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NAMESTO UVODNIKA

MED TRADICIJO IN SPREMEMBAMI
Skozi zgodovino so uredniki Planinskega vestnika
bralcem obËasno posredovali svoja razmiπljanja v
zvezi z revijo, pa bom to storil tudi sam. Naj zaËnem
s samo prenovo Planinskega vestnika. Morda je bilo v
zvezi z njo celo preveË ≈pompa√ (kaj prerado se nam-
reË lahko zgodi, da iz vsega potem ni niËesar). Pa
vendar je bil poseg v Vestnik po svoje nujno potreben.
Zakaj? Ker je revija prispela do toËke, ko ni veË prite-
gnila. V poplavi slovenskega revijalnega tiska, ki vabi
s svojo zanimivo vsebino in privlaËno podobo, je Pla-
ninski vestnik nekako zaspal. Novih bralcev ni priva-
bljal, starih naroËnikov pa je bilo vedno manj. Ves Ëas
pa se je zdelo, da bi se dalo narediti marsikaj. Tu je
torej poizkus novega uredniπkega odbora. 
Da prenova ni niË slabega, da je vËasih celo potrebna
— nam govori zgodovina, saj so podobne prenove
znane iz (veË kot) stoletne zgodovine izhajanja Pla-
ninskega vestnika. Prva je bila napovedana leta 1908
(Preosnova ≈Planinskega vestnika√, PV, 1908, str.
192) in izpeljana januarja 1909. Pobudnik zanjo je bil
Josip Tominπek, novi urednik, ki je nasledil prejπnje-
ga, Antona Mikuπa. Vestnik je takrat pridobil lepπo
obliko, boljπi papir, ovitek, veË ilustracij ipd. Naslednja
prenova je doletela prav Tominπka, in sicer leta 1932
na pobudo TuristiËnega kluba Skala. Ti se niso stri-
njali z vsebino, ki so jo imeli za pusto in prazno, pre-
dvsem pa so pogreπali slike. Napisali so, ≈da vsaka
slika govori mnogo lepπe in vabljivejπe kot pa πe tako
lepi opisi dejavnosti v planinah√ (PV, 1961, str. 441 —
napisano velja πe danes!). Prenova se je uresniËila
leta 1933, ko je izπla tudi bogata spominska πtevilka
ob 40-letnici ustanovitve Slovenskega planinskega
druπtva. V povojnem Ëasu tovrstnih prenov ni bilo
veË, vseeno pa je bilo veliko anket (tako med bralci
kot v planinskih druπtvih), vodenih razgovorov, se-
stankov, okroglih miz idr., kar je vse imelo en sam na-
men: prevetriti in izboljπati vsebino in obliko revije. V
tej smeri je bilo napisanih kar nekaj uvodnikov in ana-
liz (tudi ena sinteza: PV, 1980, str. 75), v katerih so
uredniki podajali svoje poglede na vsebino in razvoj
revije. Zadnji pomembnejπi prelomni trenutek v zvezi
s spremembo zasnove Planinskega vestnika beleæi-
mo leta 1986, ko je takratni Glavni odbor Planinske
zveze Slovenije sprejel Temeljno vsebinsko zasnovo
Planinskega vestnika (PV, 1986, str. 293), ki je — ko-
likor je meni znano — naËeloma veljala vse do leto-
πnjega leta. Tako se stvari torej vrtijo, priπel bo tudi
Ëas, ko bo ≈naπa prenova√ potrebna prenove. 
V NaËrtu prenove (to je gradivo, ki ga je sprejel
upravni odbor PZS) smo se posebej dotaknili vpraπa-
nja ciljne publike Planinskega vestnika. Ocenili smo,
da so njegovi bralci vsi tisti, ki obËasno preæivijo del

prostega Ëasa v gorah ali jih zanima gorski svet. Ta-
kih Slovencev pa je precej veË, kot je sedanja nakla-
da Planinskega vestnika. Revijo moramo torej nare-
diti takπno, da se bodo ljudje nanjo prostovoljno na-
roËali, ker jih bo zanimala. V teh zadnjih mislih je skri-
ta tudi srËika prenovljene zasnove vsebine Planin-
skega vestnika. In kakπna vsebina je bila znaËilna
zanj do sedaj? Zelo raznovrstna! Urednik Tine Orel je
nekoË Planinski vestnik zato imenoval omnibusno
glasilo (PV, 1956, str. 1). Tudi zvrsti pisanja so bile
razliËne, v Vestniku namreË najdemo tako planinske
in alpinistiËne opise in potopise, prozo in poezijo kot
tudi strokovne Ëlanke, recenzije in πe mnogo druge-
ga. Planinski vestnik pa je imel vedno tudi kulturno
poslanstvo, saj je ≈ogledalo dela gorniπke kulture,
odraz sploπnih razmer in duπevnega doæivljanja gora
Slovencev√ (PV, 1995, str. 49). Vestnik je torej mno-
go veË kot samo informativna revija, ki Ëlane planin-
skih druπtev obveπËa o dogajanju v planinski orga-
nizaciji.
V skladu z napisanim bo novo uredniπtvo skrbelo za
vsebino Planinskega vestnika, ki bo odgovarjala ti-
stim, ki se tako ali drugaËe sreËujejo z naravo in gor-
skim svetom, in v kateri bo vsak naπel dovolj zanimi-
vega zase. Poskuπali bomo predstavljati vse dejavno-
sti, povezane z naravo in gorami, ter med njimi najti
pravo ravnovesje. To ne bo ravno lahko, kar nam
spet govori zgodovina (npr. stalni oËitki, da je ≈preveË
alpinizma√). »as bo pokazal, v kolikπni meri nam bo
uspelo. Vsekakor bomo morali vsebino naËrtovati
bolj, kot je bila dosedanja praksa (v mislih imam te-
matske πtevilke in naroËene prispevke). Æe takoj na
zaËetku je uredniπtvo spoznalo, da sedanji obseg re-
vije (πtiri tiskarske pole, tj. 48 strani) ne zadoπËa za
gradivo, ki ga imamo na razpolago. Obseg Planinske-
ga vestnika je sicer skozi zgodovino izhajanja zelo ni-
hal, veËinoma je bil odvisen od finanËnih sredstev. V
svojih prvih letih je bil dokaj skromen, po drugi vojni
pa je naraπËal (nihal je med 48, 56, 64 in celo 76
stranmi na πtevilko, letni obseg pa do 750 strani). 
Nekajkrat smo æe omenili oblikovno spremembo revi-
je. Uredniπtvo je na javnem razpisu izbralo novega
oblikovalca, ki bo pripravil privlaËnejπo in sodobnejπo
januarsko πtevilko. Planinski vestnik je dobil tudi svoj
zaπËitni znak, ki ga bomo uporabljali (in kot ste opazi-
li, ga æe) v razliËne namene. Zaradi zmanjπanja stro-
πkov je bila nujna zamenjava tiskarne (Ëeprav je prej-
πnja tiskala Vestnik veË kot 50 let). DoloËili smo tudi
stalni rok izdaje revije, to bo odslej redno vsakega de-
setega v mesecu. 
Pisali smo tudi o tem, da je Planinski vestnik priπel na
prodajne police. Træenje revije bo prav gotovo eden466
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najtrπih orehov uredniπtva, ki bi mu bilo poleg njego-
vih lastnih promocijskih aktivnosti zelo dobrodoπlo tu-
di sodelovanje planinskih druπtev. Podobne akcije so
namreË iz preteklosti æe znane: tako se je v letu 1953
naklada Planinskega vestnika — po temeljiti akciji pla-
ninskih druπtev za pridobivanje novih naroËnikov —
veË kot podvojila (PV, 1953, str. 561)!
O tem, da je Planinski vestnik dobil svojo spletno
stran, smo prav tako æe pisali. Manj pa smo pisali o
Vestniku kot arhivu — Planinski vestnik je namreË izre-
dno pomemben arhiv vsega, kar je povezanega s pla-
ninstvom in alpinizmom v Sloveniji. Prvih sedem de-
setletij sta v Sploπnem kazalu popisala Josip Wester
in Vilko Mazi (1940, 1951, 1961, 1972), potrebno pa
bo izdati πe kazalo zadnjih treh desetletij (1970-
2000). Danes, v dobi informatike, smo zaËeli s siste-
matiËnim digitalnim arhiviranjem tekoËih πtevilk, kori-
sten pa bi bil tudi popis vsebine vseh letnikov v raËu-
nalniπko bazo, ki jo bo moæno v celoti vkljuËiti v slo-
venski bibliografski sistem COBISS. Digitalna tehno-
logija omogoËa tudi arhiviranje papirnatih dokumen-
tov. Digitalizirana zbirka v kombinaciji z digitalnim ka-
zalom (bazo) bi lahko predstavljala najmodernejπi ar-
hiv naπe revije. Uporabnik, ki bi npr. æelel izvedeti ne-
kaj o Jalovcu, bi v bazi odtipkal besedo Jalovec in iz-
pisali bi se mu naslovi vseh Ëlankov v vseh letnikih, ki
vsebujejo kar koli o Jalovcu. Uporabnik bi potem iz-
bral tistega, ki mu najbolj ustreza, in ga poiskal v digi-
talnem arhivu. Kopija Ëlanka bi se mu pokazala na
zaslonu, po æelji pa bi jo lahko izpisal na tiskalniku.
Tak arhiv bi bil lahko na razpolago na spletni strani
Planinskega vestnika ali na zgoπËenkah. 
Kot sem bil sam povabljen k urejanju revije, tako sem
k sodelovanju povabil tudi nekaj kolegov, za katere
sem ocenil, da lahko s svojim znanjem bistveno pris-
pevajo h kvaliteti revije. Koncept dela, ki ga je zasta-
vilo uredniπtvo, je drugaËen od vseh predhodnih. Vsi
dosedanji glavni uredniki so namreË veËino opravili
sami, novo uredniπtvo pa deluje kot skupina. Vsak
Ëlan uredniπkega odbora je urednik za posamezno
podroËje, glavni urednik je le primus inter pares, ki pa
prav tako ≈pokriva svoj vrtiËek√. PodroËja (potopise,
pesmi, varstvo narave, odmeve, alpinizem itn.) smo si
med seboj razdelili glede na posameznikovo pozna-
vanje in znanje. Uredniπtvo deluje povsem amatersko
in nima nobenega zaposlenega. Zato sami ne bomo
opravljali tipiËno novinarskih nalog (hodili na priredi-
tve, obiskovali novinarskih konferenc idr.), paË pa bo-
mo za to prosili dopisnike ali pa se znaπli kako druga-
Ëe. Velik problem vsekakor predstavlja arhiv Planin-
skega vestnika — tega namreË ni. Zato bo uredniπki
odbor moral postopoma zgraditi lasten arhiv za svoje
delo: tuje in domaËe revije, podatkovno bazo, fotote-
ko, materiale za Ëlanke ipd. Tudi tehniËne opreme,
potrebne za delo uredniπtva, ni. 
Nazadnje se bom dotaknil πe finanËnega poslovanja,
Ëeprav bi po svoji pomembnosti ta tema sodila prav

na zaËetek prispevka. Uredniπtvo se bo trudilo, da bo
Planinski vestnik postal tako zanimiv, da bo tudi fi-
nanËno samostojen. V zaËetnem obdobju prenove in
poveËevanja trænega dela je seveda priËakovati veË
finanËnih teæav, vendar bi morala revija v roku nekaj
let biti finanËno neodvisna. DolgoroËno je smiselna
izloËitev Planinskega vestnika iz osnovne dejavnosti
Planinske zveze Slovenije, o Ëemer je septembra go-
voril Franci Ekar. Tako πiroko zasnovan projekt nam-
reË zahteva temeljito, zanesljivo in strokovno tehni-
Ënoadministrativno podporo, ki v precejπnji meri pre-
sega tisto, ki je je bil Planinski vestnik deleæen do
zdaj. Za uËinkovito delo revije je vendarle potrebno
precej veË kot le naËelno soglasje, spodbudne bese-
de in pripravljenost za delo. Tu je izziv tudi za izdaja-
telja, tu je lahko kljuË do uspeha prenove Planinske-
ga vestnika. 
Tako, povzel sem veËino tem, ki smo jih v NaËrtu pre-
nove Planinskega vestnika predstavili planinski jav-
nosti. Pred uredniπtvom je veliko dela na razliËnih po-
droËjih. PrepriËan sem, da smo jih zastavili dovolj
strokovno in uËinkovito, kar se je v nekaterih primerih
æe izkazalo. V kakπni meri nam bo prenova revije us-
pela, pa boste seveda povedali vi — bralci. 

Vladimir Habjan
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Pozna jesen pod KoËno (foto: Joæe ©ter)



LETO DNI PO KATASTROFI V LOGU POD MANGARTOM1

PLAZ, KI JE SPREMENIL GORO
Igor Zlodej

Zgornje PosoËje je idiliËna pokrajina na skrajnem se-
verozahodu Slovenije. Pokrajina, katero veËina tako
doma kot na tujem pozna po prelestni, bistri SoËi in
gorah, ki jo obdajajo, pa tudi po prijaznih ljudeh, ki tu
æivijo odmaknjeni od mestnega vrveæa, od velikih
centrov, od kulturnih ustanov, od avtocest, skratka od
vsega, kar danes spremlja sodobni svet. Vendar vse-
ga tega niti ne pogreπajo, saj æivijo v eni najlepπih
alpskih dolin svoje vËasih lepo, umirjeno, vËasih pe-
stro in tudi kruto æivljenje. Pa vendar: na kaj se najprej
spomnimo, ko zasliπimo besedo PosoËje? Teæko je
reËi, ali na vse prej naπtete lepote ali na naravne ne-
sreËe, ki spremljajo ta koπËek naπe domovine æe kar
prepogosto. Po potresu, ki je dodobra spremenil po-
dobo na Krnu in na nekaterih gorah v njegovi okolici,
se je leta 2000 zgodil πe plaz nad Logom pod Man-
gartom. 

17. NOVEMBER 2000

Dolgotrajno moËno deæevje v oktobru in zaËetku no-
vembra 2000 je povzroËilo πtevilne teæave v skoraj
vsej Evropi. Tudi nam ni prizaneslo. Narava je v Po-
soËju oziroma v dolini Koritnice prviË udarila 15. no-
vembra 2000 okoli 13. ure, ko se je z obmoËja Stoæja
utrgal ogromen zemeljski plaz, ki je ruπil in odnaπal s
sabo vse, kar je bilo na njegovi poti. Ustavil se je πe-
le na sotoËju Mangartskega potoka in Predelice. Med
drugim je odnesel tudi most oz. cesto v dolæini 50 me-
trov in jo v skoraj enaki dolæini z obeh strani zasul z
zemljo, gruπËem, skalami in drevesi ter za veË mese-
cev prekinil cestno povezavo prek mejnega prelaza
Predel. Med prvimi sem bil prisoten na kraju tega raz-
dejanja. Po obrobju plazu sem se z domaËinom iz Lo-
ga pod Mangartom povzpel visoko pod Mangartsko
planino. Prizor je bil naravnost grozljiv. Ob globoki ra-
ni, ki se je zajedala v vznoæje Mangarta, so me najbolj
zaskrbele ogromne koliËine vode, ki se je stekala na
plazovino predvsem iz Mangartskega potoka, prav ta-
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1 Avtor nas je v spremnem besedilu zaprosil: ≈V tekstu sem izkljuËno uporabljal ime Mangrt, kot ga imenujejo domaËini, zato pro-
sim, da se v taki obliki tudi objavi. Doslej ste me namreË vedno popravljali in pisali Mangart.√ Uredniπtvu je znano, da v PosoËju
vztrajajo pri uporabi zapisa Mangrt, kljub temu da naj bi bilo knjiæno Mangart. Vendar avtorjevi proπnji æal tudi tokrat ne moremo
ugoditi, saj se kot osrednje slovensko planinsko glasilo æelimo dræati uveljavljenih pravil. Z veseljem pa bomo objavili dobro ute-
meljen polemiËni Ëlanek na to temo, ki bi nam ga poslal avtor ali pa kdo drug od prizadetih.

PtiËji pogled na zgornji del plaza (foto: Aleπ Horvat)



ko pa je kar v slapovih bruhala iz okoliπkih grap. Da
bi to lahko bilo zelo nevarno za vas spodaj v dolini,
sem omenil tudi domaËinu, pozneje pa tudi drugim,
πe pristojnejπim, ki sva jih sreËala, ko sva se vrnila na
cesto. Sprejeli so doloËene ukrepe. Pristojne sluæbe
so priπle na teren, tudi strokovnjaki, vendar kakπne
posebne nevarnosti niso predvideli. Kljub temu so
alarmirali ljudi v Logu pod Mangartom in jih opozorili
na nevarnost, ki je pretila s poboËij. DomaËini so se s
strahom ozirali proti gori. Naslednji dan je spet moËno
deæevalo. Æe tako razmoËena plazovina se je πe bolj
prepojila z vodo, pa vendar so pristojni, ki so bili na
kraju, izjavili, da nove nevarnosti dejansko ni. Prede-
lica je tekla naprej, pretok je bil sicer poveËan, mediji
so to objavili in ljudje so spet spali v svojih hiπah. V
vasi in ob plazu so postavili gasilsko straæo.
17. novembra 2000 nekaj po polnoËi je v temno je-
sensko deæevno noË v gorah nad Logom pod Man-
gartom narava udarila drugiË. Z vodo namoËena in
prepojena plazovina je kot blatni tok (strokovnjaki te-
mu pojavu pravijo murasti tok) z vso hitrostjo in s sil-
no ruπilno moËjo zdrsnila proti dolini. V nekaj minutah
je ob silnem truπËu, tresenju in grmenju po prej tako
lepih, slikovitih, neokrnjenih slapovih in koritih Prede-
lice prihrumela v dolino. Dobesedno odpihnilo je most
preko Predelice v Zgornjem Logu in odneslo nekaj
hiπ, okoliπke pa zalilo. Blatni tok se je razlil po vsej do-
lini. Za vedno je odπlo tudi sedem prebivalcev te idi-

liËne, skoraj pravljiËne vasi pod ostenji Jerebice, Lo-
πke stene, Jalovca in Mangarta. DomaËin, ki je bil pr-
vi dan z mano na plazu in je to pozneje tisoËkrat pre-
kleto noË, tako kot drugi, deæural pri mostu, je bil Ëu-
deæno reπen, ko ga je zajel blatni tok.

VZROKI ZA NESRE»O

Tako kot je pogosto pri nesreËah, je tudi tukaj priπlo
do spleta nesreËnih nakljuËij. Razmiπljam in ocenju-
jem osebno, laiËno in povsem nestrokovno. Æe v ok-
tobru, pozneje pa tudi v novembru je ob stalnem ju-
gozahodnem vetru, za katerega je znaËilno, da prina-
πa obilne padavine, padlo nenormalno veliko deæja.
Ves Ëas so bile za to jesensko obdobje tudi nenor-
malno visoke temperature zraka. Deæevalo je vse do
vrhov najviπjih gora. Vse to se je dogajalo na obmo-
Ëju, za katerega je prej veljalo, da je stabilno, pa oËi-
tno ni bilo tako. Stoæje je moËvirnato, Ëeprav se sliπi
Ëudno in za gore neobiËajno. Spodaj, na obmoËju
Mangartske planine in niæje, gre za ledeniπki nanos
oz. moreno, prek katere teËe Mangartski potok, kar
prav tako predstavlja veliko nestabilnost terena. Pre-
priËan sem, da sta k plazu vsaj delno pripomogla tu-
di poseg pred okoli tridesetimi leti, ko so zgradili goz-
dne vlake na tem obmoËju, in asfaltiranje Mangartske
ceste, ki je dobesedno zbiralnik meteornih voda in je
zaenkrat zaprta, je pa tudi vpraπanje, kdaj bo spet
normalno prevozna. Kot osnovni vzrok navajam æe 469
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prej omenjene za ta Ëas previsoke temperature zra-
ka. »e bi te bile obiËajne, to pa je okoli 0 stopinj cel-
zija in niæje, bi ob padavinah, ki so se tam takrat po-
javljale, padal sneg. Res bi ga zapadlo veliko, po ne-
kih ocenah tudi do okoli treh metrov, vendar pa ne bi
povzroËil nobene nevarnosti razen morebitnega sne-
ænega plazu, ki se je leta nazaj pri MlinËu sicer redno
pojavljal. 
Ne æelim se spuπËati v ocene ter komentirati dejanj in
ukrepov geologov, hidrologov, meteorologov, civilne
zaπËite in drugih pristojnih sluæb. Nesporno je, da se
je zgodila huda naravna nesreËa z ogromno material-
no πkodo, ki se bo odpravljala πe veË naslednjih let.
Prav tako je nesporno, da je umrlo sedem ljudi, pov-
sem brez potrebe. MogoËe bi moral kdo za to celo od-
govarjati! Ali pa iz moralnih razlogov takrat celo od-
stopiti s svojega poloæaja, pa ni. V vznoæju Mangarta
je zazevala velika rana, ki je za vse veËne Ëase spre-
menila in zaznamovala to pokrajino in ljudi. Po naËr-
tih strokovnjakov pa je niti ne nameravajo sanirati,
temveË æelijo πe bolj skaziti podobo z nekakπnimi
umetnimi pregradami, kar πtiri naj bi zgradili, dve be-
tonski in dve zemeljski. »e bi mi bilo dano odloËati, bi
postavil le en objekt, ki bi bil hkrati zajetje za HE Lo-

πka Koritnica, most na cesti proti Mangartskemu se-
dlu in varnostna pregrada, skratka tri muhe na mah.
Objekt s tremi funkcijami bi bil seveda veliko cenejπi
kot pa izdelava posameznih pregrad in vseh drugih
objektov, zajetja, mostu. Seveda nisem proti zagotav-
ljanju varnosti ljudi iz Loga pod Mangartom, toda pre-
grade, Ëe bodo kdaj narejene, bodo predstavljale stal-
no preteËo nevarnost. Tega se dobro zavedajo ljudje
v dolinah, kjer so postavljeni jezovi. 

SANACIJA

Kmalu po nesreËi se je priËela sanacija v sami vasi,
in sicer so oËistili cesto, pozneje pa postavili prvi
montaæni most v Logu pod Mangartom. S tem je bila
ponovno vzpostavljena povezava z zaselkom Strmec
in z Loπko Koritnico. Æe Ëez nekaj dni se je priËela
gradnja montaænega mostu pri MlinËu. 17. februarja
je po treh mesecih ponovno stekel promet Ëez me-
dnarodni mejni prehod Predel. Prav tako v tem Ëasu
so oËistili cesto proti Mangartski planini. Na obmoËju
plazu so naredili veËje πtevilo vrtin, da bi ugotovili se-
stavino tal. PriËeli so se tudi ukrepi za pridobivanje
zemljiπË in ostale dokumentacije za nadomestne gra-
dnje hiπ, ki so bile ob plazu poruπene oz. tako poπko-
dovane, da bivanje v njih ni veË moæno. Strokovnjaki
so opravili veË raziskav na terenu ter predvideli mo-
æne posledice in ukrepe ob morebitnem ponovnem
plazu. VeËina prebivalstva se je æe pred poletjem vr-
nila v vas, v zaËasnih domovanjih v Bovcu so ostali
le tisti, ki v svojih poπkodovanih hiπah niso mogli
æiveti. 
Glede na πtevilne oglede, nekaj poznavanja znaËilno-
sti tega gorskega obmoËja in na izkuπnje sem popol-
noma prepriËan, da Logu pod Mangartom ne preti no-
bena nevarnost veË. Znano je povsem preprosto dej-
stvo, da tak splet okoliπËin, kot se je zgodil v novem-
bru 2000, ni veË moæen vsaj naslednjih tisoË oziroma
πe veË let. Bo planet Zemlja takrat sploh πe obstajal?
O naπem bivanju med temi prelepimi gorami, ki Ëlove-
ka zasvojijo, mu odprejo duπo in srce, ga preizkusijo
in preizkuπajo, sprejmejo ali zavrnejo, takrat seveda
ne bo nobenih sledi veË.
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Plaz in planinci
Plaz je neusmiljeno spremenil Mangart iz enostavno dostopne gore v resno in dolgo visokogorsko turo. Vrh
je bil poleti 2001 precej osamljen. Mangartska cesta med njenim zaËetkom in Mangartsko planino πe ve-
dno ni sanirana. ©e veË, celo prosto gibanje v obmoËju plazu je uradno πe vedno prepovedano. Upajmo,
da se bo to do naslednje poletne sezone spremenilo.
KoËa na Mangartskem sedlu je bila v sezoni 2001 odprta, vendar izredno malo obiskana.
Na Mangartsko sedlo moramo sedaj peπ. Markirana pot je lepo speljana po bliænjicah med ovinki ceste. Do
sedla potrebujemo dobre tri ure, potem pa πe dobro uro do vrha po slovenski ali italijanski poti.
Druga moænost vzpona na Mangart je z italijanske strani po markirani poti mimo bivaka Nogara ali pa za-
hodneje Ëez πkrbino »ez jezik.
Nepoπkodovana je tudi dolga in naporna pot iz Koritniπke planine Ëez Mali Koritniπki Mangart. 

Zgornji del plazu (foto: Aleπ Horvat)



KLINARJEV KLIN

ZBOGOM, STAROÆITNOST! DOBER DAN, ÆALOST!

Poglejte, kako smo brezglavo zdrveli v ≈PavliËevo se-
dlo√! In obglavili staroæitni ≈PavliËev vrh√. Tega so
vestno zabeleæili Badjura, Planina, KopaË v svojih vo-
dnikih in na zemljevidih in kasnejπa vodnika po Ka-
mniπko-Savinjskih Alpah in Karavankah. Ker je neki
vplivni ≈svetovljan√ udaril s pestjo po mizi, da ≈vrh ne
more biti preval√ (1), je — za rabo sredi slovenskega
sveta — hlapËevsko prevedel nemπki ≈Paulitschsat-
tel√ v ≈PavliËevo sedlo√, ga napisal na vse zadevne
table in smerokaze (poplavo tabel in smerokazov!)
okrog SolËave in na novejπe zemljevide, tudi v zem-
ljepisno biblijo Atlas Slovenije (≈najzanesljivejπi ime-
noslovni vir√, ≈osrednjo avtoriteto√, kot menijo neka-
teri), in ga vtepel v glavo celo domaËinom. NihËe ob
vsem dolgem toku Savinje vse dol do kneæjega mesta
Celja ni niti z mezincem mignil. Potem so priπli politi-
ki, buldoæerji in asfalt. Drnovπek in Sch¸ssel sta na
≈PavliËevem sedlu√/≈Paulitschsattel√ med veselim
ploskanjem okrog stojeËih prerezala otvoritvene tra-
kove (kaj imamo male æabe potem πe kvakati?) in na-
roda sta stopila πe korak bliæe drug drugemu, tudi in
zlasti imenoslovno, z oblastveno potrjenima imeno-
ma. Velikokrat me je imelo, da bi zavpil v dnevnem

Ëasopisju ali opomnil cestno podjetje ali se oglasil na
Geodetskem zavodu, kjer delajo zemljevide, ali opo-
zoril vsaj domoljube v Planinskem vestniku, pa mi je
vpriËo vsesploπno proteæirane antihumanistike in pa-
triafobnosti, ki se napihujeta Ëez vse razumne meje in
si ne dasta blizu (tudi v Planinskem vestniku, kjer
sem bil velikokrat tarËa popolnega nerazumevanja in
iz trte izvitega maloumnega nedomiπljenega indoktri-
niranega ≈pouka√ — to say the least!), roka omahnila
in sem vse skupaj pustil, da gre svojo pogubno pot.
Kdor æeli, lahko vræe kamen vame, s posebnim vese-
ljem zlasti, Ëe sam ni brez greha.
Potem sva imela z Matkom uËno uro. Ker sva bese-
dne meËe precej ognjevito kriæala, nazadnje ni bilo ja-
sno, ali se medsebojno uËiva ali zasliπujeva. Imena
na zemljevidu sva pa vseeno dobro cefrala. Zagrabi-
la sva kar ves greben od PavliËevega vrha do Matko-
ve kope, ki sva ga na nekaterih odsekih ta dan oba
prehodila, Ëeprav vsak zase. Razgrnila sva zemljevid
Kamniπko-Savinjske Alpe 1:50 000, uËna ura (ali za-
sliπevanje) pa je potekala pribliæno takole:
≈PavliËevemu sedlu pravite po domaËe PavliËev vrh,
ali ne?√

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

471
Triglav in Miπelj vrh z Ogradov (foto: Joæe ©ter)



≈Seveda.√
≈Potem proti jugu so PavliËeve stene (1653 m) pa Le-
snikovo sedlo (1521 m) ...√
≈PavliËeve stene ja, Lesnikovo sedlo je pa po naπe
Lesnikove πrange ali kratko Pri πrangah.√
≈Juæno nad ©rangami se dvigne JerebiËje (1761 m),
ki se naprej proti jugu spusti na Matkovo sedlo (1623
m) ...√
≈Matkóvemu sedlu pravimo mi ©avje ...√
≈Ficko pa pravi, da je to Ravna planina. Na naπi (to
se pravi slovenski) ali bolje reËeno na vaπi (namreË
Matkovi) strani stoji tik pod dræavno mejo opustela,
postarana bajtica ...√
≈A, to je pa na Jevπevcu!√
≈Ne, ne more biti na Jevπevcu, od ©avja proti jugu je
Matkov Grintovec (1700 m) in πele potem Jevπevec
(1730 m), in v tistem koncu naprej proti Kopi, to se
pravi na Grintovcu in na Jevπevcu, ni niti za ped pro-
stora, kamor bi postavil bajto, in tudi ne vem, zakaj bi
jo postavljal v tisto zagamano ruπevje in prepadno
skalovje. Ali pa je zemljevid postavljen na glavo, ven-
dar moram reËi, da glede na moj viπinomer vse te ko-
te odliËno πtimajo, vpraπanje je le, Ëe imajo prava
imena.√
≈Od ©avja na Grintovec — mi pravimo kar Grintovec,
ne Matkov Grintovec — je kakih dobrih 50 metrov
vzpona, naprej se zaËne pa æe Kopa — mi pravimo kar
Kopa, ne Matkóva Kopa.√
≈Dræi, 70 metrov vzpona, ampak potem ga je Ëez
kratko uleknino proti Kopi πe kakih 30 metrov na Jev-
πevec — tu piπe Jerπevec, 1730 metrov...√
≈To je pa narobe, mi pravimo Jevπevec, nekdo je za-
ËeËkal tisti v, pa so ga kartografi prebrali kot r. Ampak
Jevπevec ni tam, paË pa tukaj, kjer je bajta, ali druga-
Ëe reËeno, bajta je na Jevπevcu.√
≈Bo treba torej popraviti in na zemljevid prav zapisa-
ti, pa naj bo Jevπevec tu ali na Ravni planini ali na
©avju. Na tem Jevπevcu, kot je zabeleæen na zemlje-
vidu, pa bajte zagotovo ni. To se bomo πe zmenili, bo-
va πla skupaj gor, da na mestu doæeneva, kdo je kdo
v deæeli danski in kje ima Hamlet svoj prestol. Jaz
bom vseeno rekel tisti zemljevidni kóti Jevπevec, nje-
na viπina je Ëisto prava in tesno se prilega na Kopo,
toËno tako, kot je vrisano na zemljevidu. Kopa je od
tam na dosegu roke, veliËastno in kar malo straπljivo
se dviga polnih dvesto stenskih metrov pod nebo, ko-
πato kopasta, vredna svojega imena ...√
≈Ha, med Jevπevcem in Kopo je πe preval Velika Ze-
lenica ...√
≈Ta pa ni vrisana na zemljevidu, pa tudi posebno glo-
boka ne more biti, ker se Jevπevec zraπËa s Kopo v
skoraj enovit masiv. Bil sem gori in sem si vse poËa-
si in natanËno ogledal. — Ja, za vas je seveda zelo
smiselno, da reËete kar Grintovec in Kopa, ko tako
veste, da gre za vaπe vrhove, za nas oddaljene poha-
jaËe je pa priroËno, dati zraven pridevnik Matkov.
Grintovcev in Kop je v slovenskih hribih kar precej.√

≈Mi reËemo Matkóv. Naglas je na koncu, na o-ju. Pa
upam, da je na zemljevidu naπa domaËija prav napi-
sana, Matk in ne Matko, kot se nekaterim zdi. Sploh
pa domaËi pravimo, da je tukaj Na Matkóvem, ne Pri
Matku.√
≈Tisto o naglasu smo se nekoË æe nauËili, potem pa
malomarno pozabili. Vem pa, da ima izgovarjava
Matkóv vsaj dva vneta apostola, Toneta Golnarja in
Franceta MaleπiËa. V svojih spisih zvesto riπeta na-
glas na ó v imenih kot Matkóv kot, Matkóv πkaf,
Matkóvo okno, Matkóvi Ogradi in povsod, kjer je kaj
Matkóvega ... (Hvala, Tone in France za zvesto do-
maËijskost!) — Mejdun, tole sva se pa dobro pogovo-
rila. OËitno je, da ste nekaj πol videli tudi od znotraj.√
≈Ja, pred dvema letoma sem konËal agronomsko fa-
kulteto v Ljubljani ... No, drugiË, ko bo spet prilika, jo
ureæeva skupaj gor, da se na svoje πtiri oËi prepriËa-
va, kje stoji bajtica, pa kaj je ©avje pa Jevπevec ...√
≈Z veseljem. Tisto nama ostane za domaËo nalogo.
Moram pa reËi, da bi jaz Grintovec in Jevπevec obdr-
æal, kot sta oznaËena na zemljevidu. Seveda pa ne
Jerπevec. Pravzaprav mi je po temle pogovoru najbolj
odleglo, ko vidim, da za nobenega od treh prevalov,
ki sva jih imela v páci — PavliËevo, Lesnikovo in Mat-
kovo sedlo, kot piπe na zemljevidu — domaËini ne ra-
bite besede sedlo. Badjura ima prav: sedlo je preve-
denka in pritepenka iz nemπkega Sattel.√
Po tem akademskem ognju bi bila morala enega zvr-
niti, stal je æe tam na pladnju — a kaj Ëeπ z okorelo pe-
dagoπko ozkosrËnostjo, ki ji globoko v upokojenskih
letih πe zmeraj manjka izpit za iz-pit’! Ima se πe veli-
ko nauËit’, se potrudit’ in ga naredit’! NamreË iz-pit’!
P.S. Kar se tiËe vrhov, ki pomenijo prevale in nikakor
ne gorskih vrhov, jih je v Sloveniji πe kar nekaj: Jezer-
ski vrh, Ledrovski vrh, Smokuπki vrh, Covnikov vrh (to
je staro solËavsko ime za PavliËev vrh, ki je koroπko
ime), Pastirkov vrh, StrevËóv vrh (zadnja dva sta v
grebenu med PavliËevim vrhom in Olπevo) — in nihËe
ne poloæi roke nanje. Samo PavliËev vrh je moral pa-
sti kot ærtveno jagnje za nekogarπnjo samovoljo. Je-
zerski vrh je za kaj takega prevroË. Kdor bi ga hotel
prekovati v Jezersko sedlo, bi se lepo opekel. Zakaj,
bodo bralci Planinskega vestnika iz rodu homo alpi-
nus studiosus izvrtali sami, verjetno pa to æe davno
vedo.
(1) SSKJ: vrh ... 3. najviπja toËka vzpetine, npr. ≈na vrhu klan-
ca√ (vrh klanca je seveda na prevalu, ker ni obiËaj, da bi spe-
ljevali ceste Ëez vrh gore nad prevalom); 
Gorniπki terminoloπki slovar (v nastajanju): vrh ...4. niæji del gor-
skega slemena, Ëez katerega vodi pot iz ene doline v drugo.

Stanko Klinar
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USPE©NA AKCIJA ZDRAVI V GORE

ZDRAVJE — DEJAVNIK TVEGANJA V GORAH

Borut Perπolja, Stanko Pinter

V gore se vsako leto odpravlja vedno veË telesno pre-
malo pripravljenih in starejπih ljudi. ≈V gorskem sve-
tu, v izjemnih vremenskih razmerah, v redkejπem zra-
ku (pa Ëeprav je nadmorska viπina samo okrog 2000
metrov) se lahko pokaæejo bolezni srca in oæilja, za
katere obiskovalec gora dotlej sploh ni vedel. ©tevilni
med njimi se do takrat niso nikoli pritoæevali nad tovr-
stnimi zdravstvenimi teæavami, zato tudi nikoli niso bi-
li pri zdravniku,√ je v razgovoru za Die Presse pove-
dal dr. Paul Habet z dunajske univerzitetne klinike.
Pogostnost sprememb na oæilju pri ljudeh, starih nad
40 let, je tudi po mnenju zdravnika πportne medicine
in kardiologa prof. dr. Ernsta Raasa iz Innsbrucka
glavni vzrok za srËne kapi v gorah. ≈ProblematiËno
je, da komajda kdo sluti, da je z njegovim srcem kaj
narobe. Zato v gorah pogosto umirajo navidez popol-
noma zdravi ljudje.√
Analize vzrokov gorskih nesreË tudi v Sloveniji kaæe-
jo, da se poveËuje πtevilo nesreË, povezanih z bole-
znimi ali bolezenskimi stanji, ki jih obiskovalci ≈prine-
semo√ v gore in ki lahko ob naporni planinski dejav-
nosti ogroæajo naπe zdravje in æivljenje. Pri tem πe po-
sebej izstopajo bolezni srca, ki — kot kaæejo podatki —
æe predstavljajo najveËji dejavnik tveganja v gorah,

saj zaradi srËne kapi v slovenskih gorah vsako leto
umre od πtiri do osem ljudi (podatki med leti 1998 in
2001).

AKCIJA ZDRAVI V GORE

Med aktivnostmi, ki so jih lani septembra ob 1. sve-
tovnem dnevu srca pripravile podruænice Druπtva za
zdravje srca in oæilja Slovenije, je bila zelo odmevna
prireditev na ©marni gori. Obiskovalce te priljubljene
izletniπke toËke so organizatorji presenetili s priredi-
tvenim prostorom, kjer so lahko izvedeli koristne in-
formacije o vplivu redne gibalne dejavnosti na srËno-
æilni in dihalni sistem, si izmerili krvni tlak, se pogovo-
rili z zdravnikom o morebitnih teæavah pri hoji v gore,
z uporabo merilcev srËnega utripa spremljali odzive
svojega srca na poveËan napor, se pouËili o temeljnih
postopkih oæivljanja in se v dajanju prve pomoËi tudi
praktiËno preizkusili. Odziv obiskovalcev je bil nad
priËakovanji, zato se je ob analizi opravljenega dela
porodila zamisel, da bi podobne prireditve pripravili
tudi na nekaterih najbolj obiskanih obmoËjih v sloven-
skih gorah. Da bi ponudbo dopolnili πe z informacija-
mi o varni hoji in gibanju v gorah nasploh, se je Druπ-
tvo za zdravje srca in oæilja Slovenije povezalo s Pla-
ninsko zvezo Slovenije in nastala je akcija Zdravi v
gore.
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Nad dolino triglavskih jezer (foto: Joæe ©ter)



Tako so letos poleti sodelavci Druπtva za zdravje sr-
ca in oæilja Slovenije pri KoËi na Planini pri Jezeru,
Domæalskem domu na Mali planini, Ruπki koËi pri
Arehu in na ©marni gori pripravili zanimive delavnice,
v okviru katerih so obiskovalci spoznali bolezni srca,
postopke za ugotavljanje in prepoznavanje tipiËnih
bolezenskih znakov in ukrepanje ob srËnem zastoju.
Pogumnejπi (takπnih je bilo okrog 150) so ob napotkih
zdravnika na lutki Laerdal (popularno AnËki) sami
preizkusili dajanje umetnega dihanja in masaæo srca.
Opravili smo tudi veË kot 550 brezplaËnih meritev krv-
nega tlaka, na ©marni gori pa tudi veË kot 70 meritev
skupnega holesterola. Obiskovalce smo seznanili z
moænostjo obiskovanja dveurnega teËaja oæivljanja,
ki ga izvajajo podruænice Druπtva za zdravje srca in
oæilja po vsej Sloveniji. TeËaj, ki smo ga izvajali ob tej
priloænosti, vkljuËuje ugotavljanje prisotnosti æivljenj-
skih funkcij (stanja zavesti), pravilno zaporedje ukre-
pov, ugotavljanje nezavesti, vzdræevanje odprte di-
halne poti, pravilno izvajanje umetnega dihanja z izdi-
hanim zrakom reπevalca, izvajanje zunanje masaæe
srca in namestitev bolnika v pravilni poloæaj za neza-
vestnega.

UKREPANJE OB SR»NI KAPI

Obiskovalce so zanimali zlasti opozorilni znaki, ki lah-
ko vodijo do nenadnega zastoja srca in dihanja. Ti so
stiskajoËa boleËina za prsnico, ki izæareva v levo ro-
ko, vrat, spodnjo Ëeljust ali v hrbet med lopaticama,
pomanjkanje zraka in duπenje, mrzel pot in smrtni
strah ter omotica ali nenadna omedlevica. »e trajajo
ti znaki veË kot pet minut, takoj pokliËemo Sluæbo nuj-
ne medicinske pomoËi (telefon 112), bolniku pa damo
pol tablete aspirina, Ëe ga ta dan πe ni vzel. SrËnemu
bolniku damo pod jezik njegove tablete ali prπilo.
Obvezno ostanemo ob bolniku, opazujemo æivljenj-
ske znake in se pripravimo na oæivljanje. Temeljne
ukrepe pomoËi imenujemo ≈veriga preæivetja√. Njeni
glavni πtirje Ëleni so: hiter klic ekipe Sluæbe nujne me-
dicinske pomoËi, hiter zaËetek temeljnih postopkov
oæivljanja, zgodnja defibrilacija in zgodnji zaËetek do-
datnih postopkov oæivljanja.
Oæivljanje pri nakljuËnih, pa tudi pri poklicnih reπeval-
cih vedno znova izzove stres, πe posebej, Ëe vemo,
da so moænosti preæivetja po nenadnem srËnem za-
stoju srca in dihanja le med 4 in 17 % in da imajo bolj-
πe moænosti tisti reanimirani, pri katerih se temeljno

oæivljanje priËne v petih, dodatni postopki oæivljanja
pa v osmih minutah. V mestnih okoljih, kjer laiki hitro
in dobro izvajajo temeljne postopke oæivljanja, je mo-
ænost za preæivetje kliniËne smrti do 25-odstotna. V
gorah, kjer je pomoË kljub razmeroma hitremu odziv-
nemu Ëasu reπevalcev poËasnejπa kot v dolini, pride
laiËna tovariπka pomoË πe posebej do izraza. Zato je
pomembno, da se temeljnih postopkov oæivljanja do-
bro nauËimo, saj moramo ukrepati takoj, kot je v Ëlan-
ku z naslovom Kako lahko reπimo æivljenje soËlo-
veku napisala prim. dr. Miπa Hribar-Habinc. »lanek je
objavljen v knjiæici Zdravi v gore, ki smo jo brezplaËno
delili udeleæencem akcije, skupaj s Ëlankom zdravni-
ce Ande Perdan o Bolezenskih stanjih, ki jih nosi-
mo v gore pa je objavljen tudi na svetovnem spletu
(http://www.pzs.si/zdravivgore.htm).

SAMOVAROVALNI SESTAV

Vodniki Planinske zveze Slovenije, inπtruktorji planin-
ske vzgoje in gorski reπevalci smo se do omenjenih
planinskih koË podali z drugaËno nalogo: æeleli smo
predstaviti uporabo samovarovalnega sestava, ki za
izkuπene in ozaveπËene gornike ni nikakrπna novost.
Samovarovalni sestav (enodelni ali dvodelni plezalni
pas, Ëelada, zaviralna ploπËica, vrv, pomoæna vrvica,
varovalni vponki, zaπËitne rokavice) uporabljamo ob
ustrezni osebni opremi za plezanje ob æiËnih vrveh.
Pravilna uporaba zaustavlja morebitne padce, zmanj-
πuje ulovitveno silo in tveganje najhujπih poπkodb. Po
odmevnosti predstavitve smo se lahko prepriËali, da
so zelo zahtevne poti v Sloveniji πe zelo prizanesljive
in da pogosto odpuπËajo lahkomiselnost obiskoval-
cev gora. Razveseljivo je, da so najveË vpraπanj po-
stavljali obiskovalci srednje generacije in starπi z otro-
ki in mladostniki. To kaæe, da je na dobri poti zaveda-
nje, da gresta lahko z roko v roki plezanje kot eden
najËistejπih gorniπkih uæitkov in varnost v gorah.

VODILO SR»NIM BOLNIKOM

Od klasiËnih gorniπkih napotkov smo posebej pouda-
rili ustrezno predhodno pripravo na izlet oziroma turo.
Predstavili smo rezultate analize nesreË in reπevalne-
ga dela Gorske reπevalne sluæbe Slovenije za leto
2000, iz katerih izhaja, da srËna kap ne izbira mesta in
viπine dogodka: ≈©marna gora, F. P., 49 let, iz Ljublja-
ne, smrt, vzrok: srËna kap; ©ija, J. I., 26, iz Zbilj, srËna
slabost; slap ©umik, A. H., 76 let, iz Gleisdorfa (Avstri-
ja), smrt, vzrok: srËna kap; Koroπica, M. T., 44, iz Lju-
bljane, smrt, vzrok: srËna kap; Velika planina, S. P.,
44, iz Slovenske Bistrice, smrt, vzrok: srËna kap; Man-
gart, R. D., 49, iz Brd, smrt, vzrok: srËna kap; Vodni-
kov dom, J. S., 47, iz Ljubljane, smrt, vzrok: srËna kap;
Blegoπ, A. M., 74, iz Cerknega, srËna kap.√ V letu
1999 je bilo v slovenskih gorah deset primerov srËne
kapi (osem smrtnih), leta 2000 sedem (πest smrtnih) in
letos do konca avgusta devet, od tega πtirje smrtni. 
Dobra priprava in ustrezen izbor cilja pomenita, da474
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Akcijo Zdravi v gore je izvajala Mladinska komisi-
ja Planinske zveze Slovenije, finanËno jo je omo-
goËilo Ministrstvo za πolstvo, znanost in πport,
sponzorji projekta pa so bili Mladinska komisija
Planinske zveze Slovenije, Druπtvo za zdravje sr-
ca in oæilja Slovenije, Gorska reπevalna sluæba
Slovenije, Planinsko druπtvo Integral, Planinsko
druπtvo Domæale, Planinsko druπtvo Ruπe in Go-
stilna Ledinek s ©marne gore.



naj se starejπi in bolniki s kroniËnimi ter srËnimi bole-
znimi, pa tudi tisti s poviπanim krvnim tlakom ali po sr-
Ënih operacijah odpovedo hoji v visokogorje. V gore
naj ne hodijo sami, privoπËijo naj si krajπe in laæje izle-
te v bliæini domaËega kraja ali v alpskem hribovju, ni-
kakor pa ne daljπih in napornejπih pohodov ali tur.
Izogibajo naj se vroËemu in soparnemu vremenu, ob
naporih pa naj zagotovijo nadomeπËanje izgubljene
tekoËine. Glede oblike in intenzivnosti gorniπke aktiv-
nosti naj se posvetujejo s svojim zdravnikom, dræijo
naj se njegovih navodil, s seboj pa naj nosijo zdravi-
la. S svojim stanjem naj na vodenih turah seznanijo
vodnika Planinske zveze Slovenije ali gorskega vo-
dnika. Ob daljπih pohodih in turah naj se vodnik ob
vednosti bolnika posvetuje z njegovim zdravnikom. 
V letu 1999 je bilo med 16 obiskovalci gora, ki so se
smrtno ponesreËili ob izvajanju gorniπke dejavnosti
(hoji po poti ali brezpotju, plezanju, alpskem in turnem
smuËanju), kar polovica primerov srËne kapi.

AKCIJA JE USPELA

Za mnenje o akciji smo zaprosili tudi njene udeleæen-
ce. Izpolnjen vpraπalnik je oddalo 233 ljudi, 55 %
vpraπanih je bilo æensk. Glede na starost so prevlado-
vale starostne skupine 40-49 let (30 %), 50-59 let
(21 %) in 30-39 let (19 %). Med vpraπanimi jih slaba
polovica (45 %) nikoli ni okusila Ëlanstva v planin-
skem druπtvu, manj kot tretjina (29 %) je v preteklosti
æe bila Ëlanov, samo Ëetrtina (26 %) pa jih je Ëlanov
tudi v letu 2001. VeË kot 90 % vpraπanih je menilo, da
je ≈zelo dobro, da smo z akcijo priπli do planinske ko-
Ëe, saj πtevilne nesreËe v gorah kar kliËejo po ukrepa-
nju√, 7 % vpraπanih je zamisel podprlo, vendar so bi-
li mnenja, da bi ≈program lahko enako dobro izvedli
tudi v dolini√. Udeleæenci so zelo pohvalili vsebinski
izbor obravnavanih tem, pa tudi izvajalce, saj so jih
ocenili z visoko povpreËno oceno 5,5 (ocene od 1 —
nezadovoljivo do 6 — izjemno uspeπno).
Kar 93 % vpraπanih je zapisalo, da so bili s prireditva-
mi, na katerih je sodelovalo 19 medicinskih sester,
zdravnikov, vodnikov Planinske zveze Slovenije, inπ-
truktorjev planinske vzgoje in gorskih reπevalcev, ze-
lo zadovoljni in da so v celoti dosegle namen. ©e veË,
petina vpraπanih celo meni, da so predstavljene infor-
macije tako pomembno vplivale nanje, da bodo odslej
na hojo v gore v povezavi z zdravjem gledali druga-
Ëe. Podatek je pomemben, saj je veËina navedla, da
doslej (k sreËi) πe niso imeli slabih izkuπenj z gorá, v
katerih bi se znaπli zaradi pomanjkljivega gorniπkega
znanja ali nenadnih teæav s srcem. 
Gorniπtvo ni nevarno samo po sebi, ampak nas lahko
ogroæa tudi nepoznavanje lastnega zdravstvenega
stanja. Z udeleæenci akcije smo se strinjali, da kaæe
tudi v prihodnje vsebinsko celovito zdruæevati napot-
ke za varnejπo vrnitev domov in jih predstaviti tam,
kjer se obiskovalci gora poËutijo osvobojeni dolinskih
navad in imajo veË Ëasa zase: v gorah. 475
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Prelesti — Lepota in modrost
Stenski koledar za leto 2002
Pregleden 13-listni stenski koledar (33,6 x 52 cm) 
s 24 Ëarobnimi posnetki slovenskih in svetovnih
naravnih lepot je obogaten z modrostmi velikih
mislecev in literatov. 

Avtor koledarja je Iztok Tomazin, 
zdravnik, alpinist in himalajec, gorski vodnik in reπe-
valec, fotograf, pesnik in pisatelj.

Cena koledarja: 690 SIT + 8 % DDV.
KoliËinski popust in moænost dotiska.

Del prihodka od prodaje koledarja je namenjen Skla-
du Okreπelj — za druæine ponesreËenih gorskih reπe-
valcev.

Informacije in naroËila:
Medium d.o.o., Zabreznica 53c, 4274 Æirovnica.
Tel.: 04 5805020. Faks: 04 5801065.
E-poπta: medium@medium.si
Kontaktni osebi: Miran Dolar in Rolanda Ravnihar.
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SPOMIN NA POLETJE

SOTESKANJE PO BELEM POTOKU
Mateja KosmaË Jarc

Slap za zagozdeno skalo (foto: Janez Jarc)



Eden najlepπih, nedotaknjenih, a komajda znanih bi-
serov naπega gorskega sveta so SkoËniki na Belem
potoku, kjer si slikoviti slapovi kar podajajo roke, ven-
dar pa so veËinoma skriti v globokem, nedostopnem
koritu. Beli potok pobira vode izpod vzhodnega dela
Martuljkove skupine in Slemena in se pribliæno na pol
poti med Belco in Gozdom — Martuljkom kot obilen
gorski potok izliva v Savo ... (vsi citati so iz knjige An-
tona Ramovπa Slapovi v Sloveniji).
Nahrbtnik je pripravljen. Mi tudi. Le πe pot pod noge!
Na avanturo, kot je πe nisedoæivela. Avto parkiramo
kmalu po preËkanju Save in se otovorjeni podamo v
breg. Steza nas vodi po levi strani Belega potoka,
kmalu odvijugamo πe malo desno in potok se sliπi le
kot oddaljeno buËanje. Prijetna gorska pot, vendar
zaËinjena z nekim posebnim priËakovanjem. Ali res
obstajata taka lepota in Ëudo? Nemo strmim predse
in si ju poskuπam predstavljati. 
... Globoko v dnu soteske buËijo vode Belega potoka
in pot se kmalu oklene zahodnega roba SkoËnikov,
vendar nikjer ne pride h koritom, nikjer se toliko ne
pribliæa slapovom, da bi si lahko s poti ogledovali en-
kratno stvaritev arhitekta ...
Steza postane poloænejπa, pribliæujemo se glavnemu
izviru Belega potoka.
... Vsepovsod okoli njega silijo na dan πe manjπi izvi-
ri in vse vodice se naglo zdruæijo v kar precejπen po-
tok. Komaj se rodi, ga æe oklene belo skalovje, v ka-
terega je v tisoËletjih izdolbel le zase prehodno korito.
Tesen je le kak meter πiroka, ponekod niti toliko ne, in
od skoËnika do skoËnika nekoliko zasukana ...
Kakπni slapovi, kakπna soteska! Res skoËniki, par
metrov visoki in æuboreËi. Le kak meter πiroka sote-
ska. Nemirno opazujem igro narave in se poskuπam
prebiti niæe. Ne gre. Brez vrvi in ostale opreme ne pri-
demo daleË. Za pokuπino pa vendarle. 
... To je zahodna polovica SkoËnikov, vzhodna pa je
πe bolj skrita in v to je mogoËe pokukati le z zgornje-
ga roba ...
Stezica nas pripelje prav do izvira. PrepriËana sem,
da marsikateri planinec, ki ga pot zanese k bliænji lov-
ski koËi, ni nikoli pokukal le dvajset metrov niæe. Le
par korakov stran smo na robu globokega brezna. Na
zaËetku naπe avanture. ©e prej nas vodnik popelje
20 metrov niæe, kjer je vpogled v sotesko res enkra-
ten! ObleËemo neoprenska oblaËila in obutev, razvi-
jemo vrvi, nadenemo si Ëelado in sedaj gre zares. Bli-
ænja smreka si najbræ nikoli ni mislila, da bo postala
tudi naπe sidriπËe. Eden za drugim izginjamo v 40
metrov visokem prvem slapu. Tudi jaz se spustim ob
vrvi ... Hladen tuπ me oblije in sedaj vem, da gre
zares.
... in kar mu daje, je πe poseben Ëar, to je skoraj Ër-
na, polkroæna stena v spodnji polovici, ki jo reæe prav
Ëez sredo in se vidi ob njej bel kot samo mleko ... V
dveh tankih pramenih za steæaj vsaksebi pada voda v
temno, skoraj okroglo brezno ...

Gledam in gledam navzgor v dvojni slap in se Ëudim.
Kako je mogoËe! Tukaj se potoËek malo umiri in si æe
mislim, to je bilo vse. Pa ni res. Le par metrov dalje
vodja vrta nov svedrovec v steno. Stari je bolj slab.
Boljπe dva kot eden. In znova spust. Tokrat okrog
ovinka. In πe in πe.
... Slap je globoko vklenjen med razkosani dolomit,
voda priteËe po globokem ælebu in pada Ëez razklano
steno v mehkejπe spodnje triasno podnoæje ...
»ofotam po mrzli vodi in ne najdem besed. Kljub vro-
Ëemu dnevu me zaËenja zebsti. Pridemo do sotoËja
vzhodnih in zahodnih SkoËnikov. Soteska se poËasi
πiri in dopuπËa malo veË sonca in s tem tudi toplote. 
Prav zadovoljna sem, ko pridemo na suho. Dodobra
premraæena od hladnih kopeli in Ëakanja konËno sle-
Ëem potapljaπko opremo. Sedaj bo Ëas za strnitev vti-
sov. Nekaj enkratnega sem doæivela. Povsem nepo-
sredno sem videla in doæivela eno najlepπih in najskri-
tejπih lepot naπe deæele.
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Opisana dogodivπËina je tehniËno zelo zahtevna
in za nepripravljene obiskovalce smrtno nevarna!
Ne odpravljajte se na pot brez izkuπenega vodni-
ka, ki bo poskrbel za opremo in vas pouËil o ne-
varnostih. 
Potrebna oprema: neoprenska obleka, Ëelada,
oprema za spust ob vrvi, vrv (najmanj 2 x 50 m).

Zahodni SkoËnik (foto: Janez Jarc)



Z GORSKIM KOLESOM NA POT — 2. DEL

NA POREZEN

Milan Voπank

(nadaljevanje iz prejπnje πtevilke)

Zastala sva na razpotju, pri tistem kaæipotu z napisi
DavËa, »rni vrh in Porezen, ter zrla tja prek doline na
Ratitovec, pogledi pa so nama æe vse bolj uhajajoËe
iskali po gozdnatih rebreh zgoraj. Po paleti jesenskih
barv, kjer sva nekje zadaj slutila najin vrh za ta dan,
Porezen.
On, domaËin, starejπi, ostrih potez hribovca, pa je po-
Ëasi prihajal nizdol po kolovozu, se sem in tja sklonil
ter pobral suho vejo. Takoj smo se opazili in kakor da
se hote poËakali, da si glasno voπËimo dober dan. In
seveda, kljub temu da nama je to povedal æe kaæipot,
sva ga povpraπala za pot. Dobrovoljen je z zamahom
roke pokazal tja gor nekam v strmine Ëez gozdove. 

Gledal sem ga, posluπal in spominjal me je na Jerne-
ja iz KlopËiËevega filma Cvetje v jeseni. Tistega, ki se
je star in bolan vrnil iz zapora, da bi spet videl svoj
Blegoπ. Da, Blegoπ, to je pa tam Ëez, na drugi strani,
se je spet z zamahom roke obrnil od smeri Porezna —
ko sem ga spomnil filmske zgodbe, ki jo je dobro po-
znal.
In potem je kar odπel naprej po poti, πe pobiral suhe
veje, midva pa za kaæipotom Porezen strmo v blaten
breg.

POGLAVJA O LEPEM

Razmiπljati, govoriti, pisati ... o poteh v gore! Mar ni-
ma vsaka teh pripovedi v svoji vsebini poglavij o te-
æjem, zahtevnejπem, hudem morda; in poglavij o le-
pem. Tistem lepem v duπi popotnika, ki pogosto ne
zna biti minljivo in se nepozabno shranja v spomine. 
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SVETOVNI SIMPOZIJ O GORAH V INTERLAKNU

zvoja gorskih obmoËij — od ohranjanja kulturne sa-
mobitnosti gorskih ljudstev do izkuπenj z obmoËji
zavarovane naravne dediπËine, od razvoja gorni-
πkega turizma do izkuπenj, ki jih imajo alpske deæe-
le z Alpsko konvencijo in reπevanjem teæav zaradi
naravnih nesreË.
Iz Slovenije sem se simpozija udeleæila Marjeta
KerπiË-Svetel, mednarodno zdruæenje gorniπkih or-
ganizacij UIAA pa je zastopal Ëlan njegovega sveta
Ernst Haase. 
V okviru simpozija se je sestal tudi Mountain Forum
— strokovnjaki za gore, povezani po internetu in
elektronski poπti. Bilo je zelo zanimivo, saj je bila to
za marsikoga prva priloænost za sreËanje s kolegi,
s katerimi sicer stalno izmenjuje mnenja v okviru
elektronskih konferenc. 
©tevilni strokovnjaki so na simpoziju poudarili, da je
treba tudi prebivalcem goratih obmoËij naπega pla-
neta zagotoviti moænosti za razvoj in boljπe æivlje-
nje, vendar nikakor ne na raËun uniËenja naravne
in kulturne dediπËine gorskih okolij. Trajnostni ra-
zvoj v gorah je zelo zahtevna naloga, ki je marsik-
daj v nasprotju s trenutno prevladujoËimi ekonom-
skimi in politiËnimi teænjami globalizacije. Zato so
udeleæenci simpozija poudarili nujnost sodelovanja
prebivalcev gora pri razvojnih odloËitvah, spoπtova-
nja kulturnih razlik in tradicij, tradicionalnega znanja
in naËina æivljenja ter poseben pomen, ki ga imajo
gore za vse Ëloveπtvo. 

Marjeta KerπiË — Svetel

Od 30. septembra do 4. oktobra je v Interlaknu v ©vi-
ci potekal Svetovni simpozij o gorah (World Mounta-
in Symposium). Osrednja tema simpozija je bil traj-
nostni razvoj gorskih okolij v 21. stoletju s posebnim
poudarkom na razvoju gorskih lokalnih skupnosti.
Gorski ekosistemi so izredno ranljivi, so pa prava
zakladnica biotske pestrosti in redkih rastlinskih in
æivalskih vrst. Ljudstva, ki æivijo v gorah, imajo pov-
sod po svetu specifiËne teæave: gorska naselja so
teæko dostopna, teæave povzroËa pomanjkljiva in-
frastruktura, v politiËnem, ekonomskem in kultur-
nem pogledu pa gre navadno za manjπine. In ven-
dar gorstva zavzemajo skoraj eno Ëetrtino povrπja
zemlje, polovica Ëloveπtva pa je odvisna od pitne
vode, ki prihaja z gora.
Simpozij je potekal na pobudo in pod pokrovitelj-
stvom ©vicarske agencije za razvoj in sodelovanje,
organizirala pa ga je Univerza v Bernu. Udeleæilo
se ga je 150 strokovnjakov za gore z vseh koncev
sveta. ©tiri dni so potekala posvetovanja — v obliki
plenarnih zasedanj in specializiranih tematskih de-
lavnic. KonËni dokument simpozija, ki je rezultat ze-
lo resnega dela πtevilnih strokovnjakov, bo priporo-
Ëilo za Mednarodno leto gora 2002, ki ga je razgla-
sila generalna skupπËina OZN in se bo uradno za-
Ëelo 11. decembra letos. PriporoËila simpozija bo-
do vkljuËena tudi v pripravljalno gradivo za medna-
rodno posvetovanje o trajnostnem razvoju ≈Rio +
10√, ki bo prihodnje leto v Johannesburgu.
Simpozij se je zaËel z uvodnimi referati, ki jih je pri-
pravilo 50 strokovnjakov za razliËna vpraπanja ra-
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DavËa pod Poreznom (foto: Igor Maher)



Razmiπljam in iπËem po zgodbi iz DavËe, o gorskoko-
lesarskem vzponu na Porezen. O tem jesenskem do-
æivetju v druæbi z Marjanom. Naj spregovorim o lepem
na poti, precej je bilo tega. Æe na zaËetku tam izpred
Zalega Loga v sotesko DavËe z glasnim slapovitim
potokom, od koder so nama pogledi æeljno uhajali na
gozdnate grebene πe visoko zgoraj. Pa prve samotne
domaËije po slemenih. Naprej, ko sva se æe vzpenja-
la nad sotesko, prehajala iz temaËnih gozdov na sve-
tle jase, sreËanje s smuËiπËem »rni vrh in z vse pro-
stranejπimi razgledi tja do daljnih Grintovcev. Dokler
nisva tako visoko, da se lahko æe ozreva nazaj v glo-
boko DavËo, na njene sonËne lege s cerkvijo, kmeti-
jami in bajtami. Na koncu DavËe, nad Selπko dolino,
pa je bil dolgi grebenasti Ratitovec s svojimi vasmi po
juænih bokih, zraven pa æe vrhovi Spodnjih Bohinjskih
gora okrog »rne prsti z visokimi kamnitimi grebeni Ju-
lijcev najdlje v ozadju. Lahko πe dodajam v zaokroæe-
nost slik iz najinega potovanja kolesarjenje Ëez sliko-
vito razmetana dvoriπËa samotnih visokih davπkih
kmetij, sreËanja z domaËini, iskanja podobe najinega
Porezna ...
Ja, iskanje podobe najinega Porezna. Spomin mi do-
poveduje, da je bilo eno od velikih poglavij o lepem
prav prvi pogled na to goro s kamnitim stolpom na vr-
hu. Saj sva slutila s prijateljem, da se bo pred nama
razprla ta podoba, toda bilo je vendarle tako iznena-
da. Potem ko sva pri Podgozdarjevi kmetiji krenila
strmo skozi gozd do grebena, kjer se je tudi kolovo-
zna pot za kratko izravnala ter drevje razredËilo, je
bila tam spredaj — gora. Visoka, vsa bela v ivju Ëez
vrh. Zastal sem in zrl v to sliko med modrim nebom
in obarvanimi gozdovi. Zastal je πe Marjan in nato
sva dolgo tiho obËudovala ta motiv. Dokler ni eden
spregovoril, pokazal, kako lepo se vidi pot prav do vr-
ha Porezna. ©e kar dolgo in precej strmo bo, naju je
prebudilo iz zamaknjenosti, da sva spet pognala
pedala.
Pa druge lepe slike, skrite v naslednjih poglavjih v πe
bliænjih spominih? Tista bi lahko bila sedaj, ko sva se
æe vraËala z vrha Porezna, ko sva kar nenadoma pri-
slonila kolesi ob travnati breg, poiskala jabolka v na-
hrbtnikih ter πe sama polegla v travo. Obstala sva v
ozki skriti dolinici pod vrπnimi grebeni, mrzel veter do
sem ni veË segel, bila sta le toplo sonce in tisti gorski
mir ... Tihota v naravi, taka, da ji moraπ prisluhniti.
Gledala sva tja Ëez dolinico v zadnje senoæeti med
hosto po strminah gore, gledala sva v skromno bliænjo
bajtico med drevesi ter se naslajala — v barvah in sve-
tlobi. In ta tihota, ta mir, ki se kar poleæe v duπo, ta sta
kakor kradoma, le poËasi izvabljala iz naju besede.
Bila sva vesela in preseneËena, v kakπno samoto, v
kakπno lepoto gorske narave sva naπla pot. Kako ma-
lo je vËasih Ëloveku potrebno? Æe ta skromna dolini-
ca ... Nato sva spet molËala in se uæivajoËe predaja-
la soncu, kakor da ne znava veË naprej. Ampak vrh
Porezna, boste vpraπali. Da, vrh, mrzel, vetroven in

ves po drevju, grmovju ter tratah na severno stran v
umetelnosti belega ivja. Vrh daljnih razgledov, to pa
naj bo za naslednje poglavje.

UGA©AJO»E BARVE ZAKLJU»IJO POGLAVJE

Tja po Cerkljanskem in ©kofjeloπkem hribovju je se-
gal ta razgled. Od Ratitovca do Blegoπa, do Starega
vrha in æe daljnega Lubnika je potoval pogled, dokler
se ni vrnil sem Ëez do bohinjskih gora s kuliso velike-
ga Triglava zadaj. Groharjeva Sorica se je zdela ka-
kor neæno poloæena v sonËno naroËje gora. Z vrhov
se je nato pogled strmo spuπËal v grape in doline. Od
Selπke doline Ëez grebene v Baπko grapo in dolino
Cerknega, dokler se ni spet povrnil nazaj na svetle vr-
hove.
Tako je bilo na vrhu Porezna, od koder sva premra-
æena z Marjanom hitro zbeæala. No, od kamnitega
stolpa na vrhu do planinske koËe peπ, tam pa sta æe
bili kolesi. Zatem pa spust po kolovozni poti, strmi in
nerodni, kjer je bil æe vzpon igra zase. Vzpon volje in
iztis moËi iz telesa do skrajnosti. Strmina pomrznjene
kolovozne poti se je umirjeno iztekla ob ogradah na
sonËnih paπnikih pri dveh velikih bukvah. Na πirokem
slemenu v jarki svetlobi na suhi jesenski trati, kjer je
le πe pihljalo. Zapeljala sva se naokrog, se πe enkrat
ozrla Ëez rob v dolino globokega Cerknega in navzgor
Ëez hostnate strme bregove poivjenega Porezna, po-
iskala v daljavah obrise Blegoπa in Ratitovca ter kre-
nila (sam sem si πe obljubil: na ta idiliËni kraj se mo-
ram vrniti, pripeljati svoje v toplem poletju!).
In prav lep je bil ta zadnji del poti, ta za zakljuËek pri-
ËujoËe zgodbe. VraËanje po kolovozih do najviπjih
kmetij Zgornje DavËe nama je bilo æe poznano, tu pa
sva pri ≈tistem kaæipotu√ krenila v levo, po cesti prav
v dno doline DavËe, pa se hitro spet umaknila nazaj
na vrhnje grebene nasprotnega poboËja. Za utrujena
je bil vzpon kar odveË, a bilo je vredno truda do cer-
kvice ob JernËevi kmetiji. Okrog cerkvice in æupnika je
veselo poplesavala radovedna mladeæ, pod nama pa
je leæala celotna mrakobna dolina DavËe. »ez nebo
se se razpletle tanke popoldanske meglice, postajalo
je nekam otoænejπe, le barve oktobra niso znale izgu-
biti svojega sijaja. Breze na jasah, ob njih sva se kar
fotografirala, so bile kot prazniËno odete mladenke.
Zloæno pot naprej sva iskala po slemenu med DavËo
in SelπËico. Nekaj gozda, pa spet svetlejπi travniki,
samotna hiπa v zavetrju ... — ni se nama smelo mudi-
ti. Zmerno sva poganjala pedala koles ali se spuπËa-
la po razoranih blatnih kolovozih. Tako do kmetije ©o-
starjevih — ta domaËija ima posebej slikovito lego — ko
se nama je πe zadnjiË ta dan na severni strani ustavil
pogled na skalovjih Ratitovca, na juæni strani pa na
gozdnatih »rnem vrhu in Blegoπu.
Pri Æbontarju sva zapustila zloæno sleme, strma cesta
je vodila le πe navzdol v vse bolj mraËno in zameglje-
no davπko sotesko. Za poglavja o lepem ni bilo veË
vsebine!480
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Stoletna vertikala (foto: Franci Horvat)

MUIR WOODS IN MT. TAMALPAIS

MIR V BREZ»ASJU ORJAKOV
Marjan Bradeπko



SonËno poletno jutro v Silicijevi dolini v Kaliforniji. Le
obalni pacifiπki pas je, tako kot veËino poletja, prevle-
Ëen s pasom megle, ki sili sem z oceana. Nenavadna
bela pernica se dvigne prek zelenega hrbta, ki notra-
njost deæele varuje pred hladom s Pacifika, in se
sproti suπi v vroËem zraku. In prav ta megla, ki se vse
poletje zajeda v gozdove ob obali, je ustvarila razme-
re, da tu rastejo najviπja drevesa na svetu — ≈redwo-
od√ iz rodu sekvoj (Sequoia sempervirens). TisoË in
veË let, veË kot sto metrov v viπino, prenesejo celo
poæare, saj je njihovo debelo lubje odliËna zaπËita,
poleg tega vsebujejo ogromno tanina, tako da je tudi
sam les tako rekoË negorljiv. Naravnost odliËen les za
gradnjo torej — k sreËi so sodobne stekleno-æelezne
stavbe, ki v bliænjem San Franciscu prebadajo meglo
tako kot oba nosilna stebra znanega mostu, Zlatih
vrat (Golden Gate), izpodrinile lesene gradnje. Muir
Woods (izg. mjur), le pol ure severno od Zlatih vrat, je
eden od mnogih narodnih parkov oziroma spomeni-
kov, ki jih AmeriËani res skrbno pazijo in vzdræujejo. V
tem gozdu niso sekali nikoli. Drugje so te vrste sekvoj
izkoreninili, tako da danes rastejo le πe v ozkem obal-
nem pacifiπkem pasu, od juænega Oregona do mon-
denega Montereya v Kaliforniji. 

STOLETJA, UJETA V ORJAKE

Prek enega od zelenih grebenov se cesta spusti v do-
lino, nekoliko senËno in poπteno hladno πe dolgo za-
tem, ko se jutranja megla æe posuπi. Prav ta hlad in
vlaga, ki se ujame v kroπnje orjaπkih dreves, omogo-
Ëata rast na sicer dokaj suπnem podroËju. Potopim se
v gozd, nekoliko hrupno je, saj je turistov konec tedna
sredi poletja paË veliko. In vendar me mogoËnost, s
katero orjaπka debla izginjajo v kroπnje, nebo nad nji-
mi je komaj slutiti, popolnoma prevzame. Tu je dobe-
sedno naloæen Ëas, stoletja so ujeta v te orjake, mno-
gi od njih so stari prek petsto let. Tudi pri tleh je vide-
ti vso teæo dreves — debla so ponekod razpokana, ne-
navadne luknje se odpirajo, ogromne korenine izgi-
njajo v zemljo, pod njimi so prave mraËne votline. Se-
veda ne nadaljujem po obiËajni poti, paË pa zavijem
na tisto, ki rine v breg in samoto. Nikogar ni, popolna
tiπina, nenavadne zelene praproti so edino zelenje, ki
je zadihalo pod kroπnjami, le redki sonËni æarki se
prebijejo do tal. Visoko nad mano se glasno oglaπa
krokar, in ko ga iπËem z oËmi, pride mimo eden od
popotnikov in pravi: ≈Krokar.√ Seveda je krokar, saj
vem, ampak jaz bi ga rad videl. In konËno se prema-
knem tako, da je povsem nad mano, niti ne visoko.
Neverjetno, ob vsakem kriku se mu poπteno pokadi iz
kljuna, tako sveæe je tu v gozdu. Komaj zamrejo kriki
ptiËa za sosednjim robom, æe zopet zavrπi v kroπnjah,
tokrat brez glasu. Par veveric se podi in njihovi pre-
skoki z veje na vejo, mnogo metrov nad tlemi, so vi-
deti prav vrtoglavi. 
Ko se stezica dviga, zagon drevesom nekako upada,
vse tanjπa in niæja so, pa πe vedno viπja kot katero ko-

li drevo pri nas. PoËasi stezica preËka cesto, pojavijo
se trave, nekakπni borovci in nizko grmiËje. V daljavi
je videti ocean, na drugo stran se odpira pogled na
eno najbolj naseljenih podroËij na svetu, na Zaliv, kot
mu reËejo. Obrobljajo ga najbolj tehnoloπka mesta te-
ga sveta — na juæni strani je Silicijeva dolina — in ena
najrodovitnejπih podroËij v Ameriki, saj sta na severni
strani vinorodni dolini Sonoma in Napa, proti Sacra-
mentu pa se odpira Osrednja dolina (Central Valley),
petsto kilometrov polj. Pred poldrugim stoletjem se je
iz teh krajev, natanËneje iz Sneænega gorovja (Sierra
Nevada), razlegel klic ≈Zlato!√, ki je povzroËil zlato
mrzlico in poselitev tega obmoËja. O nekdanjih prebi-
valcih, Indijancih Miwok, priËa le πe nenavadno ime
gore, na katero sem nadaljeval pot. Mt. Tamalpais
(izg. temlpajas, na kratko jo imenujejo tudi Mt. Tam)
naj bi bil sveta gora teh Indijancev, ime pa naj bi po-
menilo obalna oziroma zalivska gora. 
VroËina postaja komaj znosna, Ëeprav je viπinska ra-
zlika med dolino in vrhom le slabih osemsto metrov.
©e pred dvema urama me je malodane zeblo in to na
nadmorski viπini borih nekaj metrov, tu se borim s
skoraj puπËavskimi razmerami. Poletno sonce æge,
vetra ni, prah pa se vseeno nabira, saj se pod noga-
mi vse drobi. Verjetno nisem πe nikoli nikjer na tako
kratki razdalji priπel iz skoraj tropskega gozda na pu-
πËavsko skalovje. Razgled z vrha se meri z najveliËa-
stnejπimi, ki si jih je mogoËe zamisliti s takπnih ≈gri-
Ëev√. Osemsto metrov niæe je Pacifik, ponekod πe ve-
dno srameæljivo zavit v meglo, v daljavi nebotiËniki
San Francisca in neskonËna bela mesta okoli Zaliva.
Proti severu zelen obalni pas gozdov, divja pacifiπka482
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Mali in veliki (foto: Boris Strmπek)



obala, za robom griËev pa je æe slutiti bogate vinogra-
de dolin Sonoma — tu je tudi slovita MeseËeva dolina
Jacka Londona — in Napa. Na vzhodni strani Zaliva
sam stoji dvoglavi Mt. Diablo, nekakπen dvojnik Mt.
Tamalpaisa, ki loËi Zaliv od Osrednje doline. Sneæne-
ga gorovja tam zadaj ni videti, pa Ëeprav je Ëist in ja-
sen dan; kalifornijske razdalje so vendarle prevelike. 
Tako je vroËe, da kar najhitreje odidem nazaj, na sen-
Ëne potke med stoletne sekvoje, med drobcene poto-
Ëke, ki curljajo s poboËij, skoraj so se posuπili v vro-
Ëem poletju. Tako je prelestno, da se zopet malo vzp-
nem, preËkam sosednjo grapico, pa πe malo vijugam
— kar zastal bi, tako kot je zastal Ëas. Nenavadne obli-
ke dreves, po veË skupaj se jih je zlepilo, potem ko so
jim stoletja odebelila debla in je zmanjkalo prostora.
In zdaj skupaj kipijo nekam v sinjino, le vrhovi vidijo,
kaj je tam zgoraj. Koliko stoletij bodo πe stala?

KATEDRALA

Jesen je æe, ko sem znova pod mogoËnimi drevesi.
Nizko nad grebeni visijo mraËni oblaki, Mt. Tamalpa-
is je povsem zavit vanje. Ni tako hladno kot poleti in
zrak danes ni tako Ëist. Tla so pokrita z orumenelimi
listi, sem in tja kakπen leno priplava po zraku — med
sekvojami v parku namreË rastejo tudi manjπi javori,
pa leske in πe kakπen listavec. Rumeno-rdeËe listje
æivo bode v oËi med sicerπnjim prevladujoËim zeleni-
lom iglic sekvoj. Dve koπuti priteËeta po poboËju in iz-
gineta v mraku ene od stranskih grap. Tako kot pole-

ti spet mnoæica ljudi. In najveËje preseneËenje, ki ga
morda poleti med hitenjem niti nisem opazil — tiπina.
Skoraj popolna tiπina, mnoæice se le tiho pogovarjajo,
ni vpitja in kriËanja. So ljudje tako prevzeti? Verjetno.
Vstopim v najimenitnejπi del parka, dobesedno vsto-
pim, saj mnoæica najveliËastnejπih dreves tvori pravo
katedralo (odtod tudi ime Cathedral Grove). Tako kot
v mraËni gotski katedrali tudi tu v viπino kipijo ogromni
sivi stebri, razbrazdana debla orjaπkih dreves, skozi
redka ≈okna√ v kroπnjah proseva le malo svetlobe,
tudi zvok nekako ostaja znotraj te mogoËne stavbe, ki
jo je zgradila narava. Skupine dreves ustvarjajo ne-
kakπne stranske kapele, oltarji so zelena poboËja, ki,
posuta s suliËasto praprotjo, strmo izginajo navzgor.
©epet pogovorov se odbija od ≈stebrov√, le πe drob-
cen potoËek, ki se leno vije po dolini, ustvarja skro-
mne zvoke. Sem je maja leta 1945, tik pred koncem
vojne, priπla na izlet druπËina ustanoviteljev Organi-
zacije zdruæenih narodov (OZN) med zasedanjem v
San Franciscu. ©e danes tabla govori o narodih, ki
jim je vsem skupna ljubezen do narave. Velike bese-
de, ki jim tu, povsem prevzet od silne lepote, za tre-
nutek verjamem. Pravzaprav jim verjamem vedno,
verjetno v to verjame kar veËina Ëloveπtva. Æal pa lju-
dje v besnenju vsakdana vse prehitro pozabijo, kako
je narava tisto, kar je stalno, tisto, kar se ne prilagaja
Ëloveπki muhavosti in hotenjem. Tu, v gozdu Muir
Woods, v katedrali narave, v to brezpogojno verja-
mem. 
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PRIPRAVIMO SE NA PRIHAJAJO»I MRAZ

OPREMA ZA ZIMSKE TURE
Joæe Drab

Prihaja zima, kar pa ne pomeni, da v gore takrat ne bomo zahajali. S snegom pobeljeni vrhovi so v marsi-
Ëem πe vabljivejπi od kopnih, vendar pa so razmere tudi precej zahtevnejπe. Vzponi zahtevajo od gornika
veË znanja, boljπo fiziËno pripravljenost in pa seveda primerno opremo. V zimskih razmerah je potrebuje-
mo veË, temu primerni pa sta tudi velikost in teæa nahrbtnika. Oprema mora biti skladna z naπimi æeljami,
cilji ter predvidenimi vremenskimi razmerami na turi. Pozimi moramo opremo, ki jo uporabljamo v kopnem,
dopolniti s tisto, potrebno za zimske in sneæne razmere.
Na nekaj fotografijah skuπamo enostavno prikazati, kaj je pozimi pomembno. 

OBLEKA: Biti mora lahka, iz materialov, ki dajejo telesu prijeten obËutek, di-
hajo in odvajajo vlago od telesa, zadræujejo toploto, πËitijo pred vetrom, vlago
in mokroto. Vse te lastnosti doseæemo s primerno kombinacijo posameznih
oblaËil, izdelanih iz sodobnih materialov, ki zdruæujejo najboljπe lastnosti na-
ravnih in umetnih vlaken. Uporabimo veËplasten ali Ëebulni sistem oblaËenja.

PULOVER naj bo iz
termovelurja (flisa) ali
volne. Dobro je, Ëe
ima spredaj po celi
dolæini zadrgo, na
spodnjem robu pa na-
stavljivo elastiko.

OBUTEV:
* neprepustna za vlago 
* dovolj trdna, da lahko 

nanjo pritrdimo dereze
»evlji iz debelejπega
usnja
(2,5 do 3 mm)
* robustni,
* toplotno izolirani,
* s trdim podplatom in z

robovi oz. utori za avto-
matske dereze,

* dobro jih impregniraj-
mo, da ne bodo premo-
Ëili;

PlastiËni Ëevlji imajo no-
tranji Ëevelj. Zahtevajo
manj vzdræevanja, vendar
ne dihajo, zato se noge v
njih potijo. Primerni so za
hojo po snegu, po kopnem
so okorni.

PERILO IN VMESNA
OBLA»ILA naj bodo iz
toplih vodoprepustnih
tkanin, ki dihajo in se
hitro suπijo. Spodnje
perilo obleËemo na te-
lo. Vmesna oblaËila naj
bodo iz podobnih ma-
terialov kot perilo (dol-
ge spodnje hlaËe ali
pajkice, majica z dolgi-
mi rokavi, tanjπi puli z
zadrgo ...) ali pa iz ma-
terialov, ki vpijajo vodo
(npr. bombaæna ali fla-
nelasta srajca). Za huj-
πi mraz so dobra obla-
Ëila iz tanjπega velura.

LAVINSKA ÆOLNA je
elektronska naprava,
namenjena iskanju za-
sutega v plazu. »e
enega izmed udeleæen-
cev odnese plaz, ostali
preklopijo na iskanje in
ga (po)iπËejo.

NOGAVICE: K usnjenim Ëev-
ljem obujemo dva para noga-
vic (spodaj tanjπe in gladke,
zgoraj debelejπe), k plastiËnih
z notranjim vloækom pa samo
enega.

Opremo na slikah je posodila trgovina Annapurna, Krakovski nasip 10, Ljubljana (foto: Joæe Drab).
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SNEÆNA ALI LEDENI©KA O»ALA z
UV zaπËito so pozimi nujna! Zaprta
morajo biti tudi s strani, da branijo oËi
pred stranskimi æarki. OmogoËeno mo-
ra bit dobro prezraËevanje.

NAHRBTNIK za zim-
ske ture mora biti ne-
koliko veËji od poletne-
ga. Naj bo brez stran-
skih æepov in ne πirπi
od naπih bokov. Imeti
mora nastavek (ali
dva) za cepin in mo-
ænost pripenjanja smu-
Ëi. Raje nosimo napol
prazen veËji nahrbtnik
kot majhnega in pre-
polnega, s katerega na
vse konce visijo razni
kosi opreme. Vsa
oprema mora biti v na-
hrbtniku!

DEREZE dajejo oporo
nogam v strmem in zale-
denelem svetu. Lahko
so gibljive ali toge (sle-
dnje uporabljamo na
zahtevnejπih turah). Gle-
de na tip Ëevlja dereze
pritrjujemo s trakovi ali z
avtomatskim zaklopom.
Slednji moËno olajπa pri-
trjevanje na Ëevelj. Poe-
nostavljena varianta (æa-
bice) s 4 do 6 zobi niso
za resnejπo uporabo.

GAMA©E prepreËijo stik
snega in nogavic. So iz naj-
lona ali gore-texa, visoke
do kolen ali Ëez, spodaj pa
imajo jermenËek ali æico, ki
prepreËuje, da bi sneg poti-
snil gamaπo navzgor.

POHODNE PALICE uporabljamo
tudi pozimi. Toda pozor: v strminah
nam palice ne nadomestijo cepina!

KAPA, TRAK in ©AL nas πËiti-
jo pred mrazom. Najbolje, da so
iz termovelurja (flisa). V hujπem
mrazu nam pride prav tudi
PODKAPA, ki nam pokrije celo
glavo razen zgornjega dela
obraza.

»ELADA nam bo varo-
vala glavo pri morebi-
tnih zdrsih po snegu,
pred spomladanskim
padajoËim kamenjem iz
sten in tudi pred moËo.

VETROVKA ali
anorak mora obve-
zno imeti kapuco.
Naj bo iz gore-texa
ali podobnih mate-
rialov. Pri veËjem
mrazu uporabljamo
puhasto vetrovko.

ROKAVICE so iz
volne ali termove-
lurja. V hudem
mrazu Ëez en par
s prsti navleËemo
πe enega s palËni-
ki ali vrhnje rokavi-
ce (iz gore-texa).

HLA»E morajo biti
iz materiala, ki ne
prepuπËa vode in
je odporen proti ve-
tru, najbolje iz go-
re-texa ali Ëesa po-
dobnega. VETRNE
HLA»E naj imajo
nekoliko poviπan
ledveni del, nara-
mnice pa snemlji-
ve. Ob straneh mo-
rajo imeti zadrgo
po celotni dolæini.

CEPIN nam pomaga pri gibanju v zahtevnih zimskih razme-
rah (trdem snegu, ledu, naklonini). Dolæina naj bo prilagoje-
na naπi velikosti: v iztegnjeni roki naj cepin seæe do tal ali 5
centrimetrov manj. VeËja kot je naklonina, po kateri se gi-
bljemo, krajπi naj bo cepin.
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V NAHRBTNIK sodijo πe:
* Prva pomoË (obliæi, dva povoja, sterilna gaza, elastiËni povoj, dve trikotni ruti, rezilo,

varnostne zaponke, aspirin, væigalnik, sveËa in piπËalka ...
* Rezervna oblaËila (perilo, rokavice, kapa) imejmo dobro zavita v neprepustni vreËki.
* Hrana pozimi naj bo podobna poletni. Potrebujemo veË tople hrane, ki jo dobimo v ko-

Ëah ali pa si jo skuhamo sami. 
* PijaËa: pozimi se najbolj prileæe topel Ëaj iz izolacijske Ëutare ali termovke. Æganje ni

primerno, saj nam daje laæen obËutek, da nas pogreje.
* ZaπËitna krema za koæo z visokim zaπËitnim faktorjem (30 ali veË). Ne pozabimo

tudi na vazelin za ustnice z UV zaπËitnim faktorjem.
* Lavinska sonda je posebna zloæljiva palica za iskanje zasutih v plazu s sondiranjem. 
* Toaletni pribor, fotoaparat, denarnica, planinska izkaznica ...

KUHALNI PRIBOR
vsebuje kuhalnik, po-
sode, jedilni pribor.
TERMOVKA je pri-
mernejπa kot Ëutara.
ÆEPNI NOÆ z odpi-
raËem za konzerve.

OPREMO ZA ORI-
ENTACIJO (zem-
ljevid, kompas, viπi-
nomer, GPS) imej-
mo vedno pri roki,
npr. v zgornjem æe-
pu kape nahrbtnika.

KRPLJE so namenjene hoji po snegu po rav-
nem in ne preveË strmem terenu, kjer se nam
brez njihove uporabe udira. So iz plastiËnih
materialov ali aluminija, na spodnji strani pa
imajo konice, ki nam pomagajo v trdem snegu.

»ELNA SVETILKA je
pozimi πe pomem-
bnejπa kot poleti, ker
je dan obËutno krajπi.
Ne pozabimo rezer-
vne baterijske vloæke
in rezervne æarnice.
Vloækom s padanjem
temperature pada ka-
paciteta.

S SNEÆNO LOPATO
lahko odkopljemo za-
sutega v plazu, si po-
magamo pri izdelavi
bivaka v snegu oz.
nam lahko sluæi kot pri
varovanju. Lahko se
pritrdi na cepin ali pa
je samostojna.

SPALNA VRE»A naj bo
puhasta, s temperaturnim
obmoËjem spanja vsaj do
-10° C.

SPALNA PODLOGA naj bo samona-
pihljiva blazina, ki nudi boljπo izolaci-
jo kot poleti priljubljeni armafleks.

Kaj vse od naπtete opreme vzeti s seboj?
Ko se odloËimo za turo, pripravimo naËrt. Izkazalo se bo, kaj potrebujemo in Ëesa nam ni treba vzeti s se-
boj. Ljudje smo razliËni in tudi naπe navade v oblaËenju se razlikujejo. Oblecimo se tako, da se bomo Ëim
bolje poËutili. Kaj vse od naπtete opreme vzeti s seboj, nam bodo povedale izkuπnje!
Seveda pa moramo vedeti, kako vso to opremo pravilno uporabljati. »etudi imamo vse prikazano, to πe ni
dovolj za samostojno gibanje po gorah v zimskem Ëasu. Vsem neveπËim svetujem spremstvo vodnika.
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OCENA LETO©NJE PLANINSKE SEZONE
Kot æe nekaj let doslej je Gospodarska komisija UO PZS v sodelovanju z nekaterimi planinskimi druπtvi pri-
pravila oceno minule planinske sezone. Glede na podatke, ki smo jih od planinskih druπtev in zbrali tudi sa-
mi med obiski planinskih koË, lahko ugotovimo, da: 
— je bilo zaradi obilnih sneænih padavin v zimskem in spomladanskem Ëasu v visokogorju πe konec junija

in v priËetku julija precej snega, kar je povzroËilo, da so se planinske koËe v visokogorju odprle kasneje
kot sicer, pa tudi obisk v njih je bil manjπi zaradi snega in kruπenja kamenja na nekaterih izpostavljenih
mestih,

— je bil obisk v koËah nadpovpreËno dober v drugi polovici julija in v avgustu, ko so beleæili tudi do 20 %
boljπe rezultate kot v preteklih letih,

— je deæeven september z ohladitvijo in snegom povsem pokvaril dobre rezultate iz preteklega obdobja.
Obiska v koËah praktiËno ni bilo in marsikatero postojanko v visokogorju so zato tudi predËasno zaprli,

— so v tem letu dosegle boljπe rezultate kot sicer nekatere niæje leæeËe koËe, ki prejπnja leta sicer niso bi-
le tako dobro obiskane. Vzroki za to so v laæji dostopnosti (ni bilo snega), izboljπani ponudbi in tem, da
so se obiskovalci gora morda le priËeli odloËati za obisk drugih predelov in ne samo obmoËja okoli Tri-
glava. Iz podatkov, s katerimi razpolagamo, je razvidno, da se je poveËal obisk Pohorja, Karavank na
Koroπkem, Stola in BegunjπËice. MoËno poveËan obisk so zabeleæili tudi v Domu Zorka JelinËiËa na »r-
ni prsti. 

V letoπnjem letu so naπe planinske koËe poleg planincev pridno obiskovali tudi træni in sanitarni inπpektor-
ji, kot je bilo to napovedano æe lani. Sploπna ugotovitev skupnega sestanka, ki je bil z glavnim republiπkim
trænim inπpektorjem, g. Kladoπkom, je bila, da je bilo poslovanje v planinskih koËah razen nekaterih izjem
v redu in inπpektorji niso imeli veËjih pripomb. Bo pa nujno po konËani sezoni na skupnem sestanku uskla-
diti nekatere kriterije in razlage zakonov, ki jih sedaj interpretiramo vsak po svoje.

Metod KovaË, naËelnik gospodarske komisije PZS



MARTINA »UFAR — SVETOVNA PRVAKINJA IZPOD TRIGLAVA

ZA ZAJTRK NA MEÆAKLO ALI VRTA©KO PLANINO

Boris Strmπek

Septembra je postala svetovna prvakinja v πportnem
plezanju. PreseneËenje? Zanjo pravzaprav ne, saj se
je æe nekaj Ëasa zavedala, da je sposobna premaga-
ti vso svetovno konkurenco, kar je dokazala letos na
≈mastersu√ v Bruslju in prvi tekmi za svetovni pokal v
Chamonixu. Ko si povsem v svetovnem vrhu, je do
samega vrha vËasih le majhen korak. Ali pa tudi zelo
dolg, a Martina ga je tokrat na videz zlahka prestopi-
la oziroma preplezala. NekoË, ko se je πele prebijala
med najboljπo deseterico na svetu, so bili nekateri
≈poznavalci√ mnenja, da ni rojena za zmagovalko in
da nikoli ne bo povsem na vrhu. Vsak se lahko zmo-
ti. Martina se zaveda, da letoπnji rezultati niso le po-
sledica zadnjih treningov, temveË so tukaj zbrane vse
njene dosedanje izkuπnje. In poleg moËi je pomem-
bna tudi ≈glava√ — v odloËilnih trenutkih se je treba
znati sprostiti in zbrati za reπevanje problemov. Ta-
krat veliki problemi postanejo majhni in teæke smeri
lahke. 24-letna svetovna prvakinja je doma iz Moj-
strane, ob vznoæju ≈kralja√ Julijcev — Triglava, zato
pravzaprav sploh ni Ëudno, da je izbrala plezanje. Æe
dræi, da ima πportno plezanje zelo malo skupnega z
gorami in alpinizmom, ki se odvija v visokih stenah,
kljub vsemu pa poteka (tudi) v skali, v naravi. »eprav
167 centimetrov velika in 50 kilogramov teæka Moj-

stranËanka veliko Ëasa preæivi na umetnih plezalnih
stenah, vseeno najraje pleza v skali. Letos je v narav-
nih plezaliπËih preæivela æe Ëez 80 dni, veËinoma pa
se je posveËala plezanju na pogled, kar pomeni, da
mora smer preplezati brez poprejπnjega poznavanja
v prvem poizkusu s sprotnim nameπËanjem varova-
nja. Tako je na pogled preplezala 33 smeri, teæjih od
7c po francoski lestvici oziroma IX po UIAA lestvici.
Veliko smeri z oceno 8a (IX+/X-) in 8a+ (X-) je preple-
zala v drugem poizkusu, na njenem spisku pa je do
sedaj πest smeri z oceno 8a, preplezanih na pogled.
Tudi bera njenih vzponov z ≈rdeËo piko√ oziroma
vzponov, ki so opravljeni po predhodnem ogledu (πtu-
diju) smeri, je zavidljiva — kar osem z oceno 8b (ali Ëi-
sto ≈desetko√ — X) ali teæjih, med najteæjimi pa sta
≈Kaj ti je, deklica√ — 8b+ (X+) in Chiquita — 8b/b+
(X/X+), obe v Miπji peËi pri Ospu. Od leta 1994 nasto-
pa v svetovnem pokalu, kjer se standardno uvrπËa
med najboljπe. Leta 1999 je zakljuËila sezono na sku-
pno 3. mestu, lani je bila na koncu sicer mesto slab-
πa, a je zato prviË zmagala, in sicer na ≈mastersu√ v
Bruslju. Letoπnja sezona pa je vrhunec prejπnjih — na-
slov svetovne prvakinje, zmagi na ≈mastersih√ v Bru-
slju in Arcu, zmaga in dve tretji mesti v svetovnem po-
kalu, kjer ima tudi moænosti za zmago. Zadnja tekma
letoπnjega svetovnega pokala bo v Kranju od 16. do
18. novembra, kjer bomo zares moËno, moËno dræali
pesti zanjo. »eprav je trenutno precej zasedena, sem
jo ulovil nekje med tekmovanji in pripravami v plezali-
πËih, da sem ji lahko Ëestital in jo povpraπal o njenem
≈plezalskem æivljenju√.

©portno plezanje je pri nas relativno slabo pozna-
no, predvsem glede treningov in priprav. Kakπen
je tvoj obiËajen ≈delovni√ dan?
Moj dan se ne glede na to, ali je delovni oziroma ple-
zalni ali ne, zaËne s pozdravom soncu (ali deæju) in
15- do 20-minutnim raztezanjem. Pogosto, sploh, Ëe
sem doma, grem tudi na jogging, kar traja 30 do 45
minut, ali pa skoËim na kakπen bliænji vrh, na primer
Meæaklo ali Vrtaπko planino, tako da je æe zajtrk za-
sluæen. »e je dan plezalni, dva dni plezam in en dan
ne, in Ëe je vreme lepo za plezanje v skali, grem æe
kmalu od doma in se vrnem proti veËeru. V plezaliπËu
ponavadi preplezam sedem do enajst smeri, kar je
odvisno od tega, ali jih poznam, in njihove teæavnosti.
Vselej mi je pomembno ogrevanje, zato zaËnem v la-
æjih smereh, nekje okoli 6b, in poËasi stopnjujem te-
æavnost. Na treningu vedno dajem prednost kvaliteti
pred kvantiteto. Vsak trening ima svoj izziv in nikoli ne
grem plezat le zato, ker moram splezati doloËeno πte-
vilo smeri. Trening na umetni steni ne traja toliko Ëa-488
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Fotografiji: Boris Strmπek



sa, ker je intenzivnejπi, povpreËno je okoli 3 ure. Po
treningu naredim vse za svoje roke, da se Ëim hitreje
spoËijejo in da lahko naslednji dan spet kvalitetno tre-
niram. Predvsem masaæa podlahti in nadlahti je po-
membna, kar naredim sama ali pa mi pomaga Tomo,
potem raztezanje, mazanje prstov z raznimi kremami
za hitrejπe obnavljanje koæe, πe posebej poleti, ko
vroËina in ostra skala hitro pobereta koæo. Zame je tu-
di spanje del treninga oz. regeneracije, zato grem ve-
dno zgodaj spat.

Zaradi plezanja si veliko odsotna. Kje pa treniraπ
takrat, ko si doma?
Tudi ko nisem odsotna, ne treniram doma, Ëeprav
imam v sobi manjπo steno za plezanje. »e se odloËim
za umetno steno, grem h Tomu, vËasih tudi k Aljoπi
Gromu, ker ima zelo previsno steno in vem, da mi te-
ga primanjkuje, saj sem po naravi bolj ≈πvoh√. Ko sem
priËela plezati, nisem naredila namreË niti enega zgi-
ba. »e je le moænost, treniram na veliki steni v Kranju,
kar je æal zelo redko, saj je zgornja tretjina stene veËji
del leta zaprta. Od bliænjih plezaliπË mi je najljubπi av-
strijski Warmbad, ki je od moje hiπe oddaljen pribliæno
toliko kot Bohinjska Bela. Tam je vedno mir v primer-
javi na primer z Miπjo peËjo, smeri niso tako zapaca-
ne z magnezijem, pa πe lepe so. Miπje sem se æe ma-
lo naveliËala, je pa vsekakor dobra za trening pozimi.

Kakπna skala in katera plezaliπËa pa so ti naj-
ljubπa?
Idealno plezaliπËe zame je s previsnimi in dolgimi
smermi, po moænosti s kapniki, lahko so tudi luknjice,
vendar ne umetne ali pa samo za en prst. Mirno oko-
lje ter pod stenami reka, da se osveæiπ ... In to sem le-
tos naπla v ≈zapuπËeni√ dolini v juæni Franciji — pleza-
liπËe Saint Leger. Zelo so mi pri srcu tudi Gorge du
Tarn v Franciji, πpanski Rodellar in Sardinija.

Treningi, tekmovanja in plezanje v plezaliπËih
predstavljajo kar velik stroπek. Kako pa pokrivaπ
te stroπke? So sponzorji zainteresirani za najbolj-
πo πportno plezalko pri nas in eno najboljπih na
svetu?
Ja, za plezalna potovanja res porabim precej denar-
ja. Na sreËo imam æe eno leto sluæbo pri Slovenski
vojski, æivim pri starπih, tako da si lahko privoπËim
plezanje v tujini. V Sloveniji je toliko uspeπnih πportni-
kov, da je sponzorje teæko najti. Oni sami nikoli ne po-
nudijo pomoËi, ampak se je treba truditi za to in imeti
tudi kaj zvez. Veliko mi je pomagal Tomo, tako da se
jaz s sponzorskimi zadevami πe nisem ukvarjala. Za-
enkrat me finanËno podpira le Seaway, plezalne Ëev-
lje pa dobivam od Five Tena. Po naslovu svetovne pr-
vakinje pa ponudbe kar deæujejo, ha ha.

Kaj pa sicer poËneπ poleg plezanja? Imaπ kakπne
hobije ali ti ne ostane veliko Ëasa?

Pozimi in spomladi, ko ni bilo tekem, sem naredila se-
dem izpitov na Fakulteti za πport. Do zakljuËka mi
manjkata πe dva in diplomska naloga. A v Ëasu tekem
se teæko uËim, zato sem to πe malo odloæila. Kot sem
æe povedala, sem kot vrhunska πportnica æe eno leto
v Slovenski vojski, kar je zares dobra reπitev, saj lah-
ko delam tisto, kar imam najraje — plezam in sem za
to πe plaËana. Moj hobi je uËenje francoπËine, saj
sem æe od prvega obiska Francije zaljubljena v vse,
kar je v povezavi s to deæelo. ZaËela sem sama s ka-
setami, zdaj pa æe tretje leto obiskujem teËaje na CTJ
v Ljubljani. Prebrala sem æe vse πtiri Harry Potterje in
eno Agatho Christie — v francoπËini. Rada tudi reπu-
jem kriæanke, poleti na morju pa surfam.

Pogosto ga plezalci tudi ≈zaæurajo√, celo mnogi od
tekmovalcev. Kako pa ti gledaπ na to in ali se kdaj
pridruæiπ kakπnemu æuru po tekmi ali plezanju?
Nisem Ëlovek, ki bi æuriral vsak teden. »e premalo
spim, sem Ëisto narobe in naslednji dan plezanje od-
pade. MogoËe dvakrat, trikrat na leto grem na kakπno
zabavo, kjer vem, da bo dobra glasba za ples, saj ra-
da pleπem, in kjer ni vse zakajeno. Ne prenesem
namreË cigaretnega dima. Tudi po kakπni dobri tekmi
ne Ëutim potrebe po æuriranju. Pijem pa sploh ne, le
rdeËe vino ob kosilu ali veËerji. Znam biti dobre volje
brez alkoholne pomoËi. A vsak ima svoje mnenje o
æurih in popivanju. Nekateri pravijo, da se tako spro-
stijo in malo pozabijo na plezanje in da jim gre potem
πe bolje. Vsak ima svojo filozofijo. Jaz se najbolje
sprostim v savni ali kje v gorah.

Do gora nimaπ daleË, saj æiviπ ob njihovem vznoæ-
ju, v Mojstrani. Pa si plezala kdaj v visokih ste-
nah? »e si, kako se ti zdi v primerjavi s πportnim
plezanjem? 489
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Visoke stene, πe posebej naπa Triglavska, so Ëisto
drug svet. Ko se πe nisem ukvarjala s πportnim pleza-
njem, me je ati peljal po Nemπki na Triglav. In pada-
joËe kamenje mi ni ostalo v lepem spominu. Tam sta
psiha in obËutek za skalo πe pomembnejπa. Lani sem
v navezi s Tomom splezala »opov steber in Raz Sfin-
ge. »eprav je ocena slednje ≈le√ 7a+, sem se mora-
la zelo potruditi zanjo, predvsem pa sem morala pre-
magati strah ob pogledu na zarjavele svedrovce, ko
se mi je zaËel majati edini konkretni oprimek.

Za teboj je veliko teækih smeri, preplezanih na po-
gled, poleg tega pa πe nekaj zelo teækih vzponov
z rdeËo piko. Imaπ kakπen poseben projekt za v
prihodnje? MogoËe smer z oceno 8c?
Zaenkrat nimam v glavi nobenega skalnega projekta.
©e vedno si æelim Ëim veË plezati na pogled in obiska-
ti Ëim veË plezaliπË, predvsem v Franciji, ©paniji, Itali-
ji, na Sardiniji, za kar med tekmovalno sezono ni ve-
liko Ëasa. Vem, da sem sposobna splezati tudi kak-
πno 8c, saj sem veliko 8b preplezala v tretjem ali Ëe-
trtem poskusu. Za 8c je potrebnega veË Ëasa, nisem
pa Ëlovek, ki bi uæival v ponavljanju istih gibov, sploh,
Ëe sem v tujini in je okoli mene veliko lepih, laæjih
smeri. MogoËe bom πla πe kdaj v Castillon, saj mi je
zelo vπeË slavna smer Mortal Combat, ne glede na to,

da so jo po Hirayamovem vzponu na pogled z 8c zni-
æali na 8b+. Pogledat bom πla tudi Matejevo smer Po-
polni mrk v Miπji peËi, saj so fantje rekli, da je zame —
majhni ≈grifki√ v platki. A veË bi mi pomenilo, Ëe mi
uspe na pogled preplezati kakπno 8a+. ZadnjiË v
smeri Caffe Expresso nisem bila daleË od uspeha,
zmanjkal mi je en sam gib.

In πe nekaj neplezalskega. Kateri so ≈tvoji√ filmi,
glasba, knjige?
Med filmi mi je najljubπi Mesto angelov, kar se glasbe
tiËe, pa Billy Meyers, Alanis Morrisette, Dido, Brian
Adams, Santana ... Najraje imam razne knjige o pozi-
tivnem miπljenju in Harryja Potterja.

Najljubπa smer ali smeri?
Charintische Sommer z oceno 7a+, It’s so easy (8a)
in Acht be, ocenjena z 8b, vse so v Warmbadu.

In æe so pred njo nova tekma, novi izzivi v skali, tre-
ningi, nova doæivetja ... Pred kratkim si je postrigla
svojo znamenito kito. Sedaj je kratkolasa. Nova priËe-
ska, novi uspehi. Obljubila je, da si bo po tekmah vze-
la Ëas tudi za nas, da pripravimo kakπno fotoreporta-
æo. Ne pozabite na tekmo v Kranju od 16. do 18. no-
vembra, kjer ji æelimo dober prijem in veliko sreËe!
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PLEZANJE KOMBINIRANIH SMERI NA ALJASKI — 2. DEL

SVETLOBNA LAHKOST

Marko Prezelj

(nadaljevanje iz prejπnje πtevilke)

Z grebena nad End of the world sva morala sestopiti
na ledenik pod steno. Plezala sva navzdol po smeri,
kjer sprva nisva imela teæav. Kmalu pa sva se znaπla
v labirintu serakov in ledeniπkih razpok. Sneæni most
prek ene od njih se mi je na sredi podrl, prek druge
sem se splazil z nogami naprej ... Napet sestop sva
zakljuËila v strmem ledu nad krajno poËjo. Pod to ve-
liko razpoko, ki loËuje steno od ledenika, se ni kazalo
obirati. Kilometer in pol nad nama je na robu stene vi-
sela ogromna gmota ledu. Brez urnika se je v kosih
lomila navzdol na ledenik. OËitno kar pogosto, ker je
bilo pod najinimi nogami polno sveæih kosov ledu ra-
zliËnih velikosti.
Na prusiku, ki sva ga namestila v led, sva se spustila
ob vrvi Ëez krajno poË na ledenik in tekla prek njega
v zavetje skalne stene. Vanjo so posvetili sonËni æar-
ki. Sneg se je zaËel prijemati derez, s stene pa so pa-
dle prve ledene sveËe. Varno sva se poËutila πele, ko
sva se po eni uri ≈dirkalnega√ vzpenjanja popolnoma
preznojena ustavila na zaËetku navpiËne stene vrh
vstopnega lediπËa.
Stephen je priplezal za mano in toæil nad boleËinami
v æelodcu. ≈Multimedijsko√ je podkrepil svoje bese-
de, ko je privezan okrog prsi, Ëepe, z manjπo eksplo-
zijo izpraznil del svojega Ërevesja. Smrad me je le πe
spodbudil k takojπnjemu napredovanju.
Prvi skalnat razteæaj je bil na pogled straπljiv. Strma
zajeda je preπla v kamin, iz katerega je bilo treba pre-
Ëiti levo pod strehami prek navpiËne ploπËe v nasle-
dnjo razËlembo. Sredi zajede je visela sneæna goba
nepredelanega snega, nad ploπËo pa nekaj ledenih
sveË, ki so pritrjevale previsnosti.
V prvih metrih mi je πlo dobro, varovanje sem lahko

namestil hitro in zanesljivo. Pod gobo je gibanje po-
stalo tvegano. Iskanje drobnih razËlemb za zatikanje
lednih orodij, obremenitev cepina in nato premik tele-
sa so bili pravi izziv. Ko sem se s cepinom potegnil
proË od dosega zadnjega varovala sredi ploπËe, je bi-
lo omahovanja konec. Nazaj bi πlo le po zraku. MoËi
za plezanje sem vlekel tudi iz nekih skritih rezerv. S
peto sem se potegnil v razËlembo ob strehi in hitro
zataknil cepin v drobno razpoko. Zdelo se mi je, da z
zadnjimi moËmi. Prenesel sem teæo na konico dere-
ze, prislonjeno ob granitni kristal, in hlastal za zra-
kom. Akrobatsko plezanje sem vesel zakljuËil na do-
brem stojiπËu petdeset metrov viπe. »esa takega med
svojim skoraj dvajsetletnim ukvarjanjem z alpinizmom
πe nisem plezal. S pomoæno vrvjo sem potegnil k se-
bi πe nahrbtnik. Stephen je prisopihal za mano in stre-
sal komplimente, kot bi bila æe na vrhu. ©e dva nasle-
dnja dolga razteæaja sta zahtevala od mene popolno
zbranost in optimalno gibanje. Stephen je hitro plezal
za mano, nato pa sva se zamenjala v vodstvu.
Njegov drugi ≈cug√ je bil spet pravi posladek. Z ledi-
πËa nad njim je v poznem popoldnevu prπela voda.
Stephen je vehementno zaËel s plezanjem, sredi raz-
teæaja obesil nahrbtnik v zatiË, nato pa s kletvicami
opremil nasvet, naj se pred zaËetkom plezanja dobro
obleËem. Izginil je za rob in splezal do samega konca
πestdesetmetrske vrvi. ©ele ko sem priplezal do nje-
ga, mi je povedal, da je lovil zadnje sonËne æarke, za-
to sem ga ob zaËetku plezanja v mislih preklinjal. Po
nekaj metrih sem bil obleËen πe v sloj ledu. Kapljice
vode so zmrzovale na rokavicah, vetrovki in hlaËah.
Stephenov nahrbtnik je sredi razteæaja postal kepa le-
du. Pripel sem ga na pomoæno vrv, s katero sva vle-
kla nahrbtnik. Zaradi dolgega razteæaja se je nerodni
tovor med vleko pogosto zataknil.
≈This was stupid,√ so bile moje prve besede, ko sem
zagledal Stephena.
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≈Stephen, good job! And not stupid,√ je zarenËal
nazaj.
Nasmehnila sva se drug drugemu.
≈Ko gredo stvari narobe, je res teæko razmiπljati πiro-
kokotno,√ sem pomislil ob pogledu na premraæenega
soplezalca. Med njegovim oblaËenjem sem splezal
πe razteæaj in potem πe enega, ko je zaËel plezati za
mano.
Razmiπljala sva o poËitku. Oziraje se navzgor sva vi-
dela mnogo primernih prostorËkov. Ko sva jih dose-
gla, so se vsi izkazali za premajhne ali prestrme. Ago-
nija iskanja poliËke se je zato med plezanjem vlekla
vse do prvih sonËnih æarkov. Na velikem balvanu sva
v sneg izkopala poliËki in se grela na soncu, medtem
ko je bencinski kuhalnik talil sneg. Suπila sva mokro
obleko in opremo. »aj, juha, instant krompir s tuno ter
vitaminski napitek so bili razkoπje, ki sva ga uspela
pripraviti in zauæiti v sedmih urah poËitka.
Za nadaljevanje vzpona sva potrebovala kar precej
Ëasa. Sedeti na soncu je bilo prijetneje, kot je obeta-
lo gaæenje sneæiπËa nad nama. ZaËel sem poËasi, da
me sonce ne bi preveË izæelo. Prek vse strmine je bi-
la debela skorja napihanega snega. Ob vsakem kora-
ku se je kloæa predirala do kolen. Na dereze se je iz-
datno lepil sneg. Vsak korak je bil zato obremenjen z
najmanj dvema dodatnima kilogramoma. Popoldan-
sko sonce se je tako pokazalo πe z druge plati. S ce-
pini sva udarjala po derezah, od Ëasa do Ëasa s kle-
tvicami sproπËala nezadovoljstvo in nekako prepleza-
la dolgo sneæiπËe. Skalna zapora nad njim je bila vi-
deti dokaj zahtevna, vendar sva mislila, da bo v skali
gibanje manj naporno in predvsem manj dolgoËasno.
Delno se je to uresniËilo, vendar sva po prvem izrazi-
tem skalnem skoku naπla nekakπen sneæni jezik, po
katerem sva preko skalnih zapor priπla razteæaj pod
greben. V zadnjih sonËnih æarkih sva splezala nanj.

DO ROBA IN NAZAJ

≈That’s it,√ je ugotovil Stephen.
≈Rope?√ sem vpraπal in πe s pogledom Stephena
spodbudil k odloËitvi, o kateri sva govorila æe med po-
Ëitkom.
≈Yes. It will stay here.√
Plezalna vrv je bila mokra in je v mrazu postajala trda
kot elektriËni kabel. OdloËitev zato ni bila teæka. Stro-
πek zanjo sva si razdelila. V zavetju balvana na gre-
benu sva sortirala skupno opremo in jo razdelila na
dva dela. Ugotovila sva, da nama je iztekel ves ben-
cin iz kuhalnika. Scenarij sva poznala. V Hunterju sva
zaradi teæav s kuhalnikom veË kot pol dneva plezala
brez pijaËe. Razumno razmiπljanje je s tem ponovno
dobilo nove razseænosti. Stephen je teækal svojo po-
lovico opreme in me spraπeval, Ëe odloæiva πe vpon-
ke. Glede na to, da so bile skoraj vse njegove, sem
mu prepustil odloËitev. Vse svoje vponke je spel sku-
paj, jih naπtel petintrideset in poudaril, da so vredne
prek 350 dolarjev.

≈Do you want some?√ me je hipoma vpraπal. Nasme-
hnil sem se, Stephen pa je vponke æe tlaËil pod ka-
men. Poloæaj, v katerega sva priplezala, je res nepo-
sredno prigovarjal, da vsak gram pomeni energijo. Iz-
plezal sem povsem na raz in se ozrl proti vrhu. Son-
ce je pobarvalo zahodno poboËje gore πkrlatno. Pre-
proga oblakov pod nama je bila kot iz vate. Zdelo se
je, da je vrh razmeroma blizu. Vsaj teren je bil videti
enostaven. Ko sva zaËela gaziti vkreber, sem spoznal
svojo zmoto. Bridko spoznanje je æe po nekaj korakih
popolnoma razjedlo nekakπno olajπanje ob dosegu
Cassinovega raza. Vrh se je z vsako stopinjo v klo-
æast sneg navidezno odmikal. Razmiπljal sem, koliko
Ëasa bom potreboval do posamezne skale na grebe-
nu. Izbrano skalo sem nato med plezanjem ves Ëas
nadomeπËal z bliæjimi, da sem kljub napredovanju πe
ohranil predvideni Ëasovni interval.
Stephen je kmalu zaostal daleË zadaj. Ozrl sem se
navzdol in opazil, da mi maha. Med Ëakanjem nanj
sem drgetaje dremal. Veter na grebenu ni bil moËan,
vendar stalen. Pojedla sva vsak nekaj kavnih bon-
bonËkov. Stephen je toæil nad mrzlimi prsti. Mahal je
z rokami in nogami, da bi pospeπil pretok krvi. Sam
sem se zanesel le na miganje s prsti.
Nadaljevanje vzpona se je po skupnem poËitku spre-
menilo v izjemno poËasno, zaspano premikanje. Ob-
Ëutek mraza se je stopnjeval. Za nameËek so se po-
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slabπale πe sneæne razmere. V strmini sva morala po-
gosto gaziti kloæast sneg do kolen. Po nekaj skromnih
korakih sem se veËkrat zalotil, da dremam, naslonjen
na cepin. Vztrajno misel na bivak sta vedno znova
odrivalo hladno dejstvo, da ni bilo primernega prosto-
ra, in seveda to, da sva bila brez goriva ter spalnih
vreË. Tveganje, ki sva ga vzela v zakup s svojimi
odloËitvami o naËinu plezanja, sva prignala skoraj do
roba. Drug drugega sva budila in spodbujala. Nevar-
no, a nezahtevno plezanje v vrπnem delu Cassinove-
ga raza je bilo skrajno poËasno. Za kar sva porabila
dve uri, bi v normalnih razmerah verjetno preplezala
prej kot v pol ure.
Nekajkrat sva se zamenjala v vodstvu. Ko se zdaj
spomnim tistih ≈trenutkov√, mislim predvsem na
mraz in zaspanost. Meja med resniËnostjo in moreËi-
mi sanjami se je zdela povsem zabrisana.
Zadnje metre na greben pred vrhom me je prepriËa-
nje o uspehu, pravzaprav reπitvi iz stene, povsem
prerodilo. Sijalo je sonce. Prijetno kot malokdaj. Za
veter mi ni bilo mar, na mraz pa so me opominjali
brezËutni prsti. V zaspanosti sem pozabil migati z nji-
mi. Z olajπanjem, pomeπanim s strahom pred omrzli-
nami, sem migal s prsti na nogah in se nastavljal son-
cu. Gledal sem stopinje ljudi, ki so se dan pred tem
povzpeli na vrh po normalni smeri. Nekaj posebnega
je æarelo iz teh stopinj. Æivljenje.

Prek roba se je poËasi privlekel πe Stephen. Objela
sva se in se smeje zvalila na tla. Neponovljivi obËut-
ki! Predvsem olajπanje. Odloæila sva nahrbtnike in se
po πiroki, utrjeni gazi na grebenu ob sedmih zjutraj
povzpela na sam vrh severnoameriπke celine. Ose-
minπtirideset ur pred tem sva zapustila varno zavetje
πotorËka in se oprtala z negotovostjo, ki sva jo ves
Ëas po koπËkih odlagala. Brezvoljno sva opravila
obvezno fotografiranje, nato pa v treh urah sestopila
do tabora in svojega udobja na 4250 metrih. Ljudje,
pogovori, pijaËa, hrana in sproπËenost.
©la sva do ≈konca sveta√, morda πe malo dlje, pogle-
dala prek svojega roba in priπla nazaj. To vedenje na-
ju je dræalo pokonci πe nekaj ur. Iz sosedstva je med
Ëestitkami in pogovori priromala plastenka viskija, na
kateri so s poudarjenim tiskom — Lightweight Traveler
— oglaπevali lahko embalaæo. Po skorajda obrednih
poæirkih omamne tekoËine sva se pomirjena konËno
prepustila spancu.
Naslednje dopoldne je napis s plastenke pomagal kr-
stiti preplezano smer. Ime Light Traveler (svetlo-
bni/lahki popotnik) je dobro zrcalilo najin pristop k ple-
zanju. ©e enkrat sva nazdravila, potem pa zveËer do-
besedno oddirjala proti domu in si zopet rezervirala
nespeËne dni.
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ÆENSKA ODPRAVA NA NAJVI©JI VRH SEVERNE AMERIKE

TRI MATI»ARKE NA DENALIJU

Tina di Batista

V zadnjih letih sem razvadila samo sebe z vsaj eno
plezalsko odpravo na drugo celino. Do sedaj sem jih
uresniËevala skupaj s svojim najboljπim soplezalcem
(in πe kaj) Tomaæem, letos pa je imel on drugaËne na-
Ërte, z drugimi soplezalci. Pravzaprav je tudi meni
≈zapasala√ plezalska avanturica v drugaËni druæbi.
To, da bom πla na Aljasko, ni bilo vpraπanje, tudi ne s
kom; moja pogosta soplezalka Mojca je æe od nekdaj
sanjala o njej, druga pa je bila Anja. Z njo sva se po-
znali iz srednjeπolskih let in v tem Ëasu æe marsikate-
ro ≈uπpiËili√, je prava partnerka za pustolovπËine. Za
cilj smo si izbrale ≈napad√ na najviπji vrh Severne
Amerike, 6194 metrov visoki Denali (≈The big one≈). 
Normalni pristop po West Buttress (zahodnem grebe-
nu) plezalsko ni zelo zahteven, vendar pa so razme-
re zelo zaostrene, saj gora leæi na 62° severne geo-
grafske πirine, kar se pozna v zelo nizkih, polarnih
temperaturah ter hitrih in moËnih spremembah vre-
mena. Obstaja πe teorija, da naj bi pritisk zaradi oæje
plasti atmosfere tu hitreje padal, tako da naj bi bil na
vrhu enak tistemu na sedemtisoËakih v Himalaji. Vse

skupaj oteæijo πe teæki nahrbtniki in sani, saj si mora
vsak sam znositi hrano in opremo za pribliæno dvajset
dni bivanja Ëez dolg ledenik v bazni tabor 4300 me-
trov visoko. Edina zares velika olajπava so svetle no-
Ëi; sonce namreË zaide samo za nekaj ur, pojavi se le
mrak. 
Ko smo nekako naznanile naπ projekt, so bile prve re-
akcije kar priËakovane; malo posmeha, nekaj svaril,
najveË pa vzpodbudnih besed in nasvetov. Ob vsem
tem sva z Anjo sanjali πe o smuËanju oz. deskanju z
vrha, Ëesar pa si nisva upali preveË razglaπati.

»EZ NESKON»EN LEDENIK

10. junija smo odletele na 26-urno voænjo v najsever-
nejπo ameriπko dræavo. Seveda so nam na poti zalo-
æili smuËi, ki pa smo jih z vztrajnim klicanjem in sko-
raj groænjami dobile æe po dnevu in pol. Medtem smo
nakupile hrano ter nekaj tehniËnih stvari, predvsem
pa neoprenske protektorje za noge in puhaste rokavi-
ce (preveË je bilo pred odhodom zgodbic, tudi smeha,
na raËun skrajπanih prstov). V trgovini smo spoznale
prijaznega Richija (na sploπno nismo imele proble-
mov s spoznavanjem novih ljudi, predvsem moπkega
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spola), gorskega vodnika, ki nas je obsul s kopico na-
svetov in nas na koncu kar sam zapeljal v 200 kilome-
trov oddaljeno Talkeetno, izhodiπËe za let na ledenik.
S tem nam je prihranil kar nekaj denarja, saj so cene
na Aljaski zares nekoliko pretirane, πe posebej za πtu-
dentski in povrhu πe plezalski æep.
Naπa nestrpnost nas je æe tretji dan bivanja na Aljaski
pripeljala v Talkeetno, malo pa so nas zadræali na
Talkeetna Ranger Station, kjer smo si morale ogleda-
ti filmËek ≈Kako priti na Denali√, predvsem pa so nas
opozorili na ravnanje z odpadki, tako Ëloveπkimi kot
ostalimi. Za naπ vzpon smo se morale na njihov na-
slov prijaviti æe dva meseca prej. Potem pa hitro do
letaliπËa, od koder smo z majhnim avionËkom polete-
le proti tako æeleni gori. V vsej paniki, ki se je do tega
trenutka odvijala, nas je πele sedaj, ob prvih obrisih
Velikega, prviË nekoliko zvilo v trebuhu. Pilot Richo
nas je na ledeniku Kahiltna 2200 metrov visoko zapu-
stil in ni nam preostalo drugega, kot da natovorjene s
teækimi nahrbtniki in ≈vpreæene√ v πe teæje sani odri-
nemo. ©e prej nam je rangerka Annie, ki celo plezal-
no sezono (maj, junij, julij) preæivi na ledeniku, preπ-
tela bombice z bencinom in nam zaæelela sreËno pot.
Tako smo πe dan in pol potovale do kampa na viπini
3300 metrov. Ta del poti je bil res zoprn; poloæen le-
denik se je vlekel v neskonËnost, vsake toliko so mo-
notonost prekinile gigantske ledeniπke razpoke, na-
hrbtnik in sani so tiπËali vsepovsod, vrvi so se zatika-
le in se prepletale, Ëez dan pa je neusmiljeno pripe-
kalo sonce. Poleg vse prtljage smo na goro prinesle
πe lepo vreme, tako lepo kot æe dolgo ne. Na 3300
metrih, po 14 kilometrih ledenika, smo se odloËile, da
sani naprej ne bomo veË vlekle, temveË bomo do t. i.
baznega tabora na 4300 metrih rajπi potovale dvakrat
in se hkrati πe dobro aklimatizirale. Æe naslednji dan
smo tako veËino opreme znesle gor ter na povratku
prviË okusile tudi smuËarske radosti Denalija. Z Anjo
sva bili vedno bolj prepriËani, da bova v primeru lepe-
ga vremena na vsak naËin poskuπali smuËati z vrha.
VeËina alpinistov smuËi, ki so za spodnji del ledenika
nujno potrebne, puπËa æe v niæjem kampu, Ëeprav
smuËanje iz baze πe ni zahtevno in ti prihrani veliko
Ëasa. 

OTIPAVANJE GORE

Drugo jutro smo se zbudile v nekoliko ≈napetem√
ozraËju; æenski hormoni so naredili svoje ter nam
vsem trem v tistih nekaj dneh namenili ≈tiste dni√, s
Ëimer je pogojeno tudi predhodno razpoloæenje.
OzraËje se je prav kmalu, po zdravem pogovoru in
pametnih ugotovitvah, da ena brez druge itak ne mo-
remo, ohladilo in do konca smo se imele z vsakim no-
vim dnem boljπe. Naπ kamp smo æe preselile v bazo
ter si vzele en dan poËitka. Tam smo se sreËale z
utrujenim Markom Prezljem, ki se je z ameriπkim so-
plezalcem ravno vrnil z zelo zahtevnega prvenstve-
nega vzpona v jugozahodni steni Denalija. Obogatila

sta nas z nekaj njune hrane, tako da smo naπ jedilnik
popestrile s prekajenim lososom, sirnim namazom
Philadelphia, jajci v prahu in πunko. Paπte in musliji
so nam æe obraËali æelodec. 
Strmi ozebnik, ki sva ga z Anjo ves Ëas gledali nad
baznim taborom in nama ga je Viki Groπelj predlagal
za spust iz viπinskega tabora, nama je sprva vzel sa-
po, po drugi strani pa πe poveËal nestrpnost pred Ëim-
prejπnjim sooËenjem z njim. Greben, ki vodi na najvi-
πji tabor (5100 metrov), je namreË deloma skalnat in
kot tak nesmuËljiv. Spust sva opravili æe naslednji
dan, ko smo se do najviπjega kampa povzpele le za
aklimatizacijo. Ob vstopu v ozebnik naju je preseneti-
la velika strmina, vseeno pa ne toliko kot malo kasne-
je megla, v kateri sva Ëisto izgubili orientacijo. Po treh
urah tavanja in skakanja Ëez nekajmetrske razpoke
sva se predvsem psihiËno utrujeni privlekli do πotora
v bazi, kjer nama je Mojca æe kuhala juho.

SONCE JE SIJALO SAMO ZA NAS

Potrebovale smo dan poËitka, predvsem da zbistrimo
glave in razmislimo, kaj naj naredimo, da bodo naπi
nahrbtniki Ëim laæji. Na pomoË so nam priskoËili prija-
zni Japonci, ki so nam posodili majhen πotor za dve
osebi. Tako smo na zadnji tabor (5100 m) vzele le πe
dve spalki in hrane za dva dneva. Naslednji dan nas
je na grebenu priËakal moËan veter; samo teæki na-
hrbtniki so nas reπili, da nas ni kar odpihnilo. Tudi pre-
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ostanek dneva ni bil najboljπi. Najprej so nam zaradi
mraza odpovedale propanove bombice (s to teæavo
so nam spet pomagali prijazni sosedje Italijani, ki so
nam odstopili nekaj bencina), pa tudi spanje to noË je
bilo bolj podobno bivakiranju. Po izraËunih, vsaj kar
se hrane in bencina tiËe, bi morale naslednji dan na
vrh, a se je v enaËbo nesramno vrinil veter, ki se je
naslednji dan πe okrepil. Hrane nam je zmanjkalo in
æe smo razmiπljale o sestopu. Zjutraj pa kot po Ëude-
æu ni bilo niti sapice, ponoËi se je v nekaj urah veter
Ëisto umiril in okoli devetih zjutraj smo πe z dvema Ëe-
tvernima navezama, ki pa smo jih kmalu pustile za
sabo, skoraj odtekle proti vrhu. Z Anjo so nama pot
dodatno oteæevale smuËi in sneæna deska na nahrb-
tnikih. Sonce je ta dan sijalo le za nas, razmere so bi-
le idealne, prav tako naπa pripravljenost in prenaπa-
nje viπine. Smeh, veselje, objemi, prijateljstvo, sreËa,
fotografiranje, obËudovanje in preËudovit pogled na
Aljasko z njene najviπje toËke; vse to nas je Ëakalo na
vrhu Denalija, kamor smo stopile okrog treh popol-
dne. 
Zdaj nas je Ëakal ≈le√ πe sestop. Mojca se je sama
vrnila po smeri vzpona, z Anjo pa sva odsmuËali kar
direktno z vrha, saj je bil vrπni greben nesmuËljiv. Str-
mina okoli 48° je od naju zahtevala veliko koncentra-
cije, viπina pa veliko poËitkov. Veter, ki je pihal prejπ-
nje dni, je naredil po poboËju nekakπne zavese, ki so
naju pretresale in potencirale viπinski glavobol. Z bli-
æanjem taboru so teæave popuπËale, najino veselje pa

naraπËalo. PoËakali sva πe Mojco, pospravili πotor in
πe enkrat vstopili v strmi ozebnik nad baznim tabo-
rom. Tokrat megle ni bilo, bili pa so teæki nahrbtniki in
v spodnjem delu teæak sneg. Teæave je povzroËal le
meni, medtem ko je Anja na deski malone vriskala.
Tako sva opravili enega redkih æenskih smuËarskih
spustov z vrha, podatkov o kateri koli ≈borderki√ (de-
skarki na snegu) pred Anjo pa ne dobimo. V bazi so
naju priËakali s ploskanjem ter Ëajem in piπkoti. Kma-
lu je do baze po ≈ta zadnji√ privijugala πe Mojca in
naπa utrujenost se je ob veseljaËenju kmalu izgubila.
A ko smo se ulegle v tople spalke ...
Naslednji dan sta Mojca in Anja razdelili πe vso preo-
stalo hrano med novih okusov æeljne alpiniste. Kljub
temu so bili naπi nahrbtniki na sestopu Ëez ledenik
nabito polni in oveπeni z vsem mogoËim. Vso robo
smo naloæile na dvoje sani, ki jih je Anja velikoduπno
prepustila nama z Mojco, in odvijugale smo po lede-
niku; sedaj je πlo mnogo hitreje, le zadnji del je bil ne-
koliko prepoloæen in Ëakale so nas πe dobre tri ure
hoje. Anja, ki je prispela na cilj kakπne pol ure pred
nama, naju je na leæalniku pod sonËnikom priËakala z
velikim nasmehom, rangerka Annie pa nas je pogosti-
la z zavitkom piπkotov in litrom Ëaja. »ez kakπno uro
je æe priletel naπ pilot Richo (≈to pick up the ladies√)
in nas odpeljal nazaj v Talkeetno. »akali so nas topel
tuπ, ≈friπne cunje√, hamburgerji, sladoled, zveËer pa
pivo (plaËali so nam ga vsi, ki so sliπali za naπo zgod-
bo) ... in lepi natakar ...
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4. MEMORIAL JANEZA JEGLI»A — JOHANA
Boris Strmπek

Tretje leto zapored so se v stenah Kraπkega roba sre-
Ëali slovenski πportni plezalci in plezalke. Tradicional-
ni, tokrat æe Ëetrti Johanov memorial (prvi je bil v
Domæalah) je z veliko zagnanosti pripravil Silvo Karo,
dolgoletni prijatelj Janeza JegliËa — Johana, ki se je
leta 1997 ponesreËil v Himalaji. JegliË je veljal za
enega najboljπih in vsestranskih alpinistov na svetu.
Tekmovanje, ki je pravzaprav plezalski maraton, je
potekalo v organizaciji Planinskega druπtva Domæale
ter TuristiËnega in kulturnega druπtva Osp. Æe dobrih
deset let je od tega, kar so se plezalska tekmovanja
preselila na umetne stene v dvorane, zato je takπna
tekma ena redkih izjem. Pravila so pravzaprav zelo
preprosta — tekmovalci plezajo veË znanih smeri za-
poredoma v omejenem Ëasu. Do izraza prideta pre-
dvsem vzdræljivost in taktika, saj je treba pravilno raz-
porediti moËi v smereh, katerih teæavnost se z vsako
naslednjo poveËuje. Tekma je potekala v steni Miπje
peËi pri Ospu, ki predstavlja eno najboljπih plezaliπË v
tem delu Evrope. Naπim plezalcem sta se pridruæila

tudi dva gosta iz tujine, pravzaprav iz Trsta — Erik
©vab (SPD Trst) in Mauro Bole — Bubu. Od naπih so
nastopili Klemen BeËan (©PO TræiË), Jure Golob (AO
Raπica), Aljoπa Grom (AO Vrhnika), Franci Jensterle
(AO Kranj), Matjaæ Jeran (AO Ljubljana — Matica),
Uroπ Perko (AO »rna), Matej Sova (©PO TræiË), An-
æe ©tremfelj (PK ©kofja Loka), Tomaæ Valjavec (©PO
TræiË), Klemen Vodlan (AO Domæale) in Luka Zazvo-
nil (AO Kranj). Moπkih je bilo vse skupaj 13, deklet pa
πest, in sicer Natalija Gros (AO Kranj), Maja ©uπtar
(AO Domæale), Lucija Franko, Eva Tuπar, Maja Vi-
dmar in Katja Vidmar (vse PK ©kofja Loka). V vsaki
konkurenci je bilo treba preplezati πtiri smeri, fantje v
45 minutah, dekleta v eni uri. Prvi so zapovrstjo ple-
zali smeri z oceno 7a, 7b/b+, 7c in 8a, v æenski kon-
kurenci je bilo treba premagati 6b+, 6c+, 7a+ in 7b+.
Ob ostalih kvalitetah je o zmagovalcih v veliki meri
odloËala hitrost plezanja in ob pogledu na dirko v za
obiËajne smrtnike pravzaprav nemogoËi steni smo
gledalci na trdih (in ravnih) tleh vËasih pozabili zapre-
ti oËi in usta. Tudi neplezalci so priπli na svoj raËun,
predvsem ob pogledu na nekatere atraktivne padce,



ki pa so se konËali daleË v zraku brez kakrπni hkoli
posledic, saj so bili vsi »pajki« dobro varovani. In ka-
ko se je tekmovanje konËalo? Z zabavo in druæenjem
po popoldanski razglasitvi rezultatov, kar se je zavle-
klo (za nekatere) do zgodnjih jutranjih ur. VeËer je po-
pestril πe mariborski plezalec Marko LukiË s prikazom
diapozitivov iz svoje bogate plezalske kariere, saj ve-
lja za enega najboljπih slovenskih πportnih plezalcev
do sedaj, obenem pa je tudi odliËen alpinist. 
Rezultati so bili v æenski konkurenci nekako priËako-
vani, saj je zmagala Natalija Gros, ki je edina preple-
zala vse smeri do konca, za kar je porabila dobrih 45
minut. Sicer pa simpatiËna KranjËanka v zadnjem Ëa-
su dosega zelo dobre rezultate tudi v svetovnem po-
kalu, kjer je trenutno na Ëetrtem mestu. Vsekakor bo
v prihodnosti huda konkurenca naπi najboljπi plezalki
Martini »ufar, ki pa je tokrat v Miπji peËi zaradi drugih
obveznosti ni bilo. Za Grosovo so se uvrstile Eva Tu-
πar, Maja Vidmar, Katja Vidmar, Maja ©uπtar in Luci-
ja Franko. MoËnejπi spol je tokrat moral biti tudi pre-
cej hitrejπi za konËno zmago. Kar πest tekmovalcev je
priplezalo do konca vseh smeri, med njimi pa je bil
najhitrejπi Franci Jensterle (23 minut in 3 sekunde)
pred Aljoπo Gromom (24 minut in 36 sekund), daleË
za njima pa so se nato uvrstili Bubu, Zazvonil, Perko
in Sova. Za najboljπo πesterico so se uvrstili Golob,
Valjavec, BeËan, ©tremfelj, Jeran, Vodlan in ©vab.
Da pa se je splaËalo potruditi, priËa nagradni sklad, ki
je bil okoli 400.000 SIT. Sponzorji prireditve so bili:
Camp Vovk Osp, Banka Domæale, ObËina Domæale,
Krekova banka Maribor, Vele d. d. Domæale, Grasto
d. o. o., TuristiËno druπtvo Osp, ©portna zveza Dom-
æale, PD/AO Domæale in Lapis Vrhnika.
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Natalija Gros (foto: Boris Strmπek)

Mauro Bole — Bubu (foto: Boris Strmsek)

Franci Jensterle (foto; Boris Strmπek)



NOVICE IZ VERTIKALE
Ureja Boris Strmπek

Iz Tien ©ana brez glavnega vrha Pobede

Iztoku Tomazinu, ki se je s kazahstanskimi alpinisti
odpravil na najviπji vrh Tien ©ana Pik Pobedo (7439
m) — o dotedanjem poteku odprave smo poroËali æe v
septembrski πtevilki Planinskega vestnika — na æalost
kljub vztrajnosti ni uspelo. V slabem vremenu so po
πtirih dneh vzpenjanja dosegli rob severne stene in
zahodni vrh Pobede, imenovan Vaza Psavela (6918
m). Do glavnega vrha je od tu πe sedem kilometrov
preteæno poloænega grebena in vrπna kopa. V viharju
so postavili πotor pod vrhom Vaze Psavele. Naslednji
dan so v obupnem vremenu poskusili nadaljevati,
vendar ni πlo, zato so se vrnili v πotor, ki so ga ves
Ëas stresali viharji. Priπla sta tudi dva izËrpana ruska
alpinista, eden z zlomljeno nogo, drugi s pljuËnico, ki
sta obrnila 100 metrov pod vrhom Pobede. V nasle-
dnjih dveh dneh so nato reπevali Rusa navzdol proti
bazi, ves Ëas pa je moËno sneæilo, bili so sredi plazov,
izËrpani, na koncu pa sreËni, da so vsi preæiveli.

Dvakrat na »o Oju

Letos sta pod 8201 metrov visoki »o Oju na meji med
Nepalom in Tibetom odπli kar dve slovenski odpravi,
obe sta imeli v naËrtu pristop po normalni smeri s ti-
betanske strani, ki se je loteva veËina odprav. Odpra-
vo AlpinistiËnega odseka Slovenska Bistrica je vodil
Matjaæ PeËovnik, na vrh pa se je 25. septembra sam
povzpel 23-letni Primoæ Piπek in nato varno sestopil v
bazo. Druga odprava je bila sestavljena iz slovenskih
policistov in hkrati izkuπenih gornikov, njeno organi-
zacijo pa je prevzela Planinska zveza Slovenije.
EnajstËlansko ekipo je vodil Viki Groπelj. Po kratki
aklimatizaciji v Nepalu so se odpravili v Tibet in 20.
septembra dosegli bazni tabor pod goro. V naslednjih
treh tednih so postavili tri viπinske tabore (6400 m,
7100 m, 7500 m) in se πe dodatno aklimatizirali. V za-
dnjih dneh sta jih ovirala moËan veter in mraz, 10. ok-
tobra pa je Viki Groπelj po vzponu iz tabora 2 dosegel
vrh »o Oja in se od tam spustil s smuËmi do tabora 3,
naslednji dan pa do baze. To je za Slovence Ëetrti
presmuËani osemtisoËak po Anapurni, Gaπerbrumu I
in Everestu. »lani odprave so se povzpeli πe na nekaj
okoliπkih πesttisoËakov, s katerih so tudi smuËali. 

Sprejem za Martino »ufar

Olimpijski komite Slovenije je 25. oktobra pripravil
sprejem za svetovno prvakinjo v πportnem plezanju
Martino »ufar. Predsednik OKS, mag. Janez Kocijan-
ËiË, je naπi najuspeπnejπi plezalki Ëestital za uspehe,
pogovor pa je nato tekel tudi o organizaciji πportnega
plezanja tako na slovenskem kot tudi mednarodnem
nivoju. Sprejema sta se udeleæila tudi mag. Franci

Ekar, predsednik PZS, in Tomo »esen, naËelnik Ko-
misije za πportno plezanje. Sicer pa bomo lahko Mar-
tino »ufar videli ≈na delu√ med 16. in 18. novem-
brom, ko bo v dvorani Zlato polje v Kranju potekala
zakljuËna tekma letoπnjega svetovnega pokala v
πportnem plezanju, kjer ima »ufarjeva moænosti tudi
za skupno zmago. 

Bubu Ëez Shipton Spire — 8a na 5000 metrih

TræaËan in dobri znanec slovenskih plezalcev Mauro
Bole — Bubu se je letoπnje poletje odpravil v pakistan-
ski granit. Spremljala sta ga soplezalec Mario Corte-
se in fotograf Fabio Dandri. Po zaËetnih teæavah s
slabim vremenom so priËeli vzpon v vzhodni steni
granitne konice Shipton Spire (5947 m). »ez osrednji
del stene so speljali 1150 metrov visoko smer, ki jo je
Bubu preplezal povsem prosto, obenem pa je vse
razteæaje plezal v vodstvu in na pogled. Smer se kon-
Ëa πtiri razteæaje pod vrhom gore ob stiku s smerjo
Ship of fools, ki so jo pred leti preplezali ameriπki ple-
zalci. V steni so napeli fiksne vrvi, da so se lahko po
njih vselej vraËali do najviπje doseæenega mesta. Vse
skupaj so v smeri preæiveli 18 dni, osemkrat so celo
prespali v viseËih posteljah. Najteæji razteæaj je oce-
njen z 8a oziroma IX+/X-, Ëe pa je verjeti oceni, je to
najteæja do sedaj preplezana smer na takπni nadmor-
ski viπini. Vsekakor gre za odliËen doseæek, glede na
Shiptonovo priljubljenost pa bo smer zagotovo kmalu
dobila svojo ponovitev.

Slovenski filmi v Popradu

Med 10. in 14. oktobrom se je v slovaπkem Popradu
odvijal 9. mednarodni festival gorniπkih filmov. Med
40 filmi iz razliËnih dræav je bilo prikazanih tudi pet
slovenskih, in sicer: El Esfinge (reæiser Igor Prodnik),
Lhotse 2000 (Milan Romih), Nuba — glasovi z druge
strani (Tomo Kriænar), Ski Everest 2000 (Janez Stu-
cin) in Zgodbe Jezerskih dolin (Igor Likar).

Glowacz ponovil End of silence

Po samo petih dneh πtudija je znani nemπki plezalec
Stefan Glowacz ponovil eno najteæjih dolgih prostih
smeri v evropskih Alpah — 11 razteæajev dolgo End of
silence v steni Feuernhorna blizu Berchtesgadna.
Smer, katere ocena je 8b+, je prvi leta 1994 preplezal
Thomas Huber in spada v nekakπno trilogijo najteæjih
poleg Silbergeierja (8b+) Beata Kammerlanderja v
Ratikonu in Glowaczeve Kaisers neue Kleider (8b+) v
Wilder Kaiserju. Izziv je bil ponoviti vse tri smeri, kar
pa je sedaj kot prvemu uspelo Glowaczu, ob tem pa
njegova smer πe vedno nima druge ponovitve. Sicer
pa ima πest razteæajev dolga Silbergeier en razteæaj
8b+, enega 8b in enega 8a+, End of silence enega
8b+ in enega 8b, Kaisers neue Kleider pa dva 8b+,
enega 8b in enega 8a, Ëeprav je treba vedeti, da so
tudi ostali deli vseh treh smeri precej teæki.498
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NA©A SMER: MEDO V VELIKI OSAPSKI STENI

MIMO OSAPSKIH PREVISOV
Boris Strmπek
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V Ëetrtem razteæaju (foto: Boris Strmπek)



November je pravi mesec za obisk primorskih sten.
Pod Kraπkim robom se skriva vas Osp, ki jo zagotovo
pozna vsak plezalec, tisti pa, ki zanjo πe ni sliπal, naj
raje proda vso plezalno opremo. Sicer pa je nekaj po-
dobnega zapisanega pod smerjo Luknja v steni za
zadnjimi vaπkimi hiπami. ≈»e ne zlezeπ, prodaj vse!√
piπe na vstopu v smer, kjer lahko zaradi slabega va-
rovanja in nerodnega mesta na zaËetku pribijeπ kar
na tla. In po veseli osapski noËi se je kakπen plezal-
ski karakter na vse pretege trudil, da ne prileti med
prodajalce, o πtevilu ærtev pa razni tukajπnji plezalski
anali ne govorijo (!?). Luknja je æe precej pozabljena,
Ëesar pa ne moremo trditi za verjetno najlaæjo smer v
veliki osapski steni — Meda. Poteka po ≈drevesnem√
delu velike stene, desno od previsov, in je bil pogosto
predmet podcenjevanj. Medo je bil nekakπna nado-
mestna smer za slabo vreme, poËutje ali za primer,
ko se ti priklopi kak ubogi teËajnik in ga je treba nekje
paË spraviti Ëez steno. ≈»e ne druge, bomo zlezli pa
Medota,√ je bila pogosto sliπana izjava. Æe res, da
smo jo preplezali na vse mogoËe naËine — tudi solo
gor in dol, pa v raznih peternih, πesternih navezah,
lahko bi jim rekli kar ≈vlakovne naveze√, celo ponoËi
z baterijami — smeri pa kljub vsemu ne kaæe podce-
njevati. Tako mimogrede, smer ima na vesti tudi ne-
sreËe, celo smrtne, Ëeprav je razlog temu predvsem
neizkuπenost (in podcenjevanje). Sicer pa lahko veli-
ko zanimivega izveste tudi pri Veharjevih, brez kate-
rih skoraj ni plezalskih zgodb iz Ospa. VËasih nas je
pot vselej najprej zanesla do Elice in Emila (Osp 57),
kjer je sedaj tudi obveπËevalna toËka GRS, tam dobi-
te plezalne vodnike, razglednice ... Kdo ve, koliko Ëu-
dovitih veËerov smo preæiveli na njunem dvoriπËu.
NekoË je bil Medo ocenjen s slabo petico razen nepri-
jetnega izstopnega dela, v najnovejπem vodniku po
plezaliπËih Slovenije pa so ocene razteæajev 3, 5b, 5c
in 5c. To v prevodu pomeni, da je razen prvega lah-
kega razteæaja vse okoli πestice. Po mojem osebnem
mnenju pretirano, vsekakor pa gre za smer, ki bi bila

deleæna precej ≈resnejπe√ obravnave, Ëe bi se naha-
jala v kateri od alpskih sten. Obisk Ospa lahko kom-
binirate tudi s plezanjem v katerih drugih stenah (Mi-
πji peËi, »rnem Kalu ...), sicer pa je okolica Kraπkega
roba izredno zanimiva za izlete in do morja tudi ni da-
leË.

MEngeπ — DOmæale

Smer je iz pionirskih Ëasov osapskega plezanja. Leta
1977 je nastala Stara smer, leto kasneje Goba, obe
sta delo italijanskih plezalcev in se odlikujeta s pleza-
njem Ëez strehe in previse. Leta 1979 so tudi Sloven-
ci odkrili osapske previse in ponovili prve smeri, obe-
nem pa preplezali novo, ki je bila konËno namenjena
≈normalnim√ plezalcem, saj vodi Ëez police v de-
snem delu. Najlaæji prehod Ëez steno je povsem na-
raven, preplezan brez vrtanja, smer pa je presenetlji-
vo lepa. Slavc ©ikonja (AO Domæale) in Franc Vran-
kar (AO Mengeπ) sta prvo slovensko smer v Ospu po-
imenovala Medo, kar deluje nekako mehko in dobro-
duπno. Ja, vsak dobi pred oËi leno in zavaljeno me-
dvedjo mrcino, v resnici pa je ime smeri skovano iz
prvih Ërk besed Mengeπ in Domæale. Leto kasneje sta
v zgornjem delu Tone Golnar in Janko Humar preple-
zala πe varianto, ki vodi nekoliko desno od originala
oziroma znaËilne poËi — luske, poimenovana pa je
VroËa poË. Nekateri jo zamenjujejo z originalom, ki je
bil nekoË strah in trepet teËajnikov (in teËajnic). Zami-
slite si zabavo, ko sredi tople jesenske sobote ob πte-
vilnih navezah v raznih smereh po vsej steni obupan
æenski glasek kliËe navzgor: ≈Nategni! Nategni me!√
»eprav je bila (verjetno) s tem miπljena vrv, na kateri
je dotiËna visela sredi poËi, pa se je iz ostalih smeri
ob smehu zasliπal tudi kakπen zanimiv predlog: ≈A te
lahko jaz tudi?√ Zavedajte se, da v veliki osapski ste-
ni zvoki zelo lepo odmevajo, saj je nekakπen amfitea-
ter. To smo ob priliki izkoristili s kasetofonom v nahrb-
tniku, ko smo iz Meda s Pink Floydi ≈obdarili√ vse na-
veze v steni, Ëeprav kasneje nihËe od njih ni dal za re-
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— planinska, alpinistiËna, treking oprema
— πportni copati Asics, Mizuno, Adidas
— smuËarska oprema
— montaæa turnega okovja
— svetovanje



foπk, kaj πele za baterije. NekoË smo se odpravili na
Grintovec in splezali Meda. No, nikar se ne Ëudite, je
bilo paË slabo vreme v Kamniπki Bistrici. Poklicali
smo Elico v Osp. Ko je omenila sonce, je bila odloËi-
tev jasna. Sicer smo imeli nekaj teæav, saj nismo ime-
li plezalnih pasov, plezalnikov in nekatere druge opre-
me, a smo se navezali z vrvjo okoli pasu, v æepe spra-
vili tistih nekaj redkih vponk, ≈teniske√ pa so za ple-
zanje tudi Ëisto dobre. In je πlo. Na vrhu smo sreËali
navezo, ki se je nato proslavila s vpraπanjem, ali bo-
mo ≈Ëez steno abzajlali√, pa smo nato navezani ka-
kor pravi pionirji alpinizma skoraj popadali od smeha.
Posodili smo jima vrv in sestopili po poti naokoli. Ni-
sta bila ©tajerca. Kar se tiËe spusta Ëez steno, je to
zagotovo trda preizkuπnja za neizkuπene, najdaljπi
del je kar lepo previsen. Ah, kakπni nepozabni obËut-
ki so to, ko noge izgubijo stik s steno, telo se priËne
vrteti naokoli, oËi pogledajo navzdol v vas, roke grabi
krË, æelodec sili nekam navzgor v grlo ... Globina, dr-
seËa vrv æge v roke, kar nenadoma izgubimo zaupa-
nje v vzdræljivost plezalne opreme, ki nas dræi ...
Skratka super, samo dvojno vrv potrebujete, spusti so
opremljeni z verigami in jeklenimi obroËi.

LOGI»EN POTEK

Smer je opremljena s klini in svedrovci. Sam potek ni
zapleten in se (razen Ëe niste ≈totalen aberveznik√ za
orientacijo) ne boste izgubili. Z glavne ceste v vasi gre-
ste proti steni po poti, ki se priËne desno ob mostu, mi-

mo prireditvenega prostora z odrom. Ko pridete pod
steno, ki se nagiba nad vas, krenete dobrih 20 metrov
proti desni navzgor in ste pri vstopu. Zaradi πtevilnih
vzponov ga boste teæko zgreπili, po okoli 40 metrih la-
æjega plezanja pa pridete na vrh stolpa z verigami. Od
tukaj najprej desno nekaj metrov navzgor (IV-V), nato
pa ves Ëas Ëez police proti desni (II-III), po skoraj 50
metrih je varovaliπËe na drevesih. Od tam πe malo pro-
ti desni, za robom pa vas Ëaka zajeda, ki vodi levo
navzgor. Po ploπËah na levi do vrha kota (V+), nato
naravnost po poËi okoli deset metrov (VI-) in preËnica
do velike police na levi z drevesi. Od tam rahlo levo in
po zajedici do police (V+) , nato pa ves Ëas nekoliko le-
vo Ëez razbito in nekoliko poraπËeno steno, na vrhu
katere vas Ëaka izstopna poË, kjer prav na robu zmanj-
ka oprimkov, veje drevesa pa so πe nekoliko previso-
ko (V+). Malce nerodno, pa bo æe πlo. Od tukaj vodi
pot navzdol ali naokoli skozi grmovje ali po vrvi Ëez
steno — to se boste odloËili sami. »e se odloËite za
spust po vrvi, se najprej spustite 10 metrov na zadnjo
polico, kjer je sidriπËe nekoliko levo, potem vas Ëakajo
πe trije spusti — 30, 50 in 30 metrov. Nato pa na refoπk.
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IπËemo dediπËino prve svetovne vojne — jo imate?
24. oktobra letos je minilo 84 let od znamenitega preboja pri Kobaridu, ki je konËal soπko fronto in prvo sve-
tovno bojevanje na naπih tleh. V prvi svetovni vojni so se na strani Avstro-Ogrske kot vojaki borili tudi πte-
vilni naπi predniki, ki so nam zapustili kopico dokumentov, pisem s fronte in vojnih fotografij. Marsikdo jih
ima doma spravljene v kakπnem zapraπenem predalu in se ob tem verjetno niti ne spraπuje o pomenu oz.
vrednosti te zapuπËine. »e ste med njimi tudi vi, vas prosimo, da nam dovolite popis in preslikavo tega gra-
diva, ki bo uporabljeno le v πtudijske namene in ki ga brez vaπega dovoljenja ne bomo objavljali. 
S tem nam boste pomagali pri ustvarjanju celovitejπega pregleda nad to dediπËino in prispevali k popolnej-
πi podobi nekdanjega vojnega dogajanja. V zameno
za vaπo uslugo smo vam seveda na voljo za inter-
pretacijo in ovrednotenje vaπe druæinske zapuπËine.
Prosimo vas, da se za nadaljnji dogovor oglasite na
elektronski naslov novice@soskafronta.com ali pa
pokliËete na telefonsko πteviko (01) 300 96 18 gos-
poda Marka ©tepca (e-poπta: marko.stepec@gu-
est.arnes.si), kustosa Muzeja novejπe zgodovine
Slovenije iz Ljubljane, kamor lahko tudi piπete:

Muzej novejπe zgodovine Slovenije
Celovπka cesta 23
1000 Ljubljana 

Za vaπe sodelovanje se vam æe vnaprej zahvaljujemo. 

Tomaæ OvËak in Muzej novejπe zgodovine Slovenije



ooddmmeevv

Pismo Hrvaπke planinske 
zveze

Spoπtovani,
na Hrvaπkem je veliko bralcev va-
πega Ëasopisa. Zaradi njih in zara-
di ostalih bralcev se odzivamo na
del Ëlanka Tomaæa Vrhovca Me-
dnarodna federacija planinskih in
alpinistiËnih zvez, objavljenega v
Planinskem vestniku πt. 10/2001.
Citiram:
≈... Slovenski planinci so bili v
okviru PZJ med ustanovitelji UIAA
in tudi kasneje so bili veËinoma
Slovenci predstavniki Jugoslavije
v razliËnih organih UIAA ... Tako
tudi ni bilo Ëudno, da je bila PZS
æe jeseni 1991, pred mednaro-
dnim priznanjem Slovenije, spreje-
ta v UIAA. Kasneje so bile spreje-
te πe planinske zveze Hrvaπke,
Bosne in Makedonije ...√
Hrvaπka planinska zveza (Hrvatski
planinarski savez — HPS; op. ur.)
je bila v UIAA sprejeta istega dne
kot Planinska zveza Slovenije, in
sicer 28. septembra 1991 na skup-
πËini UIAA v Budimpeπti. Obe so
sprejeli le kot narodni zvezi, brez
moænosti polnopravnega odloËa-
nja, ker njuni dræavi takrat πe nista
bili mednarodno priznani. Kot Ëla-
nici s polnopravnim statusom sta
bili obe priznani πele na skupπËini
leta 1992 v Matsumotu na Japon-
skem, in sicer na izrecno zahtevo
predstavnika Hrvaπke planinske
zveze (ki se je tega zbora udele-
æil), da se ta toËka uvrsti na dnev-
ni red.
Bosna in Hercegovina je bila v UI-
AA sprejeta leta 1997, Makedonija
pa 1999.
Morda bo koga zanimalo tudi, da
je Planinska zveza Hrvaπke kot
druga planinska zveza iz Jugosla-
vije (statut UIAA æe od nekdaj do-
voljuje Ëlanstvo veË planinskih
druπtev iz ene dræave, vendar do-
loËa pravila pri glasovanju) posta-
la Ëlanica UIAA æe leta 1953 na

skupπËini v Delfih (GrËija) in da se
je kot edina republiπka planinska
zveza iz Jugoslavije obdræala v UI-
AA vse do leta 1958, ko je bilo to z
odlokom iz Beograda prepoveda-
no in je bila na zahtevo poobla-
πËenca Planinske zveze Jugosla-
vije izpisana iz UIAA.
Z æeljo, da objavite naπ odziv v pri-
hodnji πtevilki Planinskega vestni-
ka, vas prisrËno pozdravljamo.

Glavni tajnik HPS, Darko Berljak
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varstveni park nad KomarËo. Do
uresniËitve njegove zamisli pa æal
takrat ni priπlo. 
Skoraj vse je o Triglavskem narod-
nem parku mogoËe prebrati v vod-
niku Triglavski narodni park, ki ga
je v zadnjih dneh septembra po-
slala na trg zaloæba Mladinska
knjiga. Prvi vodnik po parku je iz-
πel æe leta 1985, prav tako pri Mla-
dinski knjigi. Tokratni, æepni vod-
nik, na 104 straneh in s 140 bar-
vnimi fotografijami zajema vse naj-
pomembnejπe in tudi praktiËne in-
formacije. 
Vsebina je razvrπËena v pregledna
poglavja o nastanku narodnega
parka, o geologiji, povrπju in pod-
zemeljskem svetu, vodovju, po-
dnebju, rastlinstvu in æivalstvu, o
obmoËju soπke fronte, o naseljih,
planinah in planinskih koËah. Bral-
ca seznani z 48 imenitnimi narav-
nimi znamenitostmi in 24 prvovr-
stnimi kulturnimi spomeniki, obse-
æno pa so predstavljene tudi rekre-
acijske moænosti, kot so gorniπtvo,
alpinizem, turno in alpsko smuËa-
nje, tek na smuËeh, jamarstvo, ko-
lesarjenje, jadralno padalstvo in
kajakaπtvo. Nanizanih je tudi de-
set krajinsko najzanimivejπih itine-
rarijev, s pomoËjo katerih si je mo-
goËe ogledati skoraj celoten park.
V preglednicah, ki sledijo tekstu,
so podane moænosti za bivanje
oziroma prenoËevanje v planin-
skih koËah in kampih. Za strokov-
njake je πe posebej zanimivo tisto,
na kar opozarja geolog dr. Ra-
movπ, ki je prepriËan, da tako ra-
znolikega narodnega parka v geo-
loπkem smislu v Evropi ni. Pose-
bnost je v kamninah in fosilnih
ostankih, Ëesar ni nikjer drugod v
juænoapneniπkih Alpah. Posebnost
so ramenonoæci na Razorju, fora-
minifere na raznih mestih, riba ob
Tominπkovi poti itn.
Pomembno in koristno je tudi to,
da je vodniku dodan podroben
zemljevid v merilu 1:50 000. Po-
sebna pozornost je na njem po-
sveËena planinskim potem in iti-
nerarijem (ne intinerarijem, kot so
zapisali na karti), naravni dediπËi-
ni in kulturnim spomenikom. Izde-
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ppllaanniinnsskkaa 
lliitteerraattuurraa

Triglavski narodni park

Triglavski narodni park je edini na-
rodni park v Sloveniji in v seda-
njem obsegu meri 83.807 hekta-
rov. Razglaπen oziroma uzako-
njen je bil pred dvajsetimi leti, to je
leta 1981. Sama ideja o ustanovi-
tvi je sicer mnogo starejπa, porodi-
la se je æe leta 1908, in sicer pro-
fesorju Albinu Belarju, ki je predla-
gal ustanovitev zavarovanega
obmoËja, imenovanega Naravo-



lal ga je Geodetski zavod Slove-
nije.
O namenu vodnika Triglavski na-
rodni park je mogoËe sklepati æe iz
dejstva, da je uvrπËen v zbirko Tu-
ristiËni vodniki, in sicer v Gore na
dlani (za razliko od zbirke Mesto
na dlani). Ker gre v tem primeru za
prostor, v katerem veljajo posebne
zakonitosti, je skoraj logiËno, da
avtorji skuπajo oziroma æelijo bral-
ca in potencialnega pohodnika tu-
di vzgajati in ne samo voditi. Za
prostor, kakrπen je Triglavski na-
rodni park, so doloËene dejavnosti
primerne in sprejemljive, druge pa
povsem neprimerne in nesprejem-
ljive. Prav ta dimenzija daje vodni-
ku πe posebno vrednost in teæo.
Vzgoja obiskovalcev je dejansko
edina prava pot, saj ni moænosti,
da bi izsledili (vse) krπitelje pravil,
ki tu veljajo. Zato je kaznovanje kr-
πiteljev lahko le izhod v sili. Ob
tem opaæajo, da so tujci, ki v veli-
kem πtevilu prihajajo v Triglavski
narodni park, glede tega bolj
osveπËeni in da v park prihajajo
zaradi njega samega in ne toliko
zaradi gora, kot to velja za nas do-
maËine. 
Avtorji besedila so Tea Lukan
Klavæer, Martin ©olar, Anton Ra-
movπ in Peter Skoberne. Za pre-
vod v angleπËino je poskrbel Franc
Smrke. Vodnik je izπel v nakladi
4.000, v angleπËini pa 1.500 izvo-
dov. Cena je 3.990 tolarjev.

Tomaæ ©tefe

Gorniπki priroËnik

Joæe Drab, Gorniπki priroËnik, PD
Ljubljana — Matica, Ljubljana, 2000

Mislim, da je bila knjiæica Joæeta
Draba s strani slovenske planin-
ske publike nekoliko napaËno ra-
zumljena. Kot da gre za nekakega
vsiljenega pastorka, ki bo zajedal
domaËo druæino, iz njega pa tako
in tako niË ne bo, ker je paË pasto-
rek in pritepenec in nebodigatre-
ba. Res je, ni velika literatura niti
ni izvirna, tega namena knjiæica
tudi nikoli ni imela. Nikoli ni imela
namena odkrivati Ameriko, imela
pa je najboljπi namen, ≈odkritje

Amerike√ raztolmaËiti mladim sr-
cem, ki zanjo πe niso kaj prida sli-
πala ali sploh niË ali drugaËe pove-
dano, z uËiteljskim æarom odkriva-
ti ≈odkritje Amerike√ æeljno prislu-
πkujoËim osnovnoπolcem. Na tem
nivoju in za te potrebe je knjiæica
zadela æebljico na glavico in oce-
njevati jo je treba z zornega kota
tega namena. Niti najmanj ni to
velika znanost z novimi odkritji,
paË pa je dosedanja vednost z do-
sedanjimi spoznanji tako izbrana
in metodiËno podana, da je treba
avtorju samo Ëestitati, da se je
spustil tako ≈nizko√ in osrednje
stvari (vsem ≈ta starim√ æe davno
znane do naveliËanosti — od tod
njihovo godrnjanje) preprosto su-
miral za mladenke in mladeniËe, ki
namerjajo prve korake v trdi gorski
svet. Nemara ne bi bilo nápak, ko
bi bil v naslovu ali podnaslovu dal
to vedeti s primernim pripisom.
Druga stvar je, ali knjiga, ki bi ji
lahko rekli kar uËbenik, svojemu
namenu metodoloπko in vsebin-
sko ustreza. O tem se ni nihËe kaj
prida jasno izrazil. Tudi jaz se ne
bom, in sicer zato, ker se bo vre-
dnost uËbenika pokazala, ko bo
πel skozi ogenj gorniπkih teËajev
in πolskih kroækov (Ëetudi je uspeh
tam veËinoma odvisen od preda-
vateljevega nastopa). Tisto je pra-
va kalilnica/preskuπevalnica za
uËbenik, Ëisto drugaËe kot odda-
ljena teoretska ugibanja in nami-
govanja (Ëetudi brez teoretskega
naËrta ne gre in je o njegovi popol-
nosti mogoËe razpravljati). Na prvi
pogled je mogoËe reËi le, da tovr-
stne literature glede na vsebino
(uËni program) in potrebo pri nas
ni ravno v preobilju.
S to umestitvijo knjige na od nje
same zamiπljeno mesto pa ne mi-
slim reËi, da je knjiga v svojih okvi-
rih brez graje ali da je za mladino
≈vse dobro√. Ravno pri mladini je
treba hoditi po prstih, mladeæ si pr-
ve podatke v æivljenju izredno glo-
boko — za vse æivljenje! — zapomni
in je treba prekleto pretehtati, kaj
in kako ji povemo. (UËiteljska od-
govornost je v tej toËki neizmerna.
Pametni reæimi zato poπiljajo v

uËiteljsko sluæbo najbolj razgleda-
ne in vestnejπe ljudi, nespametni
reæimi pa intelektualne odpadke,
Ëe ne kar faliranih πtudentov.) (No,
seveda, potem tudi preklinjati ne
smemo. Oprostite!) Nekaj stvari je
popravil æe avtor sam s priloæenim
listkom ≈Popravki√. Æal popravlja
tudi pravilne stvari, tak primer je
Prisank, ki ga vzvratno pelje nazaj
v Prisojnik — eklatanten primer in-
doktrinacije iz mladih let. Ali dru-
gaËe povedano: tisti, ki se zagri-
zeno borijo za Prisojnik, so v re-
snici ærtve pravkar omenjenega
napaËnega osnovnoπolskega po-
uka. V Ëloveπki naravi je, da tisto,
kar nam zapiπejo v tabulo raso, za
vse æivljenje vzamemo za suho
zlato(1). Njegovemu uËiteljskemu
oËesu pa se je izmuznil Zermatt
(ki naj bo zapisan takole, zato po-
pravimo zapis na strani 15 — s tuji-
mi imeni, starejπim generacijam
naravnimi kot vsakdanji kruh, je
danes pri vsej poplavi tujejeziËno-
sti zmeraj veËji kriæ, tudi v Planin-
skem vestniku, kjer za malomar-
nim avtorjem niti urednik ne po-
pravi Linza v Lienz itn.), in nekoli-
ko protinarodnoosamosvojitven je
nedoloËnik z ≈za√ na 8. strani: ≈...
o kakπnih posteljah pa ni bilo niti
za pomisliti.√ Tega si Joæe kot uËi-
telj in kot Slovenec in kot pisa-
telj/izobraæenec ne bi smel privo-
πËiti (Ëe æe ni imel denarja za lek-
turo). TisoË let smo se osamosva-
jali izpod nemπkega jarma, a kljub
politiËnemu uspehu nas njihove
jezikovne lovke oËitno πe moËno
grabijo za vrat. Meni kot uËitelju je
v takih primerih ≈za scagat√. (Ja,
pa res! Kako fajn se kakπna reË
pove z nemπkim nedoloËnikom!
Bogve, ali bodo razni Brezniki in
ToporiπiËi nekoË odstopili z naro-
dnoobrambnih jezikovnih okopov
in nam ga za soËno domaËo govo-
rico dovolili??)
(1) Nedavna skuπnja s triletno vnukinjo.
Vpraπal sem jo po domaËe zarobljeno
(kot so meni nekoË zapisali v tabulo ra-
so): ≈Avπ jedwa s r?√ Jedilne zadeve je
niso kaj prida ganile, paË pa jezikovne:
≈To se leËe ... siiil!√ (Tako so njej zapi-
sali v njeno tabulo raso in po njenem je
tako pravilno. — A kaj je konec koncev v 503
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jeziku res pravilno? O tem je bilo tudi v
Planinskem vestniku æe precej poveda-
nega, a je vse odnesel veter, celo tepen
sem bil, ker sem nadlegoval zakoreni-
njene predsodke. Vseeno prosim: ne go-
vorite o spaËenkah!!!)

Stanko Klinar

Turistovski klub Skala — 80 let

Bilten Slovenskega gorniπkega
kluba Skala, avgust 2001

Ob osemdesetletnici ustanovitve
Turistovskega kluba (TK) Skala je
Slovenski gorniπki klub (SGK)
Skala letos avgusta izdal bilten, v
katerem so ob visoki obletnici
predstavljeni zgodovina nekdanje-
ga in sedanjega kluba ter zanimivi
utrinki iz osemdesetletne zgodovi-
ne. V biltenu je tudi intervju z dr.
Vladimirjem ©kerlakom, verjetno
enim najstarejπih Ëlanov SGK
(bralci Planinskega vestnika so v
septembrski πtevilki v Ëlanku Moja
najteæja vzpona imeli priloænost
brati o njegovem vzponu na Ojstri-
co). Nato so predstavljene dejav-
nosti posameznih gorniπkih klubov
(danes jih je πest) in turnega kluba
Gora. Opisani sta tudi Aljaæeva pot
od doma (njegove rojstne hiπe) do
doma (Aljaæevega doma v Vratih)
in Abramova pot okoli Pihavca nad
Zadnjico. Na koncu je πe krajπi
prispevek o prostovoljnih gorskih
vodnikih. Bilten je grafiËno pope-
stren s fotografijami klubskih de-
javnosti, na zadnji strani je pred-
stavljena vpisna skrinjica za vrho-
ve v obliki Aljaæevega stolpa.
Tako kot je bilo nekdaj, ko sta bila
Slovensko planinsko druπtvo in TD
Skala vedno v nekoliko napetem,
tekmovalnem odnosu, je tudi v no-
vejπi zgodovini Ëutiti doloËene na-
petosti med Planinsko zvezo Slo-
venije in SGK Skala. ZaËne se æe
pri oznakah planinec ali gornik, o
katerih so imeli tudi bralci Planin-
skega vestnika priloænost brati æe
marsikateri prispevek. In kot so se
razmere med Slovenskim planin-
skim druπtvom in TD Skala v πtiri-
desetih letih preteklega stoletja le-
po uredile, se bodo menda tudi da-
naπnje. Dr. Anton JegliË, predse-
dnik SGK Skala, pravi v biltenu ta-

kole: ≈In ker se zgodovina ponav-
lja, smo prepriËani, da bomo tudi s
Planinsko zvezo Slovenije nave-
zali ploden dialog in spletli dobre
odnose v prizadevanju za razvoj
slovenskega gorniπtva.√ 

Marjan Bradeπko
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z okoljem, kjer æivijo, opisani so tu-
di druge æivali in rastlinstvo, pa ra-
ba prostora in morebitna ogroæe-
nost. Za planince je najzanimivej-
πa predstavitev Triglavskega naro-
dnega parka, ki je bil uvrπËen med
globalno pomembna obmoËja za-
radi visokogorskih ptic: planinske
pevke, skalnega plezalËka, planin-
skega vrabca in planinske kavke.
Tudi IBA KoËevsko — Kolpa je vse
pogostejπi cilj planincev. Prostrani
gozdovi s πtevilnimi pragozdnimi
rezervati in ostenja nad Kolpo so
bivaliπËe mnogih redkih vrst ptic.
Poleg Triglavskega narodnega
parka in KoËevskega so na se-
znam IBA uvrπËena πe mnoga
manj gorata obmoËja (Kras, pore-
Ëje NanoπËice, seËoveljske soline,
dolina Reke, Ljubljansko barje,
Planinsko polje, Cerkniπko jezero,
Krakovski gozd, Ribniπka dolina,
reki Drava in Mura ter GoriËko), ki
pa so prav tako lahko cilj planin-
cev, pohodnikov oziroma ljubite-
ljev narave. Prav je, da se vsi ti se-
znanijo z bogastvom ptiËjega sve-
ta ter da se temu ustrezno tudi ve-
dejo na izletih v naravo.

Igor Maher
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Mednarodno pomembna
obmoËja za ptice v Sloveniji

Important Bird Areas (IBA) in Slo-
venia, Druπtvo za opazovanje in
prouËevanje ptic Slovenije —
DOPPS, Monografija DOPPS πt.
1, uredil Slavko Polak, Ljubljana,
2000.

Ornitologi so vsem, ki jih zanima
narava Slovenije, postregli z no-
vim pomembnim delom. V njem so
vodilni slovenski strokovnjaki za
ptice pod uredniπko taktirko Slav-
ka Polaka predstavili 14 mednaro-
dno pomembnih obmoËij za ptice
(IBA) v Sloveniji. Uvodna poglavja
nas seznanijo s pomenom teh
obmoËij, njihovimi kategorijami in
kriteriji za opredelitev, na kratko
pa podajo tudi sliko o teh obmoËjih
v Evropi (dobrih 3.600 obmoËij po-
kriva 7 % celine). Najobseænejπi
del knjige je namenjen podrobni
predstavitvi mednarodno pomem-
bnih obmoËij za ptice v Sloveniji.
Ta predstavitev ne obsega le ptic,
ampak so te predstavljene skupaj

Pohodniπtvo v Sloveniji

Zaloænik: Slovenski alpski kraji in
Slovenska turistiËna organizacija;
vsebinska zasnova: Janko Humar
in Igor Maher; izvedba: Sidarta,
2000.



V publikaciji, ki sluæi promociji turi-
stiËnih srediπË v naπem gorskem
svetu, se s svojo ponudbo poho-
dniπtva oziroma potepanja po go-
rah predstavljajo PosoËje, Kranj-
ska Gora, Bled in Bohinj v Julijskih
Alpah, pridruæila pa se jim je πe
Logarska dolina v Kamniπkih in
Savinjskih Alpah. Vsako od teh
srediπË ponuja razliËno zahtevne
izlete, opisane pa so tudi veËdnev-
ne povezovalne ture. PraktiËno
gre za nekakπen vodniËek, ki sku-
πa s predstavitvijo najznaËilnejπih
izletniπkih toËk in gorniπkih ciljev
privabiti obiskovalce v naπe gore.
Pri tem so jim v pomoË opisi krajev
in poti, turistiËne informacije, pre-
gledne karte, predvsem pa razno-
liko fotografsko gradivo. 

Igor Maher

v Slovenski Istri tolikπna, da za nji-
hovo predstavitev ni zadoπËala
ena sama karta, ampak so morali
ustvarjalci novega zemljevida bo-
gato vsebino razporediti kar na
dve identiËni kartografski podlagi.
Na eni strani so tako sprehajalne
in planinske poti (posebej sta
oznaËeni evropska peπpot E-6 in
slovenska planinska transverzala)
ter vinske ceste. Na drugi pa so
svoje mesto naπle kolesarske in
jahalne poti. Je pa potrebno pri
tem opozoriti, da razen planinskih
poti na terenu veËina omenjenih
peπ, kolesarskih in jahalnih poti ni
dodatno oznaËena, zato se mora-
mo zanaπati samo na zemljevid.
Na karti so oznaËene πe naravne
in kulturne zanimivosti, ki jih v
©avrinskih griËih in na Kraπkem
robu res ne primanjkuje. Poskr-
bljeno je tudi za laËne in æejne, saj
bomo s karto brez teæav naπli go-
stilne, vinotoËe in turistiËne kmeti-
je, dodani pa so πe za vsakega
obiskovalca koristni podatki (servi-
si, poπte, kampi in podobno). Ker
na pot po Slovenski Istri zaidejo
tudi πtevilni tujci, je karta v celoti
πtirijeziËna: slovenπËino tako
spremljajo πe angleπËina, nemπËi-
na in italijanπËina.

Igor Maher

ween Nepal and Slovenia). Prika-
æe zgodovino πole, ki se je zaËela
z idejo Aleπa Kunaverja, da bi Ne-
palcem posredovali prepotrebno
tehniËno znanje. Po letu 1979 se
je ta ideja uresniËila in do leta
2000 je v 17 osnovnih teËajih 80
slovenskih in tujih inπtruktorjev
gorniπko izobrazilo skoraj 500
udeleæencev. V vseh teh letih je
πola dobila tudi prestiæni pomen,
saj jo velik del sveta pozna in ceni,
Pollakov pregledni Ëlanek pa bo to
prepoznavnost πe utrdil.
V zadnjem delu revije je objavljen
Ëlanek Gorniπka komisija v Slove-
niji (Mountaineering Commission
in Slovenia) izpod peresa Ernsta
Haaseja, urednika revije. V Bohi-
nju je bilo namreË konec marca
zasedanje te komisije. Govora je
bilo predvsem o standardih uspo-
sabljanj, pravnih vpraπanjih, izve-
dli pa so tudi volitve. Slovenci kot
organizatorji so na goste naredili
dober vtis, kar je tudi obet za nove
obiske naπih gora. (B.P.)
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Poti po Slovenski Istri

Izletniπka karta; zaloæile: Mestna
obËina Koper, ObËina Izola in Ob-
Ëina Piran; zasnova in izvedba:
IKI, d. o. o., Ljubljana, 2001.

Ponudba rekreativnih dejavnosti v
naravi in s tem raznovrstnih poti je

Planinska zveza Slovenije v
reviji World

V letoπnji drugi πtevilki revije
World, Mountaineering+Climbing,
ki jo trikrat letno izdaja Mednaro-
dna zveza planinskih organizacij
(UIAA), sta opisana dva uspeπna
primera mednarodnega delovanja
Planinske zveze Slovenije. V te-
matskem delu, ki govori o dogaja-
nju v najviπjih gorstvih sveta, je na
uvodnih straneh Ëlanek Bojana
Pollaka z naslovom ©ola v Manan-
gu, primer sodelovanja med Nepa-
lom in Slovenijo (The Manang
School: Training Cooperation Bet-

Zbornik Planinske sledi

Avgusta 2001 so planinci Planin-
skega druπtva Oæbalt — Kapla ob
desetletnici delovanja izdali zbor-
nik, ki so ga poimenovali Planin-
ske sledi. Gradivo sta zbrala Mar-
jan RaËnik in Tone Cepec, uredil
pa ga je Igor GlasenËnik. V njem
so najveË prostora namenili zgo-
dovinskemu pregledu delovanja



tako druπtva kot posameznih od-
sekov, ob tem pa so predstavili tu-
di geografski okvir in πtevilne lepo-
slovne prispevke. Niso pozabili
opisati niti ostalih druπtev, s kateri-
mi sodelujejo v svetu pod Kozja-
kom. (I.M.)

predstavi problem vnosa neavtoh-
tonih rib v Dvojno jezero. Te so po-
vzroËile moËan upad planktonskih
rakcev in liËink πtevilnih æuæelk,
kar je imelo za posledico razvoj ni-
tastih zelenih alg in spremembo v
kemizmu vode. Opisal je tudi po-
skuse, da bi ribe izlovili, torej od-
stranili iz jezerske vode. Verjetno
bodo ribe sËasoma propadle zara-
di pomanjkanja hrane in poslabπa-
ne kvalitete vode, ki so jo same
povzroËile. Na æalost pa so iz jeze-
ra za vedno izginili tudi planktonski
rakci in to samo zaradi objestnosti
nekaterih ≈oboæevalcev rib√. (I.M.)

506

leæiπË, kategorija, upravljavec, naj-
zanimivejπe pa so telefonske πte-
vilke in osebe, ki nudijo informaci-
je. V drugem delu priloge je planin-
ski adresar, seznam vseh Ëlanov
(zvez, druπtev, klubov) Hrvaπke
planinske zveze s poπtnimi naslo-
vi. (I.M.)
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Albin Belar

V zadnji, dvojni πtevilki (maj—junij
2001) 63. letnika Proteusa sta Jo-
æe MiheliË in Renato Vidrih pred-
stavila Albina Belarja, prvi kot na-
ravovarstvenika, drugi kot seizmo-
loga. Za zgodovinski spomin pla-
nincev je pomemben predvsem
kot velik ljubitelj Julijskih Alp in pr-
vi predlagatelj zavarovanja Doline
Triglavskih jezer leta 1908, kar ga
uvrπËa med pionirje evropskega
varstva narave. Nekatera nova
spoznanja o æivljenju tega naravo-
slovca, znanstvenika in gornika bo
Joæe MiheliË v eni prihodnjih πte-
vilk predstavil tudi bralcem Planin-
skega vestnika. (I.M.)

Dvojno Triglavsko jezero

Pod tem naslovom je revija Prote-
us (1/64, september 2001) objavi-
la Ëlanek o nepremiπljenih naseli-
tvah rib v naπa visokogorska jeze-
ra. V njem biolog Anton Brancelj,
ki je bil vodja projektov, povezanih
s temi jezeri, opisuje razmere v πti-
rinajstih gorskih jezerih, ki so bila
zaradi ledeniπkega nastanka prvot-
no vsa brez rib. ©ele Ëlovek je sem
prinesel ribe, najprej v Krnsko je-
zero, kasneje tudi v mnoga druga,
povsod pa so ribe poruπile narav-
no ravnovesje. Avtor podrobneje

Najniæji planinski objekt 
na svetu

Nenavadno prvenstvo pripada
planinskemu domu na Iæu, tako
vsaj poroËa Hrvatski planinar (7-
8/2001). Dom nenavadnega ime-
na ≈Sneg do morja na Iæu√ (en-
krat naj bi res sneæilo v Dolinju,
zalivu na otoku Iæu, kjer dom stoji)
je postavilo HPD Platak z Reke,
od morja pa je oddaljen vsega pet
metrov oziroma je le 80 centime-
trov nad nivojem plimovanja. Tre-
nutno je v njem 12 leæiπË, je stal-
no odprt, namenjen pa je obisko-
valcem, ki se odpravljajo na izlete
v Narodnem parku Kornati in na
druge otoke. Dostopen je z ladjo
oziroma s trajektom iz Zadra. Re-
zervacije na tel. 098/ 258436.
(I.M.)

Planinski objekti na Hrvaπkem

V Hrvatskem planinaru, glasilu Hr-
vaπke planinske zveze, so v leto-
πnji dvojni πtevilki (7-8) objavili za-
nimivo prilogo. V prvem delu je se-
znam vseh hrvaπkih planinskih
objektov (domov, koË in zavetiπË).
Za vsakega so poleg imena nave-
deni πe nadmorska viπina, πtevilo

Triglavski ledenik

Geografski inπtitut Antona Melika
ZRC SAZU enkrat letno izdaja Ge-
ografski zbornik/Acta Geographi-
ca. V lanski, 40. πtevilki je za pla-
nince zanimiv Ëlanek Spremljanje
povrπja ledenikov s fotogrametrijo,
πtudija na primeru Triglavskega le-
denika, ki so ga predstavili Mihae-
la Triglav, Mojca Kosmatin Fras in
Tomaæ GvozdanoviË. Opisana je
fotogrametrija kot eden od naËinov
za spremljanje relativno hitrih
sprememb obsega in volumna le-
denikov. Njena naloga je pridobi-
vanje metriËnih podatkov o prosto-
ru iz fotografij. Razne metode so
bile preizkuπene na Triglavskem
ledeniku, vse pa s ciljem izdelati
ploskovni model povrπine ledenika
v razliËnih Ëasovnih obdobjih in
izraËunati razlike volumna ledeni-
ka med temi obdobji. (I.M.)

Ostali junak (foto: Igor Maher)
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Novo ime koËe na Velikem
Sneæniku

Konec avgusta se je dokonËno
uresniËila æelja ilirskobistriπkih in
πtevilnih drugih planincev, da bi
koËo na Sneæniku poimenovali po
Dragu Karolinu, njenem graditelju.
S sodelavci je pred veË kot πtirimi
desetletji utiral pot planinstvu na
obmoËje Sneænika. Sodeloval je
tudi pri gradnji doma na SviπËakih
in sneæniπke ceste, bil je uspeπen
druπtveni organizator in opisova-
lec Sneænikovih lepot. Sklep o pre-
imenovanju je star æe dobra πtiri
leta, vendar so ga πele letos, prav
na stoletnico rojstva Draga Karoli-
na, uresniËili in na koËi namestili
novo napisno tablo ≈KoËa Draga
Karolina√. V poËastitev obletnice
pa v ilirskobistriπkem planinskem
druπtvu pripravljajo πe spominsko
slovesnost s priloænostnim poπ-
tnim æigom in posebno dopisnico.

Seja Upravnega odbora 
Planinske zveze Slovenije

V petek, 5. oktobra 2001, je bila
22. seja Upravnega odbora Pla-
ninske zveze Slovenije. Za spre-
membo od dosedanjih so se Ëlani
in povabljeni zbrali v ovalni dvora-
ni Mestne obËine Kranj. Dnevni
red je bil tako kot ponavadi zelo
natrpan. Poleg nekaterih rednih
tem je odbor obravnaval (in skle-
nil) osnutek programa dela Uprav-
nega odbora PZS in finanËnega
naËrta 2002/03, Pravilnik o izobra-
æevanju, kategorizaciji in registra-
ciji vodnikov PZS, PoroËilo delov-
ne skupine za organizacijo dela v
PZS, staliπËa Pravne komisije
Upravnega odbora PZS, staliπËa
Odbora za priznanja PZS, staliπËa
Delovne skupine za Ëlanstvo PZS,
potek aktivnosti v mednarodnem
letu gora 2002, problematiko Alja-
æevega stolpa, poroËilo o realizaci-
ji ekoloπke sanacije planinskih koË,
ureditev lastninskega odnosa za

KoËo na Bohorju in aktivnosti za
izgradnjo planinskega muzeja. V
Planinsko zvezo Slovenije je spre-
jemal tudi nova druπtva, poleg te-
ga pa so bili na dnevnem redu πe
vpraπanja in pobude Ëlanov. (V.H.)

Seminarji za druπtvene 
delavce

Oktobra in novembra je Planinska
zveza Slovenije izvedla πest semi-
narjev za druπtvene delavce v pla-
ninskih druπtvih, meddruπtvenih
odborih in PZS. Njihov namen so
bili medsebojno informiranje, pou-
darek na veËji vlogi meddruπtvenih
odborov in planinskih druπtev ter
povezovanje interesnih podroËij. V
πtiriurnem programu seminarja so
udeleæenci poleg uvodnega dela
posluπali predavanja iz naslednjih
πtirih tem: izkuπenj iz zgodovine
PZS, pravne problematike v PZS,
priprave kvalitetnega programa
dela in izobraæevanja. Udeleæenci
so v zadnjem delu v razpravi izme-
njali mnenja, svoja opaæanja in
predloge pa so zapisali tudi v prilo-
æeni anketi. Izkazalo se je, da so
tovrstni seminarji uËinkovita oblika
dela, zato bo Planinska zveza Slo-
venije naslednjo pomlad nadalje-
vala s tistimi temami, na katere so
opozorili udeleæenci. (V. H.)

Izpopolnjevanje za vaditelje
orientacije

Odbor za orientacijo pri Mladinski
komisiji PZS je 8. in 9. septembra
v planinskem domu na Homu pri-
pravil drugo izpopolnjevanje vadi-
teljev orientacije. Vodja je bil Aleπ
Glavnik, tehniËni vodja pa Boæo
Jordan. Udeleæenci, ki so priπli iz
druπtev Dobrovlje BraslovËe, IMP
Ljubljana, Laπko, ©empeter in
©oπtanj, so spoznali novosti na
podroËju topografije (predstavitev
DTK 50), merjenja na karti s pred-
stavitvijo in komentarjem nalog na
tekmovanjih, seznanili pa so se tu-
di z dopolnjenim pravilnikom za
orientacijska tekmovanja. Opravili
so tudi izrisovanje profila poti in
orientacijske tekmovalne proge.

Elektronske novice Mladinske
komisije

Mladinska komisija pri PZS je pri-
pravila zanimivo novost: obveπËa-
nje Ëlanov v hitri in ceneni elek-
tronski obliki, s pomoËjo elektron-
ske poπte. E-novice, ki jih ureja
Bojan Rotovnik, obsegajo pomem-
bna obvestila, opozarjajo na semi-
narje, teËaje in akcije mladinske
komisije ter na razne zanimivosti,
pomembne za mlade planince. 507
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Razglednica zavetiπËa iz leta 1961, spredaj stoji Drago Karolin (foto: S. Maravæ)



Odziv pri Ëlanih je zelo dober, saj
se jih je do septembra na seznam
naroËnikov prijavilo æe veË kot sto.
Novice bo prejemal brezplaËno
vsak, ki bo na e-naslov mladin-
ska.komisija@pzs.si poslal zahte-
vo po prejemanju poπte in elek-
tronski naslov, na katerega bo pre-
jemal aktualne novice.

20. sreËanje alpinistov 
veteranov

V KoËi na Gozdu pod VrπiËem so
se 5. in 6. oktobra zbrali alpinisti
veterani na svojem jubilejnem, 20.
sreËanju. Od 90 povabljenih jih je
priπlo kar 52. SreËanje se je zaËe-
lo s pozdravnim nagovorom pred-
sednika organizacijskega odbora
Toneta Sazonova — TonaËa, ki je
obenem vsem prisotnim jubilan-
tom podelil knjigo Tomaæa Humar-
ja Ni nemogoËih poti. Veterani so v
prijetnem vzduπju planinske koËe
obudili spomine na nekdanje Ëase
in se dotaknili tudi danaπnjih pla-
ninskih dogajanj, veËer pa je po-
pestril Pavle Kozjek s predava-
njem o plezalskih odpravah v Ju-
æni Ameriki. Naslednji dan so se
veterani sprehodili po okoliπkih vr-
hovih. Organizacijo sreËanja je fi-
nanËno podprlo veË donatorjev,
med drugim tudi Planinsko druπtvo
Kranjska Gora in Planinska zveza
Slovenije. (V.H.)

Slavje savinjskih planincev

Planinska postojanka na Loki pod
Raduho je bila prizoriπËe letoπnje-
ga praznovanja planincev Savinj-
skega medruπtvenega odbora, ki
zdruæuje 46 druπtev z veË kot ena-
jst tisoË Ëlani v 28 obËinah. SreËa-
nje planincev je bilo povezano s
slovesno otvoritvijo nove Ëistilne
naprave. Pridobitve so najbolj ve-
seli luËki planinci, saj so skupaj s
preboldskimi jamarji in ostalimi
krajani prispevali preko 900 udar-
niπkih ur. Celotna naloæba je vre-
dna veË kot 20 milijonov tolarjev,
sredstva za ekoloπko sanacijo ko-
Ëe pa so pridobili od okoljskega
ministrstva, Planinske zveze Slo-
venije in evropskega programa

Phare. Slovesnost so s prisrËnim
kulturnim programom popestrili
osnovnoπolci in pevci iz LuË.
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kratni pa je bil brez ≈baze√, saj so
hodili od koËe do koËe. Pot so za-
Ëeli v Lepeni in se mimo Krnskega
jezera povzpeli na Veliko Babo in
Lanæevico. Po spanju v KoËi pri
Triglavskih jezerih so osvojili πe
Lepo ©piËje in Kanjavec. RazoËa-
rani nad oskrbo v Træaπki koËi na
DoliËu so se tretji dan podali na
Triglav, od koder so sestopili v
Trento. Tabor je bil zaradi udeleæ-
be treh mladih planincev iz Srbije
mednaroden.

50 let PD ©entjur

Osrednja proslava ob 50-letnici
delovanja planinskega druπtva in
ob obËinskem prazniku obËine
©entjur je bila 29. septembra pri
Planinskem domu na Resevni.
Prisotne — v lepem jesenskem vre-
menu se jih je zbralo preko 250 —
je pozdravil predsednik druπtva
Ivan Straæe in nato predstavil pol-
stoletno delovanje druπtva. V os-
predju delovanja je bil vedno dom
na Resevni. Skupaj s podpredsed-
nikom PZS Adijem Vidmajerjem,
ki je v nagovoru pohvalil delo
druπtva, sta podelila priznanja
PZS najzasluænejπim Ëlanom,
πentjurπki æupan Jurij Malovrh pa
je pomagal podeliti πe druπtvena
priznanja. Na tesno povezanost
druπtva z ostalimi planinskimi
druπtvi v regiji (v Savinjskem med-
druπtvenem odboru je 45 druπtev)
je zbrane opozoril Martin Aubreht,
predsednik meddruπtvenega od-
bora. Po sveËanem razvitju pra-
pora se je zaËel kulturno-zabavni
program.
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Seminar za urednike 
druπtvenih glasil

Mladinska komisija PZS se zave-
da pomena druπtvenih glasil za
obveπËanje Ëlanov, zato je v orga-
nizaciji Zaloæniπkega odbora Mla-
dinske komisije PZS v soboto, 20.
oktobra 2001, v Trzinu potekal pr-
vi Seminar za urednike druπtvenih
glasil. Seminarja, ki ga je vodil
Emil Pevec, se je udeleæilo 12 ure-
dnikov oz. bodoËih urednikov, ki
so se med drugim sreËali z vpra-
πanji pomena pretoka informacij v
druπtvu, vloge in vsebine druπtve-
nega glasila, se seznanili z naËini
zbiranja informacij, oblikami novi-
narskega poroËanja ter spoznali
prve korake pri tehniËnem urejanju
glasila. Nekaj Ëasa so posvetili tu-
di kodeksu novinarske etike ter so-
delovanju s Planinskim vestnikom.
Ob tej priloænost so izπla tudi skrip-
ta, ki prinaπajo nekaj zanimivih
Ëlankov in pojasnil, ki bodo uredni-
kom napotilo za prihodnje kvalite-
tno delo.

4. πtudentski planinski tabor

Mladinska odseka Planinskih
druπtev ©oπtanj in Velenje sta med
26. in 29. julijem organizirala æe 4.
πtudentski planinski tabor. Prvi je
bil v Tatrah na Slovaπkem, drugi
pod Krnom, tretji na Ljubelju, to-



Divaπki sedmoπolci na Komni

UËenci sedmih razredov divaπke
osnovne πole so drugi teden pou-
ka preæiveli na Komni in v okoli-
πkih gorah. Æe osmo leto πola or-
ganizira planinsko πolo v naravi,
skupaj s teËajem prve pomoËi. Le-
tos jih je vodila Mirjam FrankoviË
FranetiË. Poleg prve pomoËi so
uËenci spoznavali pravila varne
hoje v gorah, nevarnosti, orienta-
cijo, æivalski in rastlinski svet gora.
Navduπeni so bili nad prijaznostjo
osebja v Domu na Komni, kjer so
bili nastanjeni in od koder so hodi-
li na ture: do KoËe pri Triglavskih
jezerih, do Krnskega jezera, pri
vzponu na Lanæevico pa so ob pr-
vem snegu doæiveli prekrasno
zimsko idilo. ©tevilne vtise iz gora
so uËenci zapisali in objavili v la-
stnem glasilu, ki so ga pripravili po
vrnitvi v πolo.

Tabori breæiπkih planincev

PD Breæice je letos uspeπno izve-
dlo πtiri poletne tabore, na katerih
se je zvrstilo kar 166 Ëlanov druπ-
tva. Najprej so imeli svoj tabor
mladi planinci iz vrtca Mavrica
Breæice. Med 14. in 17. majem so
bivali v planinskem domu na Kalu.
Udeleæilo se ga je 17 otrok, vodila
pa ga je vzgojiteljica, planinska
mentorica in vodnica Andreja
Ogorevc. Vsako dopoldne so bili
na krajπih turah, popoldne pa so
delali bivake, peli, se igrali, spo-
znavali opremo, risali, spoznavali
rastline. Sledil je tabor za planince
prvega in drugega razreda osnov-
ne πole, ki je bil od 24. do 27. juni-
ja v planinski koËi na Loki pod Ra-
duho. Petnajst razigranih otrok se
je z dvema planinskima vodnica-
ma Natalijo in Marijo podalo na ra-
ziskovanje gorskega sveta. Naj-
veË ≈dela√ so imeli s pisanim ra-
stlinstvom, ki je bilo tedaj v polnem
cvetu. Od 1. do 8. julija je na tabor-
nem prostoru v Laπkem Rovtu v
Bohinju potekal druæinski planinski
tabor. Skupaj z vodstvom — tabor
je vodila planinska vodnica Marija
Veble — se ga je udeleæilo 53 pla-
nincev, od tega 20 otrok. Lepo vre-

me je omogoËilo, da so izpeljali
zaËrtani program. V tednu dni so
se podali na πtevilne ture: okoli
Bohinjskega jezera, na razcvetelo
»rno prst, v Voje, na Debeli vrh in
na Komno. Ob tem so naπli Ëas πe
za razna predavanja, izvedli so ta-
borni mnogoboj, si ogledali vajo
gorske reπevalne sluæbe, se vese-
lili ob tabornem ognju. Na isti loka-
ciji v Bohinju je potekal tudi mla-
dinski tabor. Od 8. do 17. julija se
ga je udeleæilo 63 otrok, za izvaja-
nje programa pa je skrbelo enajst-
Ëlansko vodstvo s Tonetom Hri-
barjem na Ëelu. Podali so se v Vo-
je, na razgledno PeË, na planino
Suha in na Rodico, na Vogel in na
Komno oziroma v Dolino Triglav-
skih jezer. 

SreËanje na Mrzlici

V soboto, 15. septembra, je na
Mrzlici potekalo tradicionalno
sreËanje ZasavËanov in SavinjËa-
nov. Tovrstna sreËanja so se za-
Ëela æe po letu 1930. Letos so so-
delovale zasavske obËine Hra-
stnik, Trbovlje in Zagorje ter sa-
vinjske Prebold, Polzela in Æalec.
Organizacijo je prevzela obËina
Trbovlje. Pred planinskim domom
na Mrzlici je trboveljski æupan v
uvodnem nagovoru izpostavil velik
pomen Mrzlice, ki povezuje ljudi z
obeh strani in tako pomaga od-
stranjevati ovire pri reπevanju sku-
pnih problemov. Sledil je kulturni
in zabavni program, ki pa ga je za-
radi slabega vremena spremljalo
nekoliko manj ljudi kot v preteklih
letih.

Æelezarji na Menini planini

Cilj letoπnjega tretjega pohoda za-
poslenih v druæbah Slovenskih æe-
lezarn je bila Menina planina. Or-
ganizatorji so bili πtorski æelezarji.
8. septembra se je na pot podalo
veË kot 300 pohodnikov, najveË z
Raven na Koroπkem, z Jesenic in
iz ©tor, priπli pa so tudi iz Lesc,
Ljubljane in Krope. NajπtevilËnejπi
letoπnji pohod slovenskih æelezar-
jev je nekoliko pokvarilo neprijaz-
no vreme.

Premagali Triglav

Druπtvo za lepπe æivljenje z epile-
psijo s sedeæem v Celju je letos
poleti uresniËilo æeljo svojih Ëla-
nov, da se povzpnejo na Triglav in
tako sebi in drugim dokaæejo, da
epilepsija ni nujno ovira na poti do
svete gore Slovencev. Æe spomla-
di so zaËeli s pripravami: hodili so
na krajπe izlete, posluπali predava-
nja iz planinske πole, spoznavali
planinsko opremo. KonËno pa se
je πesterica ob pomoËi gorskih vo-
dnikov Silvestra Joπta in Gabrijela
Prezlja, planinske vodnice ©tefke
Urh in πtevilnih sorodnikov odpra-
vila cilju naproti. Osvojili so vrh,
prestali krst, predvsem pa so pri-
dobili samozavest, πe kako potre-
bno za vsakdanje æivljenje.

LoËani na Triglavu

V drugi polovici avgusta se je 24
Ëlanov Planinskega druπtva LoËe
odpravilo na Triglav. Na vrhu je
potekala manjπa slovesnost, saj je
minilo 30 let od prvega organizira-
nega pohoda LoËanov na naπo
najviπjo goro. Pohoda so se udele-
æili tudi trije ≈prvopohodniki√.
Okrepljeni z mladimi Ëlani so se v
vroËem dnevu podali iz Vrat po
Tominπkovi poti do Kredarice, na-
slednje jutro pa na vrh. Kljub megli
so sreËno dosegli najviπjo toËko,
kjer je nekatere Ëakal krst. Tudi
sestop Ëez Prag nazaj v Vrata je
minil brez zapletov. 509
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Pohod na Smrekovec

ObËina ©oπtanj praznuje svoj pra-
znik v spomin na 30. september
leta 1348, ko je celjski grof Friderik
podelil ©oπtanju trπke pravice. V
okviru letoπnjih praznovanj so πoπ-
tanjski planinci na pobudo æupana
organizirali prvi pohod na Smreko-
vec, najviπji vrh obËine. Pohod so
zdruæili z aktivnostmi ob Dnevih
rekreacije 2001, ki jih pripravlja
©portna zveza ©oπtanj, da bi pri-
bliæala rekreacijo πirokemu krogu
obËanov. Kljub oblaËnemu vreme-
nu so se v nedeljo, 30. septembra,
podali iz Belih Vod do vrha Smre-
kovca, vraËali pa so se mimo kme-
ta Leskovπka. PrepriËani so, da bo
pohod postal tradicionalen.

SreËanje na Jeruzalemu

VeË kot 400 planink in planincev
Poπte in Telekoma Slovenije se je
10. junija zbralo na svojem æe 34.
sreËanju, tokrat na slikovitem Je-
ruzalemu sredi vinorodnih goric.
Ker se planinci le redko odpravijo
v te s trto obdarjene ≈strmine√, se
je organizator sreËanja, Planinsko
druπtvo PT iz Maribora, odloËilo
prekiniti to prakso in vse povabilo
v deæelo Prlekov. Nekateri so se
na Jeruzalem pripeljali, mnogi pa
so se peπ podali na nezahtevno
pot med vinogradi in zidanicami do
prireditvenega prostora pri gosti-
πËu Brenholc. Tam so se sreËali in
poklepetali znanci in prijatelji z
mnogih planinskih izletov. Z nav-
duπenjem so sledili kulturnemu
programu, v katerem so se pred-
stavili folklorna skupina iz Podgor-
cev, pihalni orkester KUD-a Poπta
iz Maribora in igralca s skeËem v
pristni prleπËini. K dobremu razpo-
loæenju pa je nato prispeval πe za-
bavno-druæabni del z glasbo in
plesom ter jedaËo in pijaËo. Nasle-
dnje sreËanje bo na severnem Pri-
morskem. (po Poπtnih razgledih,
junij 2001)

SreËanje mladih planincev

Na πestem tradicionalnem sreËa-
nju mladih planincev iz mladinskih
odsekov pri Savinjskem meddruπ-

tvenem odboru so se pri Rudije-
vem domu pod DonaËko goro ko-
nec septembra zbrali mladi planin-
ci iz planinskih druπtev BraslovËe,
Polzela, Mozirje, Æalec, Slivnica,
Celje, Kostrivnica, Rogaπka Slati-
na in Rogatec. Gostilo jih je doma-
Ëe Planinsko druπtvo Rogatec. Le-
tos se je zbralo najveË mladih pla-
nincev doslej, skupaj s spremlje-
valci in vodniki jih je bilo pribliæno
400. Po pozdravnih govorih so bi-
le na vrsti teæko priËakovane dru-
æabne igre, ki so ob smehu in
vsesploπni zabavi trajale vse do
povratka v dolino

Dan obrtnikov na Medvednici

1. julija se je na ZagrebaËkoj gori
(Medvednici), v predelu, ki ga ime-
nujejo Hunjka (854 m), zbralo
mnogo planincev in gostov, da bi
proslavili dan obrtnikov v organi-
zaciji HPD Zanatlija (Obrtnik) in
Zdruæenja obrtnikov iz Zagreba.
Med tradicionalnimi gosti so bili tu-
di planinci iz Planinskega druπtva
Obrtnik iz Ljubljane. Kljub zaËe-
tnemu slabemu vremenu so izpe-
ljali skupno kosilo ter obseæen kul-
turni in zabavni program.

Spominska ploπËa 
na Mrzlem vrhu

SveËano odkritje spominske plo-
πËe na Mrzlem vrhu je krona ve-
Ëletnih prizadevanj druπtva Peski
1915-1917 iz Tolmina, ki si je za
nalogo postavilo obnovo pomni-
kov soπke fronte na Tolminskem.
Tako se je druπtvo lotilo ËiπËenja in
obnove ≈madæarske kapele√ in ro-
vov na Mrzlem vrhu. Leta 1915 so
namreË madæarski vojaki 3. bata-
ljona 46. peπpolka avstrijske voj-
ske v steno vklesali ≈kapelo√, v
njej pa postavili oltar z Marijino po-
dobo. Iz ≈kapele√ je vodil dolg rov
do prve bojne Ërte na vrhu. 18. av-
gusta se je na ravnici pred kamni-
to steno pod vrhom zbralo Ëez pet-
sto ljudi, da bi prisostvovali odkritju
spominske ploπËe pred vhodom v
≈kapelo√ in oËiπËene rove. Med
njimi so bili predstavniki veleposla-
niπtev Madæarske, Italije in Avstri-
je, Ministrstva za kulturo, obËin510

Tolmin in Kobarid ter visoki cer-
kveni dostojanstveniki. SveËanost
sta obogatila kulturni program in
maπa, darovana vsem padlim vo-
jakom. Obnovljeni objekti na Mr-
zlem vrhu bodo vkljuËeni v Pot mi-
ru, ki bo v PosoËju povezovala po-
mnike iz prve svetovne vojne.
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Razstava Jaka »opa

V hotelu Astoria na Bledu je
Fotoklub Triglavski narodni
park pripravil razstavo prizna-
nega planinskega fotografa Ja-
ka »opa. Predstavitev 27 Ërno-
belih fotografij je posveËena
90-letnici avtorja, katerega knji-
ge fotografij so bile vrsto dese-
tletij in so πe vedno spodbuda
in vodilo fotografom, ki zahaja-
jo v gorski svet. Otvoritev, ki je
bila 17. oktobra, je popestril s
pravljico o Zlatorogu, predvaja-
njem izbranih diapozitivov, k
prijetnemu vzduπju pa je pris-
peval πe pevski zbor Osnovne
πole Gorje. Razstava bo na
ogled do 21. novembra. Pogo-
vor z jubilantom bomo objavili v
eni prihodnjih πtevilk.

Razstava Ski Everest 2000

V galeriji Knjiænice Preæihove-
ga Voranca v Ljubljani je Urban
Golob na ogled postavil 29 fo-
tografij, ki kronoloπko prikazu-
jejo odpravo Ski Everest 2000.
Na otvoritvi 24. septembra
2001 je razstavljene podobe
predstavil France Zupan, do-
godek pa je na kontrabasu
glasbeno obogatil Æiga Golob.

Razstava o Peruju

Od 27. septembra smo lahko v
avli Filozofske fakultete v Lju-
bljani obËudovali fotografsko
razstavo z naslovom Peru — po
poteh inkovske civilizacije. Av-
torica je bila Darja Gros, poleg
nje pa so fotografije prispevali
πe Andrej »erne, Brane Grubar
in Darko Ogrin.

Kratke novice je po prispevkih do-
pisnikov povzel Igor Maher.
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Odhajanje vodnika

Konec letoπnjega julija sem πel,
ravno πe pravi Ëas, na Notranjski
Sneænik obËudovat njegovo Ëudo-
vito cvetano. Rastline so si vzele
svoj bohotni trenutek: planike, πkr-
æolice, uπivci, nebine, planinska
sonËeca, grinti, materine duπice,
loËike, deæeni itn., da ne bom naπ-
teval vseh ljubih znank. A najbolj
me je razveselila vrËica s posame-
znimi nebesno obarvanimi cvetovi
ali v bujnih πopkih na pisano cve-
toËem poboËju. Kot domaËinka me
je opomnila, kje sem, in me spo-
mnila na dinarske gore, na Durmi-
tor, kjer sem jo prviË spoznal. Aso-
ciacija na tamkajπnjo pokrajino je
stekla in sama po sebi tudi misel
na prijatelja Tomislava, ki nas je
tja vodil.
Kako je neki z njim? Je æe nabral
kaj snovi za svoj tretji planinski
zbornik? Moram mu pisati.
Zdaj mu piπem — prepozno: IN ME-
MORIAM.
Iznenada, kot mnogi radoæivi in
delovni ljudje, je dospel sredi leto-
πnjega avgusta do konca svoje
æivljenjske poti gospod Tomislav
JagaËiÊ iz Varaædina. Bil je emi-
nentna osebnost hrvaπkega pla-
ninstva in popotniπtva. S svojo ne-
utrudno delavnostjo in zagnano-
stjo je presegel meje svoje domo-
vine: slovenski planinci ga bomo
pomnili kot vodnika po Ërnogorskih
gorah in po Tari. TisoËe izletnikov
je popeljal sem in tja po svetu in
mnoge hrvaπke planince tudi po
slovenskih hribih, Alpah in Kara-
vankah. V njegovi evidenci so
ostali nepregledna mnoæica ose-
bnih naslovov, tisoËe poslikanih
fotografij in diapozitivov, arhivirana
skladovnica zapisov, seznamov in
naËrtov o opravljenih izletih in po-
tovanjih. V griËih rodne slavonske
krajine je naπel odmeve in vzgibe
za poti na viπje in daljne gore, ki so
ga nezadræno privabljale. Toda tja
je le malokrat πel sam: najdene le-

pote in veselje je vedno hotel deli-
ti z drugimi. Postal je vodnik v naj-
globljem smislu in poklicanosti.
Tomislav JagaËiÊ je imel izredne
organizacijske spodobnosti in obi-
lico znanja, s katerim je izpolnjeval
priËakovanja in radovednost svojih
izletnikov. Vse, kar je poËel, je ve-
stno dokumentiral; Ëutil je dol-
ænost, da se morajo dogodki zapi-
sati in po moænosti objaviti. Sode-
loval je z lokalnimi Ëasopisi, glasili
planinskih druπtev na Hrvaπkem in
tudi z naπim Planinskim vestni-
kom. Njegov zadnji zapis v Planin-
ski vestnik je bilo vabilo sloven-
skim planincem, da bi mu napisali
kaj iz svojih doæivetij za Planinar-
ski zbornik 2002. V letih 1997 in
1999 mu je uspelo zbrati, urediti in
izdati dva zbornika, napolnjena s
po 60 do 75 Ëlanki, spisi in spomi-
ni najrazliËnejπih planincev, ljubite-
ljev prirode in popotnikov; celo ne-
kaj slovenskih je pritegnil. »eprav
sta zbornika kot dva spontana, ne-
poËesana snopiËa, sta izkaz iskre-
ne vneme za oæivljanje in ohranja-
nje pristnega odnosa sodobnega
Ëloveka do narave, zlasti gorske.
Ob taki ideji ni Ëudno, da je Tomi-
slav æelel preseËi krajevne in naro-

dnostne meje in zaklical: ≈Planinci
vseh deæel ...!√
Tomislav JagaËiÊ ni bil le planinec,
gornik z osebnim smotrom osvaja-
nja vrhov, vzponov, vseh hribov po
vrsti. V sebi je imel dar za organi-
ziranje in potrebo po njem. Æe v
svojem prvem delovnem okolju v
Kutini, pred letom 1956, je usta-
navljal planinsko druπtvo in animi-
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Spomin na Durmitor (foto: Marjan
Munda)

Tomislav JagaËiÊ (1924-2001)



ral sicer bolj ravninske ljudi, ljubi-
telje narave, zlasti mladino za po-
hode na hribe griËevnate Slavoni-
je. Po preselitvi v Varaædin leta
1957 je to nadaljeval πe z veËjo
vnemo v planinskem druπtvu Rav-
na gora. Kot obËinski referent za
kulturo je imel odliËne priloænosti
za razmah svojih ambicij. Odme-
ven je bil program Karavana pom-
ladi, ki se je odvijal skozi 13 let in
aktiviral domala 12.500 mladih v
200 avtobusih. Njegove turistiËno-
kulturne akcije je teæko preπteti. Za
nas, slovenske planince, je postal
nepozaben vodnik izletov v »rno
goro v letih od 1984 do 1990, ko
smo ga spoznali neposredno kot
podjetnega, sposobnega, prijetne-
ga in sploh zanimivega Ëloveka. V
Durmitor po planinskih in pastir-
skih poteh, na MagliË in Komove
ter po Tari na splavih je popeljal
570 popotnikov — planincev, od teh
Ëez sto iz Slovenije.
Ob intenzivnem ukvarjanju z izle-
tniπtvom je nabral in zgradil ose-
bno rutino, sestavljeno iz vseh nuj-
nih vrlin dobrega vodnika, in ji do-
dajal πe privlaËnost svoje Ëlove-
Ënosti. V sebi je nosil nemirno po-
trebo razlagati, kazati, pouËevati.
Vse to je bilo povezano z njegovi-
mi dolgoletnimi izkuπnjami in do-
polnjevanji iz poprejπnjih izletov.
Potovanja in pohodi so potekali
umirjeno, sproπËeno, za vse pre-
dvideno je bilo dovolj Ëasa. Udele-
æenci so se vraËali polni doæivetij,
a ne preobremenjeni. Kamor koli
jih je pripeljal, je imel v najzako-
tnejπih krajih, zaselkih, selih, katu-
nih in na planinah znance, ki so
njegovo skupino sprejemali nepri-
siljeno in gostoljubno. OËitno je bil
Tomislav obdarjen z nekakπno ka-
rizmo priljudnosti: znal je potrkati
na vsaka vrata in povsod je bil
sprejet. Svojega znanja in osebnih
izkuπenj ni ljubosumno dræal zase
kot kako skrivnost uspeha. Sesta-
vil in spisal je priroËnik za pripravo
in vodenje izletov, ekskurzij in po-
tovanj iz iskrene æelje, da bi imel
posnemovalce, da se koristni, pre-
izkuπeni nasveti ne bi pozabili ali
zanemarili.

Redko smo sposobni in pripravlje-
ni sproti ceniti zasluge, usluge in
osebne prijaznosti, ko jih prejme-
mo in uæijemo. A ko jih Ëas seπte-
je, se skozi prizmo odmika zave-
mo njihove vrednosti in neponovlji-
vosti. Ob razstanku s Tomislavom,
ko je dokonËnost zapeËatena, ko
so njegovi potopisi izpisani, bomo
mnogi njegovi popotniki, planinci
in turisti obudili v svojih spominih
vse bogastvo potovanj, ki smo ga
prejeli od njega in doæiveli z njim.
Ali je res odπel? Ne, odhajal bo,
poËasi, sprehajal se bo v mislih
mnogih, ki jim je odpiral svet. Nje-
govemu spominu se bomo poklo-
nili s hvaleænostjo.

Marjan Munda
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Obvestilo dopisnikom
Zaradi mnogih vpraπanj, ki jih dopi-
sniki postavljate uredniπtvu, πe en-
krat objavljamo naslednje: 
Dopisnike Planinskega vestnika
prosimo, da nam svoje prispevke
poπiljajo v elektronski obliki na na-
slov pv@pzs.si oziroma na disketi
na naslov Planinske zveze Sloveni-
je (Dvoræakova 9, p. p. 215, 1001
Ljubljana, z dopisom ≈za Planinski
vestnik√). 
Kdor pa te moænosti nima, naj
nam poπilja prispevke tako kot
do zdaj, torej napisane na pisal-
nem stroju, rokopise pa bomo
sprejemali le izjemoma. 

Uredniπtvo 
Planinskega vestnika

Jutro v DavËi (foto: Igor Maher)


