kar je res, je res: dobi-
li smo urednika, ki celo hodi v hribe. ©e veË, tudi vodi. Na hribe se torej spozna. Nezasliπano! Pravi Ëudeæ. Bo-
gve, ali bo obstal. Bolje: ali ga bodo obstali. Kar precej πtrli ven iz serijske izdelave. A moje dobre æelje, ki se-
veda ne πtejejo niË, morda so celo kontrapriporoËilne, ga spremljajo: Fortuna tecum, editor!

Stanko Klinar
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MEDNARODNA NAGRADA ZA SOLIDARNOST V GORAH 2001

PRIZNANJE TIBETANSKEMU LJUDSTVU

domaËinov — Tibetancev, ©erp in drugih -, o katerih
zelo redko sploh kaj sliπimo, Ëeprav se marsikateri al-
pinistiËni podvig, o katerem potem na Zahodu na dol-
go in πiroko poroËajo mediji, zgodi tako rekoË preko
njihovih hrbtov. Neπtetokrat pomagajo alpinistom v
teæavah in med vzponi garajo do meja Ëloveπkih zmo-
ænosti. TretjiË pa — solidarnost v gorah moramo razu-
meti πirπe. Mi, zahodni alpinisti, hodimo v gore za za-
bavo. ©erpe, Tibetanci in drugi domaËini v Himalaji pa
gredo v gore zato, ker s tem preæivljajo svoje druæine.
Nemalokrat pri tem izgubijo æivljenje. Æeleli smo na
nek naËin izraziti solidarnost do teh ljudi. Dalaj Lama
je duhovni vodja in simboliËni predstavnik Tibetancev
in drugih budistiËnih himalajskih ljudstev in soglasno
smo sklenili, da bomo letoπnjo nagrado izroËili nje-
mu.”
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V Pinzolu, gorski vasici v Brentskih Dolomitih v Italiji,
so letos æe tridesetiË podelili mednarodno nagrado za
solidarnost v gorah. Pred tremi desetletji so si jo za-
mislili pripadniki gorske reπevalne sluæbe iz Pinzola in
Madone di Campiglio, domaËini, ki vsi reπujejo ærtve
gorskih nesreË prostovoljno in brezplaËno — tako kot
naπi reπevalci v Sloveniji. Pravzaprav se je zamisel
rodila po nekem teækem reπevanju, ko so moæje, utru-
jeni, premoËeni in premraæeni po celi noËi garanja v
eni od brentskih sten, kramljali v gostilni in modrovali
nekako takole: “Skoraj nikoli se ne zgodi, da bi se
nam za reπevanje sploh kdo zahvalil. Pa zaËnimo
vsako leto sami podeljevati priznanje za posebne za-
sluge pri reπevanju v gorah!” Takrat, pred tridesetimi
leti, πe nihËe ni slutil, da bo nagrada za solidarnost v
gorah, ki so si jo zamislili v Pinzolu, v nekaj letih pre-
rasla krajevne, pa tudi italijanske okvire in postala
najveËje priznanje za solidarnost v gorah na svetu.
Odbor za podeljevanje tega prestiænega priznanja
vsako leto razpoπlje vpraπalnik z vabilom za predlo-
ge, komu naj bi podelili nagrado, vsem gorniπkim or-
ganizacijam po svetu, pa tudi vsem krovnim nacional-
nim organizacijam, ki se ukvarjajo z reπevanji v go-
rah. Iz najrazliËnejπih deæel prihajajo predlogi z zgod-
bami o ljudeh, ki so v gorah junaπko pomagali drugim
— nemalokrat tudi za ceno velikih tveganj. Odbor pre-
tehta vse predloge in izbere posameznika, ki mu v
Pinzolu slovesno izroËijo nagrado za solidarnost v go-
rah. Leta 1998 je to Ëastno odliËje prejel Janez Bro-
jan, naËelnik gorske reπevalne sluæbe v Mojstrani. Le-
tos, ko so podelili jubilejno, trideseto priznanje, pa so
se Ëlani odbora odloËili, da priznanje dodelijo Njegovi
Svetosti Dalaj Lami.
“Pravzaprav smo sprva naredili oæji izbor nekaj kandi-
datov. Med njimi je bil tudi Tibetanec, viπinski nosaË,
ki je na hrbtu prinesel nekega alpinista z Everesta.
Predlagali so ga Ëlani odprave, s katero je bil na gori.
ZaËeli smo poizvedovati po tem Ëloveku, da bi ga po-
vabili v Italijo. Izkazalo se je, da mu kitajske oblasti ne
bi dovolile potovati v Evropo. To nam je dalo misliti ...
in odloËili smo se, da jubilejno nagrado za solidarnost
v gorah kot predstavniku vseh Tibetancev, pa tudi
vseh budistov tibetanske smeri podelimo Dalaj Lami,”
je odloËitev pojasnil Angiolino Binelli, dolgoletni pred-
sednik odbora in idejni oËe nagrade. “Za Tibetance so
gore del njihovega æivljenja. »ez gore so zaradi kitaj-
ske zasedbe mnogi zbeæali iz Tibeta in pri tem so se
dogajale neπtete grozovite zgodbe o neizrekljivih na-
porih in tudi veliki solidarnosti med begunci. Po drugi
strani pa na alpinistiËnih odpravah sodeluje neπteto

Prizor z razstave (foto: Marjeta KerπiË Svetel)

Podelitev nagrade za solidarnost v gorah v Pinzolu je
bila letos nadvse slovesna. Na glavnem trgu so se
zbrali dobesedno vsi prebivalci vasi, pa tudi cele doli-
ne pod Brento. Dalaj Lama, dobitnik Nobelove nagra-
de za mir, je z veseljem sprejel nagrado za solidar-
nost v gorah iz rok gorskih reπevalcev iz doline Ren-
dana. V kratkem nagovoru je dejal, da sta ljubezen do
bliænjega in soËutje z vsemi bitji dandanes pomemb-
nejπa kot vse drugo in da se tega najbolj zavedajo



prav ljudje, povezani z gorami. V gorah je namreË æiv-
ljenje trπe kot v dolini in odloËitve ljudi so vsak dan
znova teæavna preizkuπnja ... Slovesnosti pa niso po-
tekale le v Pinzolu, ampak tudi v Trentu, kjer je bilo
pravzaprav teæiπËe obiska tibetanskega verskega vo-
ditelja. VeËdnevni obisk Dalaj Lame v Trentu in itali-
janski pokrajini Trentino — Alto Adige je bil zelo pester
in delaven — med drugim se je Dalaj Lama sestal s
predstavniki lokalnih oblasti te avtonomne pokrajine
in izrazil veliko zanimanje za samoupravo Juæne Ti-
rolske — nekaj podobnega bi si, kot je dejal, æelel za
avtonomijo Tibeta. VeË tednov so poleti potekale naj-
razliËnejπe prireditve, povezane s tibetansko kulturo.
V kulturnem centru Santa Clara (kjer je sicer vsako
leto najveËji festival gorniπkih filmov na svetu) so pri-
pravili veliko razstavo tibetanske kulture in umetnosti.
Del svoje imenitne tibetanske zbirke je za razstavo
dal na ogled tudi Reinhold Messner. Priπli so tudi ti-
betanski menihi iz Darmsale, ki so v Trentu predsta-
vili bogato tibetansko samostansko kulturno izroËilo.
Javnega predavanja o miru, ki ga je imel Dalaj Lama
v Trentu, pa se je udeleæilo veË tisoË ljudi. 

na vrh najviπje gore sveta, pa je pri sestopu umrla za-
radi izËrpanosti, ni niti za hip okleval. “Jasno, da sem
si straπno æelel na vrh. Sploh ni bilo dvoma, da bi mi
uspelo — vreme je bilo lepo in poËutil sem se odliËno.
Ampak vodja ©erp me je prosil za pomoË in videl
sem, kako pomembno je za ©erpe, da umrle spravijo
v dolino in jih lahko pokopljejo z vsemi predpisanimi
obredi. Seveda sem jim pomagal in za to mi ni niti
malo æal! DrugaËe sploh ne bi mogel ravnati! Prav za-
to pa teæko razumem stvari, ki se zdaj dogajajo ... La-
ni sta bila dva moja prijatelja na Everestu s severne
strani. Pod drugo stopnjo sta naletela na tri popolno-
ma izËrpane alpiniste, ki so pripadali neki drugi odpra-
vi. Skuπala sta jim pomagati, ampak enemu ni bilo
veË pomoËi. Medtem ko jima je moæ umiral na rokah,
pa se je nekaj drugih alpinistov mimo njih popolnoma
brezobzirno vzpenjalo na vrh. Prosila sta jih, naj po-
magajo, naj jim pustijo kisik — πe odgovorili jima niso.
Potem sta obema preæivelima pomagala sestopati.
Ne morete si misliti, kako teæko je to na taki viπini!
Najhuje je bilo pa to, da jima omenjeni brezobzirneæi,
ki so medtem priπli na vrh in so potem hitro sestopa-
li, niso hoteli pomagati, niti ko so æe dosegli vrh in se
vraËali! Tega res ne morem razumeti! Moja prijatelja
sta se skupaj z onemoglima in pomrzlima ponesre-
Ëencema priplazila v tabor po vseh πtirih. Ampak naj-
huje je bilo to, da jim drugi niso hoteli pomagati. To je
res zelo bridko doæivetje!”
“PrepriËan sem, da gore in alpinizem lahko spravijo iz
ljudi na plano vse najboljπe — ali pa vse najslabπe. So-
lidarnost v gorah in solidarnost z ljudmi, ki v gorah æi-
vijo, morata ostati temelj gorniπtva. Pomagati soËlo-
veku je najlepπe, kar lahko doæiviπ v gorah. To je spo-
roËilo naπe vsakoletne nagrade za solidarnost!” je po-
udaril gospod Binelli, sam dolgoletni gorski reπevalec. 
Med Ëastnimi gosti v Pinzolu je bil tudi Janez Brojan,
ki se je skupaj z nagrajenci prejπnjih let lahko osebno
sreËal z Dalaj Lamo.
“SreËanje s tem Ëlovekom, ki je za tibetanske budiste
æiva mitologija, je bilo svojevrstno doæivetje. Presene-
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SreËanje Janeza Brojana z Dalaj Lamo (foto: Marjeta KerπiË
Svetel)

“Solidarnost v gorah je bila vËasih nekaj samo po se-
bi umevnega. To je bil eden od temeljev alpinistiËne
kulture: pomagati vsakemu, ki je pomoËi potreben, in
nikoli zapustiti Ëloveka v stiski. Æal so dandanes Ëasi
drugaËni — tudi v gore je prodrla dolinska sebiËnost,
neizrekljiv egoizem nekaterih ljudi. To je straπno æalo-
stno in zares sramotno!” je dejal lanskoletni nagraje-
nec za solidarnost v gorah, ameriπki alpinist Dan Agu-
ilar, ki je tudi letos priπel v Pinzolo kot Ëastni gost. Po
poklicu je specialist za telekomunikacije, sicer pa Ëlan
gorske reπevalne sluæbe v Vailu v Coloradu. PomoË
bliænjemu je bila zanj zmeraj na prvem mestu. Dva-
krat je bil æe zelo blizu vrha Everesta in obakrat se je
odrekel vzponu na vrh, zato da je pomagal drugim.
Ko so se ©erpe leta 1993 obrnili nanj s proπnjo, naj
jim pomaga odnesti v dolino truplo Pasang Lame, pr-
ve ©erpani in prve Nepalke, ki se ji je posreËil vzpon Tibetanska zastava v Dolomitih (foto: Marjeta KerπiË Svetel)



til me je s svojo toplino in preprostostjo. Pravzaprav
je za vse, ki smo v minulih letih dobili nagrado za so-
lidarnost v gorah, velika Ëast, da je isto priznanje v
Pinzolu dobil tudi Dalaj Lama, ki je velika osebnost. S
tem, da je osebno priπel v to majhno gorsko vas, je
pravzaprav izkazal spoπtovanje vsem, ki v gorah po-
magamo drugim,” je o svojem sreËanju s tibetanskim
duhovnim voditeljem dejal Janez Brojan.
Svoje spoπtovanje do Dalaj Lame in solidarnost s ti-
betanskim ljudstvom so na svojevrsten naËin pokaza-
li tudi Ëlani Trentinske alpinistiËne zveze SAT. Na naj-

pomembnejπe vrhove v Dolomitih so izobesili tibetan-
ske zastave. “NiËkolikokrat smo æe izobesili naπe za-
stave na himalajskih vrhovih. Zdaj pa je Ëas, da se jim
oddolæimo in na naπe vrhove nesemo njihovo zasta-
vo!” Tako je bilo geslo v okroænici, ki so jo razposlali
krajevnim alpinistiËnim klubom. V njej so poudarili, da
je spoπtovanje kulture lamaistiËnega budizma nelo-
Ëljiv del himalajizma. Zaradi tega spoπtovanja so na
mnogih gorah v Dolomitih, pa tudi na nekaterih gor-
skih prelazih zavihrali tibetanske zastave in nizi pisa-
nih molilnih zastavic, ki so sicer znaËilnost Himalaje.

379

P L A N I N S K I  V E S T N I K  9 / 2 0 0 1

OBVESTILA

JAVNA RAZPRAVA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH STATUTA PZS

Upravni odbor PZS je na svoji 21. seji 29. junija 2001 sprejel sklep, da razpiπe javno razpravo o spremembah
in dopolnitvah Statuta PZS. Njen namen je dobiti vsebinsko bogatejπe, po obsegu pa manj obseæno gradivo.
Upravni odbor æeli, da bi se v razpravo vkljuËili vsi slovenski planinci. Gradiva za javno razpravo so Statut
PZS, »astni kodeks slovenskih planincev in Vodila za delo PZS in PD. Vsa navedena gradiva v obliki broπu-
re lahko zainteresirani prevzamejo v strokovni sluæbi PZS na Dvoræakovi 9 v Ljubljani, kjer do 15. oktobra
sprejemajo tudi predloge.

JAVNA RAZPRAVA O OSNUTKU PRAVILNIKA VODNI©KE KOMISIJE

Upravni odbor PZS je na svoji 21. seji 29. junija 2001 sprejel sklep o razpisu javne razprave o osnutku Pra-
vilnika Vodniπke komisije. Gradivo je bilo objavljeno v Obvestilih PZS, πt. 4, dopolnjeno pa je tudi na spletnih
straneh PZS (www.pzs.si). Predloge, spremembe in dopolnitve sprejema strokovna sluæba PZS na Dvoræa-
kovi 9 v Ljubljani do 15. oktobra.

ANAPURNA



MARJETA KER©I»-SVETEL

Marmolada sodi med legendarne gore — tako kot Mat-
terhorn, Grossglockner ali Triglav. Ta najviπja gora
Dolomitov je æe od davnine povezana z zelo pestrim
ljudskim izroËilom, s πtevilnimi miti in legendami. Sta-
ra ladinska pesem jo takole opeva:
“O Marmoleda, che can che l’ soregie
te corona coi sie raj,
ti es regina
e onor te coign der ogni mont!”

Marmolada, ti si kraljica med vsemi gorami ... Tako so
svojo goro opevali prebivalci v dolinah pod mogoËno
“kraljico Dolomitov”. Marmolada je pravzaprav velik
gorski masiv z veË vrhovi in vrπiËi. Najviπji vrh, Punta
Penia, sega 3343 metrov nad morje in je najviπja toË-
ka v Dolomitih. »e se Marmoladi dandanes pribliæaπ
s severa, s prelaza Fedaia, je videti malce manj veli-
Ëastna in skoraj prav niË kraljevska — vkovana v æiËni-
ce, ceste in jezove hidroelektrarne. Marmolado in nje-
ne ledenike poznajo predvsem πtevilni smuËarji, po-
sebno tisti, ki imajo radi spomladansko in poletno le-
deniπko smuko. Kadar pa o Marmoladi govorijo alpi-
nisti, imajo ponavadi v mislih njen drugi obraz, πe
dandanes neukroËen in divji, skoraj takπen, kot je bil
pred sto leti. Juæna ostenja Marmolade so prispodo-
ba zahtevnega plezanja v Dolomitih in vzponi v tam-
kajπnjih skalah so pomembna poglavja v zgodovini al-
pinizma. 
Prvi vzponi na goro so se seveda dogajali z njene laæ-
je, severne strani. Toda tudi to ni bilo lahko — prostra-
ni in z ogromnimi razpokami razbrazdani ledeniki so
bili za prvopristopnike huda ovira. Prvi zgodovinsko
dokumentirani poskus vzpona na glavni vrh Marmola-
de je bil 2. avgusta 1802 — pred skoraj dvesto leti. Po-
budnik podviga je bil Giuseppe Terza, kaplan iz vasi-
ce Livinallongo, pridruæilo pa se mu je πe nekaj du-
πnih pastirjev iz sosednjih vasi. Povzpeli so se kar vi-
soko, vendar pa jih je postalo strah grozeËega ledeni-
ka in odloËili so se, da bodo po lastni sledi sestopili
nazaj v dolino. Terza je bil edini, ki je trmasto vztrajal,
in proti vrhu Punte Penie se je naposled odpravil
sam. Nikoli veË ga ni nihËe videl — verjetno je padel v
eno od πtevilnih ledeniπkih razpok. PoroËila o tej dra-
matiËni dogodivπËini so bila tako grozljiva, da je mini-
lo pol stoletja, preden si je spet kdo drznil pomisliti, da
bi se povzpel na vrh. Avgusta 1856 se je skupini do-
maËih vodnikov in nekaj æupnikov posreËilo, da so do-
segli vrπni greben tik pod vrhom Punta di Rocca. Sle-
dilo je πe veË vzponov na stranske vrhove — seveda
vsi s severne strani. 28. septembra 1864 pa se je

nemπki alpinist Paul Grohmann v spremstvu domaËih
vodnikov iz Cortine d’ Ampezzo Angela in Fulgenzia
Dimaija naposled le povzpel prav na vrh Punte Penie. 
Po juæni steni Marmolade so se zaËeli najdrznejπi ozi-
rati πele v zadnjih letih 19. stoletja. Toda prva alpini-
stiËna smer v juæni steni Marmolade prav na vrh Pun-
te Penie je bila preplezana πele leta 1901 — pred sto
leti. 

380

P L A N I N S K I  V E S T N I K  9 / 2 0 0 1

100 LET PRVEGA VZPONA V JUÆNI STENI MARMOLADE

ZAMOL»ANA BEATRICE TOMASSON

Vzpon je bil nedvomno pomembna prelomnica v zgo-
dovini alpinizma, vendar pa je razmeroma malo znan.
Skoraj bi lahko rekli, da sodi med dolgo zamolËevane
alpinistiËne zgodbe. Razlogov za to je veË. Najpo-
membnejπa sta verjetno dva: zgodba o prvem vzpo-
nu v juæni steni Marmolade je povezana s hudim spo-
rom med gorskimi vodniki, pobudnica za vzpon in ta-
ko rekoË avtorica smeri pa je bila — æenska! To je bilo
za leto 1901 seveda zelo nenavadno, poleg tega pa
ni πlo za kakrπno koli æensko, ampak za zelo skrivno-
stno angleπko gospodiËno v “najlepπih letih”, o kateri
so kroæile Ëudne zgodbe ...

Spominska razglednica ob 100-letnici prvega vzpona po juæni
steni Marmolade



Beatrice Tomasson se je rodila v Brightonu in je spa-
dala med tisto peπËico æensk, ki so se poæviægale na
norme damskega vedenja svojega Ëasa. Bila je dovolj
premoæna, da si je lahko privoπËila dolga potovanja
po alpskih deæelah, postala je navduπena alpinistka in
namesto da bi se poroËila in razmiπljala o vzgoji otrok
in vkuhavanju marmelad (kar bi se vsekakor spodobi-
lo za dobro vzgojeno angleπko gospodiËno ob koncu
19. stoletja), je v hlaËah, oboroæena s plezalno vrvjo
in klini najemala najboljπe gorske vodnike in se z nji-
mi lotevala vzponov, o katerih so mnogi Ëlani britan-
skega Alpine Cluba raje razpravljali, kot pa da bi se
jih v resnici lotili. Precej razumljivo je, da med temi
gospodi ni bila kdove kako priljubljena. Zato tudi niko-
li ni bila Ëlanica Alpine Cluba, ampak se je raje vËla-
nila v Alpenverein. Oboæevala je konje in jeæo in o njej
so govorili, da lahko ukroti πe tako divjega ærebca.
Poleg tega je bila odliËna strelka in v Alpe ni hodila le
plezat, ampak tudi lovit gamse — domaËini so obËudo-
vali njeno spretnost pri gibanju po travnatih strminah
in skrotju, ki so se jim meπËanski alpinisti sicer najra-
je na daleË izognili. Na prelomu stoletja je bila πtiride-
setletna gospodiËna πe zmeraj samska. O njenih zve-
zah z gorskimi vodniki so za njenim hrbtom bolj ali
manj glasno opravljali, pripisovali pa so ji tudi zveze z
nekaterimi zelo pomembnimi moæmi evropske politi-
ke. V desetletju pred prvo svetovno vojno so jo celo
osumili vohunstva in Beatrice Tomasson je veljala za
nekakπno alpinistiËno verzijo Mate Hari. 
Ta zanimiva dama se je torej zazrla v juæno steno
Marmolade in si zamislila smer, ki po 800 metrih ple-
zanja, dandanes ocenjenega z zgornjo Ëetrto stopnjo,
vodi naravnost na najviπji vrh Marmolade, na Punto
Penio.

Poleti leta 1900 je najela takrat najbolj znanega gor-
skega vodnika v dolini Fassa, Luigija Rizzija. Ta je
dve leti prej z dvema spremljevalcema opravil za tiste
Ëase zelo drzen vzpon na Punto Penio po zahodnem
grebenu in je veljal za najboljπega poznavalca juæne
stene, ki ga je æe nekaj let mikala, a ni naπel pravega
druæabnika za resnejπi poskus plezanja. GospodiËna
Tomasson ga je najela, da bi raziskal, ali je smer, ki
jo je imela v mislih, preplezljiva. Tako je sam preple-
zal 130 metrov visok zaËetni odsek, ki je tudi najteæji.
S tem je pravzaprav preplezal kljuË smeri. Vendar je
odnehal in sestopil. Vreme tisto poletje nadaljnjim po-
skusom ni bilo naklonjeno in tako se je podjetna an-
gleπka gospodiËna pod steno Marmolade vrnila πele
poleti 1901. Toda — tokrat v spremstvu dveh drugih
gorskih vodnikov!
1. julija 1901 se je vzpona po smeri, ki si jo je zami-
slila in jo je deloma preplezal æe Rizzi, lotila z Miche-
lom Bettego in Bortolom Zagonelom. Plezali so ves
dan in æe v mraku dosegli vrh. Sneæilo je in zadnje
metre so zmogli le s teæavo, ker so bili premraæeni.
“GospodiËna Tomasson naju je na vrhu navduπeno
objela in poljubila ter dejala, da je tri leta mislila samo
na to steno!” je v svojem poroËilu o vzponu zapisal
Zagonel. Preplezana je bila prva, najlaæja in najbolj
logiËna smer v juæni steni Marmolade, ki vodi narav-
nost na vrh. Morda je bila kriva “tatvina smeri” (Rizzi
je bil seveda besen), morda dejstvo, da je πlo za æen-
sko sumljivega slovesa ... Vsekakor je vzpon utonil v
zamolËanje, ki je trajalo kar sto let. V alpinistiËnih vr-
stah ga nikoli niso obeπali na veliki zvon. 
Tudi juæna stena Marmolade je vrsto let Ëakala na na-
daljevanje alpinistiËnih podvigov v svojih skalah.
Vmes je bila prva svetovna vojna, ki je Marmolado
spremenila v bojiπËe, in πele v tridesetih letih dvajse-
tega stoletja so se juæne stene lotili znameniti alpini-
sti, kot na primer Micheluzzi, Detassis, Castiglioni,
Solda ... Nova prelomnica je bil legendarni solo vzpon
Cesarja Maestria leta 1953, potem pa so nastajale
nove in nove, vedno zahtevnejπe smeri. Vsakokrat so
pomenile prelomnico in novo stopnico v razvoju alpi-
nizma — pa naj je πlo za Ribo ali pa Moderne Ëase.
1974 je blizu smeri Tomasson nastala Slovenska
smer Herzoga in Gradiπarja, med najpomembnejπe
vzpone v juæni steni Marmolade pa so zapisane tudi
smeri legendarnega FranËka Kneza, ki so nastajale
predvsem v Marmoladi d’ Ombretta v drugi polovici
osemdesetih let. 
Sto let je oËitno zadosti, da se pomirijo stare zamere:
letos poleti so gorski vodniki iz doline Fassa skupaj s
kolegi iz Canazeija in Rocca Pietore organizirali veliko
slovesnost, v spomin na prvi vzpon v juæni steni Mar-
molade so pripravili potujoËo razstavo, italijanski zgo-
dovinar alpinizma Bepi Pellegrinon pa je objavil knjigo,
v kateri je naposled razgrnil tanËico skrivnosti, ki je dol-
ga leta zakrivala resnico o prvem vzponu in o nenavad-
ni, v gore zaljubljeni Angleæinji Beatrice Tomasson. 381
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Slika naveze, ki je pred 100 leti prva preplezala juæno steno
Marmolade (spominska razglednica)



MARTIN ©OLAR

PraktiËno vsi, ki hodijo v gore in obiπËejo Julijske Alpe
v Sloveniji, vstopajo tudi v Triglavski narodni park. Da-
naπnji park zajema skoraj celotne slovenske Julijske
Alpe in tako je æe dvajset let. Leta 1981 je bil namreË
sprejet Zakon o TNP, ki je doloËil πe danes veljavni
obseg, varstvena obmoËja, namene in vsebine. Ven-
dar vedno ni bilo tako. Triglavski narodni park nastaja
in se razvija æe skoraj sto let. Ima kar nekaj rojstnih
dni, ki segajo vsaj v leto 1908, pa 1924, 1961 in 1981.
Glede na trenutno stanje, ko se pripravlja sprememba
Zakona o TNP, se obeta πe kakπen rojstni dan.
Letoπnjo pomlad smo obeleæili dvajsetletnico Zakona
o TNP. Mimogrede smo ugotovili, da je minilo tudi 40
let od razglasitve Doline Triglavskih jezer s KomarËo
za Triglavski narodni park. NajveËji pomen za Triglav-
ski narodni park pa smo pripisali prvemu pobudniku
za zavarovanje, dr. Albinu Belarju.
Nekatera zanimiva razmiπljanja in spomine na dogod-
ke, predvsem iz Ëasa priprav za razglasitev danaπnje-
ga velikega TNP, je v letoπnji πtevilki 7-8 Planinskega
vestnika nanizal dolgoletni predsednik sveta zavoda
Triglavski narodni park in nekdanji predsednik Planin-
ske zveze Slovenije Tomaæ Banovec. Glede na to, da
sta imela Slovensko planinsko druπtvo in njegova na-
slednica Planinska zveza Slovenije ves Ëas nastaja-
nja parka pomembno vlogo, ni odveË, da si osveæimo
spomin na pomembne prelomne trenutke pri zgodo-
vinskem razvoju Triglavskega narodnega parka.

ZGODOVINA NASTAJANJA TNP

Avgusta 1908 je skupinica moæ prehodila del Doline
Triglavskih jezer od »rnega jezera mimo Bele skale
do planine LopuËnice. Vendar to niso bili navadni tu-
risti (kot so takrat imenovali danaπnje planince), tem-
veË uradni udeleæenci ogleda, ki ga je na pobudo se-
izmologa in naravoslovca Albina Belarja razpisalo dr-
æavno gozdarsko oskrbniπtvo v Radovljici. Profesor
Belar je namreË predlagal, naj bi se ustanovil “nara-
vovarstveni park nad KomarËo”. Do uresniËitve pre-
dloga pa ni priπlo, ker ni bilo pravne podlage za raz-
glasitev parka. ©e veË, tedanji zakonski predpisi niso
dopuπËali omejevanja paπe. Tako se je torej zaËelo.
Moæje, ki so iz osebnega nagnjenja ali po sluæbeni
dolænosti sodelovali pri tem ogledu, verjetno niso ve-
deli, da so s tem odprli novo in zelo pomembno stran
v prizadevanjih za varstvo narave, πe manj pa slutili,
da bo vpraπanje, ki so ga naËeli, πe dolga desetletja
vznemirjalo slovensko javnost.
Ker je bil prvi evropski narodni park ustanovljen na
©vedskem leta 1909, smo Slovenci z neuresniËenim

predlogom profesorja Belarja celo zamudili priloænost
imeti prvi narodni park v Evropi.
Prva svetovna vojna je pomenila vrzel tudi v gibanju
za varstvo narave. Takoj po njej pa so stari naËrti za-
æiveli z novo moËjo. Odsek za varstvo prirode in pri-
rodnih spomenikov pri Muzejskem druπtvu je leta
1920 pokrajinski vladi za Slovenijo predloæil znameni-
to spomenico, katere prva zahteva je bila ustanovitev
varstvenih parkov po zgledu drugih dræav. Med nekaj
predlogi najdemo tudi prviË jasno opredeljen naËrt za
ustanovitev parka v Dolini Triglavskih jezer.
Odseku za varstvo prirode in prirodnih znamenitosti in
Slovenskemu planinskemu druπtvu se je leta 1924
posreËilo — æal samo pogojno za dobo 20 let -, da je
bila Dolina Triglavskih jezer razglaπena za Alpski var-
stveni park in s tem zaπËitena. Park je obsegal okrog
1400 hektarov. Oba pobudnika sta z upravljavcem, di-
rekcijo gozdov v Ljubljani, sklenila zakupno pogodbo.
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OB 20-LETNICI ZAKONA O NA©EM EDINEM NARODNEM PARKU

ROJSTNI DNEVI TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA

Pri Dvojnem jezeru (foto: Janko Humar)

Leta 1926 je bilo prviË uporabljeno ime Triglavski na-
rodni park. Zasluga gre profesorju Franu Jesenku, ki
je bil med najvnetejπimi borci za uresniËitev zamisli o
parku v Dolini Triglavskih jezer. Profesor Fran Jesen-
ko je 30. maja 1926 v dnevniku Jutro precej sprego-
voril o podrobnostih o ustanovitvi, pomenu in zname-
nitostih parka, ki ga ponosno imenuje Triglavski na-
rodni park.
Zakupna pogodba je veljala 20 let, verjetno so pobu-
dniki naËrtovali podaljπanje. Formalno se je iztekla 1.
julija 1944. Po vojni pa je bilo spet treba zaËeti popol-
noma na novo. Leta 1947 je Referat za varstvo nara-
ve pri Zavodu za spomeniπko varstvo vloæil proπnjo
za obnovo Alpskega varstvenega parka. VeË kot de-
set let dolge napore za ponovno ustanovitev parka so
ovirali predvsem paπniπki interesi in tudi nedoreËe-



nost v zvezi s pristojnostjo razglaπanja parka. Ves
Ëas je imela pomembno pobudniπko vlogo tudi Pla-
ninska zveza Slovenije, ki je predlagala celo poveËa-
no obmoËje parka. Po sprejetju posebnega zakona o
narodnih parkih (1959) je bila zagotovljena tudi prav-
na osnova za razglasitev Triglavskega narodnega
parka. Posebna republiπka komisija je na predlog Za-
voda za spomeniπko varstvo predlagala zavarovanje
Doline Triglavskih jezer s KomarËo in slapom Savice,
na zgornjem koncu doline pa je bilo obmoËje parka
poveËano do Vrπaca, Hribaric, Miπeljskega konca in
Vrπakov. Predlagano obmoËje je bilo veliko okrog
2000 hektarov. 
Ljudska skupπËina Ljudske Republike Slovenije je
dne 26. junija 1961 sprejela Odlok o razglasitvi Doli-
ne Triglavskih jezer za narodni park pod imenom Tri-
glavski narodni park.
Obnovitev in uzakonitev “malega” Triglavskega na-
rodnega parka leta 1961 sta bili le nujno potrebna
stopnica k pravemu cilju, velikemu parku v Julijskih
Alpah, ki je æe desetletja æivel v mislih mnogih Slo-
vencev. V πestdesetih in sedemdesetih letih 20. sto-
letja so bili opravljene obπirne analize in pripravljeni
celoviti in plansko obdelani predlogi za razπiritev par-
ka. Pri delu so sodelovali mnoge ustanove in πtevilne
osebnosti in strokovnjaki. Naj omenimo predvsem ta-
kratna Zavod SR Slovenije za varstvo naravne in kul-
turne dediπËine ter Zavod SR Slovenije za regionalno
prostorsko planiranje, med posamezniki pa je izstopal
dr. Miha PotoËnik. Zakonski osnutek za Triglavski na-
rodni park je bil obravnavan æe leta 1978, povrπinsko
razπirjeni in vsebinsko predelani predlog pa je bil kot
Zakon o Triglavskem narodnem parku 27. maja 1981
sprejet v SkupπËini SR Slovenije.
Izjemne naravne lepote in nepokvarjena narava vse-
narodnega in mednarodnega pomena so temelj za
varstvo enega ali veË zaokroæenih ekosistemov. Za-
varovani naravi je dana moænost, da æivi po svojih za-
konih, ljudem pa, da v zavarovanem prostoru naravo
spoznavajo, jo raziskujejo in se iz nje uËijo, jo doæiv-
ljajo in se v njej sprostijo. Ustanovitev narodnega par-
ka in moænost naravnega razvoja brez posega po na-
ravnih dobrinah zahtevata visoko stopnjo razvitosti,
zrelosti in kulture.

KAKO NAPREJ?

Nova spoznanja na podroËju varstva narave v okviru
zavarovanih obmoËij ter pregled stanja po skoraj
dvajsetletnem upravljanju Triglavskega narodnega
parka nedvomno kaæejo, da dosedanja ureditev ni
veË ustrezna. Mnoge dejavnosti v sedanjem Zakonu
o TNP sploh niso omenjene oziroma ni doloËen naËin
njihovega urejanja, mnoga doloËila je enostavno pre-
hitel Ëas. Zavedamo se, da je za uËinkovito upravlja-
nje narodnega parka potreben drugaËen, nov naËin
varovanja narave in kulturne krajine. Ob varstvu se
mora v robnem delu parka zagotoviti tudi ustrezne ra-

zvojne moænosti za sonaravno, okolju prijazno rabo
prostora. Pri sestavi novega koncepta varstva in
upravljanja narodnega parka je treba upoπtevati do-
maËo zakonodajo kakor tudi mednarodne dogovore
in trende, ki jih narekuje prikljuËevanje Evropski sku-
pnosti. Zato je cilj bodoËega urejanja Triglavskega
narodnega parka varstvo in urejanje skladno z uprav-
ljavskimi kategorijami IUCN, sprejetimi konvencijami
in strokovnimi priporoËili. V narodnih parkih evropske-
ga alpskega prostora prevladuje varstvo narave in
kulturne krajine v obliki II. in V. upravljavske kategori-
je IUCN. Glede na naravovarstveno vrednotenje in
dejansko rabo v prostoru se varovanje v teh dveh sto-
pnjah prostorsko prepleta, v osrednjih delih narodnih
parkov pa mora prevladovati II. upravljavska katego-
rija IUCN. 
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Viharnik na Ogradih (foto: Igor Maher)



MATJAÆ ÆAUCER

Menim, da æivljenje z naravo pozitivno vpliva na obli-
kovanje ljudi. Tisti, ki se ukvarjajo s taborniπtvom, pla-
ninstvom ali drugimi πporti v naravi in jim ta dejavnost
postane æivljenjska vrednota, si v napornem æivljenj-
skem ritmu sodobnega sveta laæje ohranjajo duπevno
zdravje in telesno kondicijo. Laæje se izogibajo potro-
πniπki miselnosti in razumejo nujnost varstva okolja.
VeËja je tudi verjetnost, da si prijatelje ali celo æivljen-
ske partnerje izberejo iz istega kroga ljudi. 

NA STOL

Jesen je najlepπe obdobje za obisk gora. Ni prevroËe
in predvsem v gorah ni veË gneËe. OËka, ki mu je dru-
æina poverila odgovornost izbire cilja, je presodil, da
je konec sezone, ko je kondicija na viπku, priloænost
za πe kakπnega dvatisoËaka. Za takega, ki je le neko-
liko viπji od æe osvojenih, ki ni preteæak za osemletni-
ka in je vseeno πe dovolj mamljiv za desetletnika, ki
bi najraje kar na Triglav, Ëe æe ne na Mount Everest.
OËe je vztrajal, da cilj ni vrh, ampak pot, vrh pa je se-
veda moËna motivacija predvsem za mlajπe. Zato je
bil zagovornik postopnosti osvajanja vrhov, raje me-
ter za metrom kot hiter naskok na Triglav, enkrat in ni-
koli veË. Ob tem je druæina zaradi drugih obveznosti
æelela πe nepredolgo turo in kratek Ëas dostopa z av-
tom iz Ljubljane. Najviπji vrh Karavank je πe kar ustre-
zal vsem zahtevam. 
Tako so se prvo soboto v oktobru leta 1998 na Stol
podali osemletni Simon, desetletni Marko, mamica in
oËka. Do Valvazorjevega doma so se seveda pripe-
ljali, ker bi otroka, Ëe bi zaËeli v Æirovnici in se peπ pri-
potili do parkiranih avtomobilov pri domu, ugotovila,
da se je oËetu najbræ zmeπalo, da jih peπ goni tam,
kjer se drugi vozijo. Medtem ko se je voznik pri domu
preobuval v planinske Ëevlje, sta otroka æe uprizorila
pravi rodeo okrog avtomobila, ki je tokrat na parkiri-
πËu sameval. Pa ne zaradi zgodnje jutranje ure, bolj
zaradi jesenskega Ëasa in ne prav lepe vremenske
napovedi. 
ZaËetek poti od Valvazorjevega doma proti Æirovniπki
planini je zloæen in kar primeren za ogrevanje otrok.
S planine je sicer lep razgled v dolino, vendar za otro-
ke v Ëemernem jutru popolnoma nezanimiv. Zato jih
je potrebno motivirati ali vsaj zamotiti s Ëim drugim,
da jih prekmalu ne zgrabi naveliËanost, saj so po svo-
je pametnejπi od starπev in kaj radi ugotovijo, da od
hoje v hrib nimajo niË, posebno πe v primerjavi z ra-
Ëunalniπkimi igricami, za katere so jih “nasilni” starπi
to soboto prikrajπali. Ni lepπega kot polni grmi mamlji-
vega rdeËega πipka. Kako dober bo Ëaj, ki si ga bodo
skuhali ob povratku v Ljubljano! Seveda teËni oËe ni
pustil, da bi se na zaËetku poti preveË zamudili z na-
biranjem, saj je pred njimi πe kakπnih πest ur hoda, na
povratku pa se jim bo postanek ob grmovju zelo pri-
legel.
S planine postane pot vse strmejπa, zato sta izkuπe-
na starπa zapletla otroka v pogovor. Najboljπa tema je
kakπen napet film, ki ga oËka ni videl ali se vsaj dela,
da ga ni, in mu ga otroka priËarata z vsemi najmanj-
πimi podrobnostmi. Otroka kar tekmujeta, kdo bo bo-
lje opisal posamezen prizor. Pri tem je treba le paziti,384
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IZGUBLJENEGA OTROKA I©»I Z NJEGOVIMI O»MI

DRAMA NA KRALJU KARAVANK

Druæina na izletu (foto: Igor Maher)

Starπi æelimo otrokom najboljπe in jih skuπamo
usmerjati po svojem prepriËanju. Æe od malega jih vo-
dimo na samotne stezice, jih spoznavamo z raznoliki-
mi æivalicami, lepimi roæicami in æuboreËimi potoËki.
Na sprehodih smo navadno bolj sproπËeni kot doma,
imamo veË Ëasa in tudi priloænosti za pogovor, otroci
nam raje prisluhnejo, saj se ne morejo zateËi k televi-
ziji ali raËunalniku. Prizadevamo si, da bi otroci v na-
ravi preæiveli vznemirljive, nepozabne trenutke, skrat-
ka, da bi naravo vzljubili æe od malega, tako da bi æiv-
ljenje z njo postalo vrednota tudi zanje. 
Ob pogostih radostnih trenutkih pa se vËasih zgodi,
da smo v naravi izpostavljeni hujπim preizkusom, ko
smo prepuπËeni le samim sebi in ko je le od nas sa-
mih odvisno, kako se bomo reπili iz nevarnosti. V ta-
kih preizkuπnjah se hoËeπ noËeπ moramo izkazati,
vËasih mnogo resneje kot v urbanem okolju. Tako
nas æivljenje v naravi od Ëasa do Ëasa preizkuπa in po
svoje kali. Manj boleËe je, Ëe se vsega ne nauËimo na
lastnih izkuπnjah, zato bom opisal resniËen dogodek,
kako so starπi na gori izgubili desetletnega otroka, ka-
ko se je ta v stiski obnaπal, kako so ravnali starπi v tej
zelo hudi preizkuπnji in kako so se na koncu sreËno
naπli.



da se film ne utrga, ker bi tedaj lahko nastopila teæav-
na pogajanja o nadaljevanju poti. Med hojo si privo-
πËijo pogoste poËitke, pa bolj kratke, saj sta fanta kot
kakπna ærebiËka in ne preneseta mirnega sedenja. Ko
postane teren strmejπi, zaËne oËe teæiti in potegne iz
nahrbtnika dva prusika, tako da imata starπa vsak
svojega kozliËka na povodcu. Mamica s starejπim, æe
zanesljivejπim hodcem spredaj, oËe pa z nerodnejπim
osemletnikom zadaj. Kmalu doseæejo razgledno gla-
vo na vrhu nekoliko izpostavljene strmine, od koder je
lep razgled, za njo pa primeren prostor za daljπi poËi-
tek. Pa je spet koj tak vik in krik, da se πe najesti ne
morejo. Pot po travah in skuzi ruπevje je za otroka πe
kar zanimiva, tako da so kmalu pri odcepu poti za
Preπernovo koËo. 
Tu napravijo krajπi postanek. Bolj zaradi starπev, ki
menijo, da so otrokom kratki postanki na vsako uro
potrebni. OËe zopet teæi na pol posluπajoËima otroko-
ma s pojasnili o poteh in vrhovih. Otrokoma pokaæe,
kje je njihov glavni cilj, kje je Mali Stol in kje se gre na
Preπernovo koËo. Ker je teren na zaËetku dolinice
med Malim in Velikim Stolom v primerjavi s prehoje-
no potjo poloænejπi in ker se na obzorju æe vidi vrπno
glavo Velikega Stola, dobita otroka polet. Marko po
petih minutah poËitka, po nekaj poæirkih in koπËku Ëo-
kolade æe sitnari, da bi πli takoj naprej. Starπema ni
pripravljen privoπËiti niti trenutka poËitka veË. OËe
odloËi, da je treba zagon, dokler traja, izkoristiti, in na-
poti druæino naravnost po dolinici, ki se zajeda med
Mali in Veliki Stol. Do Preπernove koËe bodo πli pa ra-
je nazaj grede.

MARKO GRE NAPREJ

Opogumljen z lahkostjo terena jo Marko svojeglavo
ubere naprej, drugi pa za njim. Desetletnik s polno ri-
tjo energije, ki ga æe napihuje od postavljanja, godr-
nja, da ne bo hodil tako poËasi kot starπa in mlajπi
brat, in je kmalu kakπnih sto metrov spredaj. Vendar
ko hiti po stezi v levi okljuk, ne opazi odcepa v desno
proti vrhu dolinice in Stolu, ampak nadaljuje po mar-
kirani poti v smeri proti Vajneæu. OËe ga namenoma
pusti nekaj deset metrov po napaËni poti, πele nato
mu zavpije, da gre prava pot naprej v desno. Ko so
zopet skupaj, oËe kot vedno teæi z razlago, kam vodi
pot v levo. Zdaj zahteva, da hodijo vsi skupaj, ker je
Stol na vrhu proti severu prepaden. Marku ob njego-
vi dobri kondiciji to ni najbolj po volji in kar naprej ne-
kaj trmari. Tu nekje jih prehiti samotni popotnik, edina
æiva duπa, ki jo tega dne πe ubira proti vrhu. Neverje-
tno je, kako so slovenske gore poleti obljudene, æe
sredi jeseni pa skoraj opustele. 
Bliæina cilja da sveæega vetra v jadra in druæina je
kmalu na vrhu. Vrh, do zdaj najviπji doseæek, je po-
sebno doæivetje za oba otroka. Pogledujejo proti Ju-
lijcem in svojemu bodoËemu cilju — sanjskemu cilju
vseh otrok — Triglavu. Vpiπejo se v knjigo, poiπËejo
æig, se fotografirajo in nekaj pojedo. Na vrhu ni niË

kaj prijetno, oblaËno in mrzlo je. Zaradi vetra jo hitro
uberejo navzdol proti dolinici in zavetju. Ko pa jo od
tam ureæejo proti Malemu Stolu in Preπernovi koËi,
se Marko skuja. Desetletnik, ki je na vrhu pozabil na
svojo trmo, zopet iπËe priloænost za nasprotovanje
vsemu, kar si izmislijo starπi. Upre se, da on pa æe ne
bo hodil po ovinkih in da hoËe po isti poti nazaj. No-
beno prigovarjanje in pregovarjanje ne pomagata.
PoËuti se samozavestnega in zaradi lahkega terena
varnega, zato predlaga, da naj ostali trije kar gredo
do koËe, on pa jih bo poËakal v dolinici pri spodnjem
odcepu za Preπernovo koËo, kjer so gor grede poËi-
vali. Simon pa si nadvse æeli πe enega dvatisoËaka,
to je Malega Stola, ki ga navzdol grede sicer komaj
opaziπ, saj gre pot proti Preπernovi koËi tik ob njem.
OËe, nejevoljen, sit prerekanja in neprestanega pre-
govarjanja, brez premisleka sprejme Markov pre-
dlog.
V tem trenutku se πe ne zaveda, da je napravil eno
najveËjih napak v svojem æivljenju: desetletnemu
otroku je dovolil, da jo ubere po svoje na samotni go-
ri na viπini skoraj 2200 metrov. Tudi intuicija ga zapu-
sti, saj v sinovem predlogu ne zasluti kakπne nevar-
nosti, spregleda pa tudi bliænjo spremembo vremena.
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Preπernova koËa na Stolu (foto: Janez Skok)

Marko jo zmagoslavno odvriska po dolini navzdol,
drugi trije pa na greben proti Malemu Stolu in Pre-
πernovi koËi. Nekaj Ëasa πe gledajo veselega Marka,
nato pa zavijejo po poti za rob. Pri Preπernovi koËi
se za hip ustavijo, se malo razgledajo, vidijo, da je
koËa zaprta, in odhitijo navzdol. Tu se pot razveja v
veË stezic, dræijo se bolj desne strani. Iz doline se
zaËno dvigovati koprene megle in se poditi okrog
njih. Kmalu pridejo do stiËiπËa poti, kjer so dogovor-
jeni z Markom. Nagajivi Marko se jim je gotovo ne-
kam skril, saj ga ne vidijo. Odloæijo nahrbtnik in iπËe-
jo, kam bi se na odprtem terenu sploh lahko potu-
hnil. Vedno bolj jim prodira v moægane zavest, da
Marka ni, da se nima kam skriti. ZaËnejo klicati, zvok
se izgublja v prostranstvu osamele gore, pa nobene-
ga odgovora. 



OTROKA NI!

Groza se stopnjuje z vsakim klicem, valovi panike in
razuma se izmenjujejo, nevroni delujejo z najveËjim
moænim taktom in premlevajo variante. Sekunde so v
takih trenutkih daljπe od ur. Kje bi Marko lahko bil,
kam neki je πel? Pomislijo na klic na pomoË. Mobilne-
ga telefona nimajo s seboj, pa saj v takih trenutkih v
gorah navadno tako ali tako ne doseæeπ omreæja. Naj-
bliæji telefon je, vsaj tako se jim zdi, dve uri hoda pod
njimi v Valvazorjevem domu. OËetu je takoj jasno, da
pomoËi gorskih reπevalcev pred noËjo ne morejo pri-
Ëakovati, ponoËi so ti manj uspeπni, zjutraj pa je za
desetletnega otroka lahko æe prepozno, saj se lahko
hitro podhladi. ©e dobro, da ima v svojem nahrbtniku
pri sebi vetrovko, kapo in rokavice — ampak ali se bo
spomnil, da se obleËe? Mama seveda takoj oËita, za-
kaj se je oËe odloËil otroka pustiti samega, vendar je
tudi njej jasno, da so v stiski popolnoma sami in da je
le od njih odvisno, ali bodo otroka πe videli æivega. Kaj
napraviti? K sreËi starπa ne zapadeta v paniko in ne-
kaj minut premlevata moænosti. Od tu ali iz bliæine te-
ga odcepa gredo v razliËne smeri πtiri markirane poti:
na vrh, proti Vajneæu, navzdol proti Valvazorjevi in
navzgor proti Preπernovi koËi. Ni verjetno, da bi jo
Marko ponovno ubral proti vrhu niti po poti proti Vaj-
neæu, ki si jo je gor grede gotovo zapomnil. Glede na
Markove izkuπnje tudi ni verjetno, da bi zaπel kam z
markirane poti. Ostaneta torej dve verjetnejπi smeri:
navzdol v dolino ali proti Preπernovi koËi.

OTROCI NAJPREJ I©»EJO STAR©E, TUDI
MARKO JIH “NAJDE”

V stiski skuπajo otroci Ëim prej priti do starπev oziroma
do tja, kjer mislijo, da starπi so. Starπa se zato odloËi-
ta: mama bo πla z mlajπim sinom navzdol, in Ëe ne sre-
Ëata Marka, bo v Valvazorjevi koËi prosila za pomoË re-
πevalcev. OËe jo posebej opozori, da naj na izpostav-
ljenem delu poti kljub hitenju Simona ne pozabi nave-
zati, sam pa odhiti nazaj proti Preπernovi koËi, kamor
je najverjetneje, da se je Marko namenil. Po poti ga ve-
Ëkrat kliËe, vendar odgovora ni od nikoder. Kljub æe pe-
tim kriæem na pleËih je zelo hitro pri koËi, saj v skrbi za
sina ne Ëuti utrujenosti. Skoraj se æe misli obrniti, ker
na klic od koËe ni odgovora, pa ga preπine, da se v ve-
tru slabo sliπi in da se splaËa pogledati prav okoli vseh
vogalov koËe. Æe po nekaj metrih zagleda silhueto
Marka, ki stoji tesno ob zidu koËe. Takoj je pri njem, za
solze pa ni Ëasa. Marko stoji pred napravo za klic v si-
li in se huduje, da ta ne deluje. Ko je pritisnil na gumb,
je sliπal glas, da naj poËaka, nato pa se ni zgodilo niË.
Pove, da je nekaj Ëasa Ëakal na razpotju po dogovoru,
nato pa se je odpravil starπema in bratu naproti. Ne po-
ve pa, kar oËe sluti, da ga je osamljenega postalo poπ-
teno strah, posebno πe zaradi hitre spremembe vreme-
na, da je v meglicah videl obris kakπnega medveda ali
kdove kakπne poπasti, da so se mu sekunde vlekle kot
ure in da jo je odkuril starπem naproti, kolikor so ga ne-
sle noge. Ker gre tu vzporedno veË variant poti in ker
je bila obËasno megla, ni Ëudno, da se niso sreËali.
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Stol (foto: Igor Maher)



RE©EVALNA AKCIJA NI POTREBNA

Zdaj je najpomembnejπe, da oba kar se da hitro odhi-
tita do Valvazorjeve koËe in ustavita reπevalno akcijo,
Ëe jo je mama medtem æe sproæila. Marko se zaveda
krivde za nastalo situacijo, oËe pa odgovornosti —
navzdol teËeta brez besed. Iz megle zaËne rositi, pot
postaja spolzka. Spotikata se ob kamne in korenine,
veË kot desetkrat zdrsneta in padeta na rit, vendar ne
Ëutita ne utrujenosti ne boleËin. Le oËetu se nekam
oddaljeno svita, kaj mu je pri njegovih letih treba tako
noreti v dolino. Marko pa se izkaæe v vsej svoji izku-
πenosti in je vedno samo dva koraka za oËetom. Le
na izpostavljenem delu poti upoËasnita korak, nato pa
zopet hitita, kolikor zmoreta. Malo pred Æirovniπko
planino in vabljivimi grmi πipka dohitita mamo in Si-

mona. Za obËutek sreËe in veselja ni Ëasa, ker ne ve-
do, kaj je Marko s pritiskom na gumb za klic v sili pri
Preπernovi koËi napravil. Zato po rahlem deæju hitijo
πe do Valvazorjevega doma, kjer povedo oskrbniku,
da se je Marko izgubil in v sili pritisnil na gumb.
Oskrbnik to javi naprej. Vsi preznojeni in deloma mo-
kri, drugaËe pa presreËni, popijejo vroË Ëaj, nato pa
se gredo v avto preobleË in naprej v dolino. Po poti je
Marko sliπal marsikatero krepko, pa tudi pohvalo, da
je ravnal zelo preudarno in si morda reπil æivljeneje,
bil pa je vseskozi tiho. Mama se je priduπala, da ne
bo nikoli veË pustila nobenega otroka samega v go-
rah, oËe pa je premleval, kaj bi bilo, Ëe bi Marko ukre-
pal drugaËe ali Ëe bi vsi skupaj odhiteli po pomoË v
dolino, namesto da bi sina sam iskal. PonoËi je deæ v
gorah preπel v sneg in pobelil poboËje Stola.
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SLOVESNOST OB PRENOVLJENEM ZAVETI©»U GRS NA KRVAVCU

V nedeljo, 3. julija 2001, je bila pod zavetiπËem kranjske
Gorske reπevalne sluæbe na Krvavcu planinska proslava
ob deseti obletnici samostojne Slovenije. ZavetiπËe GRS
na Krvavcu je bilo namreË edini poπkodovani objekt PZS
med vojno za samostojno Slovenijo. 
ZavetiπËe GRS na Krvavcu, zgrajeno leta 1967, je z aktiv-
nim sodelovanjem Ëlanov kranjske postaje GRS doËakalo
pred tremi leti priËeto temeljito obnovo. Med osamosvoji-
tveno vojno, ko je nudilo zavetje pripadnikom slovenske
Teritorialne obrambe, je bila njegova lega skoraj usodna
zaradi obstreljevanja oddajniπkega stolpa RTV. V imenu
kranjske GRS se je vsem pristojnim v svojem uvodnem
nagovoru zahvalil njen naËelnik Tomaæ Jamnik. Podpred-
sednik PZS Adi Vidmajer je Ëestital za obnovitev zaveti-
πËa. Franc Ekar, predsednik PZS, ki je obstreljevanje JLA
na Krvavcu tudi osebno doæivel, je Krvavec oznaËil kot
zgodbo zase oziroma kot goro gora: “Za zavetiπËe, ki je vedno dobro sluæilo svojemu namenu, je obnova
velikega pomena. V vsem obdobju so reπevalci samo na krvavπkem posredovali veË kot 10.000-krat. Se-
veda pa se z danaπnjo sliko Krvavca ne moremo sprijazniti, kajti grobi posegi so naravo povsem izmaliËi-
li. Kot je izginila nekdanja planinska romantika, tako se je zruπila tudi Dolga njiva pod Zvohom oziroma nad
Kokro. Za planince in ostale pohodnike je bila planπarija v Dolgi njivi pravo naravno razkoπje in neponov-
ljivo doæivetje na poti Ëez Kalπko goro na Kokrsko sedlo in naprej v Grintovce.”
Osrednji govor je imel poslanec v dræavnem zboru in ljubitelj gora Jelko Kacin, ki je med drugim dejal, da
so takπne slovesnosti tudi priloænosti za πtevilna spoznanja in za utrjevanje za Slovence pomembne naci-
onalne zavesti. ©e sveæe spomine o osamosvojitvi Slovenije je potrebno urediti in jih posredovati prihodnjim
generacijam in se pri tem zavedati, da je pomen osamosvojitve tudi v lastni razlagi zgodovine. Æe v Ëasu
SFRJ je Slovenija razvijala svoj obrambni sistem, vsi takπni objekti so v osamosvojitveni vojni igrali veliko
vlogo in bili pri tem mnogokrat ærtve napada. Objekt GRS na Krvavcu je zelo dobro opravljal nalogo obve-
πËevanja in opazovanja. Jelko Kacin je zakljuËil z besedami, da je Slovenija v desetih letih dosegla vse, kar
je mogoËe, v naslednjih desetih pa bo verjetno delila izkuπnje s tistimi, ki je takrat niso razumeli.
Lojze Smole in Peter Keπe sta nato kot najstarejπa πe aktivna gorska reπevalca kranjske GRS odkrila spo-
minsko ploπËo, posveËeno spominu na dogodke izpred desetih let. Na koncu se je Duπan Polajnar, naËel-
nik GRS Slovenije, πe zahvalil kranjskim gorskim reπevalcem za uspeπno delo. Planinsko slovesnost so s
kulturnim programom dopolnili pihalni kvintet slovenske policije, meπani pevski zbor Iskra, recitator Joæe
JeriË ter operni pevec Marko Kobal ob spremljavi citrarja Tomaæa Plahutnika.

Franci Ekar

Pred zavetiπËem (od leve): Franci Ekar, Duπan Polaj-
nar, SreËo Podbevπek, Jelko Kacin, Adi Vidmajer, To-
ne Tomπe



PO »I»ARIJI V »AST SLOVENSKI SAMOSTOJNOSTI

PRAZNI»NA ZASTAVA NA “KONFINU”

mirili ËujeËega vaπkega predstavnika: priπel je izobe-
πat zastavo. Pomirili smo ga, da nismo kakπna inπ-
pekcija za uporabo dræavnih simbolov in da tudi mitin-
ga ne bo, temveË gremo proslavljat na KavËiË ob me-
ji; zastava pa naj le visi, kot se spodobi.
Po opusteli ulici med starodavnimi kamnitimi istrskimi
hiπami smo odπli proti izbranemu cilju 500 metrov vi-
πje nad Rakitovsko dolino. Cesta, ki je nekoË povezo-
vala vas predvsem z æelezniπko postajo, je v ta na-
men komaj πe v rabi. Potniπki vlak proti Pulju in nazaj,
ki vozi komaj enkrat dnevno, redko komu πe koristi.
Postajna hiπica in stavbe ob njej so v razpadanju. A
ravno ko smo se mudili tam, je pridrdral mimo kratek
motorni vlak. Ni ustavil, saj je bil brez potnikov. Bræ-
kone je to na novo uvedeni lokalec od DivaËe do Ra-
kitovca. »e bi vedeli za zvezo, bi jo uporabili za naπ
izlet namesto osebnih avtomobilov. Nazaj bi se lahko
vraËali po drugi strani hriba v Podgorje oz. v Preπni-
co, kjer je povezava proti DivaËi in Ljubljani.
V leπËevju smo odrezali primerno dolgo palico za za-
stavni drog. Glavno zastavo je v nahrbtniku nosil naj-
mlajπi pohodnik Aljaæ, ki mu je bila za ta dan naloæe-
na Ëastna naloga praporπËaka.
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MARJAN MUNDA

Dandanes mnogo dejanj storimo zaradi izziva, kot da
smo za drugaËne pobude neobËutljivi: ne zgane nas
obiËaj, izpolnitev dolænosti naj bi zagotavljale sankci-
je, na prijazno vabilo oklevamo in iπËemo izgovor. Pri-
hajala je in priπla desetletnica naπe samostojne slo-
venske dræave. Napisane so bile prigodnice, zgodbe
o nastajanju, povedani slavnostni govori, zreæirane
proslave in prireditve, priægani kresovi in ognjemeti,
sproæene topovske salve, na javnih mestih so visele
zastave. Toda zastav po hiπah dræavljanov samostoj-
ne Slovenije ni bilo kaj dosti, mnogo manj kot nekoË,
ko so bile πe v treh pasovih in zaznamovane z zvez-
do. Medtem ko so jih je takrat dvigali obveznost, strah
pred opominom ali vpeljani obiËaj, so danes prepu-
πËene prostovoljnosti, nekakπni demokraciji in zakr-
neli zavesti. Javnih slovesnosti se udeleæuje skromen
odstotek poklicanih. »e se le da, se umaknemo v za-
sebnost in ne “tratimo” Ëasa za skupna praznovanja.

V NARAVO Z ZASTAVO

Ne vem, ali naj imamo slabo vest, ker smo se podo-
bno izmaknili tudi mi v naπem planinskem druπtvu,
Ëeprav z nekoliko popravljenim namenom. Za prazni-
Ëni ponedeljek, 25. junija, smo v vabilo napisali “iz-
ziv”, da bomo “na konfinu” v Istri v Ëast slovenski sa-
mostojnosti zavihrali z zastavo. Prvotno naËrtovani
izlet je bil sicer namenjen ogledovanju roæ, tako da ne
morem reËi, kateri je bil prevladujoËi motiv za sede-
mnajst udeleæencev, ki so opustili zasebne zamisli za
prazniËni dan in priπli v Zazid na izlet. ©e predsedni-
ka druπtva je popadla vodstvena vest: s seboj je pri-
nesel celo zastavo.
Ko smo z vozili zaparkirali edini veËji prostor v vasi ob
cerkvenem zidu in pred krajevno pisarno, smo vzne-

Zazid (foto: Igor Maher)

ValujoËe bodalice (foto: Igor Maher)

OPU©»ENE KO©ENICE »I»ARIJE

Nekoliko zaraπËen, na debelo zasenËen kolovoz nas
je zlagoma dvigal h koπenicam Na strugu, na prvo πir-
πo stopnjo nad Kraπkim robom. Nekdaj so kmetje iz
Zazida in Rakitovca tod kosili seno. Zdaj jih le πe ma-
lo æivi od skope zemlje. Mladi se odseljujejo ali se vo-
zijo od doma delat v Seæano, v Koper, tudi v Trst,
ostareli pa s teæavo ohranjajo πe tisto malo polja in
travnikov v ravnicah doline. Pokrajina se tako sama
vraËa naravi, naselja se praznijo, posamezni domovi
samevajo, stavbe lezejo vase, v razvaline. Leta 1961
je bilo v Zazidu πe 197 vaπËanov, danes, po 40 letih
jih je πe 152. Ekstenzivno preæivljanje z æivinorejo na
podlagi paπe in sena s ËiËarske planote je æe prete-



klost. Po pripovedi domaËina je od nekdanjih 150
krav in πtevilnih Ëred drobnice v hlevih le πe troje krav.
Mnoga ledinska imena paπnikov in koπenic bodo πla
v pozabo, saj domaËini tam nimajo veË kaj opraviti.
Pa bi bilo prav, Ëe bi ostala zapisana poleg katastra,
tudi v zemljevidih, kajti z imeni ohranja pokrajina ne-
ko dodatno, pripovedno in etniËno vsebino. Po ËiËar-
ski planoti so bili paπniki Zaklanci, Za Lipnikom, V
Glavnjaku, V Cimberah, Strugi, PahljaËi, Na KavËi-
Ëah. Kako se izvirnost domaËinskega opisnega poi-
menovanja spreminja, pove primer hriba KavËiË, ki so
mu rekli KavËiËe.

PRAZNOVANJE OSAMOSVOJITVE

Posedli smo k polurnemu poËitku. Aljaæevo veËjo za-
stavo smo privezali na prineseni kol, Stanetovo manj-
πo pa na pohodno palico. Zastavi sta zavihrali v vetru.
Pohod je dobil znaËaj manifestacije. Kolona se je zvr-
stila v poboËje vrha z manjπo anteno, visokega 888
metrov, ki je na zemljevidu imenovan Nadglavinjak.
Ni bil kaj dalj od meje, kot bi bil KavËiË, zato smo ga
doloËili za “konfin” in vanj zasadili zastavo. Naπa pro-
slava se je zaËela. Obstopili smo Aljaæa, ki je nekako
premagal strah pred malo mnoæico, se postavil vrh
kupa kamenja in povedal tri kitice Zdravljice. Druæno
smo dodali πe zadnjo, zase in za prijatelje. Kratko, Ëe-
prav skromno praznovanje ob zastavah nas je dvigni-
lo nad povpreËje dneva. Iz nahrbtnikov sta se prika-
zali dve steklenici refoπka in se pretoËili v kozarce: na
zdravje, Slovenija!
Zaradi πe kar obseænih dimenzij preostale poti smo se
KavËiËu odpovedali. Z zastavo spredaj in vmes smo
se pomikali vzdolæ planote k sosednjemu GoliËu (890
m). Vrh je zaznamovan z daleË vidnim æeleznim obe-
leæjem, da se ve, kje si. Tam je tudi skrinjica z vpisno
knjigo. Æal pokrov ni dovolj zatesnjen in padavine v
burji zmoËijo knjigo. ÆgoËe sonce nam ni prizanaπalo
s pripeko. Manj trpeæni pohodniki so æe spraπevali po
bliænjici nazaj. Edini popust, ki so ga lahko dobili, je
bila opustitev obiska vrha Kojnika Ëetrt ure stran od
poti. Æeljni sence smo pohiteli Ëez planoto, vso rume-
no od cvetoËega ranjaka, do pogorelega borovega
gozda in naprej k lovskemu zavetiπËu. Klopi ob njem
so kar vabljive, z betonom zaliti zabojnik pa vse pre-
veË spominja na nesreËni Ëernobilski reaktor. Morda
je bil zamiπljen kot varno pribeæaliπËe, Ëe bo πe kdaj
plamenel gozdni poæar, kot je pred πtirimi leti. S πkr-
bine v mogoËnem zidu Kraπkega roba smo se spusti-
li do zazidske æelezniπke postaje. Pri osveæujoËem
izviru, zajetem za vaπki vodovod, smo vsi presonËeni
spet priπli k sebi.
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Travniki »iËarije (foto: Igor Maher)

GredoË viπje in viπje se nam je odpiral in kazal svet,
kakrπen nas je po nekajkratnih obiskih spet zvabil:
razgled Ëez istrska brda daleË proti jugu in vzhodu z
obrisi UËke, bliænji ©avrinski griËi, za njimi prikrita
obala in v sivo modre daljave izginjajoËe morje; in se-
veda Slavnik kot gospodar podroËja. Æbevnica za ko-
po KavËiËa nadaljuje ËiËarsko hribovje v hrvaπko
stran. Stik med fliπem in apnencem ter meja med
obmorskim in celinskim oz. alpskim podnebjem sta
ponudila rastju priloænosti za posebne zdruæbe. Toda
popotniki, uæivalci naravnih lepot se zadovoljujemo æe
s sreËevanjem z vsem znanim cvetjem. Letos smo
spomladanskega zamudili in ga sledimo le πe po
ocvetelih steblih in listju: potonke, zlati koren, ilirsko
peruniko, narcise — bedenke; tudi jesenËek je æe ka-
zal semenske klase. Iz trave so migale sfrkane pleve
bodalice. Smo pa za to bolj opazili cvetje, ki ga budi
poletje: rumene koπeniËice, primoæke in ranjak, sem
in tja bledo sinji francoski lan, materino duπico in sku-
pine bujnih kobulnic, zlasti velikolistni jelenovec. Pot
obrede cvetano po viπinskih stopnjah, kjer ji dajejo
prisoje, skanata poboËja in vrπna planota razliËno se-
stavo in podobo. Med kamenjem so dehteli grmiËi πe-
traja in oæepka, ki bodo zacveteli πele v poznem pole-
tju. Koπutniki so æe napeli popke, brstiËna lilija zraven
pa je poteπila naπa iskanja najlepπih cvetov. Ko smo
brodili po ozki stezi skozi gosto travinje, ozirajoË se
na vse strani zelene planjave, se nas je loteval preπe-
ren obËutek brezmejnega prostora; griËi so se zdeli
odmaknjeni v daljave, kamor ne bomo kaj hitro priπli. VeËer na grebenu »iËarije (foto: Igor Maher)



VLADIMIR ©KERLAK

V nedeljo, 20. julija 1952, sem se potrudil, da sem s
kolesom priπel v dolino Kamniπke Bistrice. Na Kopi-
πËih sem kolo spravil, pot pa nadaljeval peπ Ëez Ka-
mniπko sedlo in nato sestopil na Okreπelj. V Frischa-
ufovem domu sem si zagotovil prenoËiπËe, nato pa
πel pred stavbo in si ogledoval Planjavo in Ojstrico,
obsijani od veËernega sonca. Dolgo sem bil pred ko-
Ëo. Ne samo zaradi razgleda, ampak zlasti zato, ker
so v domu plesali, jaz pa nisem imel moænosti, da bi
se pridruæil veseli mladini s kakim dinarjem. ZveËer
sem lepo, skromno zlezel v “posteljo”.
Zjutraj sem popil Ëaj, se spustil do Rinke, se v mrzli
vodi okopal (tega sem bil vajen), potem sestopil v Lo-
garsko dolino, se iz nje dvignil na Klemenπkovo plani-
no ter se vzpel do ©krbine med Ojstrico in GrofiËko
(KrofiËko). Zavil sem na desno na neznosno ozko ste-

zo ter na njej obæaloval svoj odpor zoper dolge poli-
ce, ker je bilo poboËje, po katerem sem hodil, strmo
nagnjeno na levo.
KonËno je steza zavila na desno, v skalovje. Na tem
mestu moram priznati: vedno sem mislil, da ne po-
znam vrtoglavosti. Tu, na Kopinπkovi poti, pa sem za-
radi izpostavljenosti postajal æivËen. Vsaj spoËetka.
Toda celo najboljπi Ëut za ravnoteæje je oslabel ob
groznem prizoru: priπel sem do stene, pokrite s sne-
gom in ledom! Steze pa nikjer, ne pod to steno ne ob
njej. Kaj naj storim? Povratek je tvegan, na poti na-
prej pa padec ne samo moæen, temveË celo verjeten.
Kljub vsemu temu: naprej! Kar bo, pa bo! Premislil
sem: Ëe zabijem nogo z okovanimi Ëevlji v ta zgoπËe-
ni sneg, me bo zdræal. 
In tako sem tudi storil: trd korak v sneg, nato nasle-
dnji, nobene menjave, pa bo — upam — πlo. In je πlo!
Korak, pa nov korak, mirna, enakomerna hoja — in
sem priπel do kamnitega plazu, tega sem preskoËil,
preletel — nato se je zemljiπËe zaËelo spreminjati:
smer je oËitno vodila na levo, pojavljali so se kamni,
za njimi trava, potem greben — reπen sem!
Prilezel sem na greben, ki poteka od Ojstrice na za-
hod. S prestopom tega grebena sem priπel na juæno
poboËje. Konec je Kopinπkove poti, konec sneænih
sten, konec kamnitih plazov!
Stekel sem na vrh Ojstrice in kljub hudi vroËini z uæit-
kom gledal na juæna poboËja kamniπkih gora. Toda
hkrati sem si priznal: moje poËetje je bilo ne samo
lahkomiselno, temveË tudi izrazito nevestno. Ali bi si
kot moæ in oËe smel dovoliti tako neumnost?
Medtem ko sem sestopal z Ojstrice proti Koroπici,
sem opazil, da mi sledita dve dekleti. V zavesti, da
denarno nisem sposoben za morebitni ples v domu,
sem se umaknil v ruπje. Sledili sta mi. Potem sem se
usedel v grmovje, prepriËan, da si bosta mislili kaj sla-
bega o meni, pa me zapustili. Zamisel je bila pravilna.
Deklici sta odπli, pozneje sem ju videl na ravnici pred
domom.
V Kocbekovem domu (ne spominjam se, ali ni bil ta-
krat πe “koËa”) sem naletel na skupino mladih plezal-
cev. Med nami je hitro stekel pogovor. Hitro je steklo
tudi pivo, za katero sem πe imel sposobnost.
Naslednje jutro sem πel do Presedljaja, zajtrkoval, na-
to prekoraËil πe Konja, priπel na Rzenik, se tam use-
del in naslikal akvarel kamniπkih vrhov. Ko je bila sli-
ka æe suha, sem se spustil na KopiπËa. Vzel sem ko-
lo, ga odpeljal v domaËo klet ter opravil πe zadnji
vzpon: iz kleti v drugo nadstropje.
»lani druæine niso mogli razumeti, zakaj jih tako zelo
vneto objemam.390
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KO V NAVDU©ENJU SPREGLEDA© TEÆAVE — KOPIN©KOVA POT

MOJA NAJTEÆJA VZPONA

Ojstrica (foto: Igor Maher)



JOÆE DRAB

V dolini Podvolovljek je kar nekaj naravnih znameni-
tosti. NajveËja oziroma najbolj znana sta slap Cuc in
Riharjeva jelka, ki ju opisuje tudi nova knjiga Naravne
znamenitosti Slovenije avtorjev Vladimirja Habjana in
Petra Skoberneta. Pa vendar si je v tej zeleni dolini
vredno ogledati πe marsikaj. 
Pri domaËiji Rep je zanimiv 20-metrski slap, ki ga ne
omenja noben turistiËni oz. planinski (gorniπki) vo-
dnik. ©e veË, tudi nobene oznaËbe ob cesti ni, prav
tako tudi ni markacij, ki bi nas pripeljale do njega. Pa
vendar je slap za primerno opremljene lahko dosto-
pen, za kar so poskrbeli domaËini in na najteæjih me-
stih uredili lesene brvi in lestev. Glede na marljivost
domaËih turistiËnih delavcev bo morda æe v kratkem
oznaËen tudi dostop.

POT DO SLAPU

Do izhodiπËa za obisk slapu pridemo, Ëe z glavne as-
faltirane ceste po dolini zavijemo na makadamsko ce-
sto proti kmetiji Rep. Po 500 metrih cesta preËka po-
tok (Ëe smo z avtomobilom, ga je najbolje pustiti tu-
kaj) in nadaljuje po desnem bregu πe 500 metrov. Pri
ostrem ovinku v levo, ki pelje h kmetiji, nadaljujemo
pot naravnost, v isti smeri kot doslej. Ob potoku, ki te-
Ëe po Repovem grabnu, se vzpenjamo kakπnih 5 mi-
nut, pri Ëemer moramo vodo nekajkrat preskoËiti. Pri
sotoËju dveh potokov nas pritegne in usmeri levi s
svojim trimetrskim skokom, Ëez katerega ob viπji vodi
pada πirok slap. Nad njim nas vabijo πtevilni skoËniki
(manjπi slapiËi).
Pot naprej poiπËemo po levi strani strmo navzgor.
Preko dveh teæjih mest gremo po lesenih brveh, ki ni-
mata ograje, zato zahtevata previdnost, πe posebno,
Ëe sta mokri. 
V pribliæno 20 minutah smo pod slapom. Po oceni
skupaj meri vsaj 20 metrov. Sestavljajo ga trije deli.
Zgornji slap je nedosegljiv brez zahtevnega plezanja
v strmih, vlaænih in poraslih skalah. Visok je pribliæno
6 metrov in se konËa v tolmunu. Voda nato pada vsaj
10 metrov v naslednji tolmun, ki je vklesan v æivo ska-
lo in zelo globok. Do njega se lahko povzpnemo po
lestvi in si ga ogledamo. Spodnji del slapu pa se iz te-
ga tolmuna poπevno spusti πe 4 metre niæe. 
Od vznoæja je pogled na Repov slap, kot ga imenuje-
jo domaËini, res veliËasten.
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NARAVNA ZNAMENITOST PODVOLOVLJEKA

SLAP REP

Repov slap (foto: Joæe Drab)

Na ©pik

Pavla Viæin

Glej, kako jasno je to poletno jutro.
Srce je sreËno, ker smo spet na poti.
NiË ni besed,
le pogled okoli sebe,
na stene, krnice, sneæiπËa in meliπËa,
na macesne, ruπje, cvetje in zelenice.
Vrh je πe daleË, nekje pod modrim nebom.
Kako so lahke misli,
kako so skromne æelje,
le priti gor
in se napiti lepote iz te Ëaπe stvarstva,
kamnitega sveta!



ANDREJ STRITAR

Oktobra 1999 sem v reviji Bergsteiger zasledil, da so
v juæni steni Dachsteina odprli novo zavarovano ple-
zalno pot. Pisalo je, da je “ferata” izredno zahtevna in
da je prav zato nekaj posebnega. Ta Ëlanek je bil do-
brodoπla spodbuda za obisk tega pogorja. Pred tem
smo se lotili marsikatere zavarovane plezalne poti pri
nas in v Dolomitih, prav zato pa lahko trdim, da so Ëez
juæno steno Dachsteina resniËno potegnili “superfera-
to”, ki ji zlepa ne najdemo para.
Hoher Dachstein, skoraj tritisoËak (2995 m), je najvi-
πja vzpetina prostranega pogorja, ki leæi v Avstriji se-
verno od Nizkih Tur. Zgrajeno je iz apnenca, tako da
so gore podobne naπim. Vendar pa so postavljene
“zrcalno”, saj imajo prepadnejπe juæne stene, severna
poboËja pa so poloænejπa. Pod najviπjimi vrhovi se
razprostira celo ledenik, kamor æiËnica pripelje πtevil-
ne obiskovalce obËudovat sneg in led tudi v vroËih
poletnih mesecih. Kraπki znaËaj potrjuje pogled z
osrednjih vrhov proti severovzhodu na neverjetno
prostrano planoto, visoko med 1800 in 2000 metri.
Naπa Komna je pravi vrtiËek v primerjavi s temi obπir-
nimi “njivami” neprehodnega ruπevja in vrtaË. Po
zemljevidu sodeË naj bi bilo to obmoËje rezervirano
za vojaπke vaje. Ubogi vojaki, ki jih naæenejo v to ze-
leno divjino!

Za nas, hribovce, so veliko zanimivejπa juæna ostenja
osrednje skupine, ki tvorijo markantno skalno pregra-
do nad turistiËnim krajem Ramsau. »eznjo so spelja-
ne πtevilne plezalne smeri, gondolska æiËnica ter dve
zavarovani plezalni poti. Morda je ena od pomanjklji-
vosti Dachsteina ravno preobljudenost, saj mu obi-
skovalcev vseh vrst ne manjka. V osrednjem delu bo-
mo teæko naπli kotiËek, kjer bi se poËutili, kot da smo
nekje v gorski samoti. 
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SODOBNA “SUPERFERATA” »EZ JUÆNO STENO

PO ZAVAROVANI POTI NA DACHSTEIN

Juæna stena Dachsteina (foto: Urπka Stritar)

Ob navpiËnih jeklenicah Ëez Johanna (foto: Urπka Stritar)

Novo plezalno pot so poimenovali Der Johann, kar
se sliπi precej domaËe in tudi prijazno (kot bi pri nas
pot poimenovali recimo Lojze!). Prav prijazen pa Jo-
hann ni. Zahteven je æe dostop do njega, ki nam od
spodnje postaje æiËnice vzame dve uri. Najprej mora-
mo po markirani poti slabo uro do Dachstein-
wandhütte, od tam pa po slabo oznaËeni potki pod
steno ves Ëas proti levi. Vmes celo malo poplezamo
Ëez krajπi skok, preËimo bolj ali manj trda sneæiπËa,
tik pod vstopom na viπini okoli 2200 metrov pa se
premotovilimo okrog nekakπnega grebenËka.



Vstop so ustvarjalci poti mojstrsko napeljali, tako da
se æe tu loËi zrno od pleve. Kar grozljiv je pogled v
rdeË in vlaæen previs, Ëez katerega je napeta jekleni-
ca. Takoj postane jasno, da brez samovarovanja tu
ne bo πlo: nujni so plezalni pas, dve vponki na pomo-
ænih vrvicah in prevzemnik energije padca. Seveda
niti pomisliti ne smemo na vstop brez Ëelade! 
Moji dve spremljevalki, æena in hËi, sta mirno odkloni-
li ponujeno prednost in me pustili, da sem se prvi pre-
bil Ëez ta “vhodna vrata” poti. ©ele ko sem se krepko
zadihan pretelovadil Ëez previs in tako z dejanjem po-
kazal, da gre, sta se ga lotili tudi sami. 
Naπa priËakovanja, da je s tem konec najhujπega, so
bila zmotna, saj teæav ne zmanjka, temveË so bolj ali
manj kar stalne. Vseh 600 viπinskih metrov smo ple-
zali skorajda navpiËno in veËino Ëasa stopali na kline,
saj drugam v gladki steni nismo mogli. Ves Ëas smo
bili vpeti v jeklenico, ki je debelejπa kot na naπih po-
teh, zato je treba imeti vponki, ki sta dovolj πiroki! Ve-
Ëino Ëasa sem prav z veseljem uporabljal obe varo-
valni vponki, saj je izpostavljenost tako rekoË popolna
in sem si æelel biti stalno pripet. Okolje pa je imenitno:
si nekako na sredini dolgega naravnega zidu juænih
ostenij Dachsteina, kot bi pri nas plezal recimo Ëez
sredino severne stene Travnika. Tako so “navadnim”
gornikom odprli svet, ki je sicer rezerviran za alpiniste.
Tako kot je vstop nekaj posebnega, je tudi izstop pre-
seneËenje, vendar v drugo smer. Ko smo po treh
urah æe slutili rob stene, nas je jeklenica popeljala πe
malo preËno desno popolnoma izpostavljeno nad
prepadno steno, nakar smo stopili okoli roba in se
znaπli med mizami pred koËo Seethalerhütte. Naen-
krat smo postali glavna zanimivost za πtevilne turiste,
ki so se potrudili do sem od zgornje postaje æiËnice in
so jih seveda zelo zanimali taki Ëudno opremljeni, ne-
kam utrujeni in precej olajπani posebneæi, ki so se ne-
nadoma pojavili iz prepada.

»e imamo πe kaj energije, se bomo seveda lotili πe
vzpona na le 250 metrov viπji vrh Dachsteina. Vrπna
gmota moËno spominja na naπ Triglav, le da je vzpon
nekoliko teæji. Najprej moramo po snegu do vrha le-
denika (po vzoru mnoæice ljudi, ki so pohajali po njem
tistega dne, se tudi mi nismo ledeniπko navezovali).
Tam prestopimo v steno in sledimo varovalom, ki so
narejena skromneje kot spodaj v Johannu. VeËinoma
gre le za velike kline, prirejene za vodnike, ki okoli
njih ovijejo vrvi svojih varovancev. Tistega dne sredi
avgusta je bilo na skalah tudi kar nekaj snega (prej-
πnje dni je bilo slabo vreme), tako da je tudi zato
vzpon zahteval veË pozornosti. »e pa se hoËemo izo-
gniti ledeniku, lahko v skalovje vstopimo æe precej ni-
æje in odtelovadimo po skalah vso pot do vrha.
Enostaven, hiter in tudi smiseln sestop z gore je se-
veda z gondolsko æiËnico, ki nas v nekaj minutah vr-
ne do avta. Mi pa smo nekaj zaradi radovednosti, ne-
kaj zaradi slabe informiranosti, nekaj pa zaradi go-
renjske krvi v meni (zjutraj sem narobe prebral cenik
in mislil, da stane enosmerna vozovnica kar okoli
5000 SIT — v resnici je bila le okoli 1500 SIT) preizku-
sili πe “staro” zavarovano plezalno pot, ki je speljana
vzhodneje tik pod æiËnico. Ob jeklenicah smo morali
premagati krajπo steno (okoli 250 metrov), teæave so
manjπe kot v Johannu, vendar tudi ta ni Ëisto od muh.
Tudi na njej smo se kar dobro zmigali, posebej, ker
smo imeli za sabo æe Johanna in vrh. Pot nas je pri-
peljala nazaj h koËi, mimo katere smo πli zjutraj pod
steno.
Johann seveda ni edina stvar, ki jo je vredno obiska-
ti v tem pogorju. Na vrh Dachsteina se lahko podamo
tudi po “navadnih” planinskih poteh, lahko izberemo
πe katero od drugih, laæjih zavarovanih poti, lahko se
lotimo veËdnevnega pohajkovanja med koËami ali
preËenja pogorja proti slikovitemu Hallstattskemu je-
zeru na severni strani.
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Ramsau pod Dachsteinem — jedrnato o pomembnih malenkostih
Kako do tja?
Iz osrednje Slovenije: Najhitreje skozi Karavanπki predor po avtocesti mimo Beljaka in skozi oba predo-
ra pod Visokimi Turami do izvoza Radstadt. Tam zavijemo desno z avtoceste proti Schladmingu, do kamor
je dobrih 20 kilometrov. Pri Schladmingu zavijemo levo navzgor do kraja Ramsau am Dachstein. Iz Ljublja-
ne je do tu okoli 260 kilometrov, voænje pa je za pribliæno tri ure. Za Karavanπki predor je treba odπteti 1200
SIT, za turska predora pa πe 140 ATS. Seveda potrebujemo tudi avstrijsko vinjeto. »e imamo veË Ëasa in
manj denarja, si te stroπke lahko prihranimo tako, da se vozimo mimo avtocest prek prelazov Katschberg
in Obertauern.
S πtajerskega konca pa se peljemo mimo Gradca proti NemËiji sprva po avtocesti, ki se Ëez Ëas spreme-
ni v navadno cesto. Tudi po njej pridemo do Schladminga, kjer zavijemo desno navzgor proti kraju Ram-
sau am Dachstein. Iz Maribora okoli 240 kilometrov oz. dve uri in pol. Razen vinjete ni dodatnih stroπkov.
PrenoËiπËa v dolini
V Ramsauu je skoraj vsaka hiπa turistiËni penzion. Bivanje je smiselno rezervirati, poleg tega pa je πe ra-
zmeroma drago. Lepo urejen kamp je na vzhodnem koncu Schladminga (malce zoprno je, da so ob njem
stanovanjski bloki), nekoliko slabπi pa zahodno od Ramsaua.
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Zemljevid: Kompas Wanderkarte πt. 031: Ramsau Dachstein, 1:25.000. Dobi se ga v vsaki trgovini v Ram-
sauu ali Schladmingu. Priloæen je kratek vodnik v nemπËini, angleπËini in italijanπËini (v Ljubljani prodajajo slo-
vaπko verzijo v ekonomatu PZS na Dvoræakovi).
ÆiËnica na Dachstein (Dachsteinsüdwand Aerial Tram)
V sedmih minutah nas dvigne z viπine 1692 metrov na Huhnerkogel, 2687 metrov visoko, na dachsteinski le-
denik. Tam se ob lepih dnevih tre obiskovalcev vseh vrst. Poleti so na ledeniku urejene tekaπke proge, do sla-
bo uro oddaljene Seethalerhütte pa je steptana prava sneæna cesta. ÆiËnica nam moËno olajπa vzpone in pre-
dvsem sestope na tem obmoËju. Informacije o obratovanju lahko dobite na πtevilki +43 (0) 3687 81241. Po-
leti obratuje od 8.00 do 17.50. Za dovozno cesto do spodnje postaje je treba plaËati cestnino (razen zelo zgo-
daj zjutraj).
KoËe
KoË je na tem obmoËju Dachsteina veliko. Za ture Ëez juæna ostenja velja omeniti Türlwandhütte (tel. +43 (0)
3687 81 230) pri spodnji postaji æiËnice, Dachsteinsüdwandhütte (+43 (0)3687 81 509) pol ure viπje pod ste-
no ter Seethalerhütte (imenovano tudi Dachsteinwartehütte) na izstopu plezalne poti Der Johann (+43 (0)
3687 81 036).
Primerne ture v bliæini Johanna
Na vrh Dachsteina, 2995 m
Od koËe Seethalerhütte po normalni poti: ledenik, vrπni del zelo zahtevna slabo zavarovana pot po kombini-
ranem terenu (snegu, skalah). 2 uri.
Od koËe Seethalerhütte po vzhodnem grebenu: vzponu po ledeniku se skoraj v celoti izogne, zato pa je pre-
cej veË plezalne poti s slabimi varovali — podobno grebenu Triglava. 2-2.30 ure.
»ez juæno steno
“Stara” zavarovana pot Ëez juæno steno (πt. 615): od koËe Dachsteinsüdwandhütte pod æiËnico, zelo zahtev-
na zavarovana pot (vendar precej laæja od Johanna). 4-5 ur.
Walchersteig (Walcherjeva steza — πt. 672): desno, vzhodno ob steni, brez zahtevnejπih zavarovanih mest. 5-6 ur.
Pod juæno steno
Zelo slikovit pohod pod stenami. Od spodnje postaje po poti 617 na zahod, na planino Bechlalm in nazaj po
poti πt. 671. 7-8 ur.
Na Rötelstein, 2247 m
Zelo prijeten vzpon na imenitno razglediπËe. S konca ceste pod planino Bechalm zahodno od Ramsaua po
poti πt. 638 in 639. 2-3 ure.

Uredniπtvo PV namerava vpeljati stalno rubriko z
opisi zanimivih gorskih podroËij doma in v bliænji
okolici Slovenije. Z njo bi radi spodbudili slovenske
planince k spoznavanju gorskih lepot, za katere
morda πe niso vedeli. Vse, ki bi radi prispevali v to
rubriko, vabimo k sodelovanju.

Sestop po zavarovani plezalni poti (foto: Urπka Stritar)



BORIS STRMπEK

El Esfinge, 5325 m, Peru: Andrej Grmovπek, Tanja
Rojs in Aleksandra Voglar preplezali novo 800 metrsko
smer z oceno 6c, A2+. V naËrtu je πe prosta ponovitev
Lani sta v granitni gori sredi Cordillere Blance v Peruju
Silvo Karo iz Domæal in Mauro Bole — Bubu iz Trsta
prosto preplezala novo smer Cruz del Sur z oceno 7c+,
vse skupaj pa je bilo do letos na El Esfinge (5325 m)
preplezanih πtirinajst smeri. Letos so se pod goro spet
znaπli Slovenci, tokrat so bili v ekipi Andrej Grmovπek
in Tanja Rojs (oba AO Kozjak) ter Aleksandra Voglar
(Posavski AK). 26. julija ob 12.30 so vsi trije stopili na
vrh perujske Sfinge po novi smeri, ki so ji dali ime Me-
che Taq Inti!?, kar v jeziku Indijancev KeËua pomeni
Kje si, sonce!? 800-metrska smer ima oceno 6c, A2+,
za uspeπen vzpon na vrh pa so porabili πest plezalnih
dni, ki jih je prekinjalo nekoliko muhasto vreme, kar je
moæno razbrati tudi iz imena smeri. S tem zgodba πe ni
konËana, saj sta se Grmovπek in Rojsova vrnila pod
smer in jo bosta poskuπala ponoviti πe prosto.
Trojica je prispela v Limo 29. junija, 5. julija pa so se
za aklimatizacijo povzpeli na Vallunarai (5686 m) v
Cordilleri Negri blizu mesta Huaraz. Grmovπek je z vr-
ha tudi smuËal. V naslednjih dneh so nakupili hrano,
poiskali prevoz, 11. julija pa so priπli v bazni tabor pod
Sfingo, kjer so bili presenetljivo sami. Æe naslednji
dan so priËeli s transportom opreme pod uro oddalje-
no vzhodno steno, za vzpon pa so si izbrali levi, naj-
daljπi del stene. Plezati so priËeli med πpansko smer-
jo iz leta 1987 in Cruz del Surom. Æe prvi dan je Gr-
movπek preplezal 60-metrski razteæaj z oceno okoli
6b, zaradi zaraπËenih poËi v sicer dobri skali pa je bi-
lo potrebno nekaj “vrtnarjenja”. Drugi dan so najprej
plezala dekleta, nato pa πe Grmovπek, razteæaj je kar
teæek. Po dnevu poËitka so nato dokonËali drugi raz-
teæaj, ki je teæji od prvega, prosto bo verjetno okoli 7a.
Ta dan je Grmovπek preplezal πe dva nova razteæaja,
oba sta okoli 6c, pripeljala pa sta jih na polico pod
gladkim nosom, desno od katerega gre smer Cruz del
Sur. ©e laæji prehod Ëez polico, nato pa priËetek pete-
ga razteæaja in spust nazaj pod steno. Ob spustu Ëez
preËko tretjega razteæaja si je Grmovπek poπkodoval
peto leve noge in priπepal v bazo. 
Sledil je dan poËitka, v bazo pa je priπel πe Roman
MihaliË iz Novega mesta. 17. julija sta πli v steno Roj-
sova in Voglarjeva, Grmovπkova noga pa je bila πe
vedno “out”. Rojsova je ta dan preplezala razteæaj Ëez
gladko ploπËo levo od nosa — 60 metrov, A2+, 6a. Ob
spustu nazaj pod steno je na enem varovaliπËu poËi
puπa svedrovca, kar se jim ni zgodilo prviË. OËitno
slaba kvaliteta, kar pa je lahko nevarno. 

Vreme jih je nato prisililo v tri dni poËitka. Megla, so-
dra, veter ... 21. julija sta bili dekleti spet v steni, to-
krat je Rojsova varovala, plezala pa Voglarjeva. Naj-
prej prosto okoli 20 metrov, nato streha in razteæaj se
izteËe na vrhu gladkega nosa — 60 metrov, A2+, 6a+.
Sedaj imajo napete vse vrvi, naslednji poskus jih mo-
ra pripeljati do vrha, pred njimi pa je πe polovica ste-
ne. V tem Ëasu so priπli pod Sfingo πe ©panci, Argen-
tinci in Romuni, veËina jih je imela za cilj πpansko
smer iz leta 1985, nekakπno “normalko” na goro. Ni-
so bili preveË uspeπni. 
23. julija so se vsi Slovenci z majhnim πotorom pre-
maknili pod steno, pomagal jim je tudi MihaliË, ki je
medtem smuËal z enega od vrhov Aguja Nevados.
Naslednji dan ob 4. uri so priËeli z vzpenjanjem po pri-
trjenih vrveh. Ob 7. uri so bili na koncu vrvi, vendar je
bilo vreme slabo in odloËili so se za spust nazaj pod
steno. Kmalu je priËelo moËno sneæiti. »akali so v πo-
toru pod steno, naslednji dan je bilo nekoliko boljπe,
26. julija pa so navsezgodaj zjutraj spet krenili navz-
gor po vrveh. Ob pol sedmih jih je na vrhu “fiksov” ra-
zveselilo tudi vzhajajoËe sonce. Grmovπek je plezal
prvi, Rojsova in Voglarjeva pa soËasno, ena za drugo.
Tako so bili zelo hitri. Ves Ëas so plezali prosto in s
klasiËnim varovanjem, razteæaji 6b+, 6a, 6b, 6b, 5c,
6a+ in na koncu naravnost Ëez “Bubuja”, veliko skalo,
ki visi Ëez rob stene — 6b+. Malo Ëez poldne so bili na
vrhu, nazaj pod steno pa so se spustili po smeri Cruz
del Sur, ki ima opremljena vsa sidriπËa. V naslednjih
dneh je bilo spet slabo vreme, zato so v transportko
spakirali plezalne stvari ter jo potegnili v steno, sami
pa sestopili v dolino. Voglarjeva je poletela domov 10.
avgusta, Grmovπek in Rojsova pa ostaneta πe do 10.
septembra. Smer je treba ponoviti πe prosto! O tem
pa bomo poroËali v naslednji πtevilki.
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NOVA SMER V GRANITNI SFINGI SREDI PERUJSKIH ANDOV

KJE SI SONCE!?

El Esfinge z vrisanima smerema Meche Taq Inti!? in Cruz del
Sur — prekinjena Ërta (foto: Boris Strmπek)



SA©O ∆OSI∆

Konec julija je bila v organizaciji mariborske turistiËne
agencije v pogorju Kavkaz petËlanska slovenska eki-
pa, katere cilj je bil vzpon na najviπji vrh evropskega
kontinenta — Elbrus (5642 m). Gora, ki se nahaja na
meji med Evropo in Azijo ter je geografsko najviπji vrh
stare celine, je kar nekako v senci najpopularnejπe in
“politiËno” najviπje evropske gore, Mont Blanca (4807
m), zaradi prelepe pokrajine in obilo gorniπkih moæno-
sti podroËja pa bo v prihodnosti zagotovo eden od ze-
lo zaæelenih gorniπkih ciljev.
Vulkan Elbrus z dvema vrhovoma (Zahodnim — 5642
m — in niæjim Vzhodnim — 5621 m) je skozi vse leto po-
krit z debelo sneæno odejo. Zaradi svoje viπine kroji
lastno vreme, tako da so tudi v poletnih mesecih mo-
æni hitre spremembe in sneæni viharji. Primeren Ëas
za vzpon so julij in avgust ter prvi tedni v septembru.
Gora je tehniËno gledano morda nezahtevna, seveda
pa je za vzpon obvezna uporaba derez in cepina. Za-
radi svoje viπine je æe dokaj velik zalogaj za telo in du-
ha. OdloËilnega pomena za uspeπen vzpon so pred-
vsem odliËna fiziËna pripravljenost, dober program
aklimatizacije ter obilica volje.

in Æenjo, smo opravili potrebno aklimatizacijo v prele-
pi dolini Adylsu. Najprej smo postavili tabor v bliæini
nekdanje alpinistiËne baze na viπini 2065 metrov, kjer
so se nekoË “urili” plezalci nekdanje Sovjetske zveze,
nato pa πe na viπini 2700 metrov, kjer smo taborili na
prostoru, ki so ga poimenovali “Green hotel”. Tabor
se nahaja med dvema ledeniπkima morenama, v po-
letnih dneh pa je prepoln gornikov z vsega sveta. 
Po πestih dneh zanimivih vzponov na viπinah med
3300 in 3900 metri, kjer sta nas pozdravljali bogata
flora in favna, smo se odpravili v kraj Azau tik pod
vznoæje veliËastnega Elbrusa. Najzanimivejπi aklima-
tizacijski vzpon je bil na Gumachi Peak (3900 m), od
koder se odpirajo nepopisno lepi pogledi na dolini Ad-
ylsu in Adyrsu ter Elbrus. Iz Azaua vozi stara nihalka
na viπino 3500 metrov, kjer se nahaja postaja Mir. In
tukaj se priËne vzpon na Elbrus.
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SLOVENCI NA VRHU GORE MED EVROPO IN AZIJO 

MRAZ IN VETER NA VRHU

Aklimatizacijski vzpon na Gumachi Peak (foto: Joæe Ornik)

PloËevinasti “Garabashi BoËki”, v ozadju oba vrhova Elbrusa
(foto: Joæe Ornik)

AKLIMATIZACIJA V DOLINI ADYLSU

»lani ekipe Joæe Ornik (PD Hakl Sveta Trojica), Meta
Meh (AO PD Celje), Vesna Krajnc (AO PD Celje),
Barbara Drnovπek (PD Mengeπ) in Saπo ∆osiÊ (PD
Ruπe) smo potovanje priËeli v Münchnu in sicer s po-
letom proti mestu Mineralny Vody, od koder vodi pot
v republiko Kabardenijo Balkarskajo. Nadaljevanje
sledi po rodovitni dolini reke Baksan v kraj Terskol, ki
je zimsko πportno letoviπËe in izhodiπËe za vzpone v
osrednji masiv Kavkaza. 
Z odliËnima vodnikoma, vodjo Yuryjem Kolomietsem

»EZ LEDENA PROSTRANSTVA PROTI VRHU

Nastanjeni v bazi na viπini 3850 metrov v nekakπnih
velikih cisternah, ki so predelane v bivalnike — imenu-
jejo jih tudi “Garabashi BoËki” ali slovensko “sodËki
Garabashi”, smo opravili πe aklimatizacijska vzpona
po poboËju, ki se vzpenja poti vrhovoma Elbrusa. Pr-
vi je bil do ostankov koËe Priut 11 na viπini 4150 me-
trov, ki je pogorela v poæaru v osemdesetih letih in da-
nes predstavlja nekakπno gradbiπËe nove koËe ter
obilico niË kaj Ëednih kupov starega æeleza. Drugi
vzpon nas je vodil do skal Paschtuhova Rocks na vi-
πini 4750 metrov. Nahajajo se sredi πirokega ledene-
ga prostranstva in nekaterim odpravam sluæijo kot
vmesni tabor pred vzponom na vrh. 
28. julija smo priËeli vzpon ob pol peti uri zjutraj. Naj-
prej nas je na viπino 4400 metrov zapeljal za potnike
prirejen teptalec snega, ki nam je skrajπal pot za kak-



πne tri ure. Sicer smo ta del poti prehodili æe ob za-
dnjem aklimatizacijskem vzponu, tokrat pa smo za
vsak sluËaj sklenili prihraniti nekaj Ëasa. MogoËe
nam pride prav ob sestopu. Nato smo se podali na
hojo po dolgem in strmem ledeniku v smeri Zahodne-
ga vrha. Pot vodi preËno Ëez ledenik, tudi poleti pre-
krit z debelo sneæno odejo, ki je ponoËi in v jutranjih
urah dobro pomrznjena. Pohod do sedla med obema
vrhovoma na viπini 5250 metrov traja kar nekaj dol-
gih ur. Nadaljevanje je po strmini okoli 40 stopinj do
platoja tik pod vrhom. V rokah cepini, na nogah de-
reze, navezani nismo bili, saj je bilo vreme lepo in ra-
zmere dobre, pot pa nam je kazala tudi utrjena gaz.
Najviπjo toËko smo dosegli ob 12.20. Za nagrado nas
je vrh na 5642 metrih priËakal v prelepem sonËnem
vremenu, a æal tudi z izredno moËnimi vetrovi in tem-
peraturo okoli 20 stopinj pod niËlo. »e priπtejemo πe
hitrost vetra in Ëakanje na konec “fotodelavnice” Ko-
rejcev, ki so bili v danem trenutku prav tako na vrhu,
je postalo naπe fotografiranje prava “ledena avantu-
ra” za telo in predvsem prste na rokah. A razgled je
veliËasten, saj je sam vulkan Elbrus nekoliko odma-
knjen od centralnega masiva Kavkaza in tako naπe
oko potuje med veliËastno verigo pettisoËakov na ju-

gu, kjer pogled seæe prek meja v Gruzijo, in velikan-
sko ravnico na severu. 
Sledil je kar dolgotrajen in naporen sestop proti ba-
znemu taboru, ki pa ga je na sreËo kot na celotni turi
spremljalo Ëudovito vreme. Ob petih popoldne smo
bili spet vsi na izhodiπËu.

TUDI NASLEDNJE LETO NA ELBRUS

Po Ëisto pravi proslavi v prihodnjih dveh dneh (beri:
imenitnem pivu in vodki) smo se vrnili v kraj Mineralny
Vody, od koder smo zadnji dan julija poleteli proti
Münchnu. In ... kjer so istega dne, pravzaprav natan-
Ëno v tistem trenutku ËeËenski uporniki ugrabili 40 po-
tnikov avtobusa, kar smo izvedeli πele zveËer, ko smo
prijetno utrujeni, vsi zdravi in polni vtisov ob televizor-
ju spremljali veËerna poroËila.
Vzpon na Elbrus bomo ponovno organizirali v letu
2002 in sicer ob pomoËi iste agencije. Kavkaz je ide-
alen tudi za najzahtevnejπe plezalce (zaradi dolgih
smeri v stenah πtiritisoËakov), tiste, ki bi æeleli na ime-
niten, a zahteven treking, pozimi pa pridejo na svoj
raËun ljubitelji turnega smuËanja. Seveda pa ne poza-
bite na odliËno helikoptersko smuËanje po strminah
kavkaπkih gora!
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NOVICE IZ VERTIKALE (ureja Boris Strmπek)

SOLO »EZ HUANDOY

Pavle Kozjek je letoπnje poletje poskrbel, da v Andih ne pozabijo na “slovenske norosti”. »ez severno steno ju-
ænega Huandoya (6160 m) je sam preplezal izredno teæko prvenstveno smer, katere ocena ED+ nam seveda ne
pove veliko. Veliko konkretnejπa je njegova izjava, da v lednih stenah πe ni splezal zahtevnejπe smeri. In Pavle
jih ima za seboj æe kar nekaj.
V perujske Ande se je odpravil skupaj z Urbanom Golobom. Po aklimatizaciji v Cordilleri Negri in na Piscu, od
koder se lepo vidi stena Huandoya, sta se odpravila pod steno. Urban je imel med dostopom teæave, slabo se je
poËutil, zato se je odloËil za sestop, za Pavleta pa se je priËel nenaËrtovani solo vzpon. Ob pol πestih zjutraj je
vstopil v steno, kjer ga je v zgornjih dveh tretjinah Ëakalo veliko skale. Stena mu sicer ni bila popolnoma nezna-
na, saj je pred leti v njenem osrednjem delu preplezal novo smer Inkovsko zlato, toda kljub vsemu se je odloËil,
da se bo vzpenjal le tako dolgo, da se bo πe poËutil varnega in bo imel πe moænost sestopa. Plezal je izredno la-
hek, saj s seboj ni imel nahrbtnika, v æepih vetrovke le Ëelno svetilko, Ëutaro, tri energetske ploπËice, vponko, ne-
kaj pomoænih vrvic in rezervne rokavice ter majhno digitalno kamero. Ves Ëas je plezal z derezami in cepini, tu-
di v skalnih delih, kjer so bile razpoke v granitu kot ustvarjene za konice cepinov. »ez strmo, mestoma tudi nav-
piËno steno, ki je bila posejana tudi s previsi, je splezal v enem zamahu in bil ob 12.49 na vrhu Huandoya. Ne-
kaj teæav je imel v zgornjem delu, da je naπel pravi æleb, ki ga je pripeljal na vrπni greben. Med vzponom je po-
skrbel tudi za dokumentacijo, v steni pa je v eni od skalnih poËi ostala zagozdena njegova Ëutara. Za ponavljal-
ce, pravi, Ëe jih bo kaj. 1000 metrov visoko smer je poimenoval No fiesta hoy dia!!! ali po naπe Danes ni zaba-
ve!!! V oktobrski πtevilki bo veË o andski pustolovπËini povedal sam.

Obvestilo dopisnikom Planinskega vestnika
Dopisnike Planinskega vestnika prosimo, da nam svoje prispevke poπiljajo v elektronski obliki na naslov
pv@pzs.si oziroma na disketi na naslov Planinske zveze Slovenije (Dvoræakova 9, p. p. 215, 1000 Ljubljana, z
dopisom “za Planinski vestnik”). Besedilo, ki ga ni potrebno urejati (brez tabulatorjev, dvojnih razmikov in raz-
nih stilov), naj bo po moænosti napisano z urejevalnikom Word. Le izjemoma bomo sprejemali tudi rokopise.
Fotografski material je zaæeljen v obliki diapozitivov, negativov ali digitalnega posnetka (format tiff, jpeg). Origi-
nale bomo vrnili avtorjem. 
Planinski pozdrav! Uredniπtvo Planinskega vestnika



BORIS STRM©EK

Ko sem razmiπljal, katero smer bi izbral kot prvo za
naπo novo rubriko, v kateri bomo vsak mesec pred-
stavili po eno smer v stenah naπih gora, sem bil kar
nekako v dilemi. Ene so preteæke, ene so nepopular-
ne, spet druge kar preveË “obrabljene”, nekaterih je
“sam πoder” ... In vse bolj mi je na misel prihajala se-
verna stena Ojstrice (2350 m) nad Logarsko dolino.
Prav zares markantna stena, v kateri pa lahko veË ali
manj sreËujete samo ©tajerce oziroma alpiniste iz se-
verovzhodnega dela Slovenije, ostali le redko zaidejo
v ta konec. To je podobno kot pri smuËanju, ko se Lju-
bljanËani drenjajo na Krvavcu ali v Kranjski Gori (Ëe
sluËajno ima sneg), za Pohorje pa so le beæno sliπali.
O smuËanju na Pohorju pa ... Kar pridite in prijetno
boste preseneËeni! Na Pohorje in v Logarsko!

kar je seveda pretiravanje, je pa smer dovolj zanimi-
va, da bi spadala v zbirko vsakega resnega alpinista
in to æe v njegovih uËnih letih. Kljub zmernim teæavno-
stim pa ne gre pozabiti, da je vzpon skupaj s sesto-
pom dokaj zahtevna tura in zahteva nekaj kondicij-
skih (in psihiËnih) priprav, πe posebej za tiste, ki naj-
veËje podvige opravijo v plezalnih vrtcih deset minut
hoje od avta. 
Kot prva sta jo 11. in 12. avgusta 1941 preplezala
Franc Herle in Gustl Vrπnik, to pa je bilo nekakπno
sklepno dejanje generacije, katere napredek je preki-
nila 2. svetovna vojna. Odnesla je mnoga alpinistiËna
imena, med njimi pa sta bila na æalost tudi avtorja na-
πe smeri.

HERLETOVA VOTLINA, PRE»NICA ...

Najprimernejπe izhodiπËe je Logarska dolina oziroma
KoËa na KlemenËi jami pod Ojstrico (1208 m), do ko-
der je slabo uro hoje iz doline. Æe sam obisk koËe je
posebno doæivetje, saj vas bosta njena “πefa” Tone
PavliË — »if in Andrej Grudnik — Drejc tako prijazno
sprejela, da boste le steæka odπli naprej. Sta izkuπena
alpinista in pri njiju boste dobili tudi kakπen koristen
nasvet. Od koËe je do stene πe dobro uro hoje, ves
Ëas pa sledimo markirani poti. V prostrani krnici Zgor-
nja jama, kjer se razcepita pot Ëez ©karje in Kopinπko-
va pot, πe okoli deset minut sledimo slednji in nato
med balvani ter Ëez meliπËe pridemo pod πirok kotel,
kjer vstopi veË smeri. Po obilnih zimah bomo imeli na
vstopu nekaj teæav s sneæiπËem, v tem delu pa pred-
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NA©A SMER: HERLE — VR©NIK V OJSTRICI

»EZ STRMI OBRAZ KRALJICE NAD LOGARSKO DOLINO

VeËerni obraz Ojstrice (foto: Boris Strmπek)

SMER PREDVOJNE GENERACIJE

V strmem zidu Ojstrice je kar nekaj priljubljenih in po-
gosto obiskanih smeri, kot so Ogrin-Omerza (V+,
490 m), Spominska smer Iva Reye oziroma Zmaj
(VII-, 470 m), Modec-Reæek (V+, 500 m), Desna (V+,
550 m), med njimi pa je zagotovo najveËja klasika
Herletova smer. Smer Herle-Vrπnik, kakor je njeno
celotno ime, se mi je zdela primerna za prvo predsta-
vitev iz veË razlogov. Najprej zaradi njenega zgodo-
vinskega pomena (pred kratkim je minilo 60 let od
njenega nastanka), je zmerne teæavnosti, poleg tega
pa sem jo pred kratkim preplezal z mojo boljπo polo-
vico. Bo kar dovolj razlogov. Sicer pa smer razen v
enem razteæaju, znameniti preËnici, ne doseæe pete
stopnje in je primerna tudi za zaËetnike, v njej pa se
zvrsti veliko razliËnih tipov plezanja in tudi kvalitet
skale. V najnovejπem vodniku sem videl celo opom-
bo, da je to ena najlepπih smeri v slovenskih Alpah, Prizor iz stene (foto: Joæica Mali)



stavlja nevarnost tudi padajoËe kamenje iz stene, pre-
dvsem takrat, ko je nad nami æe kakπna naveza. 
Najprej se bo treba prebiti Ëez laæji, a nekoliko kruπljiv
spodnji del (II-III), ki sledi nekakπni πiroki grapi, ko pa
se po 100 metrih zapre, krenemo po gruπËnati polici
proti levi do konca. Tukaj se priËne zares. Prehod na-
prej je mogoË levo Ëez majhen previs (IV+) in nato
sledimo razËlembam ves Ëas rahlo levo navzgor (III)
proti sistemu votlin. Skala tukaj ni najboljπe kvalitete,
a pravi alpinisti se na to zaradi zmernih teæav niti ne
ozirajo. Ko doseæemo prvo votlino, se smer obrne na-
zaj proti desni in tako plezamo iz ene votline v drugo,
po dveh razteæajih (III-IV) pa navzgor v najveËjo —
Herletovo votlino. Prostrana votlina, ki je vËasih nudi-
la zavetje mnogim navezam, je opremljena celo z
“naravnim vodovodom” za primer kakπne hude æeje,
naletimo pa lahko seveda tudi na kakπne ostanke
konzerv zgodovinske vrednosti. Primeren kraj, da se
olajπate, Ëe niste tega storili æe kje pod steno, saj vas
kmalu Ëaka “najzabavnejπe” mesto v smeri. 
Iz votline krenemo desno navzgor (IV+), kjer nas za
vogalom priËaka strma greda z dobro skalo in nas pri-
pelje na vrh nekakπnega stolpiËa (IV). Ker je nadalje-
vanje preËnica, boste nekoliko v dilemi. Spodaj vodi
πiroka poË proti levi, klini pa gredo naravnost navzgor.
Najprej je treba nekoliko navzgor, potem πele opazi-
mo pravo preËnico. Sicer je opremljena s klini, vendar
bodo nekateri kakπnega zagotovo πe pogreπali, saj je
ta del resniËno izpostavljen. Najbolje, da pustite staro
leseno kajlo pri miru, oprimkov je dovolj, samo hitri
morate biti. In ko æe mislite, da ste preko, vas Ëaka
najteæje mesto. Zadnji metri navzgor do majhne lope,
kjer je varovaliπËe, so precej gladki, pomagamo pa si
lahko tudi z luknjo, ki je ostala od svedrovca. Zavrta-
la sta jo prva plezalca in velja za prvo v naπih stenah.
Tudi na zaËetku razteæaja sem ob zadnjem vzponu
opazil podobno luknjo. Do sedaj sem vedno mislil, da
je samo ena. Kakor koli, v tej smeri so bili zavrtani pr-
vi svedrovci pri nas in æe zaradi tega dejstva je ta
smer dovolj zanimiva. Kakπen “friko” bi si tako æelel ta
del smeri na gosto navrtan, Ëeprav je le VI-. 
Ko je znamenita Herletova preËnica za nami (glede
na to, da je v tej smeri vse poimenovano po Herletu,

je bil oËitno vodja naveze), se priËne najlepπi del
smeri. Do vrha je skala zelo dobra, priËaka pa nas tu-
di nekaj zmerno teækih mest. Najprej je treba πe dalje
proti levi, celo malo navzdol (IV+), nato pa navzgor po
πiroki izstopni zajedi (IV). Na sredi je πe pravi kamin,
v njem pa hlad, ki sredi poletja celo prija. Nad kami-
nom se stena poloæi in kmalu smo Ëez izstopni gruπË
pri jeklenici Kopinπkove poti. Odpre se pogled na Ro-
banov kot in greben na drugi strani, kjer se daleË na
zaËetku doline dviga Kriæevnik s svojo strmo steno,
kamor se bomo v prihodnosti tudi odpravili. 

SESTOP »EZ VRH

Za sestop imamo dve moænosti. Lahko gremo navz-
dol po zavarovani Kopinπkovi poti, lahko pa se povz-
pnemo πe nekoliko navzgor po jeklenicah, ki vodijo po
robu stene, preËimo sneæiπËe (ali meliπËe) pod vrπnim
delom Ojstrice, se povzpnemo na vrh in nato sestopi-
mo po poti Ëez ©karje, ki ni zahtevna. Druga moænost
vam bo vzela nekaj veË Ëasa, je pa bolj “prava”. V da-
naπnjem Ëasu so alpinisti æe kar pozabili, da imajo go-
re tudi vrhove, z vrha pa se bo odprl dovolj lep raz-
gled, da boste primerno nagrajeni. Sicer pa boste æe
Ëez dve uri hladili dlani na steklenici pri »ifu in Drej-
cu. Za prenoËevanje je najugodnejπa moænost v KoËi
na KlemenËi jami, redki obiskovalci severne stene Oj-
strice pa pridejo na to stran s Koroπice, kjer je Kocbe-
kov dom (1808 m). NekoË je bil pod steno tudi bivak,
katerega ostanke lahko πe vedno vidite na poraπËeni
glavi desno pod steno, a to je æe zgodovina. 
Kar se tiËe opreme, je ne potrebujete veliko: deset si-
stemov, predvsem zaradi preËnice, kakπen klin za
vsak sluËaj, tisti, ki gredo bolj na “ziher”, pa bodo zra-
ven seveda vzeli malo veË æelezja. Smer je za svojo
teæavnost dovolj opremljena, se pravi, da so razen v
preËnici klini bolj redki. Skico smeri najdete v knjigi
Slovenske stene (MiheliË, Zaman; Cankarjeva zaloæ-
ba 1987) in v plezalnem vodniku Logarska dolina —
Vzhodni del (BabiË, Golnar, Savelli; PZS 1998), pri
orientaciji pa si lahko pomagate tudi z zemljevidom
Kamniπke in Savinjske Alpe (PZS, 1:50.000) ter Grin-
tovci (PZS, 1:25.000). Ja, pa za Neπtajerce bo potre-
ben tudi Atlas Slovenije. 
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NOVICE IZ VERTIKALE (ureja Boris Strmπek)

OGRE PRENEVAREN

Majhna slovenska ekipa pod vodstvom Silva Kara, Ëlani so bili πe Urban Aæman, Tomaæ JakofËiË, Peter Meænar
in zdravnik Damijan Meπko, si je za cilj izbrala goro Ogre v centralnem Karakorumu v Pakistanu. 7285 metrov
visoka granitna gora spada med najzahtevnejπe cilje tega podroËja, ki je æe sicer znano po teækih skalnih in kom-
biniranih stenah. Ker je bilo za najviπji Ogre letos zainteresiranih πe nekaj drugih ekip, so si slovenski alpinisti ra-
je izbrali jugovzhodni steber, ki pripelje na πe neosvojeni Vzhodni vrh Ogreja. Tako Centralni kot tudi Vzhodni
vrh Ogreja sta do sedaj zavrnila πtevilne odprave, do letos edini uspeπni vzpon na najviπjega pa je æe davnega
leta 1977 uspel legendarnima Dougu Scottu in Chrisu Boningtonu, ki pa sta imela veliko teæav pri sestopu.
Naπa ekipa je imela v naËrtu vzpon v alpskem slogu, zato so imeli s seboj le malo fiksnih vrvi. Æe do stene jih
je Ëakalo (noËno) plezanje v teækem in nevarnem terenu, tam so nato na viπini 5250 metrov postavili pomo-



æno bazo — ABC — in porabili vseh 300 metrov vrvi. Po aklimatizaciji in slabem vremenu so se z vso potrebno
opremo in hrano za 10 dni odpravili v ABC. Do sedla, kjer bi priπli na raz, ki je bil varen pred padajoËim kame-
njem in plazovi, jih je Ëakalo 350 metrov stene. Polovica stene je bila skalnata z jeziki Ërnega ledu in preko so
ves Ëas padali plazovi kamenja in ledu, tudi ponoËi. Ugotovili so, da tega dela ne bodo mogli preplezati v ne-
kaj hladnih noËnih urah, potrebovali bi veË noËi opremljanja z vrvmi, ki pa jih niso imeli veË. Ko je priËelo πe
sneæiti, so se enoglasno odloËili za sestop. Stena je bila tokrat prenevarna in ni imelo smisla tvegati. Poskusi-
li so πe z vzponom na okoli 6000 metrov visok stolp, dvojËek Trango Towerja, vendar so morali 500 metrov
pod vrhom obrniti zaradi poslabπanja vremena. Poleg teæav z vremenom in razmerami pa so imeli teæave tu-
di s satelitskim telefonom, ki nikakor ni deloval. A domov so se vrnili æivi in zdravi, kar je najpomembnejπe.

MARIBOR»ANI V LADAKU

Aleksander Duπej, Peter Ferk in Andrej Jeler, vsi Ëlani AO Kozjak iz Maribora, so se spopadli z indijsko biro-
kracijo in obiskali podroËje Ladak. Zaradi manjπega vpliva monsuna na tamkajπnje vreme so v ladaπkih gorah
moæni vzponi tudi sredi (naπega) poletja. MariborËani so se vzpeli na 6210 metrov visoki Stok Kangri, nato pa
πe na 6400 metrov visoki Kang Yatze, kjer so splezali 1200 metrov visoko smer naklonine do 60 stopinj. Ra-
zmere niso bile najboljπe, gazili so globok sneg, pod vrhom pa so le steæka preËili krajno poË. Pravijo, da je v
bliæini πe precej zanimivih vrhov, celo sedemtisoËakov, gneËe pa je bistveno manj kot na primer v Nepalu. 

HUBERJEVA 8C V DOLOMITIH

Nemec Alexander Huber je pozimi leta 1999 v πtiridnevnem samostojnem vzponu v severni steni Zahodne Ci-
me (Tre Cime di Lavaredo) preplezal smer Bellavista, ki poteka med ©vicarsko in Streho sveta. Za smer je
uporabljal samo klasiËno varovanje, brez svedrovcev, letos poleti pa se je ponovno vrnil v smer in jo 18. julija
tudi prosto ponovil. Smer, ki je previsna kar za 60 metrov, je varovana samo s klini, Huber pa je za uspeπno
prosto ponovitev potreboval pet tednov πtudija. Najteæji razteæaj je ocenil z 8c. Sicer pa deset razteæajev sme-
ri, ki poteka Ëez najteæji spodnji del stene, visok okoli 200 metrov, predstavlja nekakπno novo poglavje proste-
ga plezanja v gorah predvsem zaradi klasiËnega varovanja tudi na najteæjih mestih. V sedanjem Ëasu je paË
popularnejπe opremljanje smeri s svedrovci. Smer, o kateri bo v prihodnosti zagotovo πe govora, je po razte-
æajih ocenjena 7b, 6c+, 6a+, 7a+, 7b, 8c, 8a, 7a, 6c in 6b. 

CRUZ DEL SUR V TUJIH REVIJAH

Smer, ki sta jo lani preplezala Silvo Karo in Mauro Bole — Bubu v vzhodni steni El Esfinge v Cordilleri Blanci
in je zaenkrat z oceno 7c+ najteæja prosto preplezana smer v Andih, se je kar pogosto pojavila v tujih gorni-
πkih revijah. Tako so bili Ëlanki in fotografije objavljeni v revijah Rivista della Montagna (Italija), Vertical Roc
(Francija), Klettern (NemËija), Desnivel (©panija), Climbing (ZDA), Everest (»eπka), Gory (Poljska), pa tudi v
zbornikih, kot je American Alpine Journal in avstrijski Berg, bo smer Cruz del Sur naπla prostor. Sicer pa je v
marËevski πtevilki Desnivela opisana stena z vsemi smermi in skicami za tiste, ki jih je zamikal granit v Andih.
V julijski πtevilki Kletterna je o Silvu Karu objavljen daljπi Ëlanek, glede na nekaj novih slovenskih doseækov pa
lahko spet priËakujemo naπo navzoËnost v tujem tisku. 

SLOVENSKE ALPINISTKE NA DENALIJU

Anja Brvar, Tina di Batista in Mojca Æerjav (vse tri AO Matica) so predstavljale zelo redko popolnoma samo-
stojno æensko odpravo na najviπji vrh Severne Amerike — Denali (6169 m), kljub svoji mladosti pa so dokaza-
le, da se lahko enakovredno kosajo z moπkimi kolegi. Pod goro, ki je znana zaradi mraza in spremenljivega
vremena, so priletele 13. julija, nato pa so se s teækimi nahrbtniki in sanmi odpravile Ëez ledenik Kahiltna. Dan
in pol so potrebovale do viπine 3300 metrov, kjer so naπle æe narejen iglu (πotor namreË zaradi moËnih vetrov
ni primeren), v naslednjih dveh dneh pa so z opremo dosegle bazo na viπini 4300 metrov. Do vrha je πe en
vmesni tabor na viπini 5200 metrov, kamor so se najprej povzpele za aklimatizacijo, od tam pa sta Anja in Ti-
na smuËali po stranskem ozebniku. Normalni pristop poteka po skalnem grebenu, ki sta se mu tako izognili,
vendar pa sta imeli niæje velike teæave zaradi megle, ko sta morali iskati prehode med ledeniπkimi razpokami.
21. julija so se povzpele do zadnjega tabora, s seboj pa so imele lahek πotor, ki so jim ga posodili Japonci,
dve spalni vreËi in hrano za tri dni. Naslednji dan so preæivele v πotoru, saj je bil zunaj hud mraz in je pihal mo-
Ëan veter. 23. julija je bilo jasno in brezvetrno, zato so krenile proti vrhu. Skupaj z njimi so se vzpenjale πe tri
skupine, vendar so bila naπa dekleta precej hitrejπa, Ëeprav πe niso bila popolnoma aklimatizirana.Vrh so do-
segla okoli Ëetrte ure popoldan v izredno lepem vremenu in temperaturah okoli 15 stopinj pod niËlo, kar je za
tamkajπnje razmere precej visoko. Mojca je sestopila nazaj po grebenu, kjer poteka normalni pristop. Pod vr-
hom je za smuËanje precej izpostavljen in teæek greben, zato sta se Anja in Tina spustili kar naravnost z vrha
po poboËju naklonine med 45 in 50 stopinjami. Anja je spust opravila s sneæno desko, Tina pa s smuËmi. Ra-400
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zmere niso bile najboljπe, nekaj teæav pa je bilo tudi zaradi viπine, vendar sta dekleti uspeπno prismuËali do ta-
bora, πe isti dan pa so se vse spustile nazaj v bazo.
Pod goro so se sreËale tudi z Markom Prezljem, ki se je vrnil s svojega odliËnega prvenstvenega vzpona v ju-
gozahodni steni Denalija.

PREZLJEV DENALI

Marko Prezelj (AO Kamnik) se je pod Denali odpravil
skupaj z AmeriËanom Stephenom Cochom, ki ga je
spoznal med plezanjem na ©kotskem. Takoj po priho-
du na ledenik Kahiltna sta odπla na aklimatizacijski
vzpon v 650 metrov visoko steno Mini Moonflowerja,
kjer sta preplezala svojo prvo skupno smer, ki je obe-
nem tudi prvenstvena. Smer Luna je πele druga v tej
steni, prvo so preplezali teden dni prej, ponaπa pa se
s strmim estetskim kombiniranim plezanjem, teæjim od
πeste stopnje. Po dveh dneh poËitka sta vstopila v
smer WPOD v Moonflower Buttresu, kjer sta spet do-
kazala svojo odliËno pripravljenost, saj sta kot prva
uspela preplezati prosto in na pogled predel smeri
The Prow, kasneje pa πe drugo nihajno preËnico v
smeri. S tretjega lediπËa v smeri sta se brez pravega
poËitka, saj se jima je pokvaril kuhalnik, druæbo pa so
jima delali mraz in prπni sneæni plazovi, povzpela do
vrha stebra in po 25 urah zakljuËila vzpon, ki navezam
obiËajno vzame od tri do deset dni.
Sledili so πtirje dnevi poËitka in aklimatizacija na vrhu
Denalija, nato pa sta krenila pod jugozahodno Dena-
lijevo steno, ki je bila do sedaj preplezana le dvakrat,
zadnjiË pred 17 leti. Tretja smer v 3000 metrov visoki
steni se je priËela s teæavnim kombiniranim pleza-
njem (M8), po Prezljevem mnenju enim njegovih naj-
teæjih, nato so sledili πtirje nekoliko laæji razteæaji, vi-
πje pa je bila nekoliko manjπa naklonina. A πele po 25
urah plezanja sta naπla prvo primerno mesto za bi-
vak, kjer sta poËivala sedem ur in nato nadaljevala
vzpon. Viπje sta Ëez dolgo in kloæasto sneæiπËe ter lep
prehod preËila na Cassinov raz in nato dosegla vrh Denalija. Po veË kot petdesetih urah sta bila spet v ba-
znem taboru, za njima pa je ostala smer Light Traveller, ki sta jo preplezala zares zelo lahka z minimalno opre-
me. Daljπi zapis o tamkajπnjem plezanju Marka Prezlja bomo objavili v oktoberski πtevilki.

Foraker iz smeri Luna (foto: Marko Prezelj)

Alpinistom, plezalcem, smuËarjem in njihovim kolektivom
V uredniπtvu Planinskega vestnika sem zadolæen za Ëlanke, povezane z alpinizmom in πportnim plezanjem.
Zavedam se, da je brez sodelovanja alpinistiËnih in πportnoplezalskih kolektivov ter posameznikov to izredno
teæka naloga. Zato vabim k sodelovanju vse alpiniste, alpinistiËne smuËarje, πportne plezalce in druge, ki se
kakor koli ukvarjajo s temi podroËji ter æelijo, da bi bila njihova aktivnost predstavljena v medijih. V novem Pla-
ninskem vestniku bodo svoj prostor naπle informacije o delu tovrstnih sekcij, odsekov in klubov, o vzponih, te-
kmovanjih in odpravah, objavljali bomo opise in skice novih smeri, predstavljali alpiniste, πportne plezalce, ple-
zalska podroËja, bralcem priporoËali vzpone, objavljali pa tudi πirπe reportaæe, intervjuje in πe kaj, seveda po-
leg informacij in reportaæ z ostalih podroËij gorniπtva. Vsi, ki bi æeleli sodelovati s PV ali poπiljati informacije za
objavo, lahko poπiljajo material na naslov Planinske zveze Slovenije (Dvoræakova 9, p. p. 215, 1000 Ljublja-
na, z dopisom “za Planinski vestnik — alpinizem”) ali na elektronski naslov pv@pzs.si. 
V priËakovanju sodelovanja vas iz uredniπtva PV lepo pozdravljam in vam æelim obilo dobrih in predvsem var-
nih vzponov!

Boris Strmπek
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SPET V TIEN ©ANU

Iztok Tomazin se je po lanskih Nebeπkih gorah, ko zaradi slabih razmer in vremena ni uspela odprava na Pik
Pobedi (7439 m) — pravzaprav lani kljub πtevilnim poskusom nihËe ni osvojil vrha -, odloËil, da se ponovno od-
pravi tja. Z njim so odπli πe Peter Andrejek, Anæe »okl, Urban Aæman, Andrej PrinËiË in Slavko RoæiË. Po tri-
dnevnem Ëakanju v Almatyju zaradi izgubljene prtljage in po πe nekaj izgubljenega Ëasa zaradi slabega vre-
mena jih je helikopter pripeljal na ledenik Juæni Iglycek blizu Han Tengrija. Najprej so se odpravili na aklima-
tizacijsko turo na Darbaza-Tav (5462 m), kjer so vsi razen Tomazina obrnili okoli 5200 m visoko. Tomazin je
dosegel vrh in z njega tudi smuËal ter pri tem opravil prvi smuËarski spust po JV rebru (V-, 800 m), teæave so
bile S6/S4-S5. Po obdobju slabega vremena so odπli pod Han Tengri. Med aklimatizacijo je najprej zaradi bo-
lezni odnehal Andrejek, ostali so se povzpeli do sedla 5800 metrov visoko med Han Tengrijem in Pikom Ca-
pajeva (6350 m). Za bivakiranje so si skopali dve sneæni luknji. Zaradi laæjih zmrzlin se je Aæman πe isti veËer
spustil v dolino na sneæni deski, »okl, RoæiË in PrinËiË pa so sestopili naslednji dan zjutraj. Tomazin se je povz-
pel na juæni predvrh Capajeva (6100 m) in od tam kot prvi smuËal (naklonina okoli 65 stopinj). ©e enkrat je
prespal v votlini in nato 5. avgusta poskusil πe z vzponom na Han Tengri, ki ga je dosegel ob 12.30 skupaj z
ruskimi in novozelandskimi alpinisti. Tega dne se je med vzponom ponesreËil mlad ruski alpinist. Tomazin je
do veËera sestopil do votline in naslednji dan smuËal do baze. Med njegovim sestopom je vzpon na Han Ten-
gri priËel tudi RoæiË in ga 7. avgusta uspeπno osvojil, naslednji dan pa je bil æe nazaj v bazi. Iztok Tomazin se
je s kazahstanskimi alpinisti odpravil πe na Pik Pobedo, najviπji vrh Tien ©ana, do konca redakcije pa πe ni-
smo dobili novic o zakljuËku odprave.

HANZOVA POT — OPOZORILO

Gorski reπevalci postaje GRS Kranjska Gora opozarjajo, da je zavarovana plezalna Hanzova pot na Pri-
sank zaradi trdega snega teæko prehodna, zato prehod po njej zahteva ustrezno znanje in opremo: cepin,
dereze in Ëelado.
V kratkem bomo to znano pot predstavili tudi na straneh Planinskega vestnika.
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ooddmmeevvii

Druπtvo za varovanje gora —
odmev oziroma pojasnilo

Podpiram tudi slovenski del Moun-
tain Wilderness International —
Druπtva za varovanje gora -, za
katerega pa upam, da ne bo samo
ena od πtevilnih podobnih “zele-
nih” organizacij, ki vËasih delajo
pravzaprav veË πkode kot koristi.
Glede na to, da so njeni Ëlani pre-
dvsem znani in svetovno priznani
vrhunski alpinisti, bi to lahko po-
menilo, da v organizaciji ne iπËejo
πe dodatne promocije, ampak da
jih druæi iskrena, a tudi realna in
premiπljena æelja ne po ohranjanju
sedanjega stanja, saj je taka æelja
v nasprotju z vsemi naravnimi za-
koni, ampak predvsem æelja po
naravi in Ëloveku Ëim prijaznejπem
razvoju.
Vendar zaradi tega nisem bil, ni-
sem in tudi ne nameravam biti gor-
nik — ne alpski, ne vedno zeleni,
ne veter z gora, ne pripadnik enot
za bojevanje v gorah (za to sem
verjetno æe malce prestar, vendar
bi, Ëe bi bilo potrebno, tu vsekakor
naredil izjemo), ne “falirani” alpi-
nist, ne viniËarski najemnik oziro-
ma nadzornik, pa tudi ne literarni
naziv za planinca, alpinista in po-
dobno. To sem javno napisal v PV
πt. 5/2001, pa tudi v dopisu, ki je
bil priloæen moji prijavi za vËlanitev
v MWI, ki ga seveda piscu korek-
tno napisanega Ëlanka ni bilo dano
videti. Verjamem, da se mu je tako
(nehote) zapisalo, verjetno v vses-
ploπni in moderni ihti “jare gospo-
de” ob sodobnem soËasnem nes-
poπtovanju, omalovaæevanju in
preimenovanju starega, in mu zato
prav niË ne zamerim in ne priËaku-
jem nikakrπnega pojasnila, kaj πe-
le opraviËila. Vendar pa tudi veËi-
na eminentnih osebnosti, ki so za-
pisane v Ëlanku, po meni dosto-
pnih podatkih to niso bile, niso in
verjetno tudi nikoli ne bodo. So pa
bile, so in verjetno πe vedno bodo

alpinisti. Pa ne da bi se enaËil z
osebnostmi, ki so mi bile in so πe
vzorniki, vendar, spoπtujoË naπo
tradicijo, korenine ne samo naπe
osnovne organizacije, ampak tudi
naπega naroda, to enostavno ne
morem, pa tudi noËem biti.

Bojan Pollak

Planinec — gornik?

V PV 4/2001 je objavljen Ëlanek
gospoda Bojana Pollaka “Planina
in gora — kaj pa hrib?” V tem Ëlan-
ku vzbujata posebno pozornost
stavka: “Za gorniπtvo sedaj pa bi
lahko celo rekli, da daje sloven-
skim vrhovom nemπko oziroma
italijansko podobo.” in “Pri tem je
zanimivo to, da so najviπji vrhovi in
tisti, ki so bolj faliËne oblike, mo-
πkega spola (Triglav, Jalovec,
Grintovec, Stenar itd.), ostalo pa
so “gore” — ©krlatica, KoËna, Rjavi-
na, Planjava itd.”
Ta dva stavka se mi zdita tako ne-
utemeljena, da se mi odgovor na
omenjeni Ëlanek sploh ni zdel vre-
den truda. Sedaj pa se je v 6. leto-
πnji πtevilki oglasil gospod Marjan
Munda in opozoril na dejstvo, da
ima beseda “gornik” veË pomenov.
To dejstvo nam je bilo znano æe
prej in smo nanj bralce æe opozori-
li (tudi gospod Pollak). Toda bistvo
je v tem, da beseda ne izgubi niË
od svoje vrednosti, Ëe ima veË po-
menov. V vsakem jeziku je veliko
besed, ki imajo razliËne pomene.
Kateri od teh je v posameznem
pogovoru miπljen, je razumljivo iz
stavËne zveze. VeË pomenov be-
sede “gornik” torej prav niË ne
zmanjπuje njene uporabnosti.
©e nekaj o dveh besedah. Beseda
“planine” v pomenu ‘gore’ ima res
stoletno izroËilo. Toda beseda
“planine” v pravem pomenu, to se
pravi ‘zemljiπËe v gorah, ki ga izra-
bljajo za gospodarske namene’,
ima veË kakor πtiristoletno izroËilo!
“Hribi” pa v pogovornem jeziku po-
menijo vse vzpetine. Ko sem leæal
v bolniπnici, je priπel zdravnik in mi
rekel: “Ker vem, da radi hodite v
hribe, sem vam prinesel ta kamen
z Makaluja.” Torej s Himalaje. V
zvezi s to besedo je zato vsaka

polemika odveË.
Vladimir ©kerlak

Gore, hribi, planine ... in ljudje

Polemike okoli naziva tistih, ki za-
hajajo v gore, v hribe, v planine ali
na griËe, se kar ne konËajo. Avtor-
ji prispevkov so vse bolj na okopih,
pripravljeni zadati nasprotniku
smrtni udarec. Eni se vkopavajo
vrh gora, drugi utrjujejo svoje polo-
æaje v planinah ali pa napadajo s
hribov. Nekateri hodijo, vandrajo,
drugi teËejo, plezajo, bralci pa æe
teæko “prebavljamo” vse to prere-
kanje. Ali ni vseeno, kako nas na-
zivajo ali kakπne oznake si sami
pripenjamo? Ali ne moremo biti
planinci, pohodniki, hribovci, gorni-
ki, plezalci, alpinisti, vandrovci, πo-
drovci, skalaπi in πe kaj? Ali ni po-
membnejπe, kaj v gorskem (ali hri-
bovitem ...) svetu doæivljamo, kako
se vedemo do narave in soljudi,
kaj ostane za nami in v nas? Mal-
ce strpnosti nam res ne bo πkodilo
tudi pri tem — Ëeprav vem, da je to
od Slovenca teæko priËakovati.
Morda je pa obilica izrazov, ki opi-
sujejo naπe poËetje v gorah, le
odraz bogastva jezika. Gore
(oprostite, hribi oziroma planine)
so del slovenske zgodovine, del
æivljenja Slovencev, zato ne pre-
seneËa πiroka paleta izrazov, po-
vezanih s tem okoljem. Nasprotno
bi od jezikov na atolih Polinezije
teæko priËakovali tovrstno raznoli-
kost. Dlje od plezanja na kokosove
palme verjetno ne bi priπli.
Da pa teæav s hribi in gorami nima-
mo samo Slovenci, dokazuje tudi
elektronska diskusija, imenovana
Hribi proti goram (Hills Vs. Mo-
untains), ki je letos spomladi po-
tekala na Mountain Forumu
(www.mtnforum.org). V kratkem
povzetku si bomo ogledali njene
zakljuËke.
»eprav so se staknile mnoge uËe-
ne glave, niso priπli do rezultatov,
ki bi zadovoljili prav vse. Mnogi bi
se strinjali, da je iskanje takih defi-
nicij hudo jalov posel. Nekateri,
predvsem razni naravoslovci, so
iskali toËne definicije, ki temeljijo
na merljivih parametrih okolja. Bolj 403
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druæboslovno usmerjeni so iskali
definicije, kjer bi upoπtevali tudi
Ëlovekov pogled. Za Nepalce so
hribi zeleni, poraπËeni, gore pa so
bele, zasneæene. Za prebivalce
neke pakistanske vasi ni dileme:
hribi so tiste zemeljske oblike, kjer
sta prst in obilno rastje, gore pa so
skalnate in to ne glede na viπino.
Znanstveniki se seveda bolj navdu-
πujejo nad razlagami, ki izhajajo iz
merljivih lastnosti terena. Zanimiva
je definicija, ki temelji na viπini in
strmini (Han Hunni, Ambio, avgust
1999). Ta dva glavna kriterija vpli-
vata na klimo, talne in vodne pro-

cese ter na vegetacijo. Tako je na-
jopaznejπa razlika med gorami in
niæavjem odsotnost viπinskih pasov
v slednjem. Ne glede na zemljepi-
sno πirino so na gorah izoblikovani
viπinski pasovi vegetacije, medtem
ko so hribi prenizki, da bi na njih
nastale viπinske razlike v rastju.
Na viπini in naklonu temeljijo πe
nekatere razlage, med njimi tudi
novejπa v izvedbi WCMC-ja
(World Conservation Monitoring
Centre), ki upoπteva πe lokalni re-
lief. Da vzpetina postane gora,
mora izpolnjevati naslednje kriteri-
je: viπina veË kot 2500 metrov; vi-
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πina od 1500 do 2500 metrov, Ëe
je naklon veËji od 2 stopinj; viπina
od 1000 do 1500 metrov, Ëe je na-
klon veËji od 5 stopinj in v polme-
ru 7 kilometrov lokalni relief pre-
sega 300 metrov viπinske razlike;
viπina od 300 do 1000 metrov, Ëe
lokalna viπinska razlika reliefa
presega 300 metrov. 
Pa kljub vsem doloËenim kriteri-
jem nekatere zemeljske oblike tu-
di s to razlago teæko razvrstimo.
Absolutne resnice torej ni, zato
hribovci, gorniki, planinci: hitro na
okope na robu svojih vrtiËkov!

Igor Maher

GriËi, hribi, gore ... (foto: Igor Maher)

Planinskim druπtvom
Vabimo druπtva, posebno tista, ki se v rubriki Druπtvene novice redkeje pojavljajo, da nas obveπËajo o svo-
jih dejavnostih. PoroËila naj vsebujejo vse podatke, ki so potrebni za objavo: kdaj, kje in kaj se je dogaja-
lo. PoroËila o druπtvenih izletih naj imajo podatke o tem, kam in kdaj je bil izlet ter koliko je bilo udeleæenih.
Æal prispevkov brez tega ne bomo mogli objaviti. Obvestila naj bodo kratka in jedrnata (do tisoË petsto zna-
kov brez presledkov). Svoje prispevke poπiljajte v elektronski obliki na naslov pvÆpzs.si ali na disketi na na-
slov Planinske zveze Slovenije (Dvoræakova 9, p. p. 215, 1000 Ljubljana, z dopisom “za Planinski vestnik”).
»e tega ne morete, poπiljajte prispevke tako kot do zdaj. 
»e vaπe druπtvo izdaja svoje druπtveno glasilo, vas prosimo, da nam ga prav tako poπljete na naπ naslov.
Zanimive Ëlanke bomo z vaπim privoljenjem objavili tudi v Planinskem vestniku. 

Uredniπtvo Planinskega vestnika 
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podatkov. In to bralec tudi razloËno
zazna. Zgodovina alpinizma je po
MlaËevo preveË nepovezana, pre-
veË je dogodkov, krajev in udele-
æencev, da bi bilo mogoËe zadevo
lepo sistematizirati. Je to slabo ali
dobro? Ko bralec odloæi knjigo, je
vsekakor bogatejπi za odseve Ëa-
sa dobrih sto let, od “najstarejπe-
ga” predstavljenega alpinista, kra-
lja πvicarskih vodnikov Melchiorja
Anderegga (1827-1914), do Amil-
careja Cretierja (1909-1933), odli-
Ënega alpinista iz Val d’ Aoste, ka-
terega obetavno plezalsko kariero
je mnogo prezgodaj prekinila ne-
sreËa na Matterhornu. Alpinisti,
predstavljenih je dvanajst, med nji-
mi tudi ena alpinistka, si sledijo po
letnicah rojstva. ZnaËilno za veËino
predstavljenih “pionirjev” je, da so
doËakali izjemno visoke starosti
(preko devetdeset let), le trije so iz-
gubili æivljenje v gorah, pri Ëemer je
Ettore Castiglione — Nino postal ær-
tev Ëlovekoljubne dejavnosti (ko je
med vojno iz Italije skrivoma vodil
Æide v ©vico), alpinistka Paula Wi-
esinger pa je πe æiva. Bralec ob
prebiranju spozna takratno stanje
v samotnih gorskih vaseh, pogum
in skromno opremo alpinistov, te-
æavne dostope do sten (Hans Ertl
se je pod Ortler iz Münchna napo-
til kar s kolesom, s soplezalcem
sta vozila 22 ur), dostikrat revno
prehrano, prenoËevanja pod milim
nebom. In vendar so ti ljudje sega-
li preko meja svojih moËi tako odlo-
Ëno in razvidno, da so naπli dostoj-
no mesto v zgodovini. Po drugi
strani pa skozi besedilo odsevajo
trenja, ki so bila, kot kaæe, v alpini-
stiËnih krogih od nekdaj in ki so do-
stikrat povzroËila, da je bil doloËen
dogodek prikazan v precej napaËni
luËi ali pa je bil celo zamolËan. Bi-
ne MlaË pravi, da je alpinizem
πport, kjer so alpinisti hkrati igralci
in gledalci, torej ni tistih neodvisnih
gledalcev, ki jih najdemo ob robu
igriπË pri razvpitejπih πportih. ©port,
v katerem je najveË plemenitih pri-
mesi, ima praviloma najmanj gle-
dalcev. Zato je velike alpinistiËne
dogodke tudi teæje presojati.
Na skoraj dvesto straneh knjige

bralec izve marsikaj o opremi, o ra-
zvoju cepina, klinov, plezalnih te-
hnik. Bere o teæavah, ki jih je prine-
sla prva svetovna vojna, ko je na
frontah padlo veliko πtevilo mladih,
nadarjenih in pogumnih alpinistov,
ki bi v drugaËnih razmerah verje-
tno tudi naπli mesto med “pionirji”.
Seveda ni vse le tragiËno, Bine
MlaË je izbrskal nekatere prav za-
nimive anekdote, povezane s tvor-
ci alpinistiËne zgodovine. Tako so
denimo ti ljudje, kadar niso bili v
stenah, pomagali pri vaπkih opravi-
lih. Hanns Fiechtl je s fanti nekoË
popravljal cerkveno streho, in kot
je bilo v takratnih Ëasih, sploh pa
med alpinisti, moderno, so poπte-
no vlekli iz pipe. Dima je bilo nad
streho precej in vaπËan, ki fantov
ni videl, je poklical gasilce. Ti pa so
ob prihodu ugotovili, da so poær-
tvovalni vaπki fantje ravnali samo-
zaπËitno in “ogenj” kar sami poga-
sili. Tudi zgodba vodnika Melchior-
ja Anderegga je zanimiva. Slabo je
znal angleπko, njegove stranke pa
so bili veËinoma prav Angleæi. Ko
jih je povpraπal, kako naj jih kliËe,
so mu rekli, naj posluπa, kako se
oni ogovarjajo, pa bo. In Ëez Ëas
jih je poimenoval “papa”, “Lucy”
ipd. Celo zadrti Angleæi, vajeni na-
ziva “sir”, so mu oprostili.
Seveda pa je jedro knjige poveza-
no s samimi vzponi, torej z dogaja-
njem “tam gori”, v stenah, grapah,
na poliËkah, v previsih in na grebe-
nih. Bralec tako izve za vse po-
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Veliki pionirji alpinizma — 3.

Bine MlaË, Veliki pionirji alpinizma,
Didakta, Radovljica, in Planinska
zveza Slovenije, Ljubljana, 2001
Obrazi, dejanja, besede. Tako je
Bine MlaË podnaslovil svojo tretjo
knjigo Veliki pionirji alpinizma, v
kateri predstavlja velike alpiniste
preteklih dveh stoletij nekako do
zaËetka druge svetovne vojne, to-
rej do prehoda “modernega” alpi-
nizma v t. i. sedmo fazo gorniπtva.
Avtor namreË v uvodnem poglavju
razvrsti gorniπtvo v osem razvojnih
faz, od pragorniπtva do amerikani-
zacije alpinizma v drugi polovici
sedemdesetih let dvajsetega sto-
letja. Smemo razumeti, da avtor
enaËi gorniπtvo z alpinizmom, ali
je alpinizem le del gorniπtva? Ka-
kor koli, v knjigi je beseda o alpini-
stih, o tistih, ki so predvsem pleza-
li, ki so utirali nove smeri preko
skalnih ali zaledenelih sten, preko
katerih prej πe nihËe ni πel. 
Obrazi, dejanja, besede — takπna
je tudi vsebina MlaËevega pisanja.
Mnoæica obrazov, dogodkov, misli
— avtor æe v uvodu pravi, da je mo-
goËe, da bo bralec kje zaËutil raz-
trganost besedila in nametanost Paula Wiesinger
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membnejπe smeri, ki so jih posa-
mezni alpinisti vrisali v obliËja go-
ra. Skupaj z njimi se prebija preko
stene, med padajoËim kamenjem,
v neskonËnih, mrzlih noËnih biva-
kih. In z njimi deli veselje, ko za
beæen trenutek postojijo na vrhu
stene, beæen trenutek v primerjavi
s Ëasom, ki so ga prebili v njej. 
Poleg æe prej omenjenih so mesto v
knjigi naπli πe naslednji veliki alpini-
sti: Alexander Burgener (tudi eden
od slavnih πvicarskih gorskih vodni-
kov), Oscar Johannes Ludwig Ec-
kenstein (patentiral je prve dereze
deseterke), Karl Blodig (prvi je stal
na vseh πtiritisoËakih Alp), Franz
Nieberl (pronicljivi in besed veπËi
“wilderkaiserski papeæ”), Otto Her-
zog — Rambo (odliËen nemπki skal-
ni plezalec po prvi svetovni vojni) in
Gabriele Boccalatte — Gallo (eden
od italijanskih akademskih mojstrov
gibanja po navpiËnici, ki je znal svo-
ja dejanja tudi lepo ubesediti). »e
bo bralec za posameznega v knjigi
predstavljenega alpinista æelel izlu-
πËiti tisto, po Ëemer je najbolj znan
oziroma kar ga najbolj oznaËuje, bo
moral prebrati vse besedilo. Nekaj
sistematizacije, morda kratek po-
vzetek na zaËetku predstavitve (po-
nekod je uvod kakπen citat, pove-
zan s predstavljenim), bi vsekakor
poveËalo vrednost knjige in izbolj-
πalo preglednost. 
V skoraj πestih straneh virov, iz ka-
terih je avtor Ërpal oziroma na ka-
tere se je skliceval, manjkata obe
avtorjevi prejπnji knjigi, ki ju v svo-
jih besedilih tudi omenja. Bralec, ki
ne pozna preteklega MlaËevega
dela, bo iz uvodnega naslova sicer
izluπËil, da je to æe tretja knjiga,
iskanje predhodnih dveh pa bi bilo
laæje, Ëe bi bili napisani tudi v se-
znamu virov. Je pa res, da sta
omenjeni tudi na zadnji strani, kjer
Bojan Zupet predstavi avtorja. 
Tretja knjiga Veliki pionirji alpiniz-
ma, kot pravi avtor sam, daje
stvarne moænosti, da “projekt”, s
katerim se ukvarja æe vrsto let, po-
lagoma pripelje h koncu. Vsi veliki
alpinisti do zaËetka druge svetov-
ne vojne so tako naπli svoje mesto
v MlaËevih knjigah. Veliko delo in

zanimiv odsev nekdanjih, povsem
drugaËnih Ëasov.
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Ëevanj o svetovnem alpinizmu 20.
stoletja, krasijo Ërno-beli portreti
avtorjev in kratko besedilo o njiho-
vih doseækih.
Pred bralcem v sliki in besedi zaæi-
vijo alpinistiËne veliËine; Anderl
Heckmair in Riccardo Cassin,
Edmund Hillary in Kurt Diember-
ger, Doug Scott in Krzystof Wielic-
ki, Chris Bonington in Reinhold
Messner, Lynn Hill in Catherine
Destivele, Royal Robbins in Jeff
Lowe, Greg Child in Silvo Karo, Ëe
naπtejem le najvidnejπe med naj-
veËjimi.
Silvo Karo, slovenski “prvak med
prvaki”, je bil v elitno druæbo izbran
kot eden najuspeπnejπih in najdr-
znejπih osvajalcev patagonskih
gora v vsej njihovi zgodovini. Nje-
gov veliËastni opus v prepadnih
stenah na skrajnem jugu Juæne
Amerike, pa tudi drugod po svetu,
je naravnost osupljiv. Zato je Karo
med vsemi zvezdami svetovnega
alpinizma najbolj poklican, da o
plezanju v Patagoniji razmiπlja, pi-
πe in s svojimi dejanji ter naËinom
plezanja daje zgled prihodnjim ro-
dovom plezalcev. Tole je eno nje-
govih razmiπljanj v prispevku s po-
etiËnim naslovom Patagonia: Ter-
ra Mystica:
“O patagonskih gorah nikoli nisem
veliko bral. Vedno sem bil mnenja,
da za vzpon to ni najbolje. »e Ëlo-
vek preveË bere o gori, na katero
gre plezat, ga sËasoma postane
πe strah. Danes so skoraj vsi drzni
vzponi v gorah popisani v knjigah
ali Ëlankih. Beremo o hudih dra-
mah, straπnih viharjih, neËloveπkih
naporih, borbah za æivljenje in
mnogih smrtih. Marsikdo æe po pr-
vem poglavju take knjige opusti
misel na vzpon. Pa tudi pustolov-
πËina je, Ëe je gora ostala povsem
brez skrivnosti, nekako manjπa.
ObËudujem raziskovalce gora iz
preteklosti, ki so se podajali v svet,
o katerem niso vedeli niË, a jim je
zato gora ponudila toliko veË, ve-
Ëjo avanturo.”
Karo v svojem prispevku ne opisu-
je le svojih vrhunskih doseækov v
Patagoniji in drugod po svetu, am-
pak predstavi tudi svoje soplezal-

Knjigo lahko naroËite pri Pla-
ninski zaloæbi, PZS, Dvoræako-
va 9, 1000 Ljubljana, tel. 01
4343022, int. 104, e-poπta: pla-
ninska.zalozba@pzs.si.

VeliËastna knjiga pomembnim
slovenskim deleæem

VeË avtorjev, Voices from the
Summit, Banff Centre for Mounta-
in Culture v sodelovanju z Natio-
nal Geographic Society, 2000
Dvaintrideset prestiænih imen sve-
tovnega alpinizma v preteklem
stoletju je v zborniku ob 25-letnici
filmskega festivala v kanadskem
Banffu predstavilo svoj pogled na
alpinizem, nekakπno osebno vide-
nje te privlaËne dejavnosti v prete-
klosti, sedanjosti in prihodnosti.
Glede na izjemno πirok alpinistiËni
vrh bi bil lahko izbor avtorjev πe
malo πirπi, a je logiËen, saj so
Ëlanke prispevali le tisti, ki so na
festivalu v 25 letih sodelovali kot
Ëastni gostje, predavatelji ali Ëlani
æirije. Kljub temu ne vem, ali je bi-
lo æe kdaj v eni sami knjigi zbranih
toliko velikih imen in njihovih raz-
miπljanj. Knjigo, tudi po opremi
zamiπljeno kot eno temeljnih pri-

Marjan Bradeπko

Patagonija: Cerro Torre (foto: Boris
Strmπek)
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ce, predvsem FranËka Kneza, ki
ga oznaËuje kot nekakπnega “gu-
ruja” slovenskega alpinizma v
osemdesetih letih, in æal æe pokoj-
nega Janeza JegliËa. Karo, JegliË
in Knez, prijelo se jih je ime Trije
muπketirji, so bili dolgo obdobje
najudarnejπa slovenska naveza,
na vrhuncu moËi ter sposobnosti
pa verjetno najmoËnejπa trojna na-
veza na svetu.
Zanimivo je, da je to Karov prvi
knjiæni tekst in to v angleπËini, pa
πe v izjemno ugledni druæbi.

Viki Groπelj

mehkobna pokrajina, ki se pred
popotnika razgrne, ko se prebije
Ëez Trojane, je v vodniku zajeta v
sedeminpetdeset izletov, njihovo
geografsko porazdelitev pa poka-
æe tudi nazorna skica na notranji
strani platnic (le dræavne meje se
na njej nekoliko slabπe vidijo). Izle-
ti veËinoma niso zahtevni, celo ne-
kaj visokogorskih tur okoli Logar-
ske doline in na Koroπkem poteka
po najlaæjih moænih poteh. Opis
izletov je zato kratek in jedrnat, ne-
zahtevnost pa ne pomeni, da so
izleti kratki, nasprotno, razloæena
slemena vzhodne Slovenije narav-
nost kliËejo po preËenjih — kraljuje
seveda Pohorje, tu pa so πe Ko-
zjak, Paπki Kozjak, Haloze. In av-
torja nas povedeta kar na nekaj le-
pih in velikopoteznih pohodov.
Vsak izlet sledi zdaj æe uveljavljeni
shemi Sidartinih vodnikov, od uvo-
dnega opisa do natanËnega popi-
sa poti iz izhodiπËa do mesta, ka-
mor popotnik sestopi, vse pa je
pospremljeno πe s podatki o viπi-
nah (pri Haloπki planinski poti se je
ta podatek, kot kaæe, izmuznil),
najprimernejπem Ëasu, dolæini izle-
ta in potrebnih zemljevidih. Besedi-
lo spremljajo lepe in zelo kakovo-
stno odtisnjene fotografije, πkoda
je le, ker vËasih “stojijo” nekoliko
stran od opisanega izleta (npr. Bi-
striπki vintgar, Gaj nad Mariborom,
©pik na Paπkem Kozjaku). LiËni
vodnik priroËnega formata na na-
slovnici krasi znaËilna fotografija, ki
kar kliËe na pot — kje je bila posne-
ta, pa ne izvemo; enako velja za
romantiËno dvostransko fotografijo
kapelice v zelenju (saj je ©tajerska
vendarle zelena), ki uvaja knjigo.
»e se πe nekoliko bolj “zapiËimo” v
tisto, kar bi bilo oblikovno mogoËe
odpraviti, je to prav gotovo tiskar-
ski πkrat, ki je zgornje narekovaje
spremenil v malo Ërko æ. 
Pozoren bralec med opisi ne more
mimo nekaterih vpraπanj tipa “al’
prav se piπe”. Tako je bila po avtor-
jevo “Slovenska planinska pot
ustanovljena”, Ëeprav je bila “uve-
dena” ali pa “zaËrtana”, prav tako
denimo ob piku kaËe ne bomo oti-
pali “pulsa”, ampak “utrip”. Tudi ne

vem, zakaj si tovarna Impol v Slo-
venski Bistrici ponekod zasluæi sa-
me velike Ërke, ponekod pa je na-
pisana kar tako kot v priËujoËem
besedilu. Te drobne nedoslednosti
popotnika seveda ne motijo, bolj pa
ga lahko zmotijo napake pri podat-
kih. Na strani 54 je denimo navede-
na viπinska razlika 629 metrov, v
besedilu pa piπe “dobrih tisoË me-
trov”, na strani 112 je Macelj visok
627 metrov, do strani 119 pa nara-
ste æe na 718 metrov. K sreËi so ti
drobni “prirastki” viπin redki.
Avtor, biolog po izobrazbi, popo-
tnika rad opozori na vse tisto, kar
sta na svojih poteh s soavtorico vi-
dela, ko sta postala in se ozrla v v
neposredno bliæino — kamnine,
cvetlice, æivali. Res, veliko zani-
mega je tudi povsem blizu nas, ne
le tam nekje v daljavi. Dobro je, da
popotniku na tak naËin odpirata
oËi tudi za lepote, ki jih v hitenju
vËasih niti ne opazi. ©e posebej je
to pomembno pri krajπih izletih,
kjer sam cilj in trajanje na prvi po-
gled nista videti niË posebnega, pa
vendar zatem ugotovimo, da so
tam stare ruπevine (gradov, cer-
kva, samostanov), redke in zaπËi-
tene rastline (npr. velikonoËnica)
ali pa da so preprosto obdobja v
letu, ko je æe zaradi prelestnosti
trenutka nujno biti tam (denimo, ko
cveti resje pod KoteËnikom). K ve-
Ëini izletov so dodani tudi rumeni
okvirËki, v katerih nam avtorja opi-
πeta kakπno znaËilnost na sami
poti ali pa v njeni neposredni bliæi-
ni. Izleti so razdeljeni v naslednje
sklope: Pohorje, Kozjak, Koroπka,
Savinjski konec, Vzhodni podalj-
πek Karavank (od Paπkega Kozja-
ka do Maclja), Haloze, Dravska ra-
van, Slovenske gorice in GoriËko. 
Posebej pohvalno je, da zaloæba
Sidarta ob pomoËi dobrih avtorjev
vsem, ki radi zahajajo v naravo,
ponuja ne le najviπje gore, za kate-
re vemo, kod v Sloveniji stojijo,
paË pa tudi vse tiste na videz ne-
znatne holme in griËe, ki jih z viso-
kih gora πe opazimo ne. Avtorja
izletniπkega vodnika ©tajerska to-
rej vabita vse popotnike med ve-
sele ljudi, v sonËne gorice, na ko- 407

Tja v Gorice, v πtajersko deæelo

Jurij Pivka, Nataπa Galun, ©tajer-
ska, izletniπki vodnik, Sidarta, Lju-
bljana, 2001
Zaloæba Sidarta nadaljuje z izdaja-
njem izletniπkih vodnikov in tokrat
popotniki lahko krenejo v seve-
rovzhodni konec Slovenije, tja, za
kamor ponavadi reËemo, da je to
©tajerska, zato tudi tak naslov. Pa
da se ne bi prerekali o deæelnih
mejah, povejmo, da tudi Jurij Piv-
ka in Nataπa Galun, avtorja tega
priroËnega in lepega vodnika, æe v
uvodu povesta, da je znotraj πe del
Koroπke, z izleti pa vabita tudi pre-
ko Mure. Skratka, vsa tista zelena,

“Delo Knjiæevni listi, 8. avgust 2001,
z dovoljenjem”
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zarËek radoæivega vina, med zao-
bljene zelene griËe, ob bregove ro-
mantiËno, leno se premikajoËih
rek, ob starodavne ribnike, k ruπe-
vinam starih gradov, med cvetje in
æivali, za posladek pa πe na kak-
πen malo bolj skalnat in v nebo πtr-
leË vrh, da se prehojena pot lepπe
razgrne pred popotnika. Z zado-
voljstvom bo pogledal nanjo, saj je
izbor izletov res vsestranski. 

Marjan Bradeπko

Voπankov stenski koledar 

Milan Voπank, likovni pedagog v
O© Cerknica, avtor knjige kratkih
zgodb Na poteh med gorami in ob-
Ëasni sodelavec Planinskega ve-
stnika, je tudi letos pripravil stenski
koledar.
Medtem ko je koledar za leto 1999
vseboval reprodukcije njegovih olj-
nih in pastelnih slik slovenske kra-

kaπËa z gankom (izpod Urπlje go-
re), Po dolgoletnem soæitju (s Ko-
æljeka nad Cerknico), Stara prijate-
lja (motiv izpod Karavank), Mlin ob
macesnu (iz doline Koprivne pod
Olπevo), Koroπka kmetija (izpod
Urπlje gore), Lovska preæa (na pla-
nini Grohot pod Raduho), Zapu-
πËen in pozabljen (pri Dolenji vasi
ob Cerkniπkem jezeru). Risbe so
nastale med letoma 1988 in 2000. 
Koledar je velik 300 x 420 mm in je
v dvobarvni tehniki ofset tiska. Bar-
vni podtoni so pogojeni z letnim
Ëasom. Na vsakem listu so datum-
sko predstavljeni trije meseci.
Hkrati so izπle tudi razglednice z
motivi, upodobljenimi na koledarju.

Andreja »ibron-Kodrin

Odmev z Bricnika

To je letni zbornik Planinskega
druπtva Bricnik Muta, ki je februarja
izπel æe ËetrtiË zapovrstjo. V njem je
na πestnajstih straneh predstavlje-
no delo druπtva v letu 2000.
Predsednik Ernest Preglav uvodo-
ma ugotavlja, da je bilo to uspe-
πno, saj πtevilo Ëlanov ni upadlo
(skupaj s πolsko in predπolsko
mladino jih je 290), izpeljali so sko-
raj vse naËrtovane izlete, delovne
akcije, obnavljali markacije, boga-
tejπi so za πtiri vodnike kategorije
D, ob peti obletnici druπtva je bila
priloænostna prireditev, na kateri
so predstavili knjigo svoje Ëlanice
MalËke Kvasnik Moje planine, mo-
je sanje, delovati je zaËel pevski
zbor Bricnik itd.
Vodja vodnikov Joæe Dobnik po-
drobneje poroËa o izletniπtvu. ©est
vodnikov je lani na osemnajst izle-
tov popeljalo skupaj veË kot 600
udeleæencev. Priljubljeni so tudi
avtobusni izleti. »lani so se v gore
podajali tudi sami, πe posebej pa
so jih pritegnili pohodi po MuËki
planinski poti ob polni luni. Delo z
mladimi dobro poteka v vrtcu, v
osnovni πoli pa slabπe zaradi ne-
zainteresiranosti uËiteljev.
Sledijo opisi doæivetij. Joæe Dobnik
piπe o izletu v neznano (cilj je bil
Tromejnik na GoriËkem), pri kate-
rem so jim pomagali πtevilni spon-
zorji. Bricnikov Lojz obuja spomine408

na prehojeno planinsko transver-
zalo OsorπËica na Malem Loπinju,
ki jo je zmogla skupina planincev,
Ëlanov druπtva, med letovanjem v
avtokampu »ikat. Za vzbujanje
skomin naj bo ta navedek: “Za ko-
nec naj povem, da je transverzala
za vsakega navduπenega planin-
ca enkratna sprostitev na dopustu.
Na njej imaπ vse: Ëudovit pogled,
vrhunsko postreæbo, moænost na-
biranja zdravilnih roæ, posebej pa
mi je bilo vπeË, da smo razbili mo-
notonijo klasiËnega morskega le-
tovanja.” Ivan VerËko je avtor zapi-
sa o lanskem vzponu osemËlan-
ske druπtvene ekipe na Gros-
sglockner, Ernest Preglav pa je
dal ponatisniti prispevek iz Infor-
matorja o vzponu na Kukovo πpi-
co, ki ga je s prijateljem opravil le-
ta 1985.
Pod naslovom Tudi najmlajπi pla-
ninarimo je mentorica Metka Pav-
liË zapisala pripovedi najmlajπih o
vtisih z izleta na Urπljo goro, objav-
ljenih pa je tudi nekaj otroπkih ris-
bic.
V zborniku lahko preberemo πe
prispevek o obisku pri Francu Ma-
Ëku — Sedelniku (avtorja Janeza Ju-
vanËiËa), zapis ob osemdesetletnici
planinskega prijatelja Ivana Kneza,
pesmi (MalËke Kvasnik in Anje
Ravnjak), reπimo nagradno kriæan-
ko, se seznanimo s preglednico
vrst Ëlanarine PZS, z vsebino Ëlan-
skih ugodnosti s cenami Ëlanarine v
letoπnjem letu ter izvemo, kdo so bi-
li dobitniki raznih priznanj na ob-
Ënem zboru PD Bricnik Muta.
Zbornik zakljuËuje barvno (druge
fotografije so Ërno-bele) fotoporo-
Ëilo Leto 2000 — kje smo bili, kaj
smo delali.
Odmev z Bricnika je izπel v nakla-
di 300 izvodov, gradivo je zbral,
oblikoval in uredil Ernest Preglav.
OdloËitev planinskega druπtva, da
izdaja zbornik (brez pomoËi spon-
zorjev seveda ne bi πlo), je vredna
pohvale, saj je to eden od naËinov
promocije njegovega delovanja in
planinstva nasploh; πkoda je le, da
ustvarjalci glasila k delu niso prite-
gnili lektorja.

Andreja »ibron-Kodrin

jine, je v letoπnjem dvanajst repro-
dukcij risb s svinËnikom z motivi iz
planinskega, lovskega in kmeËke-
ga sveta, opremljenih z naslednji-
mi opisi: Kaæipot (na planini Gro-
hot pod Raduho), KrmiπËe (z Ja-
vornikov nad Cerkniπkim jezerom),
PtiËja krmilnica (s Planine nad Je-
zerskim), Stari mlin (v dolini Tople
pod Peco), Koroπka kaπËa s preπo
(stiskalnico, op. A. ». K.), Koroπka

Milan Voπank: KrmiπËe
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kkrraattkkee nnoovviiccee
3. julija 1999 odkrili dvojeziËno slo-
vensko-nemπko spominsko ploπËo
StaniËu, ki sta jo financirala mini-
strstvo za kulturo in obËina Kanal,
se je tako navduπil nad StaniËem,
da je sklenil ustanoviti sklad za po-
deljevanje po njem imenovane na-
grade. StaniË se ni odlikoval samo
kot izvrsten alpinist, temveË tudi
kot humanist in naravovarstvenik,
kajti leta 1846 je ustanovil prvo
druπtvo proti muËenju æivali na na-
πih tleh (in v avstrijskem cesar-
stvu). Barth je pri radodarnih lju-
deh sam zbral potrebni denar. Na-
grado, ki sestoji iz medalje s Stani-
Ëevim portretom, Ëastne listine in
1000 DEM, vsako leto podelijo
osebi, ki si je pridobila izredne za-
sluge z nesebiËnimi dejanji v prid
soËloveku in naravi.
Nagrado so prviË podelili 2. julija

Hubert Zierl. Tem podelitvam bo-
do gotovo sledile πe πtevilne dru-
ge. Na ta naËin se bo v nemπko
govoreËem svetu brez kakrπne ko-
li slovenske pobude ali finanËne
podpore πirila vednost o Valentinu
StaniËu, o njegovih izrednih alpini-
stiËnih doseækih ter njegovi preda-
nosti in delovanju v prid Ëloveπtva. 

Tanja Peterlin-Neumaier

Raketa v Matkovem kotu?

V Matkov kot je padla raketa! Kaj
drugega bi to bilo, saj tam gotovo
ni nihËe pustil leæati odpadkov?! Le
nekaj sto metrov naprej nas nam-
reË ob poti pozdravi ponosen napis
“Gozdni rezervat Matkov kot, Lo-
garska dolina”. To Ëudo je sicer res
moËno podobno velikemu silosu
za cement, kot jih imajo v betonar-
nah, toda v varovanem gozdnem
rezervatu kdo Ëesa takega ja ne bi
pustil kar tako leæati! Ali paË?

Andrej Stritar

409

Podelitev StaniËeve nagrade 
v Berchtesgadnu

23. julija letos je münchenska sek-
cija nemπkega planinskega druπtva
æe tretjiË podelila StaniËevo nagra-
do, to pot dr. Hubertu Zierlu, prav-
kar upokojenemu direktorju Naro-
dnega parka Berchtesgaden (BNP)
v NemËiji, za æivljenske zasluge v
naravovarstvu. Ker so nagrado po-
delili na slavnostni proslavi Zierlove
65-letnice, so bili prisotni tudi viso-
ki gostje, med njimi bavarski mini-
ster za okolje in prostor dr. Werner
Schnappauf. Govorniki so hvalili Zi-
erlovo zavzetost za varstvo nara-
ve, za ohranitev naravnega ekosi-
stema v BNP kljub vËasih moËne-
mu nasprotovanju domaËinov in
celo nadrejenih. Janez Bizjak, di-
rektor Triglavskega narodnega
parka, ki ga z Zierlom veæeta dol-
goletno dobro strokovno sodelova-
nje in osebno prijateljstvo, je pou-
daril tesne vezi med obema parko-
ma. V obeh namreË velja pravilo,
da naj se naravo prepusti samo se-
bi, kajti ona najbolje ve, kaj je do-
bro zanjo. Le tako bomo prihodnjim
generacijam ohranili avtohtono ra-
stlinstvo in æivalstvo. Bizjak je Zier-
lu predal tudi ravnokar izπlo knjigo
o turah v TNP v nemπËini (Manfred
Guhl, Nationalpark Triglav, Ein
Bergparadies in Slowenien, Zaloæ-
ba Carinthia, Celovec, 2001) in re-
zljano pipo, roËno delo enega za-
dnjih tovrstnih obrtnikov iz Bohinja. 
Ideja za StaniËevo nagrado se je
porodila leta 1999 pri pripravah za
Watzmannov jubilej, praznovanje
200-letnice prvenstvenega vzpona
Valentina StaniËa (1774-1847) na
Watzmann-Mittelspitze (2713 m) v
avgustu 1800 (glej T. Peterlin-Ne-
umaier, 200-letnica prvenstvene-
ga vzpona, Planinski vestnik 90,
1999, 242-246). Manfred Barth,
prostovoljni in zato neplaËani refe-
rent planinske koËe Watzmannha-
us (1928 m), na proËelju katere so

1999 ob praznovanju Watzmanno-
vega leta. Dobil jo je zasluæni gor-
ski vodnik in reπevalec, dolga leta
tudi vodja reπevalne skupine Edu-
ard Kastner iz Berchtesgadna.
Njemu je lansko leto sledil Rapha-
el Hang, spet gorski reπevalec in
oskrbnik koËe Blaueishütte (1680
m) v gorski skupini Hochkalter (vrh
2607 m), zahodni Watzmannovi
sosedi, letos pa æe omenjeni dr.

Raketa? (foto: Andrej Stritar)

Zdravi v gore

Vsakoletne analize vzrokov gor-
skih nesreË kaæejo, da se poveËu-
je πtevilo tistih nesreË, ki so pove-
zane z boleznimi ali bolezenskimi
stanji, ki jih obiskovalci “prinesejo”
v gore in ki lahko ob naporni pla-
ninski dejavnosti ogroæajo zdravje
in æivljenje obiskovalcev gora. Pri
tem izstopajo bolezni srca. Zato je
PZS v sodelovanju z Druπtvom za
zdravje srca in oæilja pripravila pro-
jekt Zdravi v gore, s katerim æeli iz-
boljπati zavest o lastni odgovorno-
sti obiskovalcev gora za varno vr-
nitev domov. VeË o rezultatih pro-
jekta bomo poroËali v eni nasled-
njih πtevilk, zanimive podatke pa si
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lahko ogledate tudi na spletni stra-
ni PZS (www.pzs.si).

PZS sprejeta v Olimpijski
komite Slovenije

Zasedanje Izvrπnega odbora Olim-
pijskega komiteja Slovenije (OKS)
16. avgusta 2001 je bilo za PZS
velikega pomena. »lani odbora so
soglasno sprejeli odloËitev o Ëlan-
stvu PZS v OKS. Æe pred tem je
skupπËina PZS sprejela odloËitev

Milena VlaπiË. O prebivalstvu,
gospodarskem in kulturnem na-
predku in razvoju tako KoËevja kot
celotne KoËevske nekoË in danes
se je razgovoril æupan obËine Ko-
Ëevje Janko Veber, Ivan Merhar
pa je veliko povedal o nastanku 
in 50-letnem delovanju samega
druπtva. 
PD KoËevje je bilo ustanovljeno
pred 50 leti, toda planinstvo in pla-
ninska ideja sta na KoËevskem æi-
vela æe veliko prej. Organizirano
so se planinci prviË zdruæili v po-
druænici Slovenskega planinskega
druπtva na KoËevski srez (okraj) v
Ribnici leta 1935. Podruænica je
πtela 80 Ëlanov, pokrivala pa je
obmoËja Ribnice, KoËevja, Sodra-
æice, Velikih LaπË in Dobrepolja.
Njihovi glavni dejavnosti sta bili
markiranje poti in pridobivanje no-
vih Ëlanov.
Po dobrih petih letih se je koËev-
skim planincem uresniËila velika
æelja in 20. decembra 1940 so
ustanovili samostojno podruænico
Slovenskega planinskega druπtva
za KoËevje. Na æalost pa je podru-
ænica kmalu razpadla, saj se je za-
Ëela 2. svetovna vojna. Planinstvo
na KoËevskem je mirovalo tudi πe
nekaj let po vojni, kajti v prvem
planu so bile takrat druge stvari.
Razen tega pa sta bila KoËevje in
okolica zaradi odselitve veËine ko-
Ëevskih Nemcev po drugi svetovni
vojni skoraj prazna. Naseljevati so
se zaËeli ljudje od drugod.
Po vojni se je v KoËevju naselil Jo-
æe Kalan, ki je bil æe predvojni pla-
ninec v Zagorju. ZaËel je πiriti pla-
ninsko idejo med sodelavci rudarji
in pozneje tudi med ostalimi prebi-
valci KoËevja. 20. maja 1951 je ta-
ko sklical ustanovni obËni zbor
Planinskega druπtva KoËevje.
Izvolili so upravni odbor druπtva,
prvi predsednik pa je postal Joæe
Kalan.
PD KoËevje si je æe takoj na zaËet-
ku poleg pridobivanja novih Ëlanov
zadalo nalogo, da postavijo svojo
planinsko koËo. Nameravali so jo
na Lovskem vrhu (Sv. Ani) nad
Onekom, vendar jim je tedanja
oblast to prepreËila, ker naj bi se410

tam zgradil objekt posebnega po-
mena. Ponudili so jim po vojni
zgrajene in opuπËene gozdne
objekte pri Jelenovem studencu.
Potrebno je bilo veliko dela, da so
usposobili eno od brunaric, in je-
seni 1953 je koËa sprejela prve
planince.
PD KoËevje je doæivljalo svoje
vzpone in padce, toda v 50 letih se
je vedno kaj dogajalo. Nekaj Ëasa
so pozornost bolj posveËali vzgoji
Ëlanov, v doloËenih obdobjih pla-
ninskemu izobraæevanju v osnov-
nih πolah, pa spet markiranju in
trasiranju novih poti. VeËkrat je bi-
lo potrebno obnavljati in poveËe-
vati obstojeËo koËo. Pozabili pa
niso niti na izlete in druæabno æiv-
ljenje.
Kar veliko planincev je s prosto-
voljnim delom in odpovedovanjem
sodelovalo pri πtevilnih akcijah.
Vse je teæko omeniti. Po prvem
predsedniku Joæetu Kalanu pa so

o vËlanitvi v OKS. NaËeloma o
vkljuËitvi odloËa skupπËina OKS,
kljub temu pa so se odloËili za
“neformalno” vËlanitev do prve
skupπËine. S tem je PZS kot naci-
onalna πportna zveza pridobila
vse pravice Ëlanstva z izjemo vo-
lilne pravice, ki ji pripade πele po
potrditvi na skupπËini.
»eprav je bil sprejem PZS uvr-
πËen pod toËko “razno”, je bil de-
leæen velike pozornosti. Predse-
dnik OKS, mag. Janez KocijanËiË,
je poudaril izjemnost dogodka za
olimpijsko gibanje in slovenski
πport v celoti. Okrepil bo tako
OKS kot PZS. 
Predsednik PZS, mag. Franci
Ekar, se v svojem nagovoru Ëla-
nom izvrπnega odbora ni oziral v
preteklost, ki partnerstvu ni bila
naklonjena, besede je usmeril v
sedanjost in prihodnost. Opozoril
je na velik rekreativni in πportni
potencial PZS, na 7000 kilome-
trov poti v upravljanju, na 167 pla-
ninskih koË, na milijon in pol obi-
skovalcev gora, na visoko uspo-
sobljeno Gorsko reπevalno sluæ-
bo, na skoraj tisoË registriranih al-
pinistov in πportnih plezalcev. Se-
veda se je zahvalil za sprejem in
obljubil tvorno sodelovanje.
VeË o pomenu vkljuËitve PZS v
OKS pa bomo poroËali v eni pri-
hodnjih πtevilk.

50 let PD KoËevje

Meglice na Mestnem vrhu in v
gozdovih nad dolino Jelenovega
studenca se tisto soboto, 23. juni-
ja, niso hotele dvigniti niti proti
dvanajsti uri. H koËi pri Jeleno-
vem studencu so prihajali planin-
ci z razliËnih strani, nekateri po
poti pohoda ob dnevu dræavnosti
iz KoËevja na Livodski vrh, Fri-
drihπtajn in s Poæganega vrha do
koËe, drugi spet po grajski poti ali
pa po najkrajπi in najstrmejπi Ka-
lanovi poti. Vsi pa so æeleli priso-
stvovati slavnostni prireditvi ob
50-letnici Planinskega druπtva
KoËevje. Priπel je tudi predsednik
PZS Franci Ekar. Lep, umirjen in
spodbuden pozdravni nagovor je
imela predsednica PD KoËevje

Franci Ekar in Janez KocijanËiË (foto:
Igor Maher)
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druπtvu po vrstnem redu predse-
dovali Nace KarniËnik, Joæe Ada-
miË, Leon Mitar, Zdravko Kaliga-
riË, Ivan Merhar, Lojzka Poje, Sta-
ne Debeljak, Cveto Polajnar, Tone
»op, od leta 1997 naprej in πe v
prihodnje pa Milena VlaπiË.
Veliko se je na KoËevskem, pa tu-
di pri delu PD KoËevje spremenilo
po osamosvojitvi Slovenije. Nek-
daj zaprto obmoËje se je zaËelo
odpirati in med planinci in drugimi
so bile vedno veËje æelje spoznati
in prehoditi neznana in neokrnjena
obmoËja na KoËevskem. Seveda
je bilo treba na oglede in markirati
πtevilne nove poti. Najprej so se
lotili poti, ki vodi od koËe pri Jele-
novem studencu mimo Ledene ja-
me, Nageljbihla, KoË skozi KoËev-
sko Reko in Borovec na Krempo in
se spusti do Kolpe pri Bosljivi Loki.
Pred KoËevsko Reko se odcepi
krak te poti desno na Goteniπki
Sneænik, ki je s 1290 metri najviπji
vrh na KoËevskem.
Leta 1996 je skupina planincev
predlagala, da se najlepπe predele
in vrhove KoËevske poveæe v kro-
æno planinsko pot. Navduπenje je
bilo veliko, akcija je takoj stekla in
jeseni 1998 smo æe lahko hodili po
KoËevski planinski poti, ki je
opremljena z liËnimi kaæipoti, vpi-
snimi knjigami in æigi. Na razpola-
go pa je bil tudi æe dnevnik poti.
Takrat so odprli tudi lepo in drzno
zavarovano plezalno pot Ëez juæno
steno na Fridrihπtajn.
KoËevski planinci sedaj skrbijo za
preko 200 kilometrov planinskih
poti. Vsako leto organizirajo tudi
πtiri pohode, in sicer ob sloven-
skem kulturnem prazniku, dnevu

dræavnosti in podobnega tudi ob
koËevskem obËinskem prazniku v
oktobru. Vsi ti se konËajo pri koËi
pri Jelenovem studencu. Skupaj s
turistiËno-πportnim druπtvom iz
Kostela pa vsako leto v maju orga-
nizirajo pohod po Kostelski planin-
ski poti.
Na slavnostni prireditvi ob 50-letni-
ci PD KoËevje, na kateri so nasto-
pili domaËi pevci, recitatorji in har-
monikarji, so bila podeljena tudi
πtevilna planinska priznanja. Najvi-
πje priznanje PZS je prejelo PD
KoËevje za 50-letno delovanje.
Podelil ga je predsednik PZS
Franc Ekar, ki je vse navzoËe lepo
pozdravil in koËevskim planincem
Ëestital ob visokem jubileju.
Bronasta priznanja so nato prejeli
Majda Pirnar, Duπan Komac in
Alojz VlaπiË. Za vzorno markirane
poti so KnafelËeva priznanja preje-
li Ivan Prezelj, Tine Koruzar, Albert
Oraæem in Miha Legan. Predse-
dnica Milena VlaπiË je prejela zlati
Ëastni znak MDO Ljubljana. Pri-
znanja PD KoËevje so dobili Hinko
Jarni, Ana Kuænik, Andrej Seneko-
viË, Marjan Ule in Joæe Kozorog.
Za dolgoletno sodelovanje in po-
moË v druπtvu in pri izgradnji ob-
novljenega in poveËanega planin-
skega doma je PZS podelila tudi
priznanja in pohvale Elektru Ko-
Ëevje, GG GrËa KoËevje, obËini
KoËevje, ing. arh. Zvonki Koroπac
in Matiju Kobolu.
Pri koËi pri Jelenovem studencu je
bilo tisto junijsko soboto popoldne
πe dolgo veselo, meglic z Mestne-
ga vrha pa ni mogla pregnati niti
poskoËna glasba. ©ele spodaj v
mirnem in zaspanem KoËevju je
posijalo toplo sonce in Rinæa, v ka-
teri so odsevali zamegleni vrhovi
Stojne, je nesliπno in poËasi tekla
skozi mesto, kot bi slutila, da bo
kmalu poniknila v neznano in te-
mno podzemlje skrivnostne Ko-
Ëevske.

Franci Erzin

VeË mladih v gore

V Ëasu, ko upada πtevilo planin-
cev, πe posebej mladih, je dobro-
doπla vsaka ideja, ki bi mlade ne-

koliko spodbudila k zahajanju v
naravo, πe posebej v gorski svet
naπe deæele. Mladinski odsek PD
Ljubljana — Matica je nedavno iz-
dal knjiæico Mladi gornik, s katero
svoje mlade Ëlane (do osemnaj-
stega leta) vodi v gore in jih ob tem
πe dodatno spodbuja s pridobiva-
njem nazivov. Tako so tisti na za-
Ëetku svoje planinske poti “skale”,
na skali potem zraste “bodeËa ne-
æa”, viπje gori zacveti “planika”. Iz
mirujoËega rastlinja ti mladi planin-
ci oæivijo v æivahne “svizce”, “gam-
se”, dokler najbolj izkuπeni ne
vzletijo kot “orli”. UvrπËanje v nazi-
ve poleg πtevila udeleæb na vode-
nih izletih in njihove teæavnosti po-
gojuje tudi starost. To je nekoliko
vpraπljivo, saj bi konec koncev tu-
di kakπen sedemletnik verjetno
rad postal “svizec” in tudi bil spo-
soben to postati. V knjiæici je pro-
stora za vpis tridesetih izletov, vpis
pa vkljuËuje teæavnost (priloæena
je razpredelnica s kategorizacijo),
datum, cilj, viπino, izhodiπËe in za-
kljuËek poti, vremenske razmere,
prostor je tudi za æige in druge za-
znamke. Vsak izlet mora podpisati
vodnik. Pridobivanje nazivov so-
Ëasno spoduja mlade tudi k ude-
leæbam na taborih in planinskih te-
kmovanjih, tako da tisti, ki se v ak-
cijo vkljuËijo, zagotovo postanejo
celoviti gorniki z znanjem in izku-
πnjami. Da bodo lahko zgodaj
vzleteli kot orli.

Marjan Bradeπko

Moker tabor v Koprivni

Planinsko druπtvo Seæana je v Ëasu
od 16. do 22. julija 2001 izpeljalo
poletni planinski tabor za mlade
planince v bliæini domaËije Kumer v
Koprivni na Koroπkem. Celih se-
dem let smo se mehkuæili po pla-
ninskih postojankah, letos pa smo
naredili odloËilni korak in preπli na
taborjenje. Æe prvi dan, ko so mladi
planinci zasedli svoje “apartmaje”,
je ves strah o neuspelem taboru
splahnel in iz dneva v dan je raslo
upanje, da se bo tovrstni tabor na-
slednje leto ponovil.
Najprej smo se za aklimatizacijo v
deæju povzpeli na Jeklinov in Moz- 411

Krempa (foto: Igor Maher)
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ganov vrh, kamor nas je popeljal
Klemen, domaËi vodnik s kmetije
Kumer. Tretji dan je posijalo sonce
in polovica se je odpravila na vrh
Pece, ostali pa na »ofatijev vrh. To
je bil najlepπi dan v celem tednu,
saj je æe naslednji dan zopet deæe-
valo. Kljub temu smo izpeljali pravo
planinsko orientacijsko tekmovanje
po Ëisto pravih in najnovejπih pravi-
lih za tovrstna tekmovanja. Petek
se je πe vedno dræal bolj kislo in ni
nam preostalo drugega, kot da za-
pustimo πotoriπËe in se preselimo
na senik. Ostane πe sobota, ki nas
je navsezgodaj zjutraj zapodila na-
zaj v spalne vreËe, πele proti deve-
ti uri se nam je nasmehnilo sonce.
Brez omahovanja smo se odpravili
na vrh Olπeve. Tudi tu nas je vodil
domaËin, tokrat Marko. Zadnji dan
taborjenja je priπel prehitro. Ostalo
nam je le πe toliko Ëasa, da smo
obiskali muzejski rudnik v Meæici, ki
je res vreden ogleda.
Ob tem se v imenu vseh 46 udele-
æencev tabora iskreno zahvaljuje-
mo vsem, ki so pomagali pri izved-
bi tabora, vsem, ki so nam prislu-
hnili, in tistim, ki so dovolili, da lah-
ko sodelujemo. DomaËija Kumer
oziroma Planinski dom Kralja Ma-
tjaæa nam je ostal v tako lepem
spominu, da se tja zagotovo ponov-
no vrnemo. Hvala domaËinom za

odstopljeni travnik in za vse lepe ter
prijazne besede.

Aleπ MohorËiË

KlinËek na taboru

Mladi planinci iz PD Laπko smo se
odloËili, da tokrat æe drugiË organi-
ziramo planinski tabor za mladino
Osnovne πole Primoæa Trubarja iz
Laπkega. Letoπnji tabor se je ime-
noval “Koroπica 2001” in se je odvi-
jal od 30. 6. do 8. 7. 2001 v zavetju
Kamniπkih in Savinjskih Alp, natan-
Ëneje na Koroπici. Udeleæilo se ga
je πestnajst otrok, ki so uæivali v le-
potah gora, pod budnim oËesom
petih vodij tabora, dveh spremlje-
valcev in ene viπje medicinske se-
stre, ki pa je imela na sreËo oprav-
ka samo z æulji.
V soboto so se izpred πole v La-
πkem odpeljali trije kombiji, nato-
vorjeni s πtevilnimi nahrbtniki, veli-
ko dobre volje in æelja ter priËa-
kovanj tako odraslih kot otrok. Pot
nas je vodila mimo Celja, Mozirja in
LuË do planine Podveæak. Tu smo
razbremenili naπe kombije, ki so se
nato odpeljali v dolino, nas same
pa obremenili z dodatno teæo naπih
nahrbtnikov. ©e sreËa, da so ne-
katerim otrokom starπi pomagali
nositi nahrbtnike z “najnujnejπo
opremo”.
Kljub vsej teæi in naporom smo Ëez
tri ure uzrli naπ raj, kjer smo nato
preæiveli devet nepozabnih dni.
Po kosilu smo postavili πotore in se
seznanili z dolænostmi vsakega
udeleæenca tabora, od najmlajπega
9-letnika pa do najstarejπega, ki je
πtel 24 let. Nato smo se πli mlade
meteorologe in sestavili vetrnico in
deæemeter, po veËerji pa je sledil
druæabni veËer z igrami in petjem
ob spremljavi kitare. Po umivanju v
koritu z ledeno mrzlo vodo smo pri-
dni odπli spat, tisti, ki so bili Ëez dan
malo manj pridni, pa na kazenski
noËni tek, ki ga je vodil kdo drug kot
“strah in trepet otrok”, vodja tabora
Damjan Kolπek.
Æal nam ponoËi vreme ni bilo naklo-
njeno in naslednje jutro sta nas pre-
budila moËan naliv in πe moËnejπi
veter, ki je strgal iz klinov Medvedji
brlog (ime πotora, kjer so bili fantje)412

in ga ponesel Ëez πotor Divje ma-
Ëke (ime πotora, kjer so bila dekle-
ta). Tako se je narava poigrala z
naπimi πotori in nas prisilila, da smo
se preselili na skupna leæiπËa v ko-
Ëo. Prav nihËe se ni pritoæeval nad
posteljo, ki je zamenjala trda tla. 
Ker pa se na tabor nismo priπli le
zabavat, ampak tudi kaj nauËit, je
po zajtrku potekalo predavanje iz
orientacije, ki ga je pripravil Tomaæ
Mavri.
Preostanek nedelje smo namenili
selitvi in suπenju, tako da smo lah-
ko naslednje jutro πli na naπ prvi
izlet na Ojstrico. Veter je ponovno
pokazal svojo moË in nas prisilil, da
smo se tik pod vrhom obrnili in vrni-
li v koËo. Po toplem Ëaju so se otro-
ci razæiveli in se navduπili nad de-
lavnicami. Lahko so se igrali razne
druæabne igre (πah, igre s kartami,
formula ...), izdelovali zapestnice iz
volne in preje, risali zemljevide skri-
tih zakladov, izdelovali roæe iz krep
papirja in origame, med katerimi je
bila najbolj zaæelena poskakujoËa
æaba.
Po kosilu je sledil plezalni vrtec,
kjer so se otroci preizkusili v svojih
plezalnih spretnostih na eni od
sten, ki nam jih je ponujala okolica.
Preplezali so kar osem metrov ver-
tikale ob skrbnem varovanju Dam-
jana in Marjana, ki je bil naπ tehni-
Ëni vodja.
V torek zjutraj se je vreme izboljπa-
lo, tako da smo se odloËili za pono-
ven vzpon na Ojstrico in, verjeli ali
ne, uspelo nam jo je osvojiti! Polni
elana in ponosa smo se vrnili v
tabor, kjer so se otroci nato urili v
orientaciji, ki je bila nekakπna rdeËa
nit letoπnjega tabora. Usposobiti in
navduπiti smo jih hoteli za planin-
sko orientacijsko tekmovanje, ki
poteka v sklopu Planinske zveze
Slovenije.
V sredo smo se kot ponavadi zbu-
dili ob sedmih in za dobro jutro je
sledila desetminutna telovadba, po
njej pa umivanje ter zajtrk, pri kate-
rem so se nam vedno cedile sline,
ko smo Ëakali na sveæe peËen kruh.
Pekla ga je naπa kuharica Mica iz
Laπkega, ki je kljub svoji visoki sta-
rosti neutrudno kuhala za naπe ne-

Sv. Ana v Koprivni (foto: Igor Maher)
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nasitne æelodce. Po zajtrku je sledi-
lo ocenjevanje postelj, katere so
otroci po dveh dneh pridno pos-
pravljali, saj jih je kazenski tek tega
hitro nauËil, in nato orientacija na
LuËkega Dedca, do katerega vodi
le brezpotje, zato so otrokom πe ka-
ko prav priπli kompas in karta ter
seveda znanje, ki so si ga nabrali v
preteklih dneh.
Po veËerji smo izbrali misico in mi-
stra planinskega tabora. Pri tekmo-
vanju je bila pomembna izvirnost in
ne lepota. Otroci ne bi bili otroci, Ëe
ne bi imeli ogromno domiπljije in
idej, ki so jim pomagale pri obeπa-
nju in zavezovanju raznih rut, noga-
vic, kap in prevelikih oblaËil ter body
paintingu s pomoËjo vodenih barv. 
V Ëetrtek dopoldne smo odπli na
MoliËko planino in po kosilu je sle-
dil plezalni vrtec na balvanu z ime-
nom Jeæek, saj je imel skale ostre
kot bodice na jeæevem hrbtu, kar pa
otrok sploh ni motilo, saj so bili æe
pravi plezalci. Pozno popoldne pa
je “Jonas Æ.” — Damjan K. vodil na-
gradni kviz Lepo je biti planinec.
Tekmovalci so se potegovali za
glavno nagrado — 100 metrov ple-
zalne vrvi — ter malega, velikega in
mega Ëokoladnega zajca. Vsi so bi-
li uspeπni.
V petek smo vstali æe ob peti uri
zjutraj, saj nas je Ëakala najdaljπa
tura do Kamniπkega sedlo in nazaj
na Koroπico. Po dolgem negodo-
vanju sta nam sonce in adrenalin
pomagala pozabiti, da smo zaspa-
ni in leni, in tako nam je pot πla bo-
lje od nog, ko smo se oprijemali kli-
nov in jeklenic ter preËkali πtevilna
sneæiπËa. Popoldne so se vse sku-

pine zelo dobro odrezale na te-
kmovanju iz orientacije, tako da je
bil osnovni cilj tabora doseæen:
otroci so se navduπili za orientaci-
jo, se v njej izurili ter se æe prijavili
za sodelovanje pri tekmovanjih.
Predzadnji dan so na obisk priπli
starπi nekaterih otrok in skupaj
smo πli na sprehod na Petkove nji-
ve, kjer smo “na suho prepevali” in
vadili za veËer, ko smo s starπi ta-
ko kot vsak veËer imeli druæabni
veËer. Ob kitari smo peli pesmi iz
naπe mini pesmarice KlinËek poje
2, ki je bila narejena posebej za ta-
bor, plesali banse (med pesmijo
pleπeπ z nogami, z rokami ...) in se
πli mnoge πaljive igre, tako da je
veËer πe prehitro minil. Ta dan pa
smo bili tudi poplaËani za dolgo Ëa-
kanje, da bi uzrli svizce, ki so imeli
svoje luknje vsepovsod okrog pla-
ninskega doma na Koroπici. Mladi
svizci so se razposajeno igrali v
poznopopoldanskem soncu na tra-
tah poboËja in nas radovedno gle-
dali, ko smo se plazili v njihovi bli-
æini in jih obËudovali. 
Zadnji dan smo si ponovno oprtali
natrpane nahrbtnike in se napotili v
Podvolovljek, kjer so nas æe Ëakali
kombiji, da nas odpeljejo domov.
V Kocbekovem domu na Koroπici
so po stenah ostali naπi zemljevidi
skritih zakladov in “sten Ëas”, ki bo
vsakemu obiskovalcu povedal, kaj
smo poËeli vse te dni.
ObËutij sreËe, æalosti, veselja, stra-
hu in prijateljstva, ki so se prepleta-
la celih devet dni s pomoËjo vseh in
vsakega udeleæenca tabora pose-
bej, ni moË razbrati iz “sten Ëasa” in
tudi ne iz tega Ëlanka, kajti zapisa-
na in shranjena so v srcih vseh
nas, ki smo bili devet dni v raju. Za-
to nas prihodnje leto nikar ne spra-
πujte: “Zakaj nazaj, nazaj v planin-
ski raj?”

Petra ©uster

Tabor mladih velenjskih
planincev

Logarska dolina, pod smrek’cami
med πotori, vrisk in smeh od jutra
do veËera. Kadar pa sta tam pone-
hala, sta se sliπala z bliænjih vrhov.
Tako je bilo na naπem taboru. Vide-

ti pa je bil πe bolj veselo, zelo pisa-
no in Ëisto razigrano. 33 otrok —
oprostite — zelo æivahnih velenjskih
otrok skupaj s πestimi vodniki, πtiri-
mi pomoËniki, zdravnico, kuharjem
in njegovo boljπo polovico, to je naj-
boljπa zmes za najboljπi tabor, ta-
bor mladih planincev mladinskega
odseka PD Velenje.
Da je vse potekalo po naËrtih, ka-
mor sodi tudi poletno kepanje, je
poskrbela πefica Mojca Novak, vo-
dja tabora. Nezdravo jesti in dati na
dno nahrbtnika sir Zdenka, nanj pa
lubenico, ni dovolila podπefica Ta-
nja Grabner, tehniËni vodja. Da

413

smo ugotovili, da kompasu ni dosti
mar, Ëe se mi suËemo z njim vred,
in da smo znali izmeriti azimut, je
poskrbel Marko Meæa. Da smo prav
vse fotografirali in zapisali, je uka-
zoval Uroπ Ocepek. Da razumemo,
od kod vreme, kam oblaki in kaj de-
la veter, ko ne piha, je kriv Blaæ
BarboriË. Kdo sta gospod Prusik in
gospa Osmica in da cepin ni kara-
bin, pa da klin ni cepin, da karabin
ni klin, da se le sliπi podobno in da
je eden od teh treh tudi vponka, je
razloæila Urπa ©ramel. Nad naπa
potolËena kolena in æulje pa se je
sklanjala Daπa Zore.
Skupaj s temi vodniki in pomoËniki,
razdeljeni v dve skupini — mlajπo od
1. do 4. razreda in starejπo od 5. do
8. — smo osvajali vrhove. Starejπi
so ponosni na dvatisoËaka Brano in
na Olπevo, KlemenËo jamo in Sa-
vinjsko sedlo, mlajπi pa so pohodili

Skupinski posnetek na Koroπici

Mladi VelenjËani v Logarski dolini
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Raduho, PotoËko zijalko, Klemen-
Ëo jamo in Okreπelj.
Poleg “klasiËnega programa” pla-
ninskega tabora — tur in orientacij-
skega tekmovanja — smo se πe ko-
pali v bazenu Kamnik, plezali, pletli
zapestnice in sadili roæice, se igrali
πtafetne igre, progo preæivetja, lov
na skriti zaklad, imeli lutkarske in
novinarske delavnice, poroko, ve-
Ëerne pravljice za mlajπe in veËer-
ne grozljivke za starejπe, pa πe skri-
tega prijatelja, odbojko na mivki,
koπarko, nogomet, barvanje beto-
na, jutranji tae bo, pena & pasta
party, krst in pa seveda Na planini
je æivel ... s kitaro zveËer ob ognju.
Tako smo se zabavali, pa πe dosti
nauËili.
Do uπes nasmejani, en teden po
hribih hodeËi in od lubenice πe
okrog ust rdeËi, to smo bili mi,
OHECI (OHEC = hribihodnikus ro-
æovohos).

Tanja Grabner

Planinska πola v KekËevi deæeli

Kdo ne pozna junaka gorenjskih pla-
nin, ki s pogumom in iznajdljivostjo
premaga Bedanca in teto Pehto?
Seveda, to je Kekec. In v KekËevo
deæelo, ki leæi v okolici Kranjske Go-
re pod Julijskimi Alpami, so se 23.
maja odpravili prvoπolËki devetletne
osnovne πole Preæihovega Voranca
z Raven na Koroπkem. Skozi dobro
zastavljeni program planinske πole
so otroci obËutili, kako gibanje v na-
ravi daje obËutek svobode, hkrati pa
spoznavali lepote narave, njeno ra-
znolikost in bogastvo. Hoja je nepo-
greπljiv del zdravega naËina æivlje-
nja, je najpreprostejπa in zelo uËin-
kovita dejavnost, s katero krepimo
svoje telo in bogatimo svoj prosti
Ëas. Vse to smo uresniËevali v ori-
entacijskem pohodu, noËnem poho-
du, daljπem pohodu v Krnico in z
obiskom Kekca, Brinclja in tete Peh-
te v KekËevi deæeli.
Vodnica Veronika nas je iz Porento-
vega doma, kjer smo bivali, popelja-
la na pohod do jezera Jasna. Spo-
znavali smo markacije, opazovali
reko Piπnico, napeto posluπali gla-
sove narave in pozorno opazovali
cvetlice. Ob tem smo se nauËili, da

cvetlic v naravi ne trgamo, ampak
jih opazujemo in pustimo rasti, da s
svojo lepoto razveseljujejo πe mno-
ge, ki jih bodo videli. S seboj smo
imeli poveËevalna stekla in skoznje
opazovali drobne æivalice, ki smo jih
naπli ob poti. Najbolj nas je navduπi-
la majhna æabica. Na koncu poti nas
je Ëakal “skriti zaklad”, mehki bon-
boni, zaviti v barvne papirËke. Po-
sladkali smo se, papirËke pa skrbno
zbrali v vreËko in jih odnesli v koπ za
smeti.
Med prtljago smo vsi imeli tudi ba-
terijsko svetilko, ki je Ëakala na no-
Ëni pohod. Ta je med otroke vnaπal
posebno vznemirjenje. »ar noËi in
svetloba svetilk nanje prav skrivno-
stno vplivata, saj so ponoËi nena-
vadni πumi vedno zelo skrivnostni,
svet narave pa πe bolj neznan in
tuj. Vodnik Lojze nas je ob priæga-
nih svetilkah vodil po lahki in varni
poti v okolici Porentovega doma.
Le v gozdu smo jih ugasnili in pri-
sluhnili zvokom narave. Utrujenost
in prijetna doæivetja tega dne so
otroke po vrnitvi s pohoda ponesli v
svet sanj.
Najdaljπi je bil pohod v KekËevo de-
æelo. Med potjo ob reki Piπnici do je-
zera Jasna in naprej v dolino Krnice
so otroci obËudovali reko in vrhove
gora visoko nad dolino. Ustavili smo
se, prisluhnili πumom vode in æubo-
renju, ki je prihajalo iz struge, kjer
se je vsa Ëista valila Ëez kamenje.
ObËutili smo tudi njen hlad, saj smo
si v njej umivali roke. »ista in lepa je
reka Piπnica. V Krnici nas je vodnik
pospremil v pravljiËni svet KekËeve
deæele sredi neokrnjene narave Tri-
glavskega narodnega parka. Vzne-
mirjenje je raslo. Otroci so pozabili
na utrujenost. NiË jih ni moglo usta-
viti. Æe misel, da bodo sreËali Kekca
in teto Pehto, jih je gnala naprej. Po
gozdni poti smo se bliæali koËi in ve-
selo prepevali KekËevo pesem. Od
daleË smo sliπali KekËevo vriskanje
in petje, kar poleteli smo proti nje-
mu. Kekec nas je veselo pozdravil
in povabil h koËi. Na pragu nas je
priËakala teta Pehta in pozorno smo
ji prisluhnili, ko nam je predstavila
zdravilne rastline, iz katerih priprav-
lja kapljice in pomaga vsakomur, ki414

jo prosi za pomoË. Odpravili smo se
v gozd za koËo, kjer smo videli klet-
ko, v katero je nekoË Bedanec zaprl
Brinclja. NedaleË stran je stala maj-
hna koËica, iz katere je priπel maj-
hen moæic z oËali, Brincelj. Ves pre-
straπen nam je povedal, da po goz-
du lomasti straπni Bedanec, jezen,
ker mu je vzel past, v katero bi se
ujela uboga srnica. Pozorno smo
prisluhnili glasovom v gozdu in ne-
daleË stran res zasliπali Bedanca.
Skoraj nesliπno smo se mu pribliæa-
li in ga videli, kako se guga. Koraj-
æni Kekec je vanj metal storæe. Be-
danec se je jezno zapodil vanj, ta-
krat pa so se z glasnim skovikanjem
oglasili otroci in ga pregnali. Vrnili
smo se k teti Pehti, ki nam je skuha-
la ajdove ægance z mlekom. Z uæit-
kom smo jih pojedli in tako konËali
obisk pri Kekcu. 
Trije dnevi, polni novih doæivetij in iz-
kuπenj, so hitro minili. Lepo vreme in
dobro zastavljen program z razliËni-
mi dejavnostmi sta prispevala, da so
se naπi otroci skupaj s spremljevalci
in vodniki zares dobro poËutili. Zdra-
vi in zadovoljni smo se vrnili domov.
Sklenili smo, da se prihodnje leto z
drugo generacijo “devetletkarjev”
ponovno podamo prijetnim doæive-
tjem nasproti.

Janja »ebulj, Lucija Medvos, Marija

Jurgec, Jasna Bezjak

Jubilejni tabor PD Vipava

Od 21. do 28. julija 2001 smo vi-
pavski planinci pripravili æe 20. mla-
dinski planinski tabor. Za jubilej
smo si izbrali prostor nad vasjo
Dreænica pod mogoËnim Krnom.
Mladih planincev je bilo letos 37, ob
njih pa πe πtirje planinski vodniki,
nekaj srednjeπolcev ter ostalo ose-

Nasveti tete Pehte
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bje tabora, skupaj 59 navduπenih
planincev.
Ko smo se udobno namestili v πoto-
re ter pospravili prtljago na svoja
mesta, smo na oglasni deski videli
napis: “Danes zveËer noËni pohod”.
Po dobri in obilni veËerji smo æe
preizkuπali Ëelne svetilke za noËno
akcijo. Pohod je minil brez zaple-
tov, pot nas je vodila okoli Dreænice
nazaj v tabor. Ogrevanje za nada-
ljevanje tabora je uspelo. Po napor-
ni noËni hoji smo se zbudili v lepo
nedeljsko jutro in odπli k jutranji
sveti maπi v dreæniπko cerkev. Za
nedeljski izlet smo si izbrali ogled
soteske Stopnik in potoka RoËica v
bliæini vasi.
Sledil je dvodnevni planinski izlet
na Krn in h Krnskemu jezeru, kjer
smo prenoËevali. Naslednji dan
smo se razdelili v dve skupini. Ena
je krenila po poti Ëez Prehodce do
avstrijskega spomenika iz 1. sve-
tovne vojne na Malih peskih. Med
potjo smo obËudovali, koliko truda,
znoja, znanja in trme je bilo potre-
bno, da so na vrh gore pritovorili
vso vojaπko maπinerijo za bojeva-
nje. Ostanki oroæja ter drugi deli πe
leæijo ob poti, ki nas je nato vodila
mimo Jezera v Luænici in Krnskega
sedla do planine Kuhinja in nazaj v
tabor. Po dvodnevni turi se prileæe
dan poËitka, ki je kot nalaπË za za-
bavne in πportne igre, taboriado,
ocenjevanje πotorov, inπtrukcije
vrvne tehnike, plezanje na skali in
mnogo drugih zabavnih stvari. V
Ëetrtek je sledil ogled kobariπke
zgodovinske poti in slapa Kozjak.
Popoldne pa smo imeli Ëofotalni
dan v reki Nadiæi. V petek smo od-
πli na planinski izlet do planine Za-
prikraj, si ogledali sirarno na planini

ter se nato povzpeli na Krasji vrh,
pomembno strateπko toËko v prvi
svetovni vojni. Zadnji veËer smo se
ob tabornem ognju veselili nagrad
planinske tombole. Nagrade in za-
hvale pa gredo tudi vsem tistim, ki
so pomagali pri izvedbi jubilejnega
planinskega tabora.

Leon Kodre

ZaËetni alpinistiËni teËaj v
Kopni skali

Konec meseca julija (od 27. 6. do 1.
7. 2001) je na »eπki koËi nad Jezer-
skim, v prijetnem gorskem okolju,
potekal zaËetni alpinistiËni teËaj v
kopni skali, ki ga je organizirala Ko-
misija za vzgojo in izobraæevanje
pri PZS, udeleæilo pa se ga je osem
inπtruktorjev in πestnajst teËajnikov
iz alpinistiËnih odsekov Kamnik, Æe-
lezniËar, Mojstrana in Kranj. TeËaj
je bil namenjen vsem, ki so zaËeli
spoznavati gorski svet v vsej njego-
vi lepoti in nevarnosti. Vedno bolj
namreË opaæamo, da na izpite za
alpiniste prihajajo ljudje, ki bi radi
postali del velike druæine, z veliko
vzponi in smermi, ki so opremljene
z varnimi svedri in lepljenimi varo-
valiπËi (v Ospu, Paklenici ...), pri
tem pa pozabljajo, da se tisti pravi
alpinizem zaËne πele z zabijanjem
klinov, nameπËanjem razliËnih va-
roval (zatiËev, metuljev ...), izdelavo
varovaliπË in uporabo tehniËnih pri-
pomoËkov ter navsezadnje z var-
nim in hitrim pristopom ter sesto-
pom. VeËkrat smo priËa, da je “alpi-
nist” podlegel poπkodbam, ker se
mu je v smeri tretje stopnje izpulil
klin ali pa se je zaplezal v neznan
svet, kljub temu da je bil znan kot
dober plezalec, ki je bil kos smerem
osme, devete ali pa πe celo viπje
stopnje. Poudariti moram, da so go-
re kljub svojim lepotam in prvinsko-
sti nevarne in da je to svet, ki ne do-
puπËa poloviËarstva in tiπËanja gla-
ve skozi zid. Gre za svet, s katerim
moramo znati æiveti, ga ceniti in
spoπtovati, kar pa v danaπnji nori
tekmi s Ëasom prihaja vedno manj
do izraza. Vsi bi radi postali alpinisti
v letu ali dveh. Saj verjamem, da je
to za marsikoga æivljenjski cilj, za
nekatere pa celo bahaπtvo (verje-

mite, dekleta vas ne bodo imele raj-
πi). Alpinist pomeni odgovornost,
odgovornost do sebe, tistega, ki
pleza z njim, do gore. Pustite Ëasu
Ëas, plezajte in si nabirajte izkuπnje,
kajti vaæni so kilometri, ne hitrost,
zato bom πe enkrat uporabil tisto æe
veËkrat sliπano frazo: “Dober alpi-
nist je star alpinist, pa æiv!” 
TeËaj je potekal pet dni in je bil se-
stavljen iz predavanj ter praktiËne-
ga dela. Lahko reËem, da smo vsak
dan dodobra izkoristili, kljub temu
da smo plezali samo en dan, saj
nam jo je nekoliko zagodlo vreme.
Tako smo se v petih dneh povzpeli
na KoËno, preËili sneæiπËe, se zau-
stavljali s cepinom, v deæju s samo-
varovalnimi kompleti πli do Ledin in
nazaj, namestili vrvno ograjo itd.
Najrazburljivejπi je bil dan, ko smo
se odpravili plezat v Dolπko ©krbino
in Grintovec, kjer smo se seznanili
z vstopom v steno preko ogromnih
robnih zevi, saj s snegom v hribih
letos niso varËevali. Na tem mestu
moram poudariti, da ta predel naπih
gora ni najprimernejπi za zaËetni al-
pinistiËni teËaj, saj smeri z oceno
do IV+ ni veliko, tiste, ki so, pa so
bolj ali manj kruπljive.
V popoldanskih urah smo na bliænjih
balvanih trenirali razne vrvne ma-
nevre, kot so reπevanje padlega so-
plezalca v navezi in samoreπevanje, 415Na Krnu (foto: Leon Kodre)

Reπevanje padlega soplezalca (foto: Ma-
tjaæ ©erkezi)
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no varstvo na Trubarjevi ulici v Lju-
bljani. Njenih skrbi in ljubezni so bi-
li πe posebej deleæni himalajci, saj
je v zdravstveno preventivo zajela
tudi njihove druæine. NeskonËno
hvaleæna je bila za vsak spominek,
za vsako kartico, s katero so se je
spomnili njeni “pacienti”. V spominu
ostaja kot Ëlovek, ki razdaja ljube-
zen brez racionalnega razloga, le
zato, da je posamezniku laæje v nje-
govi samoti sredi nagnetenega
sveta. Umrla je sama, æivi pa kot
koπËek dobrote v vsakem, ki se ga
je dotaknila. Hvala!

Tone ©karja

izdelava varovaliπË in naËini varova-
nja soplezalca, spust po vrvi, pouda-
rek pa je bil tudi na prvi pomoËi in
transportu ponesreËenca.
Vsak veËer pa je imel v koËi eden
od inπtruktorjev tudi predavanje o
eni od naslednjih tem: nevarnosti v
gorah, bivakiranje, oprema, Gorska
reπevalna sluæba Slovenije in viπin-
ska bolezen. Da ne bi bilo vse sku-
paj preveË suhoparno, smo si ogle-
dali πe predavanji Matije KlanjπËka
o odpravi na Janak, ki ga je posve-
til Andreju MarkoviËu, in predava-
nje Mihe MarenËeta o njegovi od-
pravi na Kitajsko. 
Tako se πe dodobra nismo zavedli
in æe je bila tu nedelja, Ëas vrnitve v
dolino. KonËno so svojo besedo
dobili tudi teËajniki in skupaj smo
opravili analizo teËaja, ki nam bo v
prihodnje pomagala, da bodo tak-
πni teËaji πe boljπi in zanimivejπi.
Na koncu bi se rad samo πe zahvalil
vsem inπtruktorjem za pomoË in
izvedbo teËaja: Senadu HaliloviËu,
Aleπu Holcu, Mateji Pate, Mihi Ma-
renËetu, Matiji KlanjπËku, Milenku
Armejπeku in Tadeju Debevcu ter
seveda Janiju Beletu, naËelniku Ko-
misije za vzgojo in izobraæevanje,
brez katerega tega teËaja ne bi bilo.

Matjaæ ©erkezi

Jerneju v spomin

Pred dnevi smo se na æalni seji v
Narodnem domu, dan kasneje pa
na celjskem pokopaliπËu poslovili
od Jerneja SinkoviËa, ko smo se æe
skoraj sprijaznili, da ga bo gora ho-
tela obdræati samo zase, pokopa-
nega globoko pod kamenjem.
Jernej je pri svojih 25 letih v planin-
stvu æe veliko dosegel, razvijal se je
v vrhunskega alpinista. Lani je prviË
plezal v Himalaji na Anapurno. Ta
gora ga je kar dvakrat zavrnila, vse
zaradi spleta nakljuËij, ko je reπeval
obolelega prijatelja in ko je vihar
odnesel zadnji bazni tabor. Vendar
z njemu znano treznostjo ni trmaril
in rinil na vrh, kjer bi se lahko mar-
sikaj zgodilo.
Da je bil zaupanja vreden plezalec,
smo vedeli vsi, obËutili pa njegovi
soplezalci. Varnost v gorah mu je bi-
la æe prirojena vrlina. Pred kratkim

je uspeπno opravil izpit za alpinisti-
Ënega inπtruktorja. Zato nam je toli-
ko bolj nerazumljivo, da ga je tragi-
Ëna smrt zatekla ravno v tistem krat-
kem trenutku, ko je bil pod odtrgano
skalno gmoto, pod goro, ki je tisoËle-
tja kljubovala vsem naravnim silam.
Jernej ni naredil napake pri pleza-
nju, svoje teËajnike je hotel varno,
po nadelani poti pripeljati v dolino.
Njemu æal ni uspelo, kot da je hotel
nam nerazumljivo demonsko silo
pritegniti nase, da bi tako zavaroval
prijatelje, ki so mu sledili.
Jerneja bomo pogreπali vsi, njegovi
domaËi v druπtvu in njegovi prijate-
lji. Bil je Ëlan upravnega odbora
druπtva, alpinisti so si ga konec lan-
skega leta izbrali za svojega naËel-
nika, tudi gorski reπevalci so ga æe-
leli v svojih vrstah.
Najmlajπi πportni plezalci se ga bo-
do vedno spominjali, saj jim je bil pr-
vi mentor in prijatelj. Z njim je tudi
πportno plezanje v druπtvu in Celju
dobivalo prve obrise in uspehe.
Njegovi naËrti so bili zelo ambicio-
zni in hkrati realni, prepriËan sem,
da bi mu jih uspelo uresniËiti.
Jernej je zapustil πtevilne plezalne
smeri na domaËih plezaliπËih in na
tujem, tudi prvenstvene so vmes.
ZaËel je plezati zelo svojstveno, na
skrivaj, kasneje s prijatelji iz Koπni-
ce. V plezalno πolo pri druπtvu se je
vpisal leta 1994, ker je æelel izpo-
polniti svoje tehniËno znanje.
Vzponi so se kar vrstili, vedno veË
jih je bilo in vsak je bil zahtevnejπi.
Pred mesecem je dobil bronasti
znak Planinske zveze Slovenije za
svoje delo.416

Jernej je v plezanju naπel nove izzi-
ve, nova doæivetja. UresniËil je svo-
jo æeljo po prostosti in pri tem nei-
zmerno uæival, æal samo prekratek
Ëas. Nanj ostaja lep spomin. Pono-
sni smo lahko, da smo ga poznali,
da smo skupaj delali. Pred to mo-
goËno goro, ki nam ga je ugrabila,
pa ostajamo vsi majhni in neboglje-
ni. Molilne zastavice v njegovi sobi,
ki jih je prinesel mami za spomin iz
Nepala, pa nemo priËajo o Ëloveπki
minljivosti.

Edi Stepiπnik

Sestre Ane ni veË

Sredi julija je umrla medicinska se-
stra Ana Gaberπek. VeËina sloven-
skih himalajcev, trekerjev in popo-
tnikov v eksotiËne deæele se je bo
spomnila s cepljenj proti nevarnim
boleznim na Zavodu za zdravstve-

Jernej SinkoviË

Ana Gaberπek, roj. Praπnikar 
(1948-2001)


