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Vertikalna rekreacija
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Dva jubileja
koro‰ke kraljice

Na vrh Ararata
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Dekle
v previsih
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V letu 2003 Ïelimo
vsem bralcem varen
korak v gorah
in veliko prijetnih trenutkov
pri branju Planinskega vestnika!
Uredni‰tvo
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UVODNIK

·krat na
strani 40
Pi‰e: Vladimir Habjan
Listam leto‰nje Planinske vestnike in
kar ne morem verjeti – koliko gradiva
je zbranega, kaj vse smo pripravili,
koliko tem smo obdelali! Sam pa stalno mislim, kaj ‰e manjka, kaj vse bi ‰e
morali objaviti, ãesa bi se ‰e morali lotiti, koga povabiti k pisanju, sodelovanju ... Oãitno teãe ãas prehitro, zato
se ni slabo tu in tam ustaviti in pogled
namesto naprej – usmeriti tudi nazaj.
Letos smo skupaj prehodili mnoge
poti, se vzpeli na ‰tevilne vrhove,
prespali v nekaterih koãah in ‰e in ‰e
bi lahko na‰tevali. Za urednike lahko
reãem, da smo previharili viharje –
pot je bila namreã dolga in naporna:
v enajstih ‰tevilkah Planinskega vestnika se je nabralo kar 736 strani.
Pripravili smo tri priloge, zadnja je v
tokratni ‰tevilki, kjer je leto‰nja vsebina zbrana v kazalu leta 2002.
Verjetno je najbolj razpoznavna
sprememba leto‰njega Vestnika oblikovna drugaãnost revije. Po odzivih
sodeã je bila sprejeta ugodno, saj
smo prejeli le malo oãitkov, pa ‰e s tistimi smo se v glavnem strinjali tudi
sami. Îe veãkrat sem zapisal, da se
trudimo za uravnoteÏenost med rubrikami. Da nam je to uspelo, je priznal tudi MatjaÏ Kmecl, ki smo ga povabili, naj za zadnjo leto‰njo ‰tevilko
bralcem, pa tudi urednikom nameni
kako besedo. Veã teÏav je imelo uredni‰tvo pri sledenju pomembnej‰im
dogodkom planinske organizacije –
teh je bilo namreã toliko, da jih nismo dohajali. Tu so nam re‰evali koÏo nekateri (stalni) dopisniki, ki se
jim na tem mestu za njihov prispevek
zahvaljujem. ·e najveã negodovanj
pa smo bili deleÏni na raãun fotografije. Upamo, da bo z novim urednikom fotografije tega manj. âe povzamem: tudi sami si Ïelimo pestro,
uravnoteÏeno in slikovno bogato revijo. TeÏak voz, ki je prej drvel le
navzdol, smo uspeli zaustaviti. Za na-

prej pa velja ‰e vedno staro pravilo:
veã bo naroãnikov – bolj‰a bo revija.
Leto 2002 je bilo zaznamovano z akcijo Mednarodno leto gora, pa tudi z
90-letnico Gorske re‰evalne sluÏbe. V
letu 2003 bo »letna tema« 110-letnica
planinske organizacije. Priprave na
zaznamovanje te obletnice Ïe intenzivno potekajo. Planinski vestnik se
bo praznovanju pridruÏil z objavami
prispevkov na temo planinske organizacije. Z eno od tak‰nih tem zaãenjamo Ïe v tej ‰tevilki, predstavljati smo
namreã zaãeli meddru‰tvene odbore
planinskih dru‰tev.
In ‰e eni temi bomo poskusili v prihodnje nameniti veã pozornosti – vam,
bralcem! Zato smo pripravili novo rubriko: Pisma bralcev. Povabilo k sodelovanju boste na‰li v tej ‰tevilki. Kar se
tovrstnega sodelovanja tiãe, moram
priznati, da sem kar malo razoãaran.
Priãakoval sem namreã, da nam boste
veã pisali, da se boste bolj odzivali, pa
ãeprav s kritiko. Vãasih se mi zdi, da bi
lahko napisal skoraj kar koli, pa se ne
bi niã zgodilo! Naj vas zato »spet in
ponovno in ‰e enkrat« povabim, da
nam pi‰ete. Torej, pero – ali pa tipkovnico in mi‰ko – v roke in na delo!
Pred nami je novoletno praznovanje,
zato naj bo resnih tem dovolj! Uredni‰tvo je za popestritev decembrske
vsebine pripravilo kratko anketo –
nekaj znanih ljubiteljev gora smo
povpra‰ali po njihovih Ïeljah v letu
2003. Îeljam se pridruÏujemo tudi
mi, vam pa Ïelimo predvsem sreãno
pot v gorah.
Kaj pa ‰krat iz naslova? Pa se ozrimo
‰e enkrat nazaj: letos nam jo je precejkrat zagodel tisti – tiskarski. Ne glede
na to, da pred vsako objavo veãkrat
pregledamo vsebino, se nam vseeno
kaj izmuzne. Naj zdaj povem, da me je
letos najbolj nasmejal ‰krat, imenovan
Deãek, ki se mu je sanjalo. Gre za pesem, ki smo jo v PV objavili kar ‰tirikrat, avtorjev odmev na to pa ste lahko prebrali v septembrski ‰tevilki. V
veliko veselje mi je bilo, da sva se leto‰njega oktobra na sreãanju alpinistov
veteranov s pesnikom tudi seznanila.
Pa sreãno novo leto in vesel boÏiã!
P. S. Ste natanãno prebrali podnapis
pod sliko na strani 40 v novembrskem
Vestniku?
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Vertikalna
rekreacija
Z razvojem ‰portnega plezanja nastaja
vse veã smeri in plezali‰ã

Besedilo in fotografije: Boris Strm‰ek

Uro‰ Perko v smeri Za staro kolo in majhnega psa
(foto: Stanko Gruden)
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Ko sem razmi‰ljal, kaj napisati kot uvod v tokratno aktualno temo, sem bil v veliki dilemi, saj
je ta izredno ‰iroka in skoraj nemogoãe je zajeti
vse pomembne postavke na tako omejenem prostoru. Kar veliko si bomo pustili za naslednjiã, lahko reãemo, da se bomo tokrat dotaknili le nekaj
oprimkov v precej dolgi smeri. In ta smer se vsak
dan dalj‰a, saj se ‰portno plezanje izredno hitro
razvija, kar gre predvsem na raãun precej bolj‰e
organiziranosti, vse veãjega zanimanja mladih za
tovrstne ‰porte in vse veãje prisotnosti znanosti v
tem ‰portu. In pomemben del te dejavnosti so
prav plezali‰ãa, o ãemer bo govora na naslednjih
straneh.

V skali je lep‰e
Za ‰portno plezanje v zadnjem ãasu sicer ne
potrebujete skale, saj je dovolj umetnih plezalnih
sten, ki so veãinoma v zaprtih prostorih in tam niste odvisni od vremena, temperatur, do njih ni daleã, poleg tega lahko Ïe kar izbirate med ‰tevilnimi tovrstnimi objekti. A vsekakor je skalno plezanje tisto, ki najbolj privlaãi vse ljubitelje plezanja.
Oãitno je naãin Ïivljenja v zadnjem ãasu tak, da
nam manjka izzivov, pustolov‰ãin, predvsem pa
smo se oddaljili od narave. Plezanje seveda nudi
veliko tega in nam lahko zadovolji marsikatero potrebo, na koncu koncev pa je to ena od osnovnih
oblik gibanja, vsak ãlovek je plezal oz. se plazil, kar
je podobno, ‰e preden je shodil. Nekoã smo plezali po drevju, se podili ãez ograje (predvsem, ko
smo rabutali sadje pri sosedih), vsak kamen in skala sta bila na‰a, skratka, preÏiveli smo lep del
otro‰tva v naravi in tam nehote skrbeli tudi za svoj
razvoj. Sedaj je situacija bistveno drugaãna in
otroci veãinoma tega ne poznajo, s tem mislim
predvsem na tiste v mestih. In ‰portno plezanje je
ena od redkih oblik rekreacije, ki nudi veliko tega, kar manjka dana‰nji mladini, obenem pa jih
oddalji od »ulice« in slabe druÏbe, kjer se hitro
lahko izgubijo. Poleg mladih se s plezanjem ukvarja tudi vse veã starej‰ih, ki si na ta naãin pridobivajo nove izku‰nje, ki jim lahko koristijo tudi pri varnej‰i hoji v gore.
Ni lep‰ega kot dihati sveÏ zrak, medtem ko se
grejete na soncu pod katero od ‰tevilnih sten po
Sloveniji, naokoli veter ‰elesti v vejah in listju dre-
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ves, obenem pa opazujete martinãke, ki se podijo
po skalah. Nato se naveÏete na plezalno vrv, vzamete potrebno opremo, va‰ prijatelj pa prevzame
skrb za va‰e varovanje med plezanjem. Priãne se
igra ravnoteÏja na razãlembah, s katerimi so nekatere smeri obdarjene bolj, druge spet manj, iskanje oprimkov in stopov ter najugodnej‰ih prehodov proti vrhu smeri. Oãi boÏajo skalo pred vami,
va‰i moÏgani pa Ïe delajo razliãne kombinacije
prijemanja in stopanja, prsti, beli od magnezije,
stiskajo drobne robove, luknje in razpoke, guma
na plezalnikih pa grabi in objema hrapavo skalo.
Vpenjanje vrvi v sidri‰ãe na vrhu stene je trenutek
zmagoslavja in olaj‰anje, ne glede na to, ali smo
plezali ãez bele in na videz gladke plo‰ãe, ãez sivoãrne previse ali po rumenorjavih kapnikih, ki nas
vodijo daleã izven vertikale. Spust po zraku nazaj
proti vznoÏju in stisk roke soplezalca je samo krona vzpona.
Tudi ‰tevilni plezalci, ki veãino ãasa trenirajo
na umetnih stenah in tekmujejo, si vselej Ïelijo
vzponov v skali, saj je to najlep‰i del plezanja, ne
glede na vse zmage in druge uspehe v dvoranah.
In prav zaradi tega nastajajo ‰tevilne nove smeri,
celo nova plezali‰ãa, zelo pomembna pa je tudi
nenehna skrb za primerno opremljanje in zagotavljanje varnosti plezalcev.

V Mi‰ki najteÏje
âe pogledamo zadnjo izdajo vodnika Plezali‰ãa Slovenije in vse skupaj primerjamo s ãasom izpred petnajst, dvajset let, nam je jasno, da je ‰portno oziroma prosto plezanje naredilo izreden korak naprej. Nekoã smo lahko plezali na Turncu,
kjer so nastale prve smeri Ïe pred 2. svetovno vojno, pa v ârnem Kalu, Ospu, a tukaj je bilo vse skupaj ‰ele v povojih. S tem seveda mislimo niÏje stene izven gora. Vse skupaj je bilo bolj namenjeno
treningu plezalne in vrvne tehnike, smeri pa so bile opremljene z navadnimi klini ali slabimi svedrovci. Sicer pa se je moderno ‰portno plezanje
priãelo razvijati sredi sedemdesetih let v ZDA, ãeprav poznamo v Evropi Ïe na zaãetku 20. stoletja
tovrstne vzpone, predvsem v ãe‰kih in vzhodnonem‰kih pe‰ãenjakih, nekateri so celo VII. teÏavnostne stopnje po lestvici UIAA. A ta lestvica se je
uradno raz‰irila nad VI+ ‰ele leta 1979, leto prej
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pa so se prvi Slovenci (Iztok Tomazin in Borut
Bergant) v ZDA spoznavali s prostim plezanjem.
Leta 1982 sta Silvo Karo in Janez Jegliã preplezala
prvo »devetko«, spet v ZDA, tri leta kasneje pa sta
Sreão Rehberger in Tadej Slabe preplezala prvo
slovensko »desetko« – smer Mansarda v Avstraliji z
oceno X-. Tuji plezalci so bili takrat sicer Ïe krepko vi‰je, a razlike so postajale vedno manj‰e. In potem se spomnimo televizijskega prenosa iz Ospa
maja 1986, ko sta Rehberger in Slabe prosto plezala smer Goba v osapski Veliki steni. Neposreden
prenos iz previsne »devetke«, nekaj novega za slovensko javnost. Prav v tistih ãasih so priãele srameÏljivo nastajati nove kratke (in seveda teÏke)
smeri po raznih stenah, iz teh pa so kasneje nastala izredno popularna plezali‰ãa. Lestvica UIAA je
poãasi zapustila na‰a plezali‰ãa in vse bolj se je
tam uveljavila francoska teÏavnostna lestvica. V
Ospu je bila leta 1988 prva tekma v ‰portnem plezanju v Sloveniji. Nekatere smeri ‰e vedno spominjajo na tisti ãas, kot na primer Îenska finalna 88
(VII oziroma francoska 6b), v kateri je zmagala Simona ·karja, mo‰ki finale je bil v smeri Pariz-Dakar (IX- oz. 7b+), zmagovalec pa je bil Vili Guãek.
·e isto leto je bila tekma v Vipavski Beli, naslednje
leto v Bohinju, potem pa so se tekmovanja poãasi
preselila v dvorane, saj umetne stene nudijo veliko veã moÏnosti in tekmovanja niso odvisna od
vremenskih razmer. Poleg tega je v naravi teÏko
zagotoviti dovolj prostora za gledalce, veãinoma
pa to pomeni tudi velike posege v naravo. A kljub
vsemu so nove smeri in plezali‰ãa priãeli rasti kakor gobe po deÏju. V vodniku iz leta 1999 je zajetih 69 tovrstnih sten, v novi izdaji jih bo Ïe okoli
100. Da o ‰tevilu smeri ne govorimo, saj skoraj
dnevno nastajajo nove, teÏje. Pred 10 leti je Tadej
Slabe v levem delu Mi‰je peãi pri Ospu preplezal
dolgo neponovljeno smer, poimenovano Za staro
kolo in majhnega psa, z oceno 8c+. Skoraj desetletje je bila najteÏja smer v Sloveniji. Najprej so jo
ponovili tujci, kot prvemu Slovencu pa je v smeri
uspelo Uro‰u Perku, ki je zadnja leta opremil in
preplezal ‰e nekaj novih izredno teÏkih smeri. ·ele lani je pri nas nastala teÏja smer od Starega kolesa – Jure Golob je preplezal smer Krpan –
8c+/9a, prav tako v Mi‰ji peãi, ki ima nekak‰en
primat med slovenskimi plezali‰ãi, vsaj po ‰tevilu
najteÏjih smeri. Pri najteÏjih vzponih oziroma na-
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Luka Zazvonil v smeri Sanje za du‰o - 8b+
v Mi‰ji peãi
stajanju novih smeri v zadnjem ãasu pridno »pomagajo« tudi Luka Zazvonil, Matej Sova in drugi.
V sodelovanju s Komisijo za ‰portno plezanje
pri PZS se plezali‰ãa tudi primerno opremljajo,
kar pomeni predvsem varno plezanje, stare smeri
pa se preopremljajo. Vsi se ‰e spominjamo nekaterih smeri, na primer v ârnem Kalu, kjer smo se
tresli do prvega svedrovca, ki je bil zelo visoko,
obenem ga je bilo teÏko vpeti, razdalje med naslednjimi pa so bile tak‰ne, da si lahko od tretjega ‰e
vedno padel na tla. Ah, dobri stari ãasi!

Od Pohorja do Tajske, Avstralije,
Ria ...
Nekoã seveda nismo ves ãas viseli po plezali‰ãih, saj je bilo v poletnem ãasu aktualneje plezati
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v gorah, pozimi pa spet, le da takrat v snegu in ledu. Jesen ter konec zime in pomlad so bili nekako
tisti ãas, ko smo v plezali‰ãih, skoraj izkljuãno na
Primorskem, nabirali moãi za vzpone v gorah.
Predvsem spomladanski ãas je bil pomemben za
dobro poletno alpinistiãno sezono. Jesen je bila
bolj v znamenju martinovega in slovitih osapskih
zabav, kjer je tekel refo‰k v potokih. Prvomajski
prazniki so bili rezervirani za Paklenico pod Velebitom. Plezanje gor in dol, kratke in dolge smeri,
druÏenje v kanjonu, na obali in predvsem v gostilni Rajna. ·e vedno je bilo vse bolj v alpinistiãnem
stilu. V devetdesetih pa so mnogi plezalci poãasi
pozabljali na plezanje v gorah in se usmerili predvsem v plezali‰ãa. Sedaj nekateri mlaj‰i, ki plezajo,
sploh ne pomislijo, da se pleza tudi v gorah.

Plezanje v Paklenici

8
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·portno plezanje je nato izredno hitro napredovalo in rezultat tega so vsa ta plezali‰ãa in smeri. Z nara‰ãanjem teÏkih smeri so na‰a plezali‰ãa
postala vse bolj zanimiva za tujce, ki obiskujejo
predvsem Osp, Mi‰jo peã, ârni Kal, Vipavo, Koteãnik nad Libojami, Bohinjsko Belo z bliÏnjimi plezali‰ãi in ‰e nekaj manj‰ih podroãij. Plezalski turizem bi lahko postal zanimiva veja turizma, ãe bi ga
seveda znali primerno izkoristiti. Razen Ospa, kjer
je urejen kamp, in plezali‰ã, ki so blizu veãjih turistiãnih krajev, nimamo prav veliko moÏnosti za bivanje. Veãina plezalcev se nekako znajde s spanjem v naravi, kar je po svoje tudi super, a povsod
ni zaÏeleno. A sedaj ima veãina plezalcev solidne
avtomobile, Slovenija pa je tako majhna, da tudi
enodnevni izlet iz Maribora v Osp ni niã posebnega. Tisti iz osrednje Slovenije pa imajo tako blizu
na vse konce.
Slovenska plezali‰ãa so veãinoma iz apnenca,
naletimo na kak‰en konglomerat, kot na primer
Kamnitnik pri ·kofji Loki in ·tenge nad MeÏico,
plezamo lahko tudi po pohorskem tonalitu
(Gromberg nad Zgornjo Polskavo), kjer pa je blizu ‰e eno zanimivo plezali‰ãe – Buncove skale,
kjer plezamo po gnajsu, ki je podoben granitu. Sicer pa je Pohorje ‰e del vzhodnega dela Centralnih Alp in se ne smemo ãuditi, ãe tudi Pohorci
plezajo. Kljub vsemu pa moramo za kak‰ne veãje
neapnenãaste plezalske izlete oditi iz Slovenije. Îe
omenjeni pe‰ãenjaki v vzhodni Evropi – nad Labo
blizu Dresdna v Nemãiji in Teplice nad Metuji
(âe‰ka), ne pozabimo na znamenite gr‰ke stolpe
iz konglomerata – Meteora, v Evropi najdete tudi
nekaj granitnih plezali‰ã, ki pa jih je v ZDA kar lepa vrsta. Zares ãudovito plezanje vas ãaka v lehnjaku, s katerim sta na primer obdarjeni plezali‰ãe
Red Rocks blizu Las Vegasa in Smith Rock v Oregonu, ki je prav gotovo med najlep‰imi plezali‰ãi
na svetu. A pleza se na vseh koncih sveta, v zadnjem ãasu so plezalsko zanimive tudi turistiãne destinacije kot Tenerife, Majorka, Sardinija, gr‰ki
otoki, Azurna obala, Tajska in njene obmorske
stene, odliãna plezali‰ãa so tudi v JuÏni Afriki, ne
moremo mimo Avstralije, vse bolj se razvijata Kuba, JuÏna Amerika ... Ste vedeli, da so znameniti
skalnati hribi nad Rio de Janeirom izredno privlaãen plezalski cilji? In Brazilke!?
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Torej ...
âe ste Ïeljni plezanja, seveda ni treba na drug
konec sveta, dovolj je Ïe, da se sprehodite do najbliÏje skale. Skoraj zagotovo boste na‰li kak‰no s
svedrovci opremljeno smer. Vendar pa – zavedajte se, da ste v naravi in na tujem zemlji‰ãu. Plezanje in opremljanje smeri morata biti v dogovoru z
lastniki zemlji‰ãa, obna‰anje obiskovalcev pa temu
primerno. Plezalci predstavljajo tako motnjo za
naravo kakor tudi za domaãine, zato bodite ãim
bolj neopazni, plezali‰ãa pa naj bodo za vami tak‰na, kot ste jih na‰li. Da ne bo pri‰lo do kak‰nih
obmetavanj s kamenjem, kakor pred nekaj leti v
Podpeãi na Primorskem, ali pa vas bodo preganjali ljubitelji ptiãev, kot je bil primer s plezali‰ãi na
Kra‰kem robu in ‰e kje. Pa veliko dobrih oprimkov vam Ïelimo!

Martina âufar v smeri Iglu, 8a v Mi‰ji peãi

Z magnezijem
po Majorki
Plezalske poãitnice na Balearih v Sredozemskem morju
Besedilo in fotografije: Peter Kuzman

Balearske otoke sestavljajo ‰tirje
otoki, ãe ‰tejemo tudi manj‰o Formentero v bliÏini Ibize. Med seboj se sicer
razlikujejo, vendar nam ob misli na Ma-

sasta poboãja, skalnate gorske vrhove, gosto naseljenost kakor tudi samoto s posameznimi kamnitimi kmetijami. Manj poznana pa je Majorka kot
plezalski raj. Za plezalski obisk tega ãudovitega
otoka je najprimernej‰a zgodnja pomlad.

jorko, Menorko in Ibizo, vsako posebej
ali vse skupaj, vselej priplavajo pred

Plezalci v hotelu

oãi pojmi, kot so poãitnice, sonce

Otok premore zelo veliko plezalnih podroãij,
najveã jih je na zahodu, kjer se proti severu razteza gorska veriga Tramontana z najvi‰jim vrhom
Puig Mayor (1445 m). Ta veriga se konãa s polotokom Cabo Formentor. Slednji velja za eno najlep‰ih izletni‰kih toãk, kjer so najvi‰je major‰ke
ãeri in najgostej‰i borovi gozdovi.

in zabava.
Majorka je najveãji otok v arhipelagu, Palma
de Mallorca pa balearsko glavno mesto in upravno sredi‰ãe. Otok ima v izobilju vsega, skrite zalivãke, rodovitne doline, zasajene s sadovnjaki, tera-
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Otok ni velik, saj meri pribliÏno 100 kilometrov od Cala Ratjada na vzhodu do Puerta de Andraitx na zahodni obali in 75 kilometrov od Caba
Formentor na severu do Caba de Salinas na jugu.
To je zelo udobno, saj porabite najveã uro voÏnje
praktiãno do vsakega plezali‰ãa ne glede na to, kje
ste nastanjeni. Tudi ceste po otoku so vzorno urejene. Slaba stran pa je, da druge moÏnosti kot najema osebnega avtomobila za prevoz do plezali‰ã
skoraj ni. To lahko storite na vsakem vogalu, saj so
tovrstne agencije skoraj tako pogoste kot pri nas
gostilne. Na letali‰ãu so cene za najem avta precej
zasoljene. Najudobnej‰e in verjetno tudi najvarnej‰e je, ãe se za tovrstno uslugo pozanimate kar
pri recepciji va‰ega hotela.
Ja, res, prav ste prebrali, plezalci v hotelu, ãisto
pravem, pozidanem, ne v tistem iz platna. Veã kot
dober razlog za to so izredno ugodne cene kompletnih aranÏmajev v predsezoni. Takrat so tudi
najprimernej‰e temperature za plezanje. Opoldne so v zaãetku marca dosegle preko 20 stopinj
celzija.

UÏiva‰ka na vzhodu (Cola Magraner)
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Od obalnih do gorskih sten
Plezalnih podroãij je veliko, obiskala pa sva le
najpomembnej‰a. Na vzhodu se nahaja prijeten
zalivãek, obdan z do 20 metrov visoko skalno pregrado. Tu boste na‰li veliko laÏjih smeri in nekaj
zelo previsnih, ki zahtevajo veliko moãi. V ducat
smeri je potrebno vstopiti kar iz morja, tako da je
ambient popoln. Po konãanem plezalskem dnevu
pa se lahko ‰e osveÏite v vodi. Izlet lahko zdruÏite
z ogledom znamenitih jam Arta ali pa mesta Monacor. To je najbolj znano zaradi umetnih biserov, ki si jih lahko ogledate in kupite v obratu Perlas Majorica.
Na severu je eno izmed najbolj‰ih plezali‰ã srednje teÏavnostne stopnje na otoku. Smeri dosegajo vi‰ine preko 30 metrov, tako da je obvezna dolÏina vrvi vsaj 60 metrov. Tukaj je tudi veliko res
odliãnih lahkih smeri s teÏavnostjo okoli pete stopnje. Skala je precej ostra, tako da se po celodnevnem plezanju rdeãim pikicam na blazinicah prstov ne boste izognili. Plezali‰ãe najdete na zaãetku polotoka Cabo Formentor, kjer se ponuja pogled na morje z vi‰ine veã sto metrov.
Predlagava ‰e ogled svetilnika ãisto na severnem delu polotoka, ki je obdan z veã kot dvestometrskimi stenami nad morjem.
V centralnem delu otoka je Sa Gubia primerna za tiste, ki imajo radi dalj‰e opremljene in neopremljene smeri. Po tipu precej spominjajo na
znane pakleni‰ke. Vi‰ina sten sega vse tja do 250
metrov, teÏavnost pa do devete stopnje. Po markantnem razu, ki ga ob lepem vremenu zagledate
Ïe iz letala, vodi najdalj‰a in izredno slikovita klasiãna petica. Za sestop potrebujete dvojno vrv ali
utrjene noge.
Obisk znamenitega zaliva Sa Calobra na zahodni obali lahko zdruÏite z urico ali dvema v Ïe kar
visokogorskem plezali‰ãu. Tukaj res ‰e ni veliko
opremljenih smeri, vendar je voÏnja do plezali‰ãa
poplaãana s super uÏiva‰kim plezanjem v rahlo
previsni, povsem monolitni plo‰ãi z majhnimi,
vendar pozitivnimi prijemi in v ãudovitem gorskem ambientu. TeÏavnost smeri se giblje od 6b
do 7a. Do omenjenega zaliva se peljete skozi divjo
pokrajino po ‰e bolj divji »dolomitski« cesti. Prav
zaradi tega je otok zelo primeren tudi za kolesarje.
Dan lahko zakljuãite z ogledom mesteca Soller, ki stoji v dolini nasadov pomaranãevcev, po-
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gled nanj pa uokvirja gorska veriga Tramontana.
Mestece je s Palmo povezano z ozkotirno Ïeleznico. Ta je sluÏila svojemu namenu, ko je tu bujno
cvetela tekstilna industrija. Danes industrije skoraj
ni veã, proga pa je ostala kot turistiãna atrakcija.
Kdor ima rad vrtove, ki spominjajo na romantiãne
ãase, si mora vzeti ãas ‰e za ogled parka Alfalia, ki
leÏi ob cesti C-711, 14 km od Sollerja proti Palmi.

Vidno iz letala
Najprimernej‰i za ogled mesta Inca je ãetrtek,
saj je to tudi trÏni dan. Kupãije se na mestnih ulicah tradicionalno sklepajo vsak ãetrtek Ïe od 13.
stoletja. Tu lahko kupite vsako ãudo, ki obstaja na
otoku. Samo mesto pa je center industrije usnja in
obutve. âevlje ‰e vedno izdelujejo roãno v majhnih delavnicah.
V bliÏini je Alaro, eno izmed najimpozantnej‰ih plezali‰ã v Evropi. Je tako veliko, da je ena
izmed prvih stvari, ki jih zagledate iz letala. V plezalnem vodniku pi‰e, da je tukaj najlep‰a plezarija po kapnikih na celem svetu. Poleg strmih smeri po kapnikih je tudi nekaj odliãnih smeri, ki po-
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tekajo po strmih plo‰ãah, prav tako pa tudi nekaj
klasiãnih smeri v juÏni in vzhodni steni, ki sta ponekod previsni za celih 150 metrov. Ob jugozahodni steni, kjer potekajo kraj‰e ‰portne smeri, je zelo priljubljena pot na zanimiv grad na vrhu sten.
âe imate med plezanjem radi veliko obãudovalcev, potem vam vsekakor priporoãam, da to podroãje obi‰ãete med vikendom.
Svoje glikogenske in tekoãinske rezerve pa
morate vsekakor napolniti v bliÏnji, zelo posebni
restavraciji. Ta je v nekak‰ni stari kleti najbliÏje
kmetije. Tukaj se vse goste kar po bratsko posede
za leseno mizo ob odprtem ognji‰ãu. O hrani in
vinu pa ne bom izgubljal besed. Nedaleã od tod je
‰e plezali‰ãe Fraguel, v katerem so nekatere najpomembnej‰e teÏke ‰portne smeri. V desnem delu
so tudi izvrstne smeri srednje teÏavnosti. Plezalno
podroãje je v mirni gozdni dolini, skrito z vseh
strani neba.
·e veliko je tukaj neopisanih podroãij, ki so
nepredstavljiv plezalni potencial za prihodnost.
Izven glavne sezone lahko tukaj preÏivite res ãudovite in relativno poceni poãitnice, na katerih lahko zdruÏite prijetno z (ne)koristnim.

Februarja v mestu Soller
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Socialismo
o muerte
Plezanje na Kubi
Besedilo: Andrej Grmov‰ek
Fotografije: Tanja in Andrej Grmov‰ek

Po blatni rdeãi cesti, ki se vije med polji tobaka, se s Tan vraãava v mestece Viñales. Polna sva
vtisov, obenem pa Ïe »fajn crknjena« od obilice
atletskega plezanja. Popoldansko januarsko sonce
‰e vedno krepko pripeka.
Îeja in sku‰njava ob pogledu na soãne, zrele
grenivke na drevesih ob cesti sta veliki. Ko zavijeva mimo kolib, naju prijazno pozdravi domaãi
»campesino« – kmet. Kljub temu da znava le nekaj
sto ‰panskih besed, pogovor steãe brez problemov. âe se ne razumemo, se mu samo smehljava,
on pa seveda nazaj. RazkaÏe nama svoj vrt z raznimi citrusi, bananami, mangom, kavo in seveda polje tobaka ter nama postreÏe z osveÏujoãimi mandarinami. Povabi naju v kolibo in kmalu nama Ïe
»kota« domaão cigaro. Pravi, da ne potrebuje niãesar razen svoje kolibe, ruma in cigar, ob veãerih

Polje tobaka s kolibo su‰ilnico
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pa si zabrenka ‰e na kitaro! »Easy«! Malce kasneje
se med oblaãki dima le vrneva v Viñales. Pred veãerom bi rada obiskala ‰e eno steno.

Sami previsi, sami kapniki!
Viñales je mestece z nekaj tisoã prebivalci na
zahodnem delu Kube, v pogorju Sierra de los Organos. Pravzaprav ne leÏi v kak‰nem pravem, velikem gorovju, ampak v razgibani kra‰ki pokrajini,
posejani s spektakularnimi mogotami – kopastimi
in koniãastimi kra‰kimi vzpetinami, ki se dvigajo
iz uravnanih polj koruze in najbolj‰ega tobaka na
Kubi ter seveda tudi na svetu. Pokrajina je zares
slikovita in temu primerne so tudi mnoÏice turistov, ki sogla‰ajo, da je to najlep‰i del Kube. Med
turisti pa je v zadnjih letih tudi vse veã plezalcev.

Po plezanju smo z domaãinom eno »zakotali«
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leã nad vznoÏje. Tako sem se po dveh kratkih razteÏajih, po 50 metrih plezanja, zna‰el na vrhu stene, obenem pa tudi kakih 100 metrom nad poljem. Navpiãen spust po vrvi bi me peljal po zraku
daleã mimo vznoÏja oziroma mesta, kjer sem zaãel
plezati. Tako mi ni preostalo drugega, kot da sem
plezal in se vlekel od svedra do svedra ‰e navzdol
ãez vse preklete previse!

Socializem v ritmih sona
Seveda pa na vse plezalske probleme pozabi‰
ob veãerih, v mestu, med Kubanci. Glasba je sestavni del kubanskega Ïivljenja, z njo pozabijo na
vsakodnevne probleme. Pravzaprav se njihovo Ïivljenje odvija kar v ritmih. Glasbeniki na ulici, v barih, zveãer, podnevi; ritmi tradicionalne glasbe sona, salse, rumbe za turiste, za prijatelje, zase. Ple‰e se vsepovsod, na ulici, v baru, za ‰ankom, v trgovini. Nasmejani, prijazni ljudje. Pa vseeno revni,
brez mnogih pravic, omejeni z ostro socialistiãno
diktaturo. Hrano lahko kupijo za simboliãne cene
s posebnimi karticami: meseãno na osebo 2,5 kg
riÏa, 0,5 kg fiÏola, 270 g soli, 14 jajc itn., mleko samo za otroke do sedmega leta, govedine 1-2 kg le-

Kubanski stalaktit

Vzrok je obilica »od‰tekanih« kra‰kih sten, primernih predvsem za ‰portno plezanje. Ob njih se
zaiskri oko prav vsakemu plezalcu.
Tudi JirÏi, poljski Kanadãan, ni bil izjema. Pripotoval je ‰ele prej‰nji veãer in med potjo do zadnje stene, kjer smo pred veãerom splezali ‰e eno
smer, sva mu razkazala nekaj sten, kjer sva telovadila prej‰nje dni. »Fucking good! I haven’t seen
something like this before! That’s amazing!« âeprav se je hvalil, da je v zadnjih letih opremil ogromno smeri v tajskih plezalskih rajih, ãesa takega ‰e
ni videl. Sami previsi, sami kapniki!
Plezanje v takih, izredno previsnih in hkrati
zelo razãlenjenih stenah je seveda zelo dobro, ima
pa tudi nekaj slabosti. Z njimi sem se seznanil Ïe
prvi dan plezanja v Viñalesu. Veãina sten je namreã dalj‰a kot 30 metrov, najdalj‰e smeri pa premorejo do ‰est razteÏajev. Stene se zaãenjajo v poboãjih nad polji, nato pa se prevesijo in visijo da-

Îivel socializem!
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tno ... Za kar koli veã je potrebno na odprtem trgu od‰teti 20-krat veã, tega pa si veãina Kubancev
s povpreãnimi meseãnimi plaãami okoli 15 USD
ne more privo‰ãiti. »El Presidente«, tovari‰ Castro,
nadzira vse pore Ïivljenja. Uradov njegovega Komiteja za obrambo revolucije je mnogo veã, kot je
prodajaln z Ïivili, in drugaãe misleãi hitro konãajo v politiãnih zaporih, izgnanstvu ali onostranstvu.
Ameri‰ki plezalci so eno izmed smeri, ki so jih
opremili v Viñalesu, poimenovali »Socialismo?
Oh! Muerte« – »Socializem? Oh! Smrt«. Ime je
posmeh kubanski drÏavni paroli Socialismo o muerte – socializem ali smrt, vendar pa smer kubanski plezalci raje imenujejo Prijateljstvo. Kubanskih
plezalcev pa tako ali tako ni kaj veliko. Pravzaprav
niã ãudnega. Kako pa naj pridejo do plezalne
opreme? Kupiti je na Kubi tako ali tako ne morejo, pa ‰e denarja nimajo. Tako lahko plezajo le s
tistim, kar so dobili od tujih plezalnih kolegov.
Vãasih paã kar v ‰kornjih, brez plezalnega pasu,
celo brez vrvi ...
Nekako jasno je, da Kubanci niso tisti, ki so
opremili domaãa plezali‰ãa. V stenah Viñalesa so
zaãeli plezati Ameriãani, prve smeri so nastale ‰ele
pred tremi leti in do danes jih je na podroãju s
skoraj neomejenimi moÏnostmi le kakih 50, 200
razteÏajev. Veãina jih je opremljena s svedrovci, za
nekatere pa potrebujete tudi tradicionalno varovanje. Mnogo smeri je previsnih, nekaj podroãij pa
ponuja tudi vertikalno plezanje. Seveda pa je ple-

Kubanski vozni park
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Plezanje v stenah Viñalesa
zanje v Viñalesu ‰ele v povojih. V veãini sten je le
nekaj smeri, pa ãetudi so velike za nekaj Mi‰k. Pravzaprav je najveãji problem ugotoviti, kje v steni se
nahaja kak‰na smer! Veãina sten je v bliÏini mesta,
do njih pridete s prijetnim sprehodom, za dostop
do nekaterih nekaj kilometrov oddaljenih podroãij pa je najprimernej‰e kolo. Z malo iznajdljivosti
si ga lahko sposodite od kakega domaãina.

Avtomobilski muzej na prostem
Kolo ni najimenitnej‰e, vsekakor pa je daleã
najpogostej‰e prevozno sredstvo na Kubi. Nekako
na drugo mesto po pogostosti spadajo konjske
vprege. Teh je predvsem na deÏeli vse polno. Pri
prouãevanju kubanskega voznega parka je hitro
razvidno, da je zelo bodeãe pomanjkanje nafte.
To je zaãelo pestiti Kubo predvsem po razpadu
Sovjetske zveze. Prej so Sovjeti z nafto bogato plaãevali ogromne koliãine kubanskega sladkorja,
danes pa Rusi kupujejo sladkor drugje in Kubanci
morajo goniti svoje bicikle. In avti? Teh res ni toliko kot v zahodnem, motoriziranem in z avti zasiãenem svetu. Vseeno pa so ena najveãjih atrakcij
Kube. Slaba polovica avtomobilov je sovjetskih, torej so to moskviãi in lade, nekaj malega je novej‰ih
avtov, predvsem japonskih, ki jih smejo kupiti le
tuje firme. In tretji del, slabo polovico, predstavljajo prave ladje na ‰tirih kolesih, ameri‰ki avtomobili, ki so bili izdelani pred letom 1960! Pozneje so namreã ZDA uvedle trgovsko blokado in av-
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tov ni bilo veã mogoãe uvoziti. Veãina jih je skrbno vzdrÏevana in predstavlja zares prestiÏno premoÏenje izbranih Kubancev. Ponavadi se v njih
prevaÏajo cele druÏine, tudi po osem in veã ljudi,
in mnogokrat ima‰ na cesti obãutek, da si se vrnil
v ameri‰ke filme iz ‰estdesetih!

Pohitite!
Kakor koli, obisk Kube ni zanimiv samo zaradi
plezanja! âasi se spreminjajo, Castro se stara, socializem najedajo ãrvi, turizem je vse bolj mnoÏiãen
in prav turizem ponavadi pokvari prisrãne in sreãne domaãine. Verjetno bo v naslednjih letih na
Kubi nastalo ogromno plezalnih smeri in plezalna
ponudba bo bistveno bogatej‰a. Spremenili pa se
bodo tudi Kuba in Kubanci. âe Ïelite obãutiti eno
zadnjih socialistiãnih enklav in doÏiveti temperamentne in pristne Kubance ter se hkrati dobro naplezati, morate pohiteti!

AKTUALNA TEMA

Prevozi:
– z letalom do Havane; z avtobusom do Viñalesa (2-krat
dnevno, 3–4 ure, 8–12 $) ali najem avtomobila (od 50 $
dnevno) ali taksi (od 30 $),
– do plezali‰ã pe‰, najem kolesa pri domaãinih (»znajdi
se«), taksi.
Bivanje:
– ne‰teto »casas particulares« v mestu (zasebne sobe
pri domaãinih, spite v njihovem stanovanju, jeste za njihovo mizo in imate moÏnost spoznati prave Kubance;
so zelo gostoljubni; na va‰o Ïeljo vam pripravijo zajtrk
(2 $) in veãerjo (5–10 $), 10–20 $ za dvoposteljno sobo),
– bungalovi Campismo dos Hermanos izven mesta (5 $
na osebo).
Plezanje:
– pribliÏno 10 sten s smermi in ‰e ogromno moÏnosti;
okoli 50 smeri, do 6 razteÏajev, skupaj 200 razteÏajev,
veãina opremljena s svedrovci,
– apnenec, predvsem previsi s kapniki in luknjicami, tudi
razãlenjene ostre plo‰ãe,
– najugodnej‰i ãas pozimi, ko je na Kubi manj padavin in
je hladneje (20–30 °C), kljub temu je opoldne na soncu
prevroãe,
– stene so obrnjene na vse nebesne smeri in vedno lahko poi‰ãete senco,
– POZOR! Mnogo komarjev – prinesite autan,
– na Kubi je ‰e veã podroãij z zanimivimi stenami, ki ‰e niso opremljene; nekaj smeri je opremljenih v bliÏini Havane in Santiaga de Cuba,
– spletni info: www.cubaclimbing.com; http://www.cubaclimbing.com
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Dva jubileja
koro‰ke kraljice
Zgodovina cerkve in koãe na Ur‰lji gori
Besedilo: Franc Verovnik

Letos je minilo ‰tiristo let, odkar je bila posveãena cerkev na Ur‰lji gori. Zaãetki njene gradnje
segajo v daljno leto 1570, ko so se okoli‰ki kmetje
Ple‰ivãnik, Prevolnik, Naravnik, ·isernik in Moãilnik dogovorili, da bodo sezidali cerkev v ãast sveti
Ur‰uli vrh Ple‰ivca. Goro so izbrali zato, da v sedmih deÏelah naokoli ne bo vi‰je leÏeãe cerkve.
Sv. Ur‰ula naj bi jim izprosila dobrotljivosti, kruha, mo‰ta, volne in prave kr‰ãanske vere, ki so jo
kazili slovenjgra‰ki luteranski purgarji. Gradnja se
je zavlekla in ‰ele ljubljanski nad‰kof TomaÏ Hren
je z nasveti in denarjem pripomogel, da je bila po
veã kot tridesetih letih konãana. Posvetil jo je na
nedeljo, 18. avgusta 1602. Cerkev sv. Ur‰ule je nato zaãela privabljati ‰tevilne romarje od blizu in
daleã. V njeni bliÏini so zato sezidali ‰e dve stavbi,
tako imenovano zgornjo in spodnjo meÏnarijo.
SluÏili sta za skromno zatoãi‰ãe romarjem, spodnja pa je bila hkrati cerkvena gostilna, ki se je imenovala Gostilna na gori.

Otvoritev koãe 14. 7. 1912
(foto: Hans Harpf)
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Zamolãana planinska zgodovina
Ob tem visokem jubileju ostaja kar nekako v
senci druga obletnica, ki je tudi povezana z Ur‰ljo
goro. Pred devetdesetimi leti je bila namreã dograjena in slovesno odprta planinska koãa na Ur‰lji gori. Verjetno se obletnica ne zdi pomembna,
ker ni tako ãastitljiva v primerjavi s ‰tiristoletnico
cerkve. Morda si tudi ne zasluÏi spomina, ker so jo
paã zgradili nem‰ko govoreãi planinci. V Planinskih vestnikih iz tistih ãasov gradnja in otvoritev
koãe verjetno prav iz tega razloga nista nikjer
omenjeni. Danes so tedanje razprtije med obema
narodoma Ïe zdavnaj pozabljene, zato je prav, da
se seznanimo z nekaterimi podatki iz zgodovine
koãe na Ur‰lji gori.
Ker je skozi tri stoletja postala cerkev sv. Ur‰ule na Ple‰ivcu znamenita romarska toãka, so se v
ãasu hitrega razvoja planinstva na Slovenskem pojavile ideje o gradnji planinske koãe v njeni neposredni bliÏini. Da bi ustregel Ïeljam planincev tedanjega Nem‰ko-avstrijskega planinskega zdruÏenja (Deutsch-Österreichischer Alpenverein), je leta 1910 grof Douglas Thurn – Valsassina podaril
staro pritliãno kamnito hi‰o skupaj z zemlji‰ãem
ob cerkvi celjski sekciji Alpenvereina. Zaradi neugodnih razmer je celjska sekcija prepustila gradnjo celov‰ki. Zato je bil 3. marca 1911 v Slovenj
Gradcu ustanovljen gradbeni odbor, ki so ga sestavljali nem‰ko govoreãi me‰ãani. Odbor je vodil
primarij dr. Hans Harpf (1866–1937), znani kirurg, ustanovitelj in prvi direktor slovenjgra‰ke
bolni‰nice. Bil je navdu‰en planinec in dober
amaterski fotograf. Njegove posnetke lahko ‰e danes obãudujemo na takratnih razglednicah Ur‰lje
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gore. Z gradnjo enonadstropne stavbe so zaãeli
poleti 1911 in v tem letu dokonãali groba dela do
strehe. Naslednje leto, ko so dopu‰ãale vremenske
razmere, so opravili ‰e vsa preostala dela. Koão so
odprli v nedeljo, 14. julija 1912. Kljub oblaãnemu
vremenu je slovesnost potekala v prijetnem vzdu‰ju. Zbralo se je veã kot 500 ljudi: planinci v tedaj
znaãilnih temnih pelerinah, zastopniki razliãnih
sekcij Alpenvereina in politiãne oblasti ter mnogo
prebivalcev iz krajev okrog Ur‰lje. Koão so sprva
poimenovali Zaveti‰ãe na Ur‰lji gori (Schutzhaus
Ursulaberg), kasneje pa Koãa na Ur‰lji gori (Ursulaberghaus). V pritliãju so bile kuhinja, soba za
goste in klet, v prvem nadstropju 5 sob z 21 posteljami in na podstre‰ju dve sobi za 22 skupnih leÏi‰ã in soba za oskrbnika.
Po prvi svetovni vojni je lastni‰tvo nad koão 25.
januarja 1920 na podlagi kupne pogodbe prevzelo
Slovensko planinsko dru‰tvo v Ljubljani, ki jo je
prepustilo v upravljanje leto dni prej ustanovljeni
Mislinjski podruÏnici SPD v Slovenj Gradcu. Najprej so jo morali temeljito obnoviti in na novo
opremiti, saj v zadnjem letu vojne ni bila oskrbovana, bila pa je tudi veãkrat izropana. Uradna otvoritev koãe je bila 1. junija 1922. UdeleÏili so se je ‰tevilni planinci s Koro‰ke in drugih krajev. Do koãe
so iz MeÏi‰ke in Mislinjske doline nadelali ter markirali nekaj poti. Za koão so v ãasu med obema vojnama uporabljali veã imen, kar je moÏno razbrati
z Ïigov koãe na razglednicah iz tistega ãasa: Planinska koãa sv. Ur‰ula, Planinski dom na Ur‰ki gori in
Turistovski dom na Ur‰ki gori. Med obiskovalci pa
se je ‰e najbolj uveljavilo ime Koãa na Ur‰lji gori,
ki velja ‰e danes. Ker je bila koãa med drugo svetovno vojno pomembna postojanka za Nemce, so
jo zveãer v nedeljo, 29. avgusta 1942, partizani zaÏgali, skupaj z njo pa ‰e zgornjo meÏnarijo, imenovano tudi Skubiãeva koãa, in spodnjo meÏnarijo, v
kateri je bila cerkvena gostilna.

V roke Prevaljãanom
Po vojni so planinci v Slovenj Gradcu spoznali, da zaradi pomanjkanja sredstev ne bodo zmogli
obnoviti koãe, od katere je ostalo le zidovje. Morali so namreã obnavljati ‰e Koão pod KremÏarjevim
vrhom (zgrajena 1934) in Koão pod Veliko Kopo
(zgrajena 1937), ki sta bili tudi poÏgani med voj-
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Koãa na Ur‰lji gori leta 1912
(foto: Drobnitsch)
no. Zato so na obãnem zboru 18. februarja 1946
sprejeli sklep, da koão na Ple‰ivcu odstopijo Planinskemu dru‰tvu Prevalje. Njihov sklep in Ïeljo
Prevaljãanov je upo‰tevala Planinska zveza Slovenije, naslednica Slovenskega planinskega dru‰tva,
ki je bilo pravni lastnik koãe. Dala jo je v upravljanje PD Prevalje, ostala pa je vpisana v zemlji‰ki
knjigi kot njena lastnica. Prevaljãani so pogori‰ãe
oãistili in z marljivim delom ‰tevilnih prostovoljcev v piãlih dveh letih koão obnovili. Slovesna
otvoritev Planinskega doma na Ur‰lji gori, kakor
so jo tedaj poimenovali, je bila 22. avgusta 1948.
Ob silnem razmahu planinstva v ‰estdesetih in sedemdesetih letih prej‰njega stoletja je postal dom
za vse obiskovalce ob raznih romanjih in kulturnih dnevih pretesen. Zato so se marca 1971 prevaljski planinci na obãnem zboru odloãili, da zgradijo prizidek. Po ‰tirih letih je bil predstavljen
idejni naãrt in sprejet sklep o gradnji. V naslednjih letih so morali prehoditi pravo trnovo pot v
borbi z birokracijo, da so lahko konãno zaãeli z
gradnjo junija 1980. Dela so zahtevala mnogo denarja in ãasa, ‰tevilni prostovoljci in plaãani delavci so vztrajali na gori v lepem in grdem vremenu.
Konãno je bil prizidek slovesno odprt 17. junija
1984, ko je dru‰tvo obenem praznovalo petin‰estdesetletnico obstoja.
Vsi ljubitelji Ur‰lje gore z najvi‰je leÏeão cerkvijo na Slovenskem in planinskim domom smo
ponosni na oba jubileja in si Ïelimo, da bi lahko to
lepo planinsko toãko obiskali ãim veãkrat!
Za prijazno pomoã pri iskanju podatkov se iskreno
zahvaljujem gospe Edith Schadiner, arhivarki pri Österreichischer Alpenverein – Sektion Klagenfurt.
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Memorial Pepce
SneÏnikarce
Izlet na velikonoãni ponedeljek
Besedilo: Nada Kostanjevic

Dominik je naglo zavrl avto in me poklical.
»Teta, prej‰nji petek smo pokopali teto SneÏnikarco, Pepco. S peãi je padla, peljali so jo v bolni‰nico, in je podlegla. Sedaj je Malka sama ...«
»In kaj bo z Malko?«
»Eh, kdo ve? Ali jo bodo dali v dom ali ... Saj,
Malka je bila vedno bolj druga violina.«
Zavrtela sem telefon Ïupni‰ãa v ârnem Vrhu.
Nihãe ne ve prav, kaj bodo z Malko poãeli ... To pa
moram preveriti kljub 74 letom in vedno zasedenim domaãim avtom. Saj, sveti Kri‰tof, zavetnik avto‰toparjev, mi bo pomagal ...

Z otrokoma v vasico Kanji »Gor«
Pred tridesetimi leti so v Vipavo zahajale Ïenice z Gore. Po vseh grapah in samotnih domaãijah
so kupovale ko‰e in kuhalnice in jih nosile preprodajat v Vipavsko dolino. Tudi k nam so kdaj
pri‰le – nekoã so mi prinesle ‰katlo teloha. Spoprijateljila sem se z njimi in so me nekoã povabile,
naj jih obi‰ãem. Takrat sem bila, no, recimo, ‰e
mlada. Vzela sem s seboj sina in pastorko. ·li smo
z avtobusom (blaÏeni ãasi, ko je ta ‰e po znosni ceni in ob znosnem ãasu vozil) do Cenca (danes se
reãe Pri Vodnjaku) in od tam pe‰ po cesti za Javornik.
»Mati, kam gremo?«
»Paã, v Kanji Dol.«
Marija je jezno sopihala navkreber in zarentaãila:
»To je Kanji Gor in ne Kanji Dol!«
Odcepi se z Javorni‰ke ceste lepa cestica do
prevala med Kanjedolsko dolino in ·ajsno ravni-
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no, ki je vse prej kot ravna. Tu je domaãija mojih
prijateljic. Hi‰a, krita s salonitkami, z veliko cisterno – vode jim nikoli ne zmanjka – a v hi‰i ‰e dandanes ni elektrike. Tu Ïivita teta in neãakinja. Ko
stopi‰ skozi vedno odklenjena vrata, pride‰ v po‰teno okajeno veÏo, kjer obvezno visi nekaj mesnin. Desno pa se gre v »hi‰o«, ki jo greje ogromna peã, okrog katere so klop, nato postelja, miza, »bohkov« kot in obvezno v vseh gorskih hi‰ah
nekoã »ubelbank« – po slovensko povedano skobeljnik. Kdo ve, koliko let ni bilo mo‰kega pri hi‰i, a to orodje je ostalo. Zraven hi‰e se drÏi hlev, v
njem kravica, ovãica in nekaj koko‰i. Pa tudi kolovrat sta Ïenici imeli, pa ne star 200 let, temveã le
25 – izdelal ga je domaãi mizar.
Tako se je zaãelo na‰e prijateljstvo. Ko so na‰o
hi‰o zadele nesreãe, nekaj let nisem k njima zahajala. A ko sem prviã pri‰la, mi je Pepca resno rekla:
»Kar vas je moglo hudega zadeti, vas je, sedaj
boste Ïe vse prestala ...«
Od neke druge ârnovr‰anke sem izvedela, da
je Pepca kot dekle imelo nezakonska dvojãka (verjetno bi sedaj bila mojih let), a je ubogo Gorjanko
moÏakar zapustil, pa ‰e dvojãka sta umrla ... Pepca
ni tega nikoli omenjala ... Vsaj ‰tirikrat letno sem
jo obiskala: ob telohu, ob »kronicah«, ob jagodah
in jeseni, da sem ji prinesla grozdja.
Ob telohu je Pepca godovala in nekoã sem ji
prinesla steklenico vinãka, ki ga je ponosno postavila na mizo. A je videla, da po poti prihaja drugi
Vi‰ãivec s ko‰aro, in je brÏ rekla:
»Malka, skrij vino!«
Radio na baterije je vaÏen kos pohi‰tva – Ïeni-
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ci sta vedeli vse, kar se po svetu dogaja, vedeli sta
za zalivsko vojno, za padec Vukovarja, za podiranje Sarajeva in Dubrovnika. Le papeÏev obisk sta
‰li tudi gledat na ·ajsno Ravan. Ko pa so nedaleã
od kapelice na Javorni‰ki cesti duhovniki zgradili
liãen in preprost vikend, sta Ïenici veãkrat imeli
ma‰o kar v kuhinji. ·kof Metod ju je veãkrat obiskal in na uglednem mestu v hi‰i je slika, kjer Pepca in Malka s tem uglednim dostojanstvenikom Ïagata drva.

Slovo od SneÏnikarjeve Pepce
Tako! Sedaj sem vam predstavila SneÏnikarjevi tetki, pa pojdem pogledat, kaj bo z Malko!
Velikonoãni ponedeljek je in pojdem k Malki
v Emaus. Pa nisem prav niã daleã pri‰la, Ïe takoj
za tablo »Vipava« – preãrtano – mi ustavi mlada
Ïenska. Zaupam ji, da me je Ïe enkrat peljala. Ima
hud spor s sosedi, kjer zida hi‰o. Pri spovedi za veliko noã ji je duhovnik dal za pokoro, naj naredi
eno dobro delo. In me bo peljala, kamor hoãem!
Zaupala sem ji usodo SneÏnikarjeve Malke. Povedala sem ji, da so ji najbrÏ za praznik ljudje nanosili vsega, da bo potrebna le obiska. Ne bom povedala, od kod je Ïenica doma. Ker je bila dopoldne
v sluÏbi, me le za en hip zapelje pred svojo hi‰o,
naroãi moÏu in otrokom, naj pojedo brez nje, saj
upa, da ji bo to dobro delo prineslo sreão. Upam,
da ji jo je res!
Vozili sva se po znanih rajdah, vpra‰ala je, ali
je res, da govorim veã jezikov. Povedala sem ji, kako sem se jih nauãila: nem‰ãine v ‰oli, italijan‰ãine
pod okupatorjevim ‰kornjem, franco‰ãine pa od
poljske begunke, ki so jo moji star‰i sprejeli 1939.
leta in je znala dobro francosko. Vendar mi vãasih, ko moram iz enega v drug jezik prevajati, nastane v glavi nek ãuden esperanto.
»Res, ‰e mene so roke bolele, ko sem morala
govoriti italijansko ...«
Ko sva se ustavili pred SneÏnikarjevo hi‰o, sva
dobili Malko v kuhinji. Vsa zmedena je bila.
Ure sploh ni premaknila na poletni ãas, in ãeprav je Ïe bila 13. ura, je komaj pristavljala krompir za kosilo. PotoÏila je, da ji je teta umrla. Îenska, ki me je pripeljala, jo je spra‰evala, kako sedaj
Ïivi. Prinesejo da ji vse, kar potrebuje, drugaãe je
Malka vedno bolj redkobesedna. Moja dobrotnica
se je poslovila, jaz pa sem ostala. Malka je ve‰ãe ku-
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rila ‰tedilnik in veliko kmeãko peã iz veÏe v »hi‰o«.
Povedala sem ji, da so uro premaknili vãeraj – tega ni vedela. Premaknila in navila sem vse ure po
hi‰i, spotoma pogledala po omarah – Malka ni ‰la
za menoj. Videla sem, da je res preskrbljena z
vsem potrebnim. Prej vzorno postlana postelja je
bolj razkopana. Malka pravi – poleti bo Ïe – pozimi bom brÏkone ‰la v dom. Res, v ârnem Vrhu v
nekdanjem hotelu Bor urejajo nov, a luksuzen
dom. Malka plaãila ne bo zmogla. Ajdov‰ãine pa
se ne bo privadila ...
Poslovim se ... grem po znani poti do kapelice
in duhovni‰kega vikenda. Naberem ‰e nekaj kronic
– letos so zgodnje, so skoraj odcvetele. Potem po javorni‰ki cesti do kanjedolskega otro‰kega doma duhovnosti. Tu je bila nekoã montaÏna ‰ola z vsemi
osmimi razredi. Danes v Kanjem Dolu in na Javorniku ni veã otrok – pridejo, ja, ãez poletje v domaãije starih star‰ev. ·ole pa tu Ïe trideset let ni veã ...
·e malo naprej in potem grem raje po cesti
proti Vodicam. Gor na Javornik danes ne bom ‰la.
Tod so vse gozdne ceste odliãne in prevozne.
Kriva je seveda nekdanja jugoslovansko-italijanska
meja. Pa menda so tudi Francozi marsikaj dobrega tu naredili ... Dolgo hodim skozi samotni gozd
in premi‰ljujem o Pepci in Malki. Izkopljem kako
divjo in neza‰ãiteno roÏo. Sadila jo bom pod drevje v svojem vrtu – zaspanãek, spominãica, ãemaÏ in
‰e kaj ...
Naenkrat se odpre pred menoj razgled na Vodi‰ko dolino, ki jo je Ïe veã obãudovalcev opisalo
v Planinskem vestniku. Obdajajo jo Sv. Duh, Srednja gora, Javornik, Suhi vrh, Streli‰ki vrh ... Tu je
vikend, pred njim dve druÏinici ... Povabijo me k
malici. Od tu je le majhen korak do asfalta. Dvakrat hop – ‰top in Ïe sem doma ...
Tako sem vas, Pepca blagega spomina, poãastila na velikonoãni ponedeljek. Prva nisem, ki sem
vas omenila v Planinskem vestniku – omenil vas je
pokojni Lado BoÏiã Ïe 1973. leta. Bojim pa se, da
sem zadnja! Poãivajte v miru.

www.planinski-vestnik.com
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Spomini
V deÏju je toplina najmoãnej‰a
Besedilo: Stanko Dolen‰ek

Mnogokrat ljudje obujamo spomine in v preteklosti i‰ãemo dogodke, ki so odigrali pomembno vlogo v na‰em Ïivljenju. Tako tudi med planinskimi doÏivetji sku‰amo poiskati nekatere bolj
izstopajoãe. Pri iskanju odgovora na to uganko
misli bliskovito potujejo skozi ãas. Pred oãmi se
zvrstijo ‰tevilne prigode in odloãitev je navadno
teÏka, ãe ne celo nemogoãa.
Jesensko preãenje Velikega ·piãja s kozorogi
na Lepi ·pici in triglavsko panoramo v ozadju.
Vzpon po Hanzovi poti preko divjega ostenja. Kot
peã razgrete skale na Grossglocknerju v kristalno
jasnem poletnem dnevu. Zimska pravljica v Dolini
Triglavskih jezer. âudoviti izleti s prijatelji v manj
obljudene predele na‰ih gora. Zimovanja na Komni od januarskih pohajanj v kratkih rokavih do
medvedovih sledov na planini Govnjaã, sonãnega
zahoda na vrhu Bogatina ali ‰tirimetrske sneÏne
odeje. Jesenski vzpon na Grintovec, ko smo dvaj-

Mahav‰ãek s Planine na Kalu
(foto: Vladimir Habjan)
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set metrov pod vrhom stopili iz megle v jasen sonãen dan. Zimsko preãenje Stegovnika – hladna,
meglena noã je na drevju ustvarila neverjetne kristale, ki so se ob na‰em prihodu zable‰ãali v sonãnih Ïarkih. Topel jesenski vzpon na ·krlatico,
spanje na Bivaku IV in prebujenje v prvi zimski
dan z nekaj centimetri snega ...
In na koncu – kolo iskanja se ustavi na izletu,
ki bi verjetno ostal v pozabi, ãe ne bi vseboval poglobljenega notranjega doÏivljanja in visoke stopnje zavedanja naravnih sil.

Sonce v spominu se prepleta
z deÏjem tu in zdaj
Napovedani dvodnevni jesenski izlet (12. in
13. oktobra 1991) v FuÏinske planine je bil bolj
podoben potaplja‰kemu teãaju kot ãudovitim sonãnim dnem s sinje modrim nebom in zlatimi macesni. Temni oblaki so zastrli nebo in od ãasa do
ãasa so se spustili celo do jezera.
Neprestano je deÏevalo.
Posedanje v koãi nas je zdolgoãasilo. Zato smo
se popoldne kljub nalivu z deÏniki odpravili na
sprehod do planine Vi‰evnik. Na sedlu se je nalivu pridruÏil ‰e veter. Nekaj ãasa smo vedrili pod
napu‰ãi stanov in opazovali neprijazno vreme, ki
nam je sku‰alo dopovedati, da so sile narave le
moãnej‰e od nas in se ne pustijo obvladovati. Popolnoma druga slika kot pred letom:
Preko planin Ovãarije in Vi‰evnika smo se vraãali s poznojesenskega obiska Doline Triglavskih
jezer. Macesni so hiteli odmetavat zadnje zlatorumene iglice. Planina Vi‰evnik se je lesketala v prvem snegu. Sivi stanovi, ki so se zgnetli na sedlu,
so vna‰ali toplo vzdu‰je v hladno zimsko pokraji-
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no. Iz nekega dimnika se je veselo sukljal dim in
planinski prijatelji so nas prijazno pogostili s toplim ãajem. Bil je dan svetlobe in vesele razigranosti, ki ãloveku trajno zapolni du‰o.
DeÏju in vetru se je pridruÏila ‰e megla, malo
premoãene nas je priãelo zebsti. Sledili smo poti
navzdol in se izmikali vodi, ki je drla po njej. Starej‰i so se vrnili v koão, mlaj‰i pa smo se odloãili ‰e
za obisk planine Dedno polje. Na planini so nas
pozdravile koze, nad starim lesenim stanom se je
dvigoval dim. Nekaj Ïivali si je pred deÏjem poiskalo zavetje v staji pod stanom. Sli‰al nas je pastir in
nas povabil v svoje skromno domovanje.

Toplota se z ognji‰ãa seli v du‰o
V temaãni sobici smo posedli okrog preprostega ognji‰ãa, ozraãje je bilo prijetno prepojeno z
dimom. V ãrnem loncu nad ognjem se je grela voda. Skozi ‰pranje v stenah sta v prostor vdirala medla svetloba in sveÏ zrak. Radovedno smo si ogledovali skromno bivali‰ãe – postelja ob steni, nekaj
polic s hrano in obleko, ãista posoda. MoÏak je Ïe
veã mesecev na planini. Pustili so mu le ‰e dvajset
koz, ki so bolj trdoÏive za poznojesensko pa‰o,
medtem ko so ostalo Ïivino Ïe odgnali v dolino. Za
burne junijske dogodke in vojno je sli‰al le iz pripovedovanja redkih mimoidoãih planincev. Kako
zelo blizu imamo oaze, do katerih ne prodrejo nobene civilizacijske zdrahe in teÏave.
Zunaj se je naliv ‰e okrepil, veter je buãal po
okoli‰kih vrhovih. PoboÏno smo se stiskali okrog

Povabilo v DrÏavni zbor
O dnevu planincev, ki je bil leto‰njega
septembra na Lisci, smo pisali Ïe precej.
Nismo pa napisali neãesa, kar je za planinsko organizacijo zelo pomembno: tega namreã, da je predsednik DrÏavnega
zbora Borut Pahor med svojim slavnostnim govorom povabil predstavnike
Planinske zveze na obisk v DrÏavni zbor!
In kak‰en je bil odziv mnoÏice? Dolg
aplavz seveda! Planinski vestnik se bo
potrudil, da bo takrat zraven, in bo o
dogodku seveda poroãal.

Planina Vi‰evnik (foto: Stane Klemenc)

ognja, lovili toplotne valove z ognji‰ãa ter ãakali
ãaj iz planinskega maha. Pastir pravi, da je najbolj‰e zdravilo proti prehladu. Hladni prsti so se kmalu pogreli s skodelico in telo je hvaleÏno sprejemalo njeno vroão vsebino. Prazen lonec smo ponovno napolnili z vodo in ga postavili na ognji‰ãe. Vse
nas je zajela prijetna ãarovnija trenutka. Strmeli
smo v ogenj, srebali vroãe poÏirke ãaja in se polglasno pogovarjali. Zunaj pa je vr‰al veter, deÏ je
udarjal po stre‰nih skodlah, kljub jeseni je oglu‰ujoãe grmelo. Od ãasa do ãasa smo pogledali na
ognji‰ãe, kdaj bodo mehurãki pare v loncu naznanili, da je ãaj kuhan. Takrat smo s skodelicami pohiteli k posodi in pastir nam je zadovoljen nalival.
Kako malo je potrebno, da je ãlovek popolnoma
miren in sreãen. Morda pa je ta ãudovita moã
osreãevanja prav v planinskem mahu. Turoben
dan smo si razsvetlili z dogodkom, ki nam bo veãno ostal v spominu.
Naslednji dan je okoli‰ke vrhove pobelil prvi
sneg. Iz doline so pri‰li ljudje in odgnali Ïivali s
planine. Pastir, na‰ znanec, je vriskajoã sledil ãredi. Hvala!
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Preko Pontskih Alp
na vrh Ararata
Po gorah Turãije
Besedilo: Stane Tom‰iã

Planinsko dru‰tvo Po‰te in Telekoma Ljubljana se je po lanskem planinskem potepanju po zahodnem delu Turãije podalo na tur‰ki vzhod. V
prvem delu potovanja smo udeleÏenci od ârnega
morja preãili Pontske Alpe in se povzpeli na vrh
Kaãkar. Nato pa smo se podali do iranske meje in
opravili ‰e vzpon na Ararat.

Kaãkar, 3937 m, 26. junij 2002
Vzhodna Turãija. Divje reke, globoke soteske,
visoki zasneÏeni vrhovi Pontskih Alp. Noã pod ‰otori ob deroãi reki Barhal. Po nekaj turistiãnih
dneh se zjutraj konãno odpravimo v gore! S planinsko opremo se stisnemo v kombi. Sledi divja
voÏnja skozi soteske pogorja Kaãkar. Nevarnost voÏnje omili mimo beÏeãa pokrajina s svojo neizmer-

Vas pod goro Kaãkar

22

no lepoto. V zadnji vasici obvezni ãaj, malo naprej
pa Ïe ãakajo konji na na‰o prtljago. Prvi stik s pravo gorsko vasico in njenimi prebivalci. Kmalu se
podamo na pot k na‰emu planinskemu taboru,
kjer prenoãimo. Naslednjega dne se v jutranjem
hladu in mraku odpravimo navzgor po dolini. Pot
postaja strma, vendar se sneg ravno prav predira
za prijetno in varno hojo. Kmalu prispemo do zamrznjenega ledeni‰kega jezera pod vznoÏjem navpiãnih sten. Vzpenjamo se naprej v smeri najvi‰jega vrha pogorja Kaãkar. Na robu strmine, okra‰ene z opastmi snega, se konãno pojavi pred nami v
vsej svoji lepoti. Pa tudi v grozeãi nevarnosti, saj so
s snegom zalita poboãja videti zelo strma, vmes pa
potekajo proge zdrobljenega bazaltnega skalovja.
Ugotovimo, da smo glede na razmere na gori
ustrezno opremljeni samo trije, ki imamo dereze
in cepin. Zato se veãji del skupine po isti poti vrne
v tabor. Strmino prepredajo manj‰i plazovi sveÏega snega, ki je zapadel med neurjem prej‰njega tedna. SneÏni strmini sledi pas razdrapanega skalovja in balvanov z manj‰imi prekinitvami vse do vrha. Celoten vzpon zahteva slabih ‰est ur. Na vrh
stopimo trije Slovenci, PrimoÏ Umek, MatjaÏ Pir‰,
Stane Tom‰iã, in tur‰ki vodnik ·irali iz Yusufelija.
Vpisna knjiga vsebuje predvsem tur‰ka imena. Lani septembra se je vpisal tudi Kranjãan, ki je sam
potoval s kolesom po svetu. Letos smo prvi na gori! Razgledi s 3937 metrov visokega vrha Kaãkar so
neskonãni. Kolikor daleã nese pogled, se raztezajo nove in nove gorske verige, prekinjene z globokimi grapami in soteskami. Zrak je ãist, saj tisoãe
kilometrov naokoli ni nobene industrije – pravi
gorski raj!
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Sestopimo skozi strm ozebnik, prebredemo ‰irok hudournik in se ponovno znajdemo v taboru.
Celoten sestop traja uro in pol.

Ararat, 5153 m, 10. julij 2002
Proti veãeru prispemo v pra‰no kurdsko mesto
na iranski meji – Dogubajazit, nad katerim kraljuje oãak Ararat ali po tur‰ko Bujuk Agri Dagi, po
slovensko pa Velika ognjena gora.
Ararat – nekdanji vulkan, biblijski oãak, sveta
gora Armencev, najvi‰ji vrh Turãije.
ZasneÏeni vrh je veãinoma v oblakih. Tudi to
jutro, ko se z razmajanim tovornjakom odpeljemo
izpred hotela, je tako. Na Ïandarmerijski postaji si
vzamejo tri ure ãasa za preverjanje Ïe zdavnaj pridobljenega dovoljenja za vzpon in vpis na‰ih osebnih podatkov, vkljuãno s krvno skupino. Navajeni tur‰kega »java‰, java‰« se ne razburjamo. Veseli
smo, da je po dveh desetletjih gora ponovno uradno odprta za obiskovalce.
Konãno se odpravimo najveãji dogodiv‰ãini
naproti. Tovornjak nas potegne po razdrapani cesti do gorske vasice. Planinsko opremo preloÏimo
na konje in se odpravimo do prvega tabora na vi‰ini 3200 metrov. Preostanek dneva porabimo za
aklimatizacijo in pripravo opreme. Naslednji dan
se dvignemo ‰e tisoã metrov vi‰je do roba snega in
postavimo drugi tabor. Spet opravimo ‰e nekaj sto
vi‰inskih metrov za aklimatizacijo. Tretjega dne ob
treh zjutraj nas zbudi ploha sodre. Rana ura, zlata
ura. Sedaj gre zares. Enega ãlana odprave priklene
vi‰inska bolezen na posteljo, drugi omaga kmalu
po zaãetku vzpona in se nerad vrne v tabor. Osem
nas poãasi napreduje po strmem sneÏi‰ãu. Del poti se vzpenjamo po bazaltnem skalovju, ki ‰trli iz
snega. Prispemo do serakov na robu kraterja, ki je
v celoti zalit s snegom in ledom. Po ravnem platoju pred zadnjim vzponom se prijetno sprehodimo.
Vzpon na vrh preko ledeni‰kih razpok mine v globokem zajemanju sape. Na 5153 metrov visoki vrh
stopimo: Tja‰a Uãakar, Barbara Rojnik, Slavka Poje, Du‰an Grabnar, Bo‰tjan Placet, PrimoÏ Umek,
MatjaÏ Pir‰, Stane Tom‰iã in vodnik Mehmed iz

Ararat (5153 m)

Dogubajazita. NaveÏemo slovensko zastavo na
drog in slikanju ni ne konca ne kraja. Megle se gostijo in redãijo. Obãasno se razgled raz‰iri proti
Malemu Araratu, kak‰nih posebnih razgledov pa
ni. Z vrha nas preÏeneta veter in mraz. Sestopamo
poãasi in uÏivamo v lepoti gore. Po vrnitvi v tabor
pospravimo ‰otore in se odpravimo v dolino. Na
gori se Ïe zbirajo ãrni oblaki, kmalu zaãne treskati. Prevedrimo v kurdski plan‰ariji ob ãaju. DeÏ se
unese, sestopimo do tovornjaka, medtem prispejo
konji z na‰o prtljago. Proti veãeru zapelje tovornjak pred hotel. Prha, veãerja, pijaãa, zmagoslavje.
Naslednje tri dni preÏivimo spro‰ãeno.
Na obeh vrhovih sva stala ãlana Planinskega
dru‰tva Po‰te in Telekoma Ljubljana: MatjaÏ Pir‰,
naãelnik Izletni‰kega odseka, in Stane Tom‰iã,
predsednik. Potovanje je organizirala Agencija
Oskar iz Kranja.

Na gorskih ãevljih vam bomo ugodno naredili nov
gumijast (vibram) podplat. âevljarstvo, Slovenska 30,
Ljubljana. Telefon: 041-325-432
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Trajne sledi
velikega moÏa
Spomini na Janeza Brojana
Besedilo: Avgust Delavec in Stanko Klinar

Iztekla se je Ïivljenjska doba neutrudnega delavca, skrbnega druÏinskega oãeta, planinca, alpinista, gorskega re‰evalca in vodnika Janeza Brojana (16. 7. 1906–14. 6. 2002). Pripadal je, in po svojih delih ‰e vedno pripada, tisti sreãni generaciji
skala‰ev, ki je imela na domaãih tleh bogato pogrnjeno mizo za prvenstvene vzpone. âez mejo je
hodila v glavnem toliko, da je svoje doseÏke primerjala s tujimi, jim »izmerila daljo in nebesno
stran« in doloãila ceno. Tisti sreãni ãasi so minili,

Janez Brojan (foto: Marjeta Ker‰iã Svetel)
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miza se je izãrpala. O velikih dejanjih tiste generacije priãata danes vsaj dve knjigi, Na‰ alpinizem in
V na‰ih stenah, ki sta jedro in sistematiãni povzetek bogate literature s Planinskim vestnikom na
ãelu. DoseÏki tistih generacij so bili sicer ‰e delno
obarvani z narodnostnim bojem za slovenskost
slovenskih gora proti nem‰ki alpinski invaziji (âopov JoÏa je zmeraj poudarjal, kar je naroãal Klement Jug: »Ne smemo pustiti, da nas Nemci prehite na domaãih tleh!« – A to je zdaj zgodovina.),
vendar so hkrati dokaz visoke ‰portne usposobljenosti, ki se je v nekaterih vrhuncih enakovredno
kosala s svetovno elito. To so bile generacije, ki so
tlakovale pot za dana‰nji slovenski himalajizem in
andinizem, kjer se je slovenski planinski ‰port dokazal kot svetovna alpinistiãna velesila.
Janez Brojan morda ni korakal ãisto na ãelu alpinskega razvoja, bil pa je enakovreden sopotnik
skala‰kih skupin okoli JoÏe âopa, Miha Potoãnika,
Mirka Kajzelja, Borisa ReÏka, Vinka Modca, Pavle
Jesihove, Mire Marko Debelakove, ki so se uveljavile v tridesetih in ‰tiridesetih letih, in viden predhodnik in sodobnik generacije petdesetih let ter
pomemben soustvarjalec plezalskih umetnin. Nekatere njegove smeri so trajno zapisane v repertoar najbolj priljubljenih vzponov, tako npr. Brojanov raz v Stenarju (iz leta 1937, z Maksom Dimnikom, Francetom Globoãnikom in Dragom
Koreninijem) in steber Rogljice nad Krnico (iz leta 1940, z Mihom Arihom in Maksom Dimnikom). Pomembna je tudi teÏavna zahodna centralna smer v ·krlatici (iz istega obdobja, z Maksom Dimnikom). Zagnana ljubezen, ki je ‰e pri
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njegovih osemdesetih letih, prav na njegov osemdeseti rojstni dan, iskala pote‰itev v Triglavski steni – vzpon treh generacij: on, Janez starej‰i, kot
dedek, njegov sin Janez mlaj‰i kot oãe hãerke ali
vnukinje Erike – je seveda sejala bogato Ïetev tako v lastni druÏini, kjer je sin Janez povzel druÏinsko tradicijo vrhunskega alpinista (himalajca, re‰evalca, organizatorja), kot v »‰ir‰i druÏini«, to je
v Alpinistiãnem odseku in GRS Dovje – Mojstrana, kjer so pod njegovim naãelni‰kim mentorstvom dozorela imena kot Klavdij MlekuÏ, Janko
AÏman, Zvonko Kofler – znamenite »mojstran‰ke
veverice«, ki so ‰e za rep lovile take skrajnostne
prvenstvene vzpone, kot sta Raz Sfinge ali Osrednja smer v Stenarjevem Trikotu. Plezalska dedi‰ãina se ohranja v najnovej‰em rodu, ãetudi ta
seveda iz Janezovega znanja neposredno ni veã
zajemal.
Janez Brojan je izhajal iz delavske druÏine.
Njegov oãe se je doselil iz kamni‰ke ·marce zaradi zaposlitve v mojstran‰ki cementarni. Poroãil se
je z domaãinko iz dov‰ke Kvedrove gorskovodni‰ke rodbine, rodilo se jima je enajst otrok, Janez je
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bil najstarej‰i. Kmalu po konãanem osnovnem ‰olanju se je zaposlil na Ïagi Lesne industrije Belca.
Îe v mladih letih je v prostem ãasu rad stopil na
ta ali oni vrh Karavank in Julijskih Alp, predvsem
na Triglav. Ljubezen do gora se mu je krepila in zaãel je s plezalnimi vzponi. Postal je ãlan domaãega
planinskega dru‰tva, Triglavske podruÏnice SPD.
Do leta 1936 je opravil vse teãaje in izpite ter bil
sprejet v TK Skala, bil je tudi Ïe gorski vodnik in re‰evalec. Razvil se je v izvrstnega plezalca in bil udeleÏenec uspe‰ne alpinistiãne odprave SPD v Dauphinejo leta 1937, ki jo je vodil dr. Anton Mrak.
V ãasu gospodarske krize in nato trgovskih
sankcij Dru‰tva narodov proti Italiji, ko ni bilo dela, je nekaj let vodil predvsem tuje turiste po na‰ih
planinskih poteh in plezalnih smereh. Zatem se je
redno zaposlil v Îelezarni Jesenice in si tam prisluÏil pokojnino.
Vodenje, plezanje in vsakr‰no gibanje v visokogorski naravi so mu bila srãna potreba. Njegovi
plezalni tovari‰i so bili predvsem Maks Dimnik, Janez Mrak, Miha Arih in nekateri Jeseniãani. Z njimi je dosegel za tisti ãas vrhunske plezalne uspehe.

Severozahodna stena Rakove ‰pice in Rogljice. Oznaãena je smer po osrednjem stebru, ki jo je Janez
Brojan preplezal 26. julija 1940 skupaj z Mihom Arihom in Maksom Dimnikom (foto: Janko Ravnik)
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Po vojni je bila njegova velika zasluga, da je
prej‰nja Triglavska podruÏnica spet zaãela delovati kot Planinsko dru‰tvo Dovje – Mojstrana. Vseskozi je bil ãlan upravnega odbora. Îe v letu 1946
so ustanovili Postajo GRS Mojstrana, ki ji je Janez
naãeloval vrsto let. Naslednje leto je nastal pri
dru‰tvu alpinistiãni odsek in tudi tu je bil dolgo
naãelnik. Kot vodja in najstarej‰i razsodnik je z
mladimi rodovi delal preudarno, uvajal tovari‰ke
odnose v organizaciji in upo‰teval najveãjo mero
zanesljivosti pri plezanju, skrbel za hitrost, uspe‰nost in varnost pri re‰evalnih akcijah.
Svoje planinske doÏivljaje je rad objavljal v Planinskem vestniku. Njegove ãlanke zasledimo od
leta 1937 naprej, pomembnej‰i med njimi so naslednji: Preko Barre des Ecrins (PV 1938, str. 135),
Velika noã v triglavski Severni steni (PV
1939/172), Triglavska Severna stena ob koncu zime (PV 1940/47), Osrednji steber Rogljice (PV
1946/11), Jugovzhodna stena Kukove ‰pice (PV
1947/219), Na silvestrovo v juÏni steni Kukove ‰pice (PV 1951/104), Mraku Janezu v spomin (PV
1954/28), Preko zapadne stene ·krlatice (PV
1955/518), Kukova ‰pica (PV 1955/632),
Durmitor (PV 1965/363), Spomini na doÏivetja v
V Zaveti‰ãu pod ·piãkom nas je pred mnogimi leti s svojo duhovitostjo, humorjem in
parolami, izpisanimi po stenah znotraj zaveti‰ãa, sprejemal oskrbnik Francelj. Vsako situacijo je obrnil na ‰alo, bivanje pod
njegovo streho je bilo pravi uÏitek. Tudi tokrat popoldne se nas je zbralo Ïe mnogo
preveã za normalno noãitev. Ljudje pa so
‰e kar prihajali. Mize v jedilnici so bile polne
in do noãi so obiskovalci sedeli tudi zunaj.
Vsake toliko je kdo, ki je sedel zunaj, zakriãal: »Francelj, prihajata ‰e dva, ‰e trije, ‰e
dva ...!«
Francelj pa: »Mejdu‰, spet bo treba porajklati to konzervo.« Mislil je na kovinsko
ogrodje zaveti‰ãa.
Ko smo bili Ïe prepriãani, da ne bo nikogar
veã, se na vratih pojavijo trije Zagrebãani.
Spet se stisnemo pri mizah, ‰e za tri. Ko
popijejo obvezni ãaj, vpra‰a gospa: »Bomo
dobili sobo za prenoãi‰ãe?«
»Ja, dobili boste sobo, t´ko kot vsi.«
»Katero ‰tevilko?«

26

gorah (PV 1967/208), Po Kugyjevih stopinjah (PV
1967/578), Jubilejna naveza v smeri Prusik-Szalay
(PV 1970/120), Za novo leto s smuãmi nad Luknjo (PV 1971/86), Mojstran‰ki alpinisti in re‰evalci v Zapadnih Julijcih (Alp. novice) (PV
1971/36), V kraljestvu Visokega Atlasa (PV
1972/476), âez Kopice na Dov‰ki KriÏ (PV
1976/119), Dve zgodbi (PV 1976/486), Po Dolgi
nem‰ki s sedmimi kriÏi (PV 1976/553), OÏiveli
spomini na nesreão (PV 1978/718), Pozimi na
Triglav (PV 1980/445), Zimski vzpon na ·krlatico
(PV 1980/555), Veliãina narave in planin (PV
1981/227), Moje prvo re‰evanje (PV 1984/69),
Naveza treh rodov (PV 1986/447), Bos na vrhu
Triglava (PV 1988/111), Preko Kopic na Dov‰ki
KriÏ (PV 1990/340). V PV 1987/73 najdemo zapis
Dragice Manfreda o Brojanovi 80-letnici.
Tako bogato Ïivljenje seveda v javnosti ni ostalo prezrto, poleg mnogih priznanj in odlikovanj
mu je izkazal ãast tudi predsednik Republike Slovenije Milan Kuãan, ki je gorni‰ko povezan z druÏino Brojanovih in se je osebno udeleÏil pogreba
in pogrebne ma‰e: zgledna pietetna gesta, polna
spo‰tljivosti do pokojnikove druÏine in do sedanjega triglavskega Ïupnika Franceta Urbanije.
Francelj malo pogleda v zrak, nato pa izstreli: »38, 39, 40!«
»Mi potrebujemo le eno sobo.«
»Dobili boste eno samo sobo.«
»Jo lahko vidim?«
»Seveda.«
Francelj odpre edini prostor, ki je za prenoãi‰ãa. Gospa pogleda: »Kje so pa vse
druge sobe?«
»Vse so tukaj, sosednje so pa na Vr‰iãu.«
Omizje je bruhnilo v smeh, gospa pa je nehala spra‰evati. Seveda ji je potem pojasnil vso majhnost in stisko in veseli so bili,
da so pod streho. Pojasnjeval je: »Sam si
dopovedujem, da imam toliko sob, kolikor
je pri‰lekov za noãitev.«
Je pa vedno skromnim obiskovalcem nudil
veã, kot je za razmere moÏno, zahtevne pa
si je do neke mere privo‰ãil.
Stane ·tucin
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S Planinskim vestnikom v leto 2003
NajbrÏ je treba prav vsem dosedanjim
urednikom Planinskega vestnika priznati, da
so z najbolj‰o vnemo in star‰evsko ljubeznijo
skrbeli za tega na‰ega skupnega ljubljenca,
ki navsezadnje tudi ni zadnje dete slovenske
kulture. Dana‰nji generacijski spomin nese
predvsem do Tineta Orla, ki slejkoprej ostaja
pojem; toda tudi Marjan Kri‰elj, ki si je upal za
njim prevzeti skrb za to teÏavno in ljubeznivo
galejico, ni pozabljen. Da seveda ne pi‰em o
Marjanu Raztresnu, ki je s ãasnikarskim posluhom in neverjetno marljivostjo leta in leta
skrbel zlasti za njegovo informacijsko tehtnost in ‰irino. Na podobno odliãni poti so dana‰nji uredniki, ki so sodobnim potrebam in
svojemu tehtanju primerno presnovali celotno podobo glasila; za zdaj se zdi, da so ubrali predvsem pot uravnove‰enosti med informacijsko in kulturno, naãelno in dru‰tveno,
‰odrovsko in alpinistiãno, priroãni‰ko in planinsko filozofsko funkcijo; dodali so moderno,
dinamiãno, z bogato sliko opremljeno zunanjost – in tako se lahko slovenski hribovci pohvalimo z redko odliãnim glasilom. Tako kot so
se pravzaprav lahko Ïe vsi rodovi doslej; vãasih resda malo bolj in drugiã malo manj, vsekakor pa zmeraj, od zaãetka naprej. Kdor ne
verjame, naj kdaj prelista kak‰en starej‰i letnik, kateregakoli: ne samo da bo osupnil nad
njegovo dokumentariãno vrednostjo, osupnil
bo tudi nad uÏitkom, ki se mu bo porodil ob
branju. Saj se je slog spotoma precej spreminjal; uredniki so dajali zdaj prednost enemu in
drugiã drugemu, zdaj z veãjim zdaj z manj‰im
potrpljenjem so objavljali otro‰ko ãiste in lepe (ãeprav pogosto zaradi ponavljanja precej dolgoãasne) izbruhe vi‰inskega navdu‰enja, toda v vsaki ‰tevilki spet je hribovska du‰a na‰la kaj, kar ji je bilo po meri. Zgodba se
z uspehom nadaljuje tudi zdaj, v drugem Ïivljenjskem stoletju Planinskega vestnika.
Opla, se zasaãim, tole se pa bere kot naroãena reklama! Kaj naj storim, se spra‰ujem, da popravim vtis? Niã, si pravim; kdor
verjame, sem mu hvaleÏen; kdor ne, mu bog
pomagaj, in meni z njim. Se pa popravljam:
vsaj jaz ga neizmerno rad berem, ta na‰ Planinski vestnik; zelo veliko sem mu dolÏan v
tem in drugaãnem smislu (v drugaãnem

predvsem »prej‰njemu« Marjanu Raztresnu
zapis o znameniti Angelci ·trosovi z Velega
polja; obljubil sem, napisal nikoli, pa je bila zelo prijazna in potrpeÏljivo vesela oskrbnica, ki
je veliko vedela, ãeprav jo je bilo teÏko razumeti).
Tako. Pa sreãno hodi, Planinski vestnik!
(Obrabljen in vendar iskren pozdrav!)
MatjaÏ Kmecl

(foto: Stane Klemenc)

Fiat lux!
... ali boÏiãno-novoletna hvalnica
Nepremagljivemu Soncu
Luã, slapovi luãi! Kraljevsko Sonce
izganja temo, ubija hlad zime,
zajahat’ nas vabi vedri val plime,
zmago oznanja v najskrivnej‰e konce.
Ne le v doline, na strme bregove,
spopada se z mrkosti ãrno noãjo!
Omeãit’ obljublja z re‰enjsko moãjo
srca in du‰e oglate robove,
razkleniti prsi jeão ledeno,
spustiti duha na rezke vi‰ave,
v jarki svetlobi pozdravit’ strupeno
bledico mrzle meglene niÏave.
O, Sonce! Zvesti povratnik Ïivljenja!
Tvoj lok ãez nebo je klic prebujenja.
Stanko Klinar
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Îelje … Ïelje … Ïelje …
Pred prihajajoãim novim letom smo v uredni‰tvu Planinskega vestnika nekaj ljubiteljev gora povpra‰ali o Ïeljah v prihajajoãem letu 2003. Vpra‰anje je bilo za vse enako, in sicer: »Kaj si Ïelite kot ljubitelj
gora v letu 2003?« Poglejmo, kaj so nam odgovorili.
TomaÏ Humar, alpinist

Vsem bralcem Planinskega
vestnika Ïelim vse, kar tudi
oni Ïelijo drugim.
Radi se ‘mejte, pa na hribe
ne pozab’te ...

Pavle Kozjek, alpinist

Leto 2003? Da bi bile gore
malo manj obremenjene s problemi in aferami iz dolin. Zase
pa predvsem to, da mi ne bo ãisto zmanjkalo ãasa zanje in da
se mi tudi v naslednjem letu uspe pripraviti za vsaj en dober
vzpon v visokih hribih.
AljaÏ Anderle, alpinist

Kot vsako leto bi tudi v novem letu rad gore doÏivljal neposredno, skozi ãiste in globoko
doÏivete izku‰nje, ki ãloveka pribliÏajo naravi, soljudem, predvsem pa postavljajo ogledalo
njemu samemu. Îelim, da bi se
ãim veã obiskovalcev gora zavedalo, da v gorah nismo gospodarji, paã pa gosti, in da se moramo tako
tudi ravnati. Skromno, spo‰tljivo in hvaleÏno. In ...
poskusimo se ãesa nauãiti iz prehojenih stopinj.
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Iztok Tomazin, alpinist

Zase in za prijatelje: moÏnost sodelovanja na kak‰ni
odpravi v visokogorje. Obilo
sreãe pri zahtevnih turah. Predvsem pa dovolj zdravja, odprtosti in modrosti za vse, kar
lahko dobimo v gorah ali zaradi njih.
Za druge obiskovalce gora: pamet v glavi, dobro opremo na sebi, dobre sopotnike ob sebi.
Za morebitne ponesreãence: ‰e bolje organizirano in usposobljeno gorsko re‰evalno sluÏbo.
Za gore: ãim manj »civiliziranih« posegov v
naravo in gomazeãih mnoÏic, med obiskovalci pa
ãim veã ekolo‰ko osve‰ãenih; takih, ki so jim gore
kaj veã kot turistiãna atrakcija ali ‰portni objekt.

Tone Sazonov – Tonaã, alpinist

Sem prijetno preseneãen,
da me sploh kdo vpra‰a, kak‰ne Ïelje imam v naslednjem
letu. ·koda, da nisi zlata ribica, ki bi mi gotovo izpolnila tri
Ïelje, ki jih pa raje ne povem.
Moja Ïelja je, da bi imel ãim manj Ïelja, ker le tako se jih bo veã uresniãilo, in da bi se izpolnile Ïelje moje druÏine. Na vsak naãin pa je ‰e Ïelja, da
bi pri‰el ‰e na kak tri- ali ‰tiritisoãak.

Marko âufar, oskrbnik Koãe na Gozdu

Marko Prezelj, alpinist

Da bi bilo prijazno sonãno
leto, zima s pravim pr‰iãem in
poletje, da reÏe‰ modrino na
nebu. Zato ker mislim, da delujemo na sonce, in ãe se dobro
poãutimo, pa tako veste, kaj je
potem!

V naslednjem letu si osebno Ïelim zdravja in druÏinske
sreãe ter dovolj moÏnosti, da
bom lahko uresniãil veãino
idej, ki sem jih Ïe in jih bom ‰e
privlekel na plano za izvedbo v
letu 2003.
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za leto 2003
Marija ·tremfelj, alpinistka

V letu 2003 si kot ljubiteljica gora Ïelim, da bi vsem, ki
se bomo podali v gore, zamere
in nesporazumi izgoreli v naporih in da bi bili hvaleÏni,
da smo lahko v tem ãudovitem
svetu, kjer Ïivljenje dobi pravo
vrednost in navade dolinskega Ïivljenja postanejo
resniãne pustolov‰ãine.

Adi Vidmajer, podpredsednik PZS

·e kako si Ïelim, da bi bilo
slovensko planinstvo tudi naprej ugledna in mnoÏiãna druÏina, ki jo vodijo spretni organizatorji in nesebiãni planinci.
Îelim, da bi nam bilo bogastvo lepot na‰ih gora, jezer, alpskih dolin ... v letu 2003 naklonjeno,
da bi s tiho sreão v srce spremali okolje, ki se nam
ponuja v naravi na vsakem koraku.

Natalija Gros, ‰portna plezalka

Îelim si, da bi bili ljudje
bolj solidarni glede samih smeti, saj gore vedno bolj postajajo odlagali‰ãe smeti. Pravim,
da kar prinese‰ s seboj, ‰e
odnesi nazaj! Njihova lepota
bi morala ostati veãna. Druga stvar je ta, da ljudje precenjujejo svoje sposobnosti ter svojo opremo
in se nepripravljeni podajajo v gore. Zato bi si Ïelela, da bi, preden se podajo kam vi‰e od mest, pomislili, kje so meje njihovih sposobnosti, in temu
tudi podredili izlet v gore, saj bi s tem veliko prispevali k manj nesreãam, pa ‰e gorskim re‰evalcem
bi prihranili marsikateri Ïivec!

Borut Per‰olja, predsednik
PD DomÏale

S svojo druÏino si obetam
nekaj otro‰ko razburljivih griãevskih doÏivetij (upam, da bo
Lukova teÏa v nahrbtniku ãim
manj‰a), v dru‰tvenem okolju
pa si Ïelim spro‰ãenosti in trdnih oprimkov (in da bi DomÏalski dom zdrÏal do
petdesetletnice v avgustu). Upam, da bo tudi Planinski vestnik ohranil vznemirljivo napetost priãakovanja ob vsakokratnem izidu in da bomo obiskovalci gora znali prisluhniti govorici narave.

Jana Racman, vodja pisarne
PZS

Îelim, da bi vsi obiskovalci gora preÏiveli veliko nepozabnih ur med tratami in planinskim cvetjem, v gostoljubnih planinskih koãah, pa ãeprav ne le tedaj, ko se gore prijazno smehljajo v soncu. Vãasih so ‰e lep‰e in prvobitnej‰e takrat, kadar se jezijo in divjajo v svojem
spro‰ãenem elementu. Îelim, da bi bilo ‰tevilo nesreã manj‰e in da bi obiskovalci upo‰tevali napotke za varno hojo.
Zame je najlep‰a jesen, ko gore zaÏare v svoji
pisani podobi. Rdeãa bukev, rumeni macesen, zelene smreke, bele skale in siva meli‰ãa pritegnejo pogled in s potepom, pa ãeprav le v dolino Radovne,
v Krmo ali Tamar napolni‰ »baterije«. Zato Ïelim,
da bi lepoto narave ob dana‰njem neusmiljenem
tempu Ïivljenja pribliÏali vsem, zase osebno pa, da
bi mi bil ãas, namenjen sprostitvi, bolj naklonjen
kot v letu, od katerega se poslavljamo.
Vsem skupaj Ïelim sreãno 2003.
Pogovarjal se je Vladimir Habjan
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Priznanja za zasluÏno delo
Predsednik republike Milan Kuãan je
za poÏrtvovalno in vztrajno delo v planinski organizaciji na posebni slovesnosti v sredo, 13. novembra 2002, izroãil
odlikovanja ãastni znak svobode Republike Slovenije zasluÏnim ãlanom Planinske zveze Slovenije: BoÏidarju Jordanu,
JoÏetu Melan‰ku, JoÏetu Stanoniku,
Danilu ·kerbinku, Adiju Vidmajerju in
Tonetu ·karji (v odsotnosti). V nagovoru na slovesnosti je predsednik poudaril, da v letu gora prejemajo visoka priznanja za svoje delo in zasluge, hkrati
pa je s tem ovrednotena posebna navezanost Slovencev na gore. Po predsednikovem mnenju je to poseben ãustven odnos, ki se kaÏe v na‰em izroãilu. Nekdaj so ljudje doÏivljali hribe kot
nekaj, kar jih je loãevalo. Prav po zaslugi tistih, ki so nam odpirali in pribliÏevali gore, pa so te danes za Slovence
nekaj, kar ljudi povezuje in zdruÏuje, kar
jih uãi solidarnosti in tovari‰tva, vsega
tistega, ãesar nam morda ne daje veã
tekmovalno Ïivljenje v dolini. Pred podelitvijo je predsednik sprejel oÏje vodstvo PZS. Franci Ekar je ob tej priloÏnosti v imenu Planinske zveze Slovenije
Milanu Kuãanu podelil naziv ãastnega
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ãlana PZS in plaketo ‰tirje srãni moÏje
– prvi pristopniki na Triglav, delo akademskega kiparja Stojana Batiãa.
(V. H., foto: V. H.)

Prejemniki odlikovanj s predsednikom Kuãanom
Ob prejemu odlikovanja ãastni znak
svobode RS se iskreno zahvaljujemo
vsem planinskim prijateljem, planinskim
dru‰tvom in drugim, ki so nam izrekli ãestitke!
BoÏo Jordan, JoÏe Melan‰ek, JoÏe
Stanonik, Tone ·karja, Danilo ·kerbinek
in Adi Vidmajer.

Meddru‰tveni odbori planinskih dru‰tev
Ob zakljuãku mednarodnega leta gora priãenjamo s predstavitvijo meddru‰tvenih odborov (MDO) planinskih dru‰tev v Sloveniji. Trenutno imamo dvanajst takih odborov, ki imajo vlogo koordinatorjev med planinskimi dru‰tvi (teh
je 238) in Planinsko zvezo Slovenije. Ta regijski planinski organ (po letu 2004 bo
pokrajinski) sestavljajo planinska dru‰tva, ki so geografsko (lahko tudi po Ïelji
dru‰tva) najbliÏja sredi‰ãu ali sedeÏu, kjer se nahaja meddru‰tveni odbor: Pomurje, Savinjska, Podravje, Ljubljana, Gorenjska, Dolenjska, Notranjska, Koro‰ka, Zasavje, Kamni‰kobistri‰ka, Posoãje in Primorska. Kako pomembno vlogo v
planinstvu igrajo meddru‰tveni odbori, je razvidno iz dobrega povezovanja
med dru‰tvi in PZS, ‰e posebno v ãasu naãrtovanja razliãnih akcij: izobraÏevanj,
izletov – pohodov, oznaãevanja planinskih poti, upravljanja s koãami, varstva
gorske narave, dela vodnikov, dela mladih itn.
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Koro‰ki meddru‰tveni odbor
Osebna izkaznica:
Sestavljen je iz 12 obãin in 16 planinskih dru‰tev, v katerih je skupaj 6364 ãlanov PZS.
Trenutno povezuje ‰estnajst dru‰tev: Planinski klub Peca – Ol‰eva, PD ârna, PD MeÏica, Alpski klub MeÏica, PD Prevalje, Postaja GRS Prevalje, PD Ravne, PD Dravograd, Rekreacijsko PD Dolga pot Dravograd, PD Slovenj Gradec, PD Mislinja, PD Bricnik Muta, PD Vuzenica, PD Radlje, PD OÏbolt – Kapla, PD Ribnica na Pohorju. Zelo dobro je razvejana dejavnost ‰estih odborov pri MDO Koro‰ke: mladinskega, ki ima 10 registriranih odsekov po
planinskih dru‰tvih, 13 vodni‰kih odsekov s 43 mladinskimi vodniki ter 107 vodniki PZS, 13 odsekov za pota s 53 markacisti, ki skrbijo za 58 poti. Varstveniki gorske narave imajo 11 odsekov s 60 gorskimi straÏami. Kar 12 koã je v domeni planinskih dru‰tev Koro‰ke. Na Koro‰kem je GRS Prevalje z 32 re‰evalci in 21 obve‰ãevalnimi toãkami.
V letih po plebiscitu (10. oktober 1920), ki je Koro‰ko loãil od matiãne deÏele, je planinstvo doÏivelo pomemben razvoj: ustanovljene so bile ‰tiri podruÏnice Slovenskega planinskega dru‰tva – leta 1919 Mislinjska v Slovenj Gradcu, leta 1921 na Prevaljah, leta 1926 podruÏnica Peca v MeÏici in leta 1939 v Dravogradu. Marca leta 1977 je bil ustanovljen Meddru‰tveni odbor planinskih dru‰tev Koro‰ke. Kot predsednik ga je 18 let uspe‰no vodil Pavli Stropnik, za njim je delo uspe‰no nadaljeval Mirko Mlakar, ki v letu 2002 predaja planinsko ‰tafeto predsedniku PD Slovenj Gradec gospodu Arihu. Koro‰ki planinci so se vsa leta
obstoja meddru‰tvenega odbora dokazovali z velikimi doseÏki v vseh elementih planinstva.
Adi Vidmajer

Dnevi varstva pred sneÏnimi plazovi
V zimi 2002-2003 bodo Dnevi varstva pred sneÏnimi plazovi potekali v soboto, 18., in nedeljo, 19. januarja, v Vadbenem centru Slovenske vojske na Pokljuki. Zbor udeleÏencev je ob
8. uri. V soboto dopoldne bodo predavanja, popoldne terensko delo, v nedeljo pa tura v
spremstvu gorskih re‰evalcev. Zakljuãek izobraÏevanja bo ob 13. uri. Prijave sprejema pisarna GRS Slovenije na naslov: PZS, DvorÏakova 9, 1000 Ljubljana do 10. 1. 2003. Kotizacija
je 3.500 SIT in se plaãa ob prihodu na Pokljuko. Zaradi nastanitvenih kapacitet je ‰tevilo
udeleÏencev omejeno na 50.

Predsednik PZS ãestital Drnov‰ku
Predsednik Planinske zveze Franci Ekar
je ãestital Janezu Drnov‰ku ob izvolitvi
za predsednika drÏave Slovenije. V ãestitki je izrazil Ïeljo in priãakovanja, da
bo Drnov‰ek naklonjen obseÏnim planinskim prostovoljnim aktivnostim, ki jih
opravlja planinska organizacija. Ekar je
predsedniku predlagal skupni razgovor,
na katerem bi ga predstavniki Planinske
zveze seznanili z naãrti za prihodnji razvoj planinstva.

Pripravni‰ke ture
Za potrditev naziva vodnik PZS je potrebno po uspe‰no opravljenem izpitu opraviti ‰e vsaj pet tur pod nadzorom mentorja. Pa je nekdo, ki se mu je precej mudilo pridobiti naziv, vpra‰al:
»Se mi bodo ture, ki sem jih opravil pred
izpitom, tudi upo‰tevale kot pripravni‰ke, ãe mi jih bo mentor podpisal?«
»Pripravni‰kih tur ne more‰ narediti pol
leta prej oziroma pred izpitom. To je tako, kot ãe bi dobival otro‰ki dodatek leto
dni pred rojstvom otroka!« B. P.
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Po grebenu
na Lovrenc
Raztresene domaãije govore
Besedilo: Milka Bokal

Nevihta je odvr‰ala, ozraãje se je umirilo in
sonce je stopilo oblake na Polhograjskem. Gora,
Lovrenc, je zeleno vabila zraven Prapro‰kega griãa in Velike trave in Ïelja se je prebila v odloãitev.
Poletno sonce ni prizana‰alo s pripeko, ko se je
korak napotil po stezi, ob kateri je na drevesu oznaka »zahtevna pot«. Od jasli, ki so pozimi dobrodo‰la hrana divjadi, je viselo ‰e nekaj sena. Zrak je bil
poln poletnih vonjav gozdnih dreves in roÏ. Posamezne skale se belijo iz povresel trav. ·e posebej so
izrazite nad Tur‰ko dolino. Tu naj bi v preteklosti
pri‰le prav za odvrnitev Turkov. Preganjani naj bi
jih valili nanje. Pogled nazaj poãasi razkriva cerkvice: na Koreni, v ârnem Vrhu, na Setniku in na Bri‰ah. âisto ozraãje jih je tako pribliÏalo, da so kot
izrisane. ·tirje planotasti, drug drugemu podobni
pomoli so se v preteklosti izoblikovali nad dolino
Male vode. ·tebavnikov in Ravnohribov imata domaãiji na zgornjem koncu, pri Lepinu je spodaj,
·kofije pa so Ïe celo naselje. Ljudsko izroãilo pravi,
da so lego zgoraj kmetije izbrale zaradi odvoza gnoja. Gnoj je teÏak in ga je bilo laÏje voziti navzdol. V
tej hribãkasti pokrajini so tudi drugod raztresene
domaãije. Kot majãkena gnezda tiãijo med gozdovi. Okoli njih so temno zelene njive koruze in bledo rumene zaplate strni‰ã, kjer je raslo Ïito. Svetlo
zelenkaste ko‰enine poko‰ene otave se z njimi stapljajo v razgibano barvito pokrajino. Ta pisanost
naravnih barv okrog domaãij je odraz Ïivljenja na
njih. Tam, kjer se okrog hi‰ razprostira enoliãen
rjav svet, pa je Ïivljenje Ïe zamrlo ali pa uga‰a. Slamnate suhe bilke so simbolni spomenik tistim, ki so
Ïiveli in garali na teh bregovih. Potem te olesenele
iglice zlomijo hladni jesenski vetrovi in deÏevje.
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Sv. Lovrenc nad Polhovim Gradcem
(foto: Stane Klemenc)
Tudi ob tej stezi je tako. Gosta, ostra, ‰e ne suha trava, ki jo sem in tja popestrijo lilaste kepice
glavinca in drugih poletnih roÏ, spominja, da so jo
tudi na teh strminah nekoã kosili. Borovci jih vedno bolj zara‰ãajo in njihove veje se dvigujejo v sinjino neba. Potem se mednje pome‰a grmiãevje
gabra in jesena, ki sili na potko. Steza se skoraj
zravna in spet dvigne. Pogled na Polhov Gradec
zajame tudi grajski park. Njegove lepe geometriãne oblike in pisanost cvetja v njem mu dajejo elegantno podobo. Taka je pritikala tistim, ki so se
nekoã sprehajali po njem in Ïiveli v gra‰ãini.
V di‰eão poletno soparo je planilo opoldansko
zvonjenje. PokaÏe se belina lovren‰ke cerkve. ·e
skok ãez obzidje in cilj je za danes doseÏen. Spomin na na‰o gara‰ko kmeãko preteklost in dana‰njo delavnost po teh poboãjih, robovih in dolinah pa ne zatrt.
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Nanos
Drobno premi‰ljevanje o poeziji, letenju in ljudeh
Besedilo: Milena OÏbolt

Kak‰en je in kako se obna‰a
Vsekakor ga ‰tejem za kar resen hrib, z izdelanim karakterjem in trdnimi principi. Pokonãnimi
seveda. Z zaplatami ametistne moÏine, skritimi
potonikami, silovito burjo in presenetljivimi pogledi. Tudi s kak‰no nevihto, toão in treskanjem.
Pa z vzpodbudnimi in prijaznimi napisi ob poti, a
tudi obeleÏji, ki sporoãajo o ponesreãenih in umrlih planincih.
âe takole na hitro pomislim na Nanos – kaj se
mi najprej prikaÏe? Pogled na zelene ‰trukeljce z
razgledi‰ãa tam nekje na pol vi‰ine, vse enake in
tesno poloÏene drug poleg drugega, kot bi jih Velika gospodinja dala vzhajat in bodo zdaj zdaj poromali v peã. Posameznih imen jim ne vem, v karti pi‰e le Vipavska Brda ... Potem se postavi pred
notranje oãi prenoãevanje na vrhu v nekem majcenem prostorãku, tako ozkem, da je bilo treba
postaviti nahrbtnik na hodnik, ãe si hotel zapreti
vrata; pa hoja po travnati planoti tja do Abrama in
potem dol v Vipavo – pri spustu po razdrapani poti opiranje na grãavo palico, ki se v najveãji strmini nesramno zlomi in s ‰trcljem kresne po glavi
(»Saj si se sama, kolikor si se hotela, ha, ha!«). Îuljev tistikrat ni bilo, paã pa korakanje po Vipavi z
lepim modrikastim roÏiãkom na ãelu. Kaj vse se
zgodi ãloveku! Tudi to, da mu razdivjana burja na
Nanosovi Ple‰i iz Ïepov izpiha denar in ga raztrosi naokoli. âeprav le nekaj desetakov, a je zelo pouãno ... (»Pomislite, kak‰na nemarnost! Urejen
ãlovek nosi denar vendar v denarnici!!«).

Torbarji, koÏarji, ãufarji
TrÏaãani, predvsem pa Postojnci – torbarji, ker
so iz zmajeve koÏe torbo naredili – mnoÏiãno oblegajo Nanos vsako nedeljo, pa ‰e med tednom, ka-

dar se nimajo kam dati. S slednjimi se LoÏanje in
Cerkniãani v imenu dobrih sosedskih odnosov tradicionalno soãno »‰potamo«. Saj ne, da imam sama
kaj proti njim, Postojncem, nasprotno, nekaj prav
odliãnih du‰ poznam med njimi, a draÏimo se Ïe
od pamtiveka, ãe za drugega ne, pa zato, da nam
kri ne zastane. Oni nam pravijo koÏarji – zaradi lo‰kih strojarjev polhovih in tur‰kih koÏ – in ãufarji,
zaradi furmanov in prevozni‰tva, znajo pa si ‰e marsikaj izmisliti. DolÏni jim pa nikoli nismo ...
A tudi od vsepovsod drugod lezejo ljudje nanj.
Tako sreãam kdaj stare prijatelje, s katerimi se
le tu in tam ‰e sli‰imo in vsakiã znova obÏalujemo,
ker se ne utegnemo obiskati in v miru kak‰ne pametne reãi. Kako se bomo obiskovali, ko pa bezljamo po hribih! Namesto da bi se nerode vnaprej
zmenili, recimo na Nanosu, in ostali skupaj ves
dan. Kaj se vam zdi, Tea, Silvan, MatjaÏ?

Pot za muãna premi‰ljevanja
Tista dolga pot naokoli mimo svetega Hieronima je zelo primerna za kak‰na muãna premi‰ljevanja. âe ti je do cviljenja, jamranja, smiljenja samemu sebi – kar daj, privo‰ãi si. Tu ne bo‰ nikogar
motil in zanesljivo ti bo prihranjeno poniÏanje, da
bi v oãeh drugih razbral svojo pomilovanja vredno
revo, ‰ibkost in mizerijo. Pot ni posebno obljudena, traja pa dovolj dolgo, da se izcmeri‰ in potem
zlagoma vse lepo pretehta‰, loãi‰ bistveno od nebistvenega, najde‰ pogum, da stvar pogleda‰ ‰e z
druge strani, morda spozna‰, da se ni vredno Ïreti, da »se nobena juha ne poje tako vroãa, kot se je
skuhala«, in da bo Ïe nekako ‰lo. Na zunaj se ni
niã spremenilo, vendar je zorni kot na teÏave drugaãen, gleda‰ bolj od daleã in predvsem od zgoraj,
zato tisto neznosno glodanje od znotraj poneha,
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tesnoba se razkadi, jeza ukroti, poãuti‰ se oãi‰ãen
in okrepljen. Nazadnje zacepeta‰ nestrpno: »Naj
zdaj kar pridejo sitnosti in problemi! Ja sam júnak
od Bogá, ne bojím se níkoga!« Poãuti‰ se kot Tarzan, ki bo zdaj pobobnal po prsih in zarjul dol v civilizacijsko dÏunglo. To so ta ãudeÏna hribovska
zdravila, te ãarne vode in ãudodelne roÏe, ti Zlatorogovi zakladi. Vendar pa sami ne pridejo k tebi
in tudi za denar se jih ne dobi.

Ogledalo in kaj vidi‰ v njem
Ne govorim na pamet. Z Marjeto, Tolminko,
sva nekoã na tej poti zaostali daleã za ãredo, govorili ko deÏ, se ustavljali in si razkazovali srãne rane.
Muãno poãetje, celo v hribih. Pravzaprav nevredno zapriseÏenega planinca, saj te na‰e du‰e so –
priznajte – vse po vrsti vsaj malo ranjene, prikraj‰ane, prizadete, popraskane, obtolãene – ãemu
sploh govoriti o tem. Naju pa je prav tisti ãas hudo krotoviãilo, blodili sva po meglenih pokrajinah
notranjega vesolja, ne vedoã, kam naj bi pri‰li. Pa
sva preÏvekovali ... In si navsezadnje zaupali, da
sva odkrili ogledalo v pesmih, v poeziji, v umetnosti. Pretreslo naju je, kar sva uzrli v njem: bitje, ki
ima krila, s katerimi lahko leti zelo visoko, a si puli perje – ker se boji. Vi‰ine. Vsega.
Ko se kdaj sreãa‰ v globoki in iskreni izpovedi
resniãnega umetnika, je to lahko moãno zdravilo.
LaÏe se je sooãiti s sabo tako, preko izpovedi, izraza nekoga drugega. A je tudi to redko, prava milost. Z milostjo je pa Ïe tako, da ni prav gosto posejana.
Takrat sva posku‰ali druga drugi vsaj popihati
srãne bu‰ke, potem ko so se bile tako nepriãakovano razgalile, zakaj te reãi lahko zares zdravi le
ranjeni zdravilec – tisti, ki je sam izkusil. Drugi ne
vedo, kajti tu ni predpisanih postopkov, tehnolo‰ke predvidljivosti, receptov. Zato so prijatelji in
druge bliÏnje du‰e najbolj‰i in edini zveliãavni terapevti za marsikaj.
Toda ptiãi se ne uãijo vzletati s tal, ampak z vi‰ine kro‰enj in streh, ker je laÏje. Mi pa s hribov. Z
Nanosa na primer. Tudi z Marjeto sva takrat sku‰ali poleteti. Navznoter. Presneto, kje si, Marjeta?
·e bere‰ pesmi? Da te Ïivljenje vsake toliko zmikasti, ne dvomim. Zdi se, da se le tako izcedi iz nas,
kar je nebistvenega.
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Sv. Hieronim (foto: Stane Klemenc)

Slovo, eno od mnogih
A da se vrnem k Postojncem. Ko se v mraku
ves preÏarjen od naporov, burje, sonca in ãudovitih razgledov s potolaÏeno in pomirjeno du‰o kje
pod Nanosom poslavlja‰ od njih, ti v pozdrav po
stari ‰egi zrecitirajo:
»Lehko nouã,
eno bouho ze pomouã!
âe te piãi,
pa mene pokliãi!«
Ne verjamem, da jih je res varno poklicati, zakaj falotje bi te nemara ‰e ob bolhe spravili!! ·koda bi bilo, kajti kar ima‰, je dobro, pravi ljudski
glas – pa ãeprav smolo, ‰peh, bolhe ali u‰i ...
Mi smo ãisto drugaãni; privo‰ãimo vsem:
»Lehko nuã,
eno bouho ze pomuã,
pa ‰e mal’ uo‰i,
de se laÏje spi!«
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Nanos
Iz Podnanosa sta na voljo
dve moÏnosti:
1. Mimo Abrama: po gozdu in po
planoti do kmetije Abram
(2.30 ure), nato pa ‰e pribliÏno
dve uri po planoti do Vojkove
koãe.
2. Deloma po stezi in deloma po
cesti do lovske koãe, kar traja pribliÏno dve uri, nato pa ‰e
pribliÏno uro in pol do Vojkove
koãe mimo cerkvice svetega
Hieronima.
Iz Vipave:
1. Do vasice Gradi‰ãe in nato po
zavarovani plezalni poti (zelo
zahtevna pot) do vrha Gradi‰ke Ture, nato do Abrama in
naprej do Vojkove koãe. Plezanja je za dobre pol ure, do
Abrama pa ‰e pribliÏno dve
uri hoje.

Nekaj koristnih napotkov
povzpetniku na Nanos
(zbrala NeÏka Smrekar, PD Postojna, priredila
Milena OÏbolt)

Poti na Nanos:
Najbolj obiskana je pot iz Razdrtega, kakih 13 km od
Postojne.
Dostopi do Razdrtega:
–

po avtocesti iz Ljubljane (60 km),

–

redni avtobusi za Koper (izstopite na kriÏi‰ãu pred
Razdrtim),

–

redni avtobusi za Novo Gorico (pelje skozi vas),

–

vlak do Postojne, naprej avtobus.

âe smo pri‰li z avtom po avtocesti, peljemo do izvoza v Razdrtem, nato v vasi zavijemo levo; ãe smo pri‰li po
stari cesti iz ljubljanske ali koprske smeri, zavijemo desno,
vozimo nekaj sto metrov proti Velikemu Ubeljskemu in
takoj po preãkanju avtoceste parkiramo.
Iz Razdrtega gremo na vrh Nanosa lahko po dveh
poteh: kraj‰i, strmej‰i, in dalj‰i, poloÏnej‰i; lahko ju tudi
zdruÏimo v kroÏno pot.
Iz Velikega Ubeljskega markirana in dokaj zloÏna pot
veãinoma skozi gozd. 1.30 ure.
Iz Predjame skozi vas Strane po vzhodnem poboãju
Nanosa. Skupaj dobre ‰tiri ure.

2. Iz Gradi‰ãa naokrog po stezi
skozi gozd do vrha in nato k
Abramu, skupaj pribliÏno dve
uri in pol do tri ure hoje.
Na Nanos lahko pridemo tudi po cesti, ki se odcepi
pred Podnanosom, pribliÏno 14 km. PribliÏno pol je asfaltirane, ostalo mestoma slab makadam. Pot je primerna
tudi za kolesarjenje.
Opisi: Vodnik po planinskih postojankah v Sloveniji
(ZaloÏba PZS); Slovenska planinska pot (ZaloÏba PZS); 111
izletov po slovenskih gorah (Sidarta); 50 zavarovanih plezalnih poti (Sidarta).
Zemljevidi: Notranjski kras, 1:50.000.
Vojkova koãa na Nanosu je odprta:
–

od 1. 5. do 30. 9. vsak dan razen ponedeljka,

–

druge mesece od petka popoldne do nedelje zveãer,

–

za skupine jo odprejo tudi ob drugih dneh po dogovoru z oskrbnikom ali PD.

Telefon v koãi: 05/726-45-29, PD Postojna pa na
041-688-696.
V koãi je 62 skupnih leÏi‰ã v 4 sobah in ena soba s 4 leÏi‰ãi.
MnoÏiãni pohodi:
V marcu zimski pohod na Nanos, jeseni, prvo nedeljo
v septembru pohod Sto druÏin na Nanosu.
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Helikoptersko
smuãanje – ne, hvala!
Obremenitve iz zraka ‰kodljive za gorski svet
Besedilo: Martin ·olar
Fotografiji: Andreja Braganini

Z izrazom »heliski« ali helikoptersko smuãanje oznaãujemo smuãanje v naravnem okolju, kjer
smuãarje s helikopterjem prepeljejo na vrhove gora, od koder ti nato odsmuãajo v dolino. Gre torej
za neko vrsto turnega smuãanja izven urejenih
smuãi‰ã, pri katerem se udeleÏenci na izhodi‰ãe
spusta ne povzpnejo pe‰, paã pa jih tja pripelje helikopter.
V Sloveniji do sedaj ne opaÏamo mnoÏiãnej‰ega helikopterskega smuãanja. Do pred nekaj leti
sta bila edina helikopterska prevoznika pri nas le
policija in vojska. Razen redkih izkori‰ãanj svojih
pooblastil in priloÏnostnega prevoza smuãarjev na
nekatere vrhove ali izhodi‰ãa za smuãanje v dolino (npr. Kredarica, Hribarice, Krn, Vogel) se navedeni instituciji nista ukvarjali s komercialnim
prevozom smuãarjev.
S pojavom zasebnih helikopterjev v Sloveniji
pa sta se pred nekaj leti (od 1996 naprej) poveãali tudi moÏnost in ponudba za helikoptersko smuãanje v na‰ih gorah. Najveã preletov za potrebe tovrstnega smuãanja smo beleÏili v Karavankah
(Dov‰ka Baba, Stol), izvajalec prevozov je bil
Franc Stroj, sodelovali pa so tudi nekateri gorski
vodniki in re‰evalci. Îe takrat so Komisija za varstvo gorske narave pri Planinski zvezi Slovenije
(PZS), Lovska zveza Slovenije, odbor CIPRA
(Mednarodna komisija za varstvo Alp) in ‰e nekateri zavedni posamezniki na problem opozorili tako Ministrstvo za okolje in prostor kot tudi Ministrstvo za promet in zveze. V naslednjih letih je bilo helikopterskega smuãanja manj, od leta 2000
pa spet beleÏimo poveãano ponudbo in tudi izva-
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janje te dejavnosti. Glavni ponudnik je podjetje
Hudournik iz Celja, helikoptersko smuãanje pa se
je s sodelovanjem gorskih vodnikov in re‰evalcev
izvajalo predvsem v Kamni‰ko-Savinjskih Alpah.
Tudi v zaãetku leta 2002 so bili na problem helikopterskega smuãanja in ponudbe podjetja Hudournik opozorjeni pristojni ministrstvi, PZS in
ZdruÏenje gorskih vodnikov.

Obremenitve za okolje
Helikoptersko smuãanje pomeni velike okoljske obremenitve in je v veãini alpskih drÏav prepovedano ali moãno omejeno, saj zdruÏuje za okolje
in naravo moteãe elemente turnega smuãanja in
zraãnega prometa.
1. Zaradi tovrstnega smuãanja pride do poveãanja hrupa v gorskem svetu. Zaradi relativne
majhnosti so slovenske Alpe ‰e posebej obremenjene in je zraãni promet za naravo ter tudi za ljudi (domaãine, obiskovalce) moteã.
2. Poveãani hrup izredno moteãe vpliva na prostoÏiveãe Ïivalske vrste, ki zimo preÏivljajo v
nekak‰nem polaktivnem stanju na prezimovali‰ãih. Zaradi nenadnega pojava zraãnega plovila in nenadne, veãkrat poveãane jakosti hrupa Ïivali paniãno reagirajo. Adrenalinske reakcije, brezglavi beg po zahtevnem terenu, dostikrat po visokem snegu, vse to lahko pripelje
tudi do pogina, padcev ali skokov v prepade.
Izguba energije je zelo velika, Ïivali jo v zimskem ãasu zelo teÏko nadomestijo. Zaradi poskusa nadome‰ãanja se poveãa objedanje mladja, kar poslediãno pelje k ‰kodi v gozdu. Ne-
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naden pojav plovila in obremenitev zaradi
hrupa sta zelo nevarna za vrste, ki so pozimi
breje (posebej gams, kozorog), saj prihaja do
spontanih izgub zarodka oziroma motenj pri
njegovem razvoju.
3. Helikopterski prevoz smuãarjev je ‰e posebej
problematiãen v na‰ih razmerah, ko helikopter dobr‰en del do vrha leti v obmoãju gozda
in gozdne meje, kjer se zadrÏuje divjad. âe se
primerjamo z ostalimi Alpami, kjer so gore
precej vi‰je, so obremenitve pri nas veãje.
4. Zaradi delovanja helikopterskih motorjev prihaja do poveãane onesnaÏenosti zraka. Gorivo
za zraãna plovila ima veliko vsebnost du‰ikovih
spojin, kar se kaÏe v visoki vsebnosti du‰ikovih
plinov v izpustih. Du‰ikove emisije pa so za vegetacijo med najnevarnej‰imi.
5. Tudi pri helikopterskem smuãanju prihaja do
nesoglasij z ostalimi uporabniki prostora. Tu
mislimo predvsem na domaãine (hrup v krajih
pod gorami), lovce in ne nazadnje tudi druge
obiskovalce gora (gornike, smuãarske tekaãe,
turne smuãarje).
Razlog za mnoge omejitve in prepovedi v tujini
so bile tudi ‰tevilne nesreãe, predvsem zaradi plazov. Pri obiãajnem turnem smuãanju ob vzponu
smuãar, ki je praviloma tudi tehniãno in kondicijsko izurjen ter gore pozna, spozna in opazuje razmere, predvsem sneÏne razmere in nevarnosti za
plaz. Nevarnostim se pravi turni smuãarji tako lahko umaknejo, turo prekinejo ali podobno. S helikopterjem pa na vrhove prihajajo smuãarji, ki hribov in trenutnih razmer ne poznajo in obiãajno niso dovolj ve‰ãi turnega smuãanja. V podkrepilo temu lahko navedemo zdrs in teÏje po‰kodbe povsem
neizku‰ene in neve‰ãe smuãarke, ki so jo januarja
1997 do Pre‰ernove koãe na Stolu pripeljali s helikopterjem Franca Stroja. Pri nesreãi je morala posredovati GRS s pomoãjo policijskega helikopterja.

Primeri omejitev
V drÏavah alpskega loka veljajo razliãne regulative, ki urejajo helikoptersko smuãanje. Na Bavarskem v Nemãiji, kjer so vse nem‰ke Alpe, je helikoptersko smuãanje prepovedano. Osnova je
zvezni zakon o zraãni plovbi. V Franciji velja popolna prepoved, prepovedano je pristajanje. V Italiji so razlike po provincah, npr. v Piemontu in av-
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Helikopter pri Pre‰ernovi koãi na Stolu

tonomni provinci Aosta je dovoljeno. Veljajo pa
omejitve v zavarovanih obmoãjih in prepovedi v
parkih. V provinci JuÏna Tirolska je tovrstno smuãanje prepovedano, osnova pa je deÏelni zakon o
varstvu narave in krajine. V ·vici je pristajanje helikopterjev za kakr‰ne koli namene dovoljeno le
na oznaãenih in predpisano opremljenih heliodromih. Takih lokacij je 43 nad 1100 metri nadmorske vi‰ine. V narodnem parku Engadin je
prepovedano helikoptersko smuãanje. V celotni
Avstriji z izjemo deÏele Vorarlberg je helikoptersko smuãanje prepovedano. V Vorarlbergu pa sta
dve predpisani in dovoljeni pristajalni mesti.
V Sloveniji razen splo‰nih doloãil, konvencij
in predpisov s podroãja zraãnega prometa, ki pa
so predvsem tehniãne narave, konkretnih omejitev za zdaj ni. Zakon o letalstvu sicer omogoãa
omejevanje letenja nad obmoãji posebnega pomena za varstvo narave ali okolja, Ïal pa niso pripravljeni podzakonski akti.
Obveznosti pri varovanju okolja in narave v
gorah, tudi pred ‰kodljivimi vplivi helikopterskega smuãanja, izhajajo iz ‰tevilnih konvencij. Slovenija je podpisala Alpsko konvencijo (1991) – Konvencijo o varstvu Alp (ratificirana 1995), ki ima
status zakona. Podpisnice se obvezujejo za omejevanje tak‰nih turistiãnih in rekreacijskih dejavnosti, ki ‰kodijo okolju in ‰e posebej zavarovanim
obmoãjem. Bonska konvencija (podpisana in ratificirana 1998) je konvencija o varstvu selitvenih
prostoÏiveãih Ïivali, doloãa pa izvajanje in varovanje posameznih mirnih con pred hrupom v zraku
in vznemirjanju na tleh. Te mirne cone predstavljajo obãasna in stalna bivali‰ãa selitvenih vrst in
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veljajo za ptice, parkljasto divjad in zveri. Bernska
konvencija (podpisana in ratificirana 1999) je
konvencija o ohranjanju prostoÏiveãega evropskega rastlinstva in Ïivalstva ter njunih naravnih Ïivljenjskih prostorov. Njen 6. ãlen prepoveduje
vznemirjanje prostoÏiveãih Ïivali v ãasu razmnoÏevanja in vodenja mladiãev, posebej to velja za prezimovali‰ãa in teÏke zimske razmere.
Zakon o Triglavskem narodnem parku na celotnem obmoãju parka prepoveduje uporabo zraãnih
plovil razen za potrebe rednih dejavnosti (oskrbo
objektov v visokogorju, oskrbo meteorolo‰ke sluÏbe,
pripravo raziskovalnih in dokumentarnih gradiv)
ter za re‰evalne namene, uporabo voja‰kih zraãnih
plovil v izjemnih razmerah in aerosnemanja v okviru geodetskih del. Na tej osnovi je v TNP prepovedano in kaznivo vsako komercialno prevaÏanje potnikov, kar velja tudi za helikoptersko smuãanje.

Enotno proti helikopterjem
Gorski ekosistemi v Sloveniji so vse bolj ogroÏeni tudi zaradi turizma in prostoãasnih dejavnosti.
Mednje brez dvoma sodi helikoptersko smuãanje.
Iz do sedaj zapisanega je jasno razvidno, da je tako
smuãanje problematiãno predvsem za Ïivalske vrste. Gre za vrste in njihova bivali‰ãa, ki so v gorskem svetu posebej obãutljivi ter predstavljajo krhke in ogroÏene ekosisteme. Vsaka dodatna obremenitev lahko vodi v po‰kodovanost, uniãenje ali
celo izginotje vrste. Hrup zraãnih plovil v gorskem
svetu pomeni veliko obremenitev tudi za ljudi, ki v
gore prihajajo zaradi fiziãne in duhovne sprostitve,
namesto ti‰ine in miru pa se sreãujejo z neprestanim ropotom letalskih in helikopterskih motorjev.
Razen naravovarstvenih problemov in obremenitev za ljudi pa je prisotno in ne nepomembno vpra‰anje gorni‰ke etike. Omenjen je bil tudi
problem nesreã. Morda helikoptersko smuãanje v
Sloveniji ta trenutek ni velik problem, lahko pa ob
razvoju tehnike, zasebnih podjetni‰kih interesov
in ob Ïelji po avanturi to prav kmalu postane. Zato je prav, da se »gorni‰ka srenja« zdruÏi in enotno nastopi proti helikopterskemu smuãanju.
Besedilo je prirejeno po predstavitvi, ki jo je imel avtor 11. maja
2002, ko je bila v ãasu 1. festivala gorni‰kega filma na Bledu tudi skup‰ãina zdruÏenja Mountain Wilderness in na njej tiskovna
konferenca, na kateri so opozorili na nekatere posege in dejavnosti, ki ogroÏajo in obremenjujejo gorski svet.
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Helikopter je odloÏil smuãarje

Bukev
Janez Medve‰ek
Hej, ti bukev sku‰trana,
kaj se je zgodilo s tabo,
nisi za nobeno rabo,
hej, ti bukev sku‰trana!
Kot da z vragom si plesala,
nad prepadom si obstala,
veje zmr‰ene so, zvite,
kot od deklic malih kite ...
Vem, kaj se dogaja s tabo,
pride veter in te vzame,
sku‰tra veje, s tabo ple‰e,
skoraj, da te s sabo nese,
te pohabi, zvija, lomi,
potlej nad prepadom goni
‰e oblake in meglice,
jih preganja iz ravnice,
se zdivja kot mladec pravi,
dokler sonce ga ne ustavi ...
Hej, ti bukev sku‰trana,
zmr‰ena in pa vsa zvita,
ko bi vsaj – lahko
mu u‰la!
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Na‰a dekleta
odliãno
Tekma za svetovni pokal v ‰portnem plezanju Kranj ‘02
Besedilo in fotografije: Boris Strm‰ek

Kot Ïe pred nekaj leti je tudi letos Tomo âesen s svojo ‰tevilno ekipo odliãno pripravil tekmo
za svetovni pokal na plezalni steni v kranjski dvorani Zlato polje. Dobra organizacija in vzdu‰je, ‰e
posebej na nedeljskem finalu, ko je bila dvorana
nabito polna, sta verjetno tudi nekoliko pripomogla k temu, da smo lahko med najbolj‰imi gledali
kar tri slovenske nastope, vse tri v Ïenski konkurenci. Fantje so sicer prav tako nastopili dobro,
vendar pa v zares moãni konkurenci Matej Sova in
Klemen Beãan nista pri‰la dalje kot do polfinala.
Kot prva so nastopila v finalu dekleta. Îe nastop prve med finalistkami, Natalije Gros, je dal
vedeti, da bo to dober dan za na‰o reprezentanco,
saj je plezanje konãala malo pod vrhom smeri. Takoj za njo je plezala Maja Vidmar in padla le malo
niÏje. Na‰i dekleti je nato presegla le najbolj‰a v
svetovnem pokalu Muriel Sarkany, ki je suvereno
splezala do vrha in odnesla zmago in seveda leto‰nji svetovni pokal. Sandrine Levet je konãala nastop na enaki vi‰ini kot Vidmarjeva, vendar je imela bolj‰i rezultat iz polfinala, zato je na‰a mlada
plezalka na koncu zasedla ãetrto mesto, za njo pa
je bila uvr‰ãena Martina âufar, tako da smo imeli
Slovenci kar tri tekmovalke med prvimi petimi,
kar je izreden uspeh in obenem kaÏe, da imamo
izredno homogeno reprezentanco.
Mo‰ki finale je nato minil v izredno atraktivnih nastopih, saj so se postavljalci smeri ‰e posebej
potrudili za zakljuãek svetovnega pokala. Tekmovalne smeri so pripravili ·vicar Simon Wandeler,
Aljo‰a Grom, Tomo âesen in Nejc âesen. Spet je
samo zmagovalec dosegel vrh stene, to je uspelo
·pancu Puigblanqueju, za katerega je to prva zma-

ga v svetovnem pokalu in je letos prvi, ki je odnesel prvo mesto Francozu Chabotu, skupnemu
zmagovalcu svetovnega pokala. Izredno dobro je
nastopil tudi Ukrajinec Kazbekov, ki je bil Ïe blizu
vrha, vendar se je nato moral zadovoljiti s tretjim
mestom. Eden najbolj‰ih in drugi v skupnem se‰tevku svetovnega pokala ter vodilni iz polfinala
âeh Mrazek je sicer priplezal tik pod vrh, vendar
ga je prepozno vpenjanje vrvi na sredi smeri stalo
drugega mesta in je v finalu zasedel le deveto mesto.
Na razglasitvi najbolj‰ih po tekmi sta skupna
zmagovalca svetovnega pokala Sarkanyjeva in
Chabot prejela prelepe steklene skulpture italijanskega umetnika Antonia Segusa, ki jih je izdelal
posebej za to priloÏnost.

Rezultati:
Îenske: 1. Muriel Sarkany (Belgija), 2. Natalija Gros (Slovenija), 3. Sandrine Levet (Francija),
4. Maja Vidmar, 5. Martina âufar (obe Slovenija),
6. Emilie Pouget (Francija), 7. Angela Eiter (Avstrija), 8. Damaris Knorr (Nemãija)
Mo‰ki: 1. Ramon Julian Puigblanque (·panija), 2. Alexandre Chabot (Francija), 3. Serik Kazbekov (Ukrajina), 4. Francois Petit (Francija), 5.
Christian Bindhammer (Nemãija), 6. Gerome Pouvreau (Francija), 7. Donato Lella (Italija), 8.
Eduard Marin Garcia (·panija), 9. Toma‰ Mrazek
(âe‰ka)
Svetovni pokal – konãni rezultati:
Îenske: 1. Sarkany (Belgija), 2. Levet (Franci-
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ja), 3. âufar , 4. Gros (obe Slovenija) ... 9. Maja Vidmar, 14. Katja Vidmar, 33. Lucija Franko (vse
Slovenija)
Mo‰ki: 1. Chabot (Francija), 2. Mrazek (âe‰ka), 3. Pouvreau (Francija) ... 15. Sova, 36. TomaÏ Valjavec, 59. Beãan (vsi Slovenija)
Po tekmi so na‰e plezalke in plezalci izjavili:
Maja Vidmar: »Zelo sem zadovoljna z leto‰njo
sezono, ‰e posebej na svetovnih pokalih, kjer mi je
trikrat uspelo priti v finale. ·e posebej me veseli dober nastop pred domaão publiko. Zdajle pride na
vrsto poãitek, nato pa se Ïe priãnejo treningi za naslednjo sezono. V njej si Ïelim ‰e veã uvrstitev v finale. Na zaãetku leta bom posku‰ala kar dosti plezati
v skali, predvsem na pogled, saj je to zelo pomembno tudi za tekme. V reprezentanci nam zelo pomaga, da imamo plezalko, kot je Martina âufar, ki
mi je tudi vzor. ·e pred enim letom smo videle, koliko je ona bolj‰a, sedaj pa smo spoznale, da se tudi
njo da premagati in mi je to ‰e dodatna motivacija.

Nabolj‰e tri v Ïenski konkurenci
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Mogoãe tudi fantom manjka kak‰en plezalec, kot je
Martina âufar, da bi jih ‰e bolj motiviral. Sicer pa
mi plezanje vzame ves ãas poleg ‰ole. Ko imam poãitek, teãem, za kaj drugega pa ni veã ãasa.«
Martina âufar: »Leto‰nja sezona mi bo ostala
v lepem spominu predvsem po zmagi na mastru v
Serre Chevalieru, to je ‰e zmeraj moj vrhunec, pa
v malo slab‰em spominu zaradi manj‰ih po‰kodb,
ki so mi onemogoãale normalen trening od tekme do tekme. Bilo je toliko veã tekem in se nisem mogla pripraviti, kot bi hotela. Za Kranj sem
se uspela pripraviti dobro kljub po‰kodbam, te
dni sem imela dober obãutek. Vãeraj je bil naporen dan in sem se zjutraj zbudila s kar utrujenimi
rokami, vendar sem nato cel dan skrbela zanje, da
sem imela pred tekmo spet dober obãutek, in sem
vesela, da sem odplezala, kakor znam. Imela sem
‰e dovolj moãi za kaj veã, vendar pa sem tudi z doseÏenim zadovoljna, ‰e posebej zato, ker sem spet
na stopniãkah v skupnem se‰tevku. In zelo sem vesela, da je Natalija odplezala, kakor zna, saj je vãeraj rekla, da ni bila spro‰ãena. Vedela sem, da ãe
ima dobro glavo, lahko tudi zmaga.«
âemu bi pripisala dobre rezultate celotne Ïenske ekipe v zadnjem ãasu?
»Ja, ne vem, z Natalijo treniram skupaj, z Majo in Katjo ne, vendar pa mislim, da sta obe zelo
zagnani in sem jim mogoãe res tudi jaz dala nekaj
motivacije s svojimi rezultati. Îe na drÏavnem prvenstvu so videle, kaj je svetovni vrh. Zanje je v redu, da dobijo motivacijo, zame pa tudi, da imam
doma tak‰no moãno konkurenco. Sploh se ne ãutim obremenjene s tem, temveã se mi zdi v redu,
da je enkrat ena bolj‰a, drugiã pa spet druga, s
tem se samo vzpodbujamo za ‰e bolj‰e rezultate. Z
Natalijo greva ‰e na en master, zato se moram dobro spoãiti, nato pa si moram vzeti veã dopusta
kot lansko leto, da se vse male po‰kodbe zacelijo.
Zelo bi si Ïelela ‰e letos splezati kak‰no 8b ali 8b+
v skali, vendar je to odvisno od mojega telesa, ãe
bom preveã utrujena, bodo smeri paã poãakale.
In diplomsko nalogo moram dokonãati.«
Matej Sova: »Letos sem s sezono zadovoljen,
ker je bila veliko bolj‰a kot lanska. Pokazal sem
konstantno formo in na vsaki tekmi svetovnega
pokala dobil toãke, razen enkrat sem se povsod
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najteÏjo smer v Sloveniji (Krpan – 8c+/9a v Mi‰ji
peãi, op. p.), prvi sem jo ponovil za Juretom Golobom, za drugo leto pa imam Ïe svojo smer. Na
zaãetku leta sem jo pripravil, vendar letos ni bilo
ãasa zaradi tekmovanj, da bi jo preplezal. Kolikor
sem jo poskusil do sedaj, bo zagotovo ena najteÏjih, ãe ne celo najteÏja v Sloveniji. âaka pa ‰e nekaj zanimivih projektov, smeri ne bo zmanjkalo.«

Prvo uvr‰ãeni v mo‰ki konkurenci

uvrstil v polfinale. Sicer sem si Ïelel finale, dvakrat
sem bil enajsti in mi je le malo manjkalo. Upal
sem, da bi se dalo pred domaãim obãinstvom, vendar sem v polfinalu naredil veãjo napako in ni ‰lo.
Zadovoljen sem zaradi konstantnih rezultatov in
sem dokazal, da se lahko pribliÏam tudi vrhu svetovnega pokala. Po zakljuãni tekmi drÏavnega prvenstva bo zame sezone konec, verjetno si bom
vzel tri tedne ali en mesec poãitka, potem pa Ïe
sledijo priprave za naslednjo sezono. Zimsko obdobje je zelo pomembno, da si pridobi‰ moã, ki jo
potrebuje‰ za celo sezono. Naslednje leto postanem absolvent in bom imel veã ãasa, zato sem se
odloãil, da se resno posvetim ‰portnemu plezanju
in posku‰am priti tudi v vrh svetovnega pokala.
Poskusil bom ãim veã potovati in plezati v skali ter
resno zastaviti treninge. Zase vem, da mi manjka
‰e nekaj psiholo‰ke pripravljenosti, vãasih sem zelo Ïivãen in delam napake, popusti mi koncentracija, pa malo veã moram plezati v skali na pogled,
kar je pomembno za tekme. Letos sem preplezal

Katja Vidmar: »Po koncu tekmovalne sezone
imam v naãrtu predvsem poãitek, potem pa pridejo Ïe treningi za naslednjo sezono. Upam, da
bomo ãim veã plezali v skali, ker imam to rada.
Seveda je vse odvisno od ãasa, tudi zaradi ‰olskih
obveznosti. V reprezentanci se imamo dobro, super je, ker smo tako moãna ekipa. Martina je bila
vedno pred nami, vsem nam je bila vzor in zdaj
smo se ji nekako pribliÏali. Seveda s tem ne mislim, da smo enako dobre kakor ona, vendar pa je
ãisto drugaãen obãutek, ko se zavedam, da sem
jaz tudi marsiãesa sposobna in lahko plezam tudi
tako dobro kot ostale. Plezanje mi vzame veliko
ãasa in nimam drugih hobijev. Vse, kar delam,
poleg ‰ole seveda, tudi poãitek, nekako podredim
temu. Rada bi preplezala smer z oceno 8b, vendar pa mislim, da je letos Ïe malo prepozno. Na
zaãetku leta sem veliko plezala v skali, v jeseni pa
zaradi tekmovanj skoraj niã. Za to mi je malo Ïal,
vendar pa se bom naslednje leto ukvarjala s tem,
pa tudi na pogled v skali bi rada preplezala kak‰no smer z oceno 7c+, sedaj sem najveã 7c. Skratka, da bi stopila stopniãko vi‰je.«

Tomá‰ Mrazek v tekmovalni smeri

41

Na‰a smer

Po grapah
nad Robanovo
planino
W

Smer Palouz–Tschada v vzhodni steni Ojstrice

Besedilo
in fotografiji:
Boris Strm‰ek

Glede na to, da je iz‰el nov vodnik za
Robanov kot, ãas pa ni veã primeren za
obisk kak‰nega KriÏevnika (mmm, to pride
na vrsto pozno spomladi), bi Ïe bil ãas, da
se nekoliko lotimo sneÏnih smeri. Pa ne
tak‰nih, kjer je v kak‰nih gladkih, navpiãnih
plo‰ãah nalepljenih nekaj kepic snega,
temveã se bomo odpravili kar v pravo
grapo, ki ni preveã strma in ne vsebuje nobenega »drytoolinga«. Ampak – nikar ne
podcenjujte ture! Se kar vleãe, od koãe na
Robanovi planini je do vrha Ojstrice (2350
m) toãno 1460 vi‰inskih metrov, potem pa
je treba seveda ‰e nazaj navzdol, zato ne
hodite na turo brez svetilke. In predvsem
krenite zgodaj zjutraj, kar se mi zdi, da je
novodobnim gornikom najveãja kazen. Ja,
ko pa se je tako »fajn« stiskati pod toplo
odejo v zgodnjem zimskem jutru!
Do Robanove planine bo treba kar pe‰,
svoj kup ploãevine bomo pustili pri Robanovi kmetiji na zaãetku doline. Kak‰no uro
in pol traja hoja, odvisno od razmer, od
Robanove planine do grape pa bo ‰e kak‰no uro. Uradna ocena smeri je III, vendar
pa nam to pozimi ne pove skoraj niãesar.
Tudi v nobenem od vodnikov, niti v najnovej‰em, ne boste na‰li kak‰nega podatka
o nakloninah, ãeprav je smer zanimiva le
pozimi, poleti je to bolj »‰oder«. Da ne boste preveã v skrbeh, najveãja naklonina je
okoli 65 stopinj, v najzanimivej‰ih delih grape se giblje med 40 in 55 stopinjami, ostalo je precej poloÏno. Okoli 700 vi‰inskih metrov smeri vas pripelje na Kopin‰kovo pot,
po njej pa je do vrha ‰e okoli 250 vi‰inskih
metrov. Za laÏjo orientacijo bosta koristna vodnik Robanov kot (PZS, 2002) in
zemljevid Grintovci 1:25.000.

Nem‰ka smer
Konec 19. in na zaãetku 20. stoletja so
bili po na‰ih gorah izredno aktivni Nemci,
ki so kot prvi preplezali tudi marsikatero
steno in smer. Med njimi sta bila tudi Maks
Palouz in Klodvig Tschada, ki sta nekje sredi leta 1911 preplezala izrazito grapo v

vzhodni steni. Edini zabeleÏeni vzpon pred
tem je bil po grapi na ·krbino in po severovzhodnem grebenu leta 1907, vendar ni
povsem jasno, ali so plezali tudi po zgornjem delu. Tschada, ki je bil iz Celja, je bil
nekoliko drugaãen od veãine takratnih
Nemcev in mu je bolj ‰lo za gorni‰ke podvige kakor pa za ponemãevanje na‰ih gora,
za kar si je prizadevala veãina. In rezultat
so nekatere kar znamenite smeri, med
katerimi je izredno plezana smer v Turski
gori (II, 300 m), ki jo je plezal sam leta 1912,
leto poprej pa je skupaj s Palouzem preplezal tudi smer v desnem delu Planjave
(IV/III, 1000 m).
Prav zanimivo bi bilo videti, s kak‰no
opremo so takrat plezali, ãeprav je bil
vzpon verjetno opravljen, ko ni bilo kaj dosti snega. S primerno (zimsko) opremo je
vzpon verjetno enostavnej‰i kakor v poletnem ãasu, seveda pa je vse odvisno od razmer. Îe v spodnjem poloÏnem delu lahko
naletimo na led, srednji del pa se pona‰a z
nekoliko veãjo naklonino (65 stopinj), predvsem tam, kjer pridemo do skalne stene in
nas priãaka nekak‰na votlina. Pravo mesto za malico in poãitek. Od tam nato
preãkamo proti levi, da pridemo v nekak‰en kotel, in po njem navzgor. Nato strmina spet naraste, grapa pa se razdeli na
dva dela. Oba prehoda sta nekoliko »zabavna«, najbolje je izbrati levi Ïleb, kjer se
nad nas prevesi skalna stena in skoraj dobimo obãutek, da lezemo skozi nekak‰en
rov. Nad tem, nekoliko oÏjim delom se grapa spet raz‰iri, vendar pa zgoraj zapre.
Poi‰ãemo najugodnej‰o linijo proti desni
navzgor in okoli 200 metrov plezamo po
poboãju z naklonino 50 stopinj. Ker nismo
veã v grapi, se poãutimo izpostavljene, saj
je teren odprt, in zaradi enakomerne strmine nas poãasi »navija« v meãa. Na vrhu
doseÏemo greben in mogoãe gleda izpod
snega celo kak‰na jeklenica, saj smo dosegli Kopin‰kovo pot, prav na to mesto pa
poleti priplezamo po ojstri‰ki klasiki –
Herletovi smeri. A na‰a tura ‰e zdaleã ni
konãana.
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lo poskoãni. Na vrhu te stopnje doseÏemo
sneÏi‰ãe pod vr‰nim delom Ojstrice, ki ga
preãimo proti levi. Tukaj le previdno, saj nas
lahko kak‰en zdrs zapelje na ogled severne
stene Ojstrice v vsej njeni vi‰ini. Kopin‰kova
pot preãi vr‰ni del proti desni in nato okoli
roba ter navzgor proti vrhu. To pot si lahko
nekoliko skraj‰amo, ãe na sredi uberemo bliÏnjico. Krenemo naravnost navzgor, kjer vodi proti vrhu oÏji Ïleb, ki pa se razcepi na dva
dela, in eden nas pripelje na vzhodni vrh Ojstrice, drugi pa na glavnega. Izbira je na‰a.

Ojstrica nad Robanovim kotom

Proti dolini ãez vrh Ojstrice
Lahko se odloãimo za sestop po Kopin‰kovi poti, a za prave alpiniste ni ture brez
vrha. Teh 250 metrov bomo Ïe ‰e pripraskali, ãe nas je kaj v hlaãah! In tako se po ozkem
razu odpravimo do strme stopnje, ki je
opremljena z jeklenicami. Malo skal, ledu in
snega, a ne bo nam hudega, ãe smo vsaj ma-

V Kranju
‰e mladinci
Teden dni po zakljuãni tekmi
svetovnega pokala v Kranju
smo lahko na isti steni
spremljali ‰e zakljuãek evropskega mladinskega pokala. âez 100 tekmovalcev iz 13
drÏav je nastopilo v treh
starostnih kategorijah, na‰i
»pajki« pa so bili spet zelo uspe‰ni in so se v vseh kategorijah uvrstili v finale. To je ‰e
posebej pomembno, saj so
nastopili tudi plezalci, ki se
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Sestop z vrha v Robanov kot je seveda
najugodnej‰i po vzhodnem grebenu proti
Moliãki peãi oziroma Moliãki planini, kjer so
ostanki stare Kocbekove koãe in obnovljena
kapelica sv. Cirila in Metoda. Od tukaj lahko
krenemo v dolino po dveh variantah – po
planinski poti, ki je pozimi slabo vidna in zahtevna, ali po Kocbekovi grapi, v kateri so
naklonine nekje do 40 stopinj. 400-metrska
grapa ima poleti oceno III/II, a ni kak‰ne posebne gneãe. Vendar pa bodimo pri sestopu
v temi pazljivi, saj se lahko hitro zaplezamo.
DrÏati se je treba nekoliko levo (proti Ojstrici). Midva sva paã imela to sreão, da sva
plezala navzdol skozi zelo strme Ïlebove in
celo led, tam do dobrih 70 stopinj. Bilo je zanimivo, Ïe zaradi kletvic. Tisti, ki so bili tam
pred nama podnevi, tega niso sreãali. Sami
so si krivi.

uvr‰ãajo v finale na svetovnem pokalu. Dekleta so bila
zelo uspe‰na, saj sta Maja Vidmar pri kadetinjah in Ana
Kosmaã pri starej‰ih deklicah zmagali, pri mladinkah
pa sta se Katja Vidmar in Luãka Franko uvrstili na drugo
oziroma tretje mesto. V skupnem se‰tevku evropskega
mladinskega pokala je Slovenija osvojila eno prvo mesto
– to je uspelo Katji Vidmar
pri mladinkah. Njena sestra
Maja je zasedla tretje mesto
pri kadetinjah, ãeprav se je
udeleÏila le dveh tekem. B. S.

Preplezan prvi
leto‰nji slap
Ledne razmere letos ‰e niso
primerne za plezanje, vseeno
pa je bil Ïe novembra preplezan
prvi slap. Jasna in Andrej Peãjak sta pod Rjavino splezala 40
m dolg slap (Wi 4), ki je bil verjetno letos prviã narejen. Nahaja
se levo od poti iz Kota proti
Staniãevem domu v vogalu skalnega skoka (Beli kamen) in severne stene Rjavine na pribliÏno
1900 m nadmorske vi‰ine. Imenovala sta ga Zdenkin slap. V. H.
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Dekle v previsih
18-letna ·kofjeloãanka Natalija Gros pleza vse vi‰je in teÏje
Besedilo in fotografije: Boris Strm‰ek

Le kaj je lep‰ega, kot se dokazati pred domaão publiko? In prav to je na leto‰nji tekmi za
svetovni pokal v Kranju uspelo Nataliji Gros,
ki je po leto‰njem tretjem mestu na tekmi v
Bolzanu tokrat stopila ‰e stopniãko vi‰je. A
ãe pogledamo statistiko njenih uspehov v zadnjem ãasu, lahko priãakujemo v prihodnosti,
da bo stopila ‰e vi‰je oziroma najvi‰je, vendar
pa je to seveda treba prepustiti ãasu. Razveseljuje predvsem to, da imamo sedaj v Sloveniji poleg Martine âufar ‰e nekaj plezalk, ki
posegajo v svetovni vrh, kar daje ‰e veãji zagon tistim, ki prihajajo za njimi. Zgledi vleãejo
in prav Martina âufar, ki je bila vselej tudi
vzornica Nataliji, v zadnjem ãasu pa precej
trenirata skupaj, je eden od poglavitnih vzrokov, da smo dobili eno najmoãnej‰ih ekip v
Ïenskem svetovnem pokalu ‰portnega plezanja. In kar nenadoma se vsi spra‰ujejo, kdo je
Natalija Gros, kdo je dekle, ki se v zadnjem
ãasu pojavlja na fotografijah v mnogih slovenskih ãasopisih in revijah.
18-letna dijakinja ‰kofjelo‰ke gimnazije, kjer si
je izbrala jezikoslovno smer, je pravzaprav
izredno uspe‰na ‰portnica, saj se s tak‰nimi
uspehi lahko pohvalijo le redkokateri ‰portniki v Sloveniji. Letos je dosegla Ïe svoj tretji
naslov mladinske svetovne prvakinje, dvakrat
je bila na mladinskih svetovnih prvenstvih
druga, v ãlanski konkurenci pa je Ïe od svojega prvega nastopa lani v Chamonixu vselej
med najbolj‰imi in se v zadnjem letu standardno uvr‰ãa v finale na tekmah svetovnega
pokala, kjer nastopi vselej osem najbolj‰ih. Sicer pa je Ïe v svojem uvodnem nastopu v
ãlanski konkurenci zasedla 5. mesto, kar je bi-

Natalija Gros in Martina âufar
lo prvovrstno preseneãenje. Na leto‰njih
mednarodnih tekmah sploh ni zasedla slab‰ega mesta od petega, ‰e posebej veliko ima
nehvaleÏnih 4. mest, a vse to dokazuje, da je
trdno v svetovnem vrhu. Tako je bila tudi na
vseh treh leto‰njih masters tekmah (Bruselj,
Arco in Serre Chevalier) ãetrta, a ãaka jo ‰e
zadnja masters tekma na Kitajskem, kamor
odhajata skupaj z njeno prijateljico, soplezalko in sotekmovalko Martino âufar. Sicer pa
pravi, da si Ïe kar Ïeli poãitka in sprostitve
po naporni sezoni. Letos je bila uspe‰na tudi
pri plezanju v skali.
»Letos sem se nekoliko veã posveãala plezanju
v skali, kar je tudi eden od razlogov za moj napredek. Med poletnimi poãitnicami sva z Martino mesec dni plezali v Franciji. In leto‰njo sezono lahko ocenim kot zelo dobro,« je povedala plezalka, za katero sta letos Ïe dva vzpona
na pogled z oceno 8a. Najprej smer Hoy me
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In ‰estletna je priãela razkazovati svoj talent
za ‰port, ki jo je popolnoma zasvojil. Ob ‰oli je
najveã ãasa priãela preÏivljati na umetni plezalni steni, priãela so se tekmovanja, uspehi,
reprezentanca ... A ‰e vedno je vzorna v ‰oli,
ne spi na lovorikah in ves ãas se trudi na vseh
podroãjih, lahko bi rekli, da se ne »‰para«.
Kje pa najraje pleza‰? Katera plezali‰ãa so ti
v‰eã?
»Pri nas najraje plezam v Ospu in pa na Gorenjskem, v Bitnjah in pa Bohinjski Beli. Najraje seveda plezam v skali, drugaãe pa so mi
v‰eã tudi francoska plezali‰ãa, a priznam, da
je bil moj obisk doslej le kapljica v morje.«
Kak‰en tip skale in smeri ti najbolj ustreza?
»Glede same strukture skale sem plezala doslej le v apnencu, drugaãe pa mi leÏi previsni
tip stene ter skala, kot je v Ospu. Najraje pa
imam ãim dalj‰e ‰portnoplezalne smeri, kjer
se od zaãetka do konca primerno stopnjujejo teÏave. Nekega dne pa bi se Ïelela nauãiti
plezanja poãi v granitu.«

Pred vstopom v smer
voy v Franciji, nato pa ji je uspel tovrstni vzpon
‰e v smeri Giljotina v Mi‰ji peãi. Predvsem plezanje na pogled je odliãna priprava za tekme
in tukaj ima Natalija Ïe lepo zbirko odliãnih
vzponov. Sicer pa je njena najteÏja preplezana
smer do sedaj Veper lady v Ospu z oceno 8b,
tam je splezala tudi Fantastic voyage – 8a,
pa Ecosistem – 8a v Bohinjski Beli, v Ertu v Italiji je bila uspe‰na v Pole position – 8a+, v Mi‰ji
peãi je pred kratkim v drugem poskusu preplezala Iglu – 8a in ‰e bi lahko na‰tevali.
Kaj te je sploh pripeljalo med plezalce oziroma plezalke?
»V bistvu ni bilo nobenega posebnega razloga, le to, da sta star‰a Ïelela, da ne bi bila
prepu‰ãena ulici. Zato sta me vpisala na teãaj ‰portnega plezanja v ·kofji Loki. Drugaãe
pa se pred tem nobeden od njiju ni nikoli
ukvarjal s plezanjem ali s ãim podobnim. Mami
je prej trenirala le smuãanje.«
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Si Ïe plezala kdaj v visokih stenah, dolge smeri v gorah?
»V hribih ‰e nisem plezala niti ne hodim v hribe. Rada pa plezam dolge smeri v Paklenici, v
Aniãa kuku.«
Kako pa pokriva‰ stro‰ke plezalskih potovanj? Ima‰ kak‰ne sponzorje?
»Veãino potnih stro‰kov pokrijeta Planinska
zveza Slovenije ter moj klub – AO Kranj. Imam
pa tudi sponzorje, in sicer Maya Maya, Pro
Montana in Bolle.«
Obiãajen delovni dan?
»Priãne se zgodaj, saj imam ‰olo ob 7 in 20 minut, tam preÏivim dopoldan. Ko pridem domov, nekaj pojem in se odpravim na trening,
kar je v povpreãju petkrat na teden po tri do
‰tiri ure. Najprej vaje za raztezanje, nadaljujem z lahkim ogrevanjem, plezanjem. Ogrevam
se toliko ãasa, da se ãutim sposobno preplezati najteÏji problem. Trening priredim poãutju ter obdobju, v katerem sem. Pred tekma-
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mi so smeri na treningu dalj‰e in bolj podobne
tekmovalnim. Trening zakljuãim z rahlim raztezanjem, razplezavanjem in masaÏo rok. Zveãer je najteÏji del dneva – uãim se obiãajno do

pol enajste. In spanje ob enajstih. Poleg plezanja in ‰ole ne poãnem niã posebnega, malo teãem, tudi ple‰em, pa fant, prijateljice ...«
In kak‰no glasbo poslu‰a Natalija Gros, katere knjige bere ...?
»Rada poslu‰am vse vrste glasbe, od Enye pa
do U2. Le kak metal in pa alternativa in podobne zvrsti mi niso v‰eã. Rada pa imam tudi
Vanesso Mae, kot je bilo mogoãe opaziti na
tekmi v Kranju. Knjige zelo malo berem, ker
nimam ãasa. âe pa Ïe, so to knjige za obvezno
ãtivo v ‰oli. Filmi – rada gledam vse vrste, le
znanstvene fantastike ne maram.«

Natalija Gros elegantno premaguje teÏave
v smeri Iglu (8a) v Mi‰ji peãi.

Ja, res, saj je rada trdno na tleh oziroma na
trdnih oprimkih, ki so za mnoge kar premajhni. Njena vzornica je bila vselej Martina âufar, s katero sta sedaj tekmici, a obenem
prijateljici. Pravi pa, da je ena najbolj‰ih plezalk zanjo ‰e vedno Lynn Hill, ki je zmagovala
tudi na nekdanjih rock mastersih v Kranju.
Kakor je takrat Natalija hodila obãudovat
slovita plezalska imena, tako sedaj hodijo ljudje obãudovat njo in njene tekmice. In sedaj je
‰ele na pragu pravih plezalskih uspehov, ãe
bo tako vztrajna in neutrudna ‰e naprej.

Akcija odseka

Nihãe ni nedolÏen?

Na obãnem zboru alpinistiãnega odseka je bilo v poroãilu napisano tudi o uspehih znanega alpinista Klemena. Ker
je nekdo nekaj pripomnil, je ‰el naãelnik preverjat v zapisnik in je v ‰ali dodal, da bi moral povedati tudi to, da je
Klemen dobil hãerko, ker je tako zapisano v enem od zapisnikov sestankov
AO. Pa se je pritoÏil Matej: »To pa ni
prav. Tudi jaz sem dobil otroka, pa to
ni nikjer zapisano. Nisem vedel, da je
tudi to akcija odseka.«

Tudi na sestankih alpinistiãnega odseka je med glasovanjem o doloãeni zadevi obiãajno pre‰tevanje glasov: »Kdo
je za?«

»Tvoja verjetno Ïe ni bila!«
Bojan Pollak

»Dvajset.«
»Kdo je proti?«
»Eden.«
»Se je kdo vzdrÏal?
A ‰e preden je lahko predsedujoãi zaãel ‰teti dvignjene roke, je Klemen povedal svoj komentar:
»Nobeden, vsi so ...! Saj se nismo zaobljubili vzdrÏnosti!«
Bojan Pollak
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Nova podoba,
stari spodrsljaji
uredni‰tva PV
Odmev na objavo prispevka
Greben Lo‰ke stene v PV 10/2002
Novi uredni‰ki odbor Planinskega vestnika, ki se je svojega dela lotil s precej‰njo zagnanostjo (in na
nekaterih podroãjih tudi precej
uspe‰no), je Ïe veãkrat pozval bralce k sooblikovanju na‰e najstarej‰e planinske revije. Bralci pi‰emo v
Planinski vestnik iz razliãnih vzgibov. Sam nisem najbolj ve‰ã literarnega pisanja, zato Ïelim s pisanjem navadno zaokroÏiti serijo uspelih popotni‰kih in drugaãnih fotografij in jim s tem dati neko celoto. Ne nazadnje sem kot ljubiteljski fotograf Ïe uveljavljen, saj sem
na‰el potrditev na veã kot 25 skupnih in samostojnih razstavah doma in v tujini z nekaj nagradami in
pohvalami, sodeloval pa sem Ïe pri
fotografski opremi kar nekaj koledarjev, knjig in katalogov, med temi nekaj prav tako v tujini.
Ko sem prejel ‰tevilko PV 7–8 z
mojim ãlankom o divjem petelinu
kot simbolu neokrnjene narave,
sem poÏrl nemajhen cmok, saj nobena priloÏena fotografija ni bila
moja. Na Ïalost se takrat nisem
oglasil ...
Pravo razoãaranje pa me je
priãakovalo v deseti ‰tevilki PV,
kjer so bile namesto mojih fotografij v ãlanku Igorja ·kamperleta
in mene priloÏene fotografije sicer
spo‰tovanega glavnega urednika
PV Vladimirja Habjana. PriloÏene
fotografije so bile Ïe objavljene v
vodniku Manj znane poti slovenskih
gora (zaloÏba Sidarta, 1999, str.
168 in 172), s ãimer je sam kr‰il uredni‰ko politiko PV, zapisano v kolofonu, »da PV objavlja izvirne prispevke, ki ‰e niso bili objavljeni nikjer
drugje«. Povrh vsega se fotografije nana‰ajo na ostale gore iz grebena Lo‰ke stene, ki jih v ãlanku z
Igorjem ne opisujeva. âar fotografije je namreã prav v tem, da vsebinsko, estetsko in dokumentarno
dopolnjujejo nek ãlanek (ali obra-
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tno), zato je tako poãetje neskladno Ïe z Zakonom o avtorskih in
sorodstvenih pravicah (Uradni list
RS, ‰t. 120-01/94). Uredni‰tvo se je
sicer v kolofonu za‰ãitilo s stavkom, »da si pridrÏuje pravico do
objave ali neobjave, kraj‰anja, povzemanja ali delnega objavljanja
nenaroãenih ãlankov v skladu s
svojo uredni‰ko politiko in prostorskimi moÏnostmi«, vendar to ne velja za spreminjanje vsebine oziroma
zamenjavo slikovnih prilog. In ãe govorimo o vsebini: ne vem, kako si
uredni‰ki odbor predstavlja divjega petelina kot ponosen simbol neokrnjene narave ob fotografiji divjega petelina, slikanega v zadnjico?
Ali pa samotne, le redko obiskane
poti nad Lo‰ko Koritnico, opisane v
prej‰nji ‰tevilki, ob fotografiji s
skupino osmih planincev, verjetno
Habjanovih »klientov«, ki bodo morda naslednjiã tja pripeljali svoje
prijatelje, druÏine?
Na tak naãin gotovo ne mislim
veã sodelovati pri soustvarjanju
vsebine PV! Prepriãal sem se, da so
bili podobno razoãarani ‰e nekateri drugi avtorji prispevkov. Dolgoroãno taka uredni‰ka politika nikakor ne zagotavlja pestrosti sicer lepo obarvanega novega PV.
Prepriãan sem, da bo Ïe ob mojem
pisanju glavni urednik ponudil nekaj
»tehtnih« razlogov za to, morda v
tehniãnih pomanjkljivostih fotografij, pomanjkanju ãasa ali ãem
podobnem (uredni‰tvo vsake revije
ima paã zadnjo besedo). Ali je res
vzrok samo »profesionalni« pristop nove uredni‰ke politike? Ko
sem pred nekaj dnevi po po‰ti dobil vrnjene svoje fotografije na
zgo‰ãenki (med petimi priloÏenimi
bi se lahko izbralo vsaj kak‰no
atraktivnej‰o, kot so bile objavljene) z obvestilom, da naj v primeru
objave fotografij v PV po‰ljem svoj
tekoãi raãun (zanimivo, za avtorske pravice samega ãlanka to ne
velja!), sem omenjena dva Planinska
vestnika s »svojima« ãlankoma potisnil globoko pod stare letnike, ki
jih je sicer brez pretiranega bli‰ãa,
a s posebnim obãutkom ustvarjal
urednik Tine Orel ...
Edo Kozorog

Îal nam je, kadar prejmemo
tako pismo, saj nas seveda prizadene, ãe kdo porine Planinski vestnik na dno kupa. ·e zlasti seveda,
ãe so oãitki upraviãeni. Tokrat je z
oãitkom o objavi dveh Ïe drugje
objavljenih slik Ïal tako. Pri postavljanju ‰tevilke smo poiskali fotografije v arhivu in spregledali, da
so bile Ïe objavljene. Sedaj se lahko
zgolj potrudimo, da se kaj takega
veã ne ponovi.
Presojo o primernosti slik za
objavo pa si resniãno Ïelimo zadrÏati kot del uredni‰ke politike. Avtorjeve se nam tokrat Ïal niso
zdele vsebinsko niti tehniãno primerne, zato smo poiskali druge. Na
Ïalost pa smo si v ãasovni stiski
pred izidom preveãkrat pomagali
kar s slikami urednikov, ãesar se
bomo sku‰ali v bodoãe izogibati.
Mnenje o tem, koliko ljudi sme
biti na sliki pod Lo‰ko steno, je seveda stvar vsakega posameznika.
Mi smo revija za planince, zato si
Ïelimo njim pomagati obiskovati
gore.
Honorar pa seveda gre tudi
avtorjem besedil. Fotografom paã
vrnemo slike s standardnim dopisom, ki ga je prejel tudi gospod Kozorog. Avtorjem besedil pa do sedaj sploh nismo pisali, le v raãunovodstvo PZS smo dali nalog za izplaãilo (tudi za gospoda Kozoroga).
V bodoãe bomo pazili, da bomo avtorjem, ki so poslali slike in besedilo, poslali drugaãno pismo, v katerem bo omenjen tudi honorar za
besedilo.
O tisti sliki divjega petelina v
poletni ‰tevilki pa naj presodijo
bralci sami. Nam se zdi ena najbolj‰ih objavljenih slik v tem letniku, pa
ãeprav je slikan v zadnjico!
Uredni‰tvo PV

Prostovoljstvo
na ·entiljski poti –
in drugod
Sreãko Najmajster, avtor Vodnika po ·entiljski poti, ki smo ga
na kratko predstavili pri Literaturi v oktobrski ‰tevilki PV, nam je
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poslal obseÏno pismo. âe na kratko povzamemo, se avtor ne strinja
z oceno svojega vodniãka, saj je ob
vsem prostovoljnem delu, ki ga je
vloÏil v ·entiljsko pot in vodniãek po
njej, po njegovem mnenju naredil
veliko delo. In tu moram kot avtor
ocene popolnoma sogla‰ati z njim.
Namreã, prostovoljnega dela je
danes silno malo in tisti redki posamezniki, ki se ga ‰e lotijo, potem
doÏivijo ‰e kritiko. Moja ocena pa ni
bila toliko kritika kot enostavno
mnenje, da je ‰koda, da ob vseh naporih na koncu zmanjka denarja ali
pa prostovoljcev, da bi izdelku dali
konãno podobo, pentljico v podobi
lektorskega in oblikovnega pregleda. Ob pisanju svoje ocene nisem
vedel, da je bilo to vse prostovoljno. Ne glede na to pa mislim, da se
oba strinjava, da je ‰koda, ker je v
celotni zgodbi en prostovoljec paã
»zmanjkal«. Na tem mestu napako
popravljam in ãestitam Sreãku
Najmajstru in PD Paloma Sladki vrh
za vloÏeno prostovoljno delo. Strinjam se, da taka oblika dela le preveã izumira, saj je vãasih potreben
le majhen vloÏek posameznika za
velik uãinek – le takih posameznikov mora biti veã. Avtorju vodniãka
pa obljubljam, da se bom po njihovi
poti vsekakor odpravil. (Marjan
Brade‰ko)

Visokogorska
jezera v vzhodnem
delu Julijskih Alp
Visokogorska jezera v vzhodnem
delu Julijskih Alp, uredil Anton
Brancelj, Ljubljana, zaloÏba ZRC SAZU, 2002, 266 str.
DrÏava Slovenija, vladne in nevladne organizacije, pa tudi Planinska zveza Slovenije v zadnjih letih
veliko govorijo in pi‰ejo o ohranjanju na‰e prvobitne narave, zanj pa
tudi veliko storijo. Rodovitni ravninski deli na severovzhodu na‰e
drÏave so zaradi intenzivne pridelave hrane z umetnimi gnojili onesnaÏeni s pesticidi. Gorski svet pa
zaradi velike popularizacije obisku-
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je vse preveã ljudi, ki pu‰ãajo tam
mnogo nezaÏelenih stvari.
Tudi Slovenska akademija znanosti in umetnosti, njen Znanstvenoraziskovalni center z In‰titutom za geografijo in In‰titutom
za biologijo so pripravili in objavili
Ïe marsikatero ‰tudijo o na‰i naravni dedi‰ãini. Pred kratkim je iz‰la obseÏna monografija z naslovom Visokogorska jezera v vzhodnem delu Julijskih Alp. Zbornik je
posveãen mednarodnemu letu gora, celotno besedilo pa je natisnjeno vzporedno v slovenskem in
angle‰kem jeziku. S tem si izdajatelj Ïeli pribliÏati védenje o na‰ih
prizadevanjih za ãisto okolje tudi
drugim v Evropi, kjer smo nekoã Ïe
bili in kjer Ïelimo biti tudi v prihodnje. Knjiga je plod veã kot desetletnih raziskav. Vsebuje 14 poglavij, ki jih je napisalo 18 avtorjev. Pri
sedmih poglavjih je sodeloval dr.
Anton Brancelj, ki je zbornik tudi
uredil.
Knjiga je interdisciplinarna in
sku‰a celovito predstaviti na‰a
gorska jezera. Podaja njihov geografski opis in nastanek, hidrolo‰ke povezave med jezeri ter fizikalne in kemijske lastnosti jezerskih voda. Opisuje Ïivljenje v njih danes in spremembe, ki so jih jezera
doÏivela v zadnjih stoletjih. Klimatske znaãilnosti so prikazane na lokalni ravni in vkljuãujejo tudi spoznanja o spreminjanju obsega Triglavskega ledenika. Dogajanja v vi-

sokogorskem okolju se ohranjajo v
jezerskih sedimentih, kjer poleg klimatskih sprememb lahko zasledujemo tudi posledice ãlovekove dejavnosti na tem obmoãju. Knjiga
opozarja na problem onesnaÏevanja visokogorja, ki ima lokalne in
prekomejne razseÏnosti. Dotakne
se tudi problema vna‰anja tujerodnih vrst rib v ta jezera. Zakljuãuje
s pregledom ãlovekovega vpliva na
tem obmoãju.
Dokler ni ãlovek zaãel posegati
v ta svet, so Ïiva bitja, Ïivali in rastline, pa tudi mikroorganizmi,
ohranjali medsebojno ravnovesje,
ki se je s ãlovekovim aktivnim prihodom poru‰ilo. Odveã pa je strah,
da so vse vode v Alpah »zastrupljene«. Avtorji knjige so nam zagotovili, da je voda v vi‰e leÏeãih jezerih,
nad koãama pri Kri‰kih in Triglavskih jezerih, ‰e pitna.
Ciril Velkovrh

Za »feratarje«
Bine Mlaã, Varneje po feratah in
Vodnik po dolomitskih feratah,
PZS, 2002
Takoj ko sem v roke prijel liãen
vodniãek, primeren za vsak nahrbtnik, sem se vpra‰al: »Zakaj ne v
dveh kosih?« Namreã. Îe iz naslova
je razvidno, da bi besedilo lahko iz‰lo v dveh loãenih zvezkih – prviã,
laÏje za no‰njo, drugiã, prvi del uporaben vedno, drugi le v Dolomitih.
Naj bo Ïe kakorkoli, Bine Mlaã s soavtorjema (Nado Mlaã in Aleksandrom âiãerovim) nam v zaloÏbi PZS
ponuja vse, kar je bilo kdaj zapisano v raznih planinskih ‰olah, in nas
pouãuje, kako se lotiti tistih najzahtevnej‰ih poti, ki jih ‰e ‰tejemo
med »poti« – vse drugo je potem
Ïe pravo alpinistiãno plezanje. Avtor nam tako pove, kako zaãeti,
kje dobiti potrebno znanje, kako
organizirati obiske teh poti, kak‰ne sploh so, nekaj o varovalih,
opremi, strategiji in taktiki, varnostnih vidikih, navede pa tudi nekaj
primerov takih poti.
Seveda pa preko sto strani pisanja tudi ve‰ãemu obiskovalcu go-
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vost, nekaterih spletnih povezav.
Dobra ideja! Opisanih je ‰tiriinpetdeset ferat – od informacije o
parkiri‰ãu preko vseh potrebnih
podatkov o potrebnem ãasu do samega opisa poti. Vse poti so ponazorjene s skico, ponekod panoramsko, ponekod samo v »tlorisu«.
In za konec ‰e nekaj – izraz ferate se je oãitno prijel, ne vem pa,
ali mora tisti, ki se vzpenja po njih,
res biti »feratar«. Konec koncev
pa se v navpiãnici o tem ne bo nihãe spra‰eval, tam bo imel vsakdo
dovolj dela z napredovanjem, ravnoteÏjem, iskanjem poti ... In Mlaãeva dva vodniãka mu bosta v dobro
oporo.
Marjan Brade‰ko

ra na trenutke ponuja stvari, ki so
morda malce prestrokovne, po
drugi strani pa nas avtor ponekod
pouãuje o povsem osnovnih zadevah. Prepriãan sem, da bi bilo mogoãe vsebino bolje prilagoditi razmeram, ki obiskovalce priãakajo v
alpskih navpiãnicah, opremljenih z
Ïelezjem. Namreã, osnove morajo
biti nekomu, ki sploh razmi‰lja o odhodu na tako pot, Ïe v krvi. Smernice, ki nam jih avtor ponuja, so zapisane na trenutke v nekoliko hudomu‰nem slogu, kar gotovo popestri branje, po drugi strani pa sta
urejenost znotraj poglavij in zlasti
smiselnost nekaterih mednaslovov
vpra‰ljivi, saj vsaj meni pri branju
nista pomagali, prej nasprotno –
nekako nisem zaãutil strukture.
Tako je denimo poglavje o snegu
pri Strategiji in taktiki, o stro‰kih
obiska ferat pa avtor pi‰e v Varnostnih vidikih.
Drugi del vodniãka nas zares
povede na pot – v dolomitske navpiãnice, v naslednje skupine: Tofane,
Monte Cristallo in Pomagagnon,
Cadini di Misurina, Sekstenski Dolomiti, Sorapiss, Monte Pelmo, Civetta, Moiazza, Schiara, Catinaccio/Rosengarten in Brenta. Vsako
skupino nam avtor na kratko tudi
predstavi, pove, kako do tja pridemo, na‰teje koãe in poti, doda pa
‰e seznam zemljevidov, in, kar je no-

50

Mojstrova Slovenija
Moja Slovenija (fotomonografija),
fotografije Joco Înidar‰iã, spremno besedilo Îeljko Kozinc. Ljubljana, Veduta AÎ, 2002.
Morda ste ljubiteljski fotograf, morda se veliko potepate po
slovenskih pokrajinah, morda vam
je uspelo nekaj lepih posnetkov in
morda si zato Ïe domi‰ljate, da
imate dobre krajinske fotografije,
da ste dober krajinski fotograf.
Vsi, ki vam po glavi rojijo take misli,
potrebujete nekaj, kar vas bo
streznilo in postavilo na realna tla.
Niã laÏjega, le novo fotomonografijo Joca Înidar‰iãa Moja Slovenija
vzemite v roke. âe bo po prelistanju knjige kdo ‰e vztrajal na svojih
pozicijah, mu paã nikoli ne bo jasno,
kaj je mojstrstvo. Kdor se le malo
spozna na krajinsko fotografijo,
bo vedel, da ni maãji ka‰elj spraviti
skupaj za celo knjigo fotografij z
vseh koncev Slovenije, in to ne povpreãnih, posnetih ob katerikoli priliki, ampak fotografij, ki so nastale v izjemnem svetlobnem trenutku, fotografij, ki jih je v okvir ãasa
in prostora ujelo oko mojstra. A nista potrebna le izjemen pogled in
obãutek, potrebno je tisoãe in tisoãe ur, ko ãaka‰ na sonce, na
strelo, na meglico, na drobne malenkosti, ki dajo posnetku du‰o. Ve-

sel sem, da mi je do sedaj nekaj takih posnetkov uspelo, ampak nabrati jih za knjigo, to je pa Ïe druga pesem. Zato sem po eni strani z
navdu‰enjem pregledal knjigo, po
drugi strani pa sem Ïe zaãel pisati
oglas, da prodajam fotografsko
opremo. Naj obupam ali naj se
uãim? âeprav nas kvaliteta predstavljenih fotografij peha v prvo
moÏnost, bo bolje, da se lepo usedemo, gremo od slike do slike in se
posku‰amo kaj nauãiti.
Zdaj verjetno mnogi Ïe sumite,
da sem mastno plaãan za te besede. Sicer se ne bi branil, ampak tokratni zapis je le odraz tega, kar se
je uleglo na mojo du‰o, na du‰o, ki ji
potepanje po Sloveniji ni tuje in ki
pribliÏno ve, kak‰na je pot do takih
posnetkov. V svojo obrambo lahko
‰e zapi‰em, da prav vse fotografije v knjigi niso in ne morejo biti umetnine, pri nekaterih bomo zamiÏali
na eno, morda tudi na obe oãesi,
ampak celotne podobe to ne bo
pokvarilo. In kriviãen bom, ãe bom
pri tej podobi omenjal le fotografa. Knjigo je namreã do konãne oblike in vsebine pripeljala trojica mojstrov. Poleg fotografa sta za to
poskrbela ‰e oblikovalec Miljenko Licul in pisec spremnega besedila
Îeljko Kozinc. âe pobliÏe pogledamo
Ïivljenjepise in doseÏke vseh treh,
niti ne moremo biti kaj dosti preseneãeni nad knjigo, o kateri je ‰koda
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na dolgo besediãiti, jo opisovati od
strani do strani, od slike do slike.
Tudi ne bom predlagal, da jo kupite
za novoletno darilo, le vzemite jo v
roke, se udobno usedite, navijte
svojo priljubljeno glasbo in pojdite
na potep po Sloveniji. âe kaj, potem
boste na koncu vedeli, da Slovenije
‰e ne poznate – ali pa ste povsem
brez obãutka za lepoto.
Igor Maher

Raznolikost
Ïivljenja v gorah
Mountain biodiversity: a global assessment,
uredila
Christian
Körner in Eva Spehn, Parthenon
Publishing, 2002, ISBN 1842140914.
Ob koncu mednarodnega leta
gora, katerega cilj je bil tudi izbolj‰ati znanje o gorah, bo prav, da
opozorimo na knjigo, pa ãeprav tujo. Priznana ‰vicarska znanstvenika sta v obseÏno, dobrih tristo
strani debelo knjigo zbrala prispevke ‰e 56 kolegov z vseh koncev
sveta, ki so na razliãne naãine posku‰ali oceniti biotsko raznovrstnost gora, toãneje gozdov na
zgornji gozdni meji, same gozdne
oziroma drevesne meje in pa seveda raznovrstnost najvi‰jih predelov nad to mejo. Obravnavali so tudi ekosisteme, kot so vi‰inski pa‰niki, ki jih je v tem okolju ustvaril ãlovek. Vsekakor okolje, ki s skoraj petimi odstotki kopne povr‰ine doslej ‰e ni bilo deleÏno tako celovite
pozornosti naravoslovcev. Okolje,
ki kaÏe pusto, surovo podobo, pa
kljub temu skriva veliko biotsko bogastvo, marsikje veãjo kot v niÏjih
legah, kar je posledica geografske
in genetske izolacije ter mnoÏice
mikrookolij, ki nastajajo v razgibanem gorskem svetu, izpostavljenem najrazliãnej‰im klimatskim razmeram. Prispevki pa niso namenjeni zgolj oceni stanja raznovrstnosti tako rastlinskega kot Ïivalskega sveta v razliãnih gorstvih,
ampak je pomemben del knjige namenjen vplivu klimatskih sprememb, izdelavi scenarijev, po kate-

LITERATURA

rih se bodo vrste odzivale na spremembe, pa tudi vplivu ãlovekove
rabe gorskega sveta in uãinkovitosti za‰ãite v okviru zavarovanih
obmoãij. Prav segrevanje ozraãja
predstavlja hudo groÏnjo za gorsko okolje in njegovo raznolikost,
predvsem v robnih predelih gorstev, kjer se spremembe najhitreje
pokaÏejo.
Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v
Sloveniji, uredila Branka Hlad in
Peter Skoberne, Ministrstvo za
okolje in prostor RS, 2001
Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji, Ministrstvo za okolje in prostor RS, 2002
Slovenci Ïal v svojem jeziku nimamo knjige, ki bi tako podrobno
obravnavala biodiverziteto gorskega sveta. Je pa Ministrstvo za okolje in prostor oziroma njegova
Agencija za okolje Ïe aprila predstavila dve publikaciji, ki predstavljata bogastvo Ïivljenja, rastlinskih
in Ïivalskih vrst, pa tudi krajin v Sloveniji. Marsikdaj smo Ïe sli‰ali, da je
Slovenija nekak‰na vroãa toãka ne
le v evropskih, temveã tudi v svetovnih razmerah, kar pomeni, da je
na majhni povr‰ini nakopiãeno neverjetno naravno bogastvo, izjemna
raznolikost, ki je posledica prehodne lege, posebne zgradbe in zanimive geolo‰ke zgodovine na‰ega
ozemlja. S prvo publikacijo pa bomo
te govorice lahko podkrepili, jih dokumentirali, saj – kot pove naslov –
prina‰a podroben pregled stanja
biotske raznovrstnosti in krajinske
pestrosti. Veã kot dve leti so jo pripravljali razliãni strokovnjaki, ki so
se zbrali v delovnih skupinah, med
katerimi je bila tudi skupina za gorske ekosisteme. Niso pa te raznovrstnosti obdelali samo iz naravoslov-

nega vidika, ampak so se lotili tudi
pravnih in ekonomskih vidikov. Tako
je knjiga razdeljena v dva obseÏnej‰a sklopa. V prvem je najprej podano stanje na ekosistemski ravni, nato pa ‰e po rastlinskih in Ïivalskih
skupinah. V drugem delu pa so podani mehanizmi ohranjanja biotske
raznovrstnosti in njene trajnostne
rabe, tako pravni kot ekonomski.
Publikacijo si lahko ogledate tudi v
elektronski obliki na spletni strani
ministrstva (www.gov.si/mop).
Podroben pregled stanja je seveda dobra osnova za pripravo
strate‰kih dokumentov, programov in politik na vladni in lokalni
ravni. Med take strate‰ke dokumente seveda sodi Strategija
ohranjanja biotske raznovrstnosti,
ki jo je vlada sprejela konec leta
2001. Z njo so postavljene desetletne usmeritve za dejavnosti, ki pomembno vplivajo na trajnostno rabo sestavin biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj. Strategija
je v publikaciji vzporedno predstavljena v slovenski in angle‰ki razliãici,
na ogled pa je tudi na Ïe omenjeni
spletni strani ministrstva.
Igor Maher

Izdaje ob letu gora
V zadnjem ãasu v uredni‰tvo
prihajajo razliãni dokazi, da je leto‰nje mednarodno leto gora vendarle doseglo doloãene uãinke.
Tako smo nedavno iz Gorice
(od SPD Gorica) prejeli v spiralo vezano knjiÏico GGG – Gori‰ka gorni‰ka gledanja, ki jo je uredil Aldo Rupel, vanjo pa je uvrstil razliãne
prispevke preteklih in sedanjih planinskih avtorjev z Gori‰kega. Med
vstavki ãrno-belih fotografij razliãnih avtorjev (‰koda, ker niso
opremljene s podpisi) tako lahko
beremo razmi‰ljanja Staniãa, Setniãarja, Zupanãiãa, Tume, Juga,
Lupinca, Abrama, Jelinãiãa in Zorzuta, knjigi pa zakljuãita dva prispevka Alda Rupla, zadnji je njegov
govor z leto‰njega praznovanja na
Trstelju. Izbor je posreãen, saj so
prispevki predvsem razmi‰ljanja o
potrebnosti in smotrnosti obisko-
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vanja gora, o uãinkih na ãloveka in
konec koncev tudi o ãlovekovih
uãinkih na naravo, ki jo obiskuje. Taka sta posebej Ruplova prispevka,
torej ekolo‰ko obarvana. Konec
koncev gre pri obiskovanju gora za
soÏitje in stapljanje ãloveka z naravo, to pa je harmoniãno le ob pretanjenem ãlovekovem posluhu za
naravo. Posebej pa je pohvalno, da
se slovenska planinska dejavnost
na oni strani meje predstavlja tudi
s pisnimi izdelki, pa ãeprav le v nakladi 100 izvodov.
Iz O· Gustava ·iliha iz Velenja
pa so nam poslali drobcen zbornik
Pojdimo skupaj varno v gore, ki ga
je ob pomoãi svojih sodelavcev, ‰olskih otrok, uredila mentorica planinskega kroÏka Anka Pugelj. Iz pisanja in risbic, tudi nekaj fotografij je notri, odseva navdu‰enje, ki je
veãino otrok prevzelo na gorsko
obarvanih izletih. V sklopu mednarodnega leta gora so otroci obiskali tudi alpinista Ivãa Kotnika,
predsednika PD Velenje JoÏeta Melan‰ka in se pogovorili ‰e z nekaterimi goram predanimi ljudmi. Intervjuji so zanimivi, saj so jih opravili
otroci sami. Kot pa smo Ïe veãkrat
zapisali tudi za druge izdaje – konãni pregled vsega pisanja tudi v
tem zborniku ni bil opravljen (vsaj
lektoriranje), kar je ‰koda. Otroci
so v ‰oli, lahko bi se ‰e ãesa nauãili.
To pa seveda ne izniãuje tistega,
kar jim bo ostalo od planinsko
obarvanih dejavnosti. ·e veã podobnih zbornikov si lahko zaÏelimo.
Marjan Brade‰ko

PLANINSKIvestnik 12 / 2002

desetimi leti ustanovni obãni zbor
dru‰tva. S prikupnim kulturnim
programom so prireditev popestrili uãenci O· Fram pod vodstvom uãiteljice JoÏice Rav‰, ob njih
pa ‰e violinist PrimoÏ Ribariã – tudi ãlan dru‰tva – in Mo‰ki pevski
zbor svete Ane iz Frama. Predsednik dru‰tva Leon Vrhov‰ek je v
svojem slavnostnem govoru predstavil prerez delovanja dru‰tva v
teh treh desetletjih. Ves ãas je bilo v ospredju delo z mladimi planinci, ki delujejo v sklopu planinskih
skupin na osnovnih ‰olah in vrtcih v
Hoãah, Raãah. Nismo pa pozabili na
izobraÏevanje vodnikov in mentoric, ki so trdna garancija za uspe‰no in varno zahajanje v gorski
svet. Od tridesetih vodnikov z us-

30 let PD Fram
S sveãano akademijo smo planinci PD Fram 21. junija letos obeleÏili 30 let uspe‰nega dela. Le dan
pred tem je dru‰tvo na osrednji
proslavi ob prazniku Obãine RaãeFram prejelo spominsko plaketo
obãine. Z veseljem lahko ugotovimo, da smo s svojim uspe‰nim delom prepoznavni v obãini in tudi ‰ir‰e. Sveãane akademije se je udeleÏilo veã kot 150 ãlanov in gostov,
odvijala pa se je v dvorani DTV Partizan v Framu, kjer je bil pred tri-
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Proslava ob 30-letnici PD Fram

pe‰no opravljenim teãajem jih je
aktivna ‰e polovica. Organizirali
smo okoli 600 izletov, vse brez resnej‰ih nezgod. Markacisti skrbijo
za poti iz Frama na Mariborsko koão in na Areh. Dru‰tvo se je v preteklosti veãkrat izkazalo z odliãno
organizacijo tekmovanj Mladina in
gore in tekmovanj v ‰portnem plezanju, na predavanjih smo gostili
‰tevilna znana imena slovenskega
in svetovnega alpinizma ter pripravili Ïe 15 ‰tevilk dru‰tvenega
glasila Planinski odmevi. Zbrane
sta nagovorila ‰e Ïupan Branko
Ledinek in podpredsednica PZS
Slavica Tov‰ak. NajzasluÏnej‰i ãlani
so ob tej priloÏnosti prejeli bronaste (9), srebrne (5) in zlate (2) ãastne znake PZS. Vsi pa so bili navdu‰eni nad multivizijsko projekcijo s
prikazom diapozitivov ob glasbeni
spremljavi in izbranih besedilih iz
slovenske proze in poezije. Obletnici so posvetili jubilejno izdajo glasila, ki prina‰a pregled delovanja
dru‰tva, novost pa je tudi dru‰tvena spletna stran na naslovu
http://www.planinskodrustvofram.si. (JoÏe Bobovnik)

10 let APP
V nedeljo, 13. oktobra, je bil 15.
vodeni planinski pohod mimo Bajhta, rojstne hi‰e pesnice NeÏe Maurer in Juga na Goro Oljko (733 m).
Spust je ‰el ãez Brezovec, mimo Ve-
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deta in Praprotnika na zaãetek –
‰portno izhodi‰ãe v AndraÏu. Po
pohodu je bila v domu krajanov
proslava v poãastitev desete obletnice Andra‰ke planinske poti (odprte 6. 9. 1992) s prijetnim kulturnim programom. V desetletju je
pot prehodilo 1084 pohodnikov, tokrat jih je bilo 137, ki so jih na koncu
postregli z golaÏem, Ïe med potjo
pa s kmeãkimi dobrotami, jabolki in
ãajem. (BoÏo Jordan)

Teãaj koro‰kih
markacistov
Koro‰ki meddru‰tveni odbor je
pod vodstvom Komisije za pota pri
PZS organiziral teãaj za nove markaciste. Vodil ga je Igor Glaseniãnik, pomagali pa so ‰e Tone Tom‰e, Florjan Nunãiã, Stanko Ga‰pariã in Milan Kotnik. Nanj se je prijavilo 24 teãajnikov, potekal pa je v
Koãi Planinc (PD Vuzenica). V prvem
delu teãaja 28. in 29. septembra so
obdelali organiziranost, pomen poti, oznaãevanje, tehniko, varovalne
naprave in dokumentacijo, praktiãno delo pa je prvi dan potekalo na
poti na KremÏarico, drugi dan pa
so na novo markirali planinsko pot
Podvelka–Sv. Ignacij na Rdeãem
bregu. Krajani Podvelke so namreã
Ïeleli, da se sredi‰ãe kraja poveÏe z
obstojeão Koro‰ko planinsko potjo,
ki poteka po vrhu Rdeãega brega.
Naslednjiã so se sreãali 12. in 13. oktobra. Najprej predavanja o varstvu narave, pravicah in dolÏnostih, o zgodovini markiranja, nato
praktiãno delo v okolici koãe, za zakljuãek pa ‰e izpit, ki so ga vsi uspe‰no opravili.
Na teãaju pa je nastala tudi
zanimiva kronika:
Smo kar nekaj let na ta teãaj
ãakali z Ïeljo, da markacisti bi postali. Zato pa smo sedaj veliko novega spoznali, ãeprav smo pikice in
kroge Ïe prej poznali. Kako in kam
jih namestit, da v planinah, gorah
ne more‰ se zgubit, se je Igor z nami trudil v dobri veri, da markacisti bi bili po meri. Vse nam je pripravil, uredil, in‰truktor nam, tud’

vodja bil – ter tehniko in zgodovino
markiranja razkril. Naãelnik markacistov Tone nam je organiziranost markacistov Slovenije razloÏil,
pomen in vsebino planinskih poti
razkril in upamo, da bo tudi tam
na zvezi o nas kaj govoril, da tudi
ta del Slovenije kaj naredi, in tudi
med nas jih povabili bi. Z varovalnimi napravami se Florjan je trudil,
da se ja v gorah ne bi kdo zgubil, ‰e
manj po‰kodoval ali celo tam ostal.
Stane nam je varstvo narave podal, da vsak bi jo ãuval in varoval,
saj narava nam vraãala bo, ãe jo
varovali bomo skrbno. Z dokumentacijo nas je Milan moril, a lepo pot
od Ko‰enjaka do Pernic razloÏil. To
smo tudi takoj spoznali, saj brez
zemljevida in opisa bi se teÏko kam
podali. Ko pa smo markiranja se lotili, smo planinsko pot Podvelka-Sv.
Ignacij uredili. Jo poãistili, stopnice,
table in ograje namestili, pa ãeprav smo skoraj se zgubili. ·e dobro, da smo Hermino imeli, da je
pot pod noge vzela, se prepriãala
o smeri, da pot je prava, zdaj po
meri. Ja, s tem teãajem smo ugotovili, da pravega smo posla se lotili, da z nami so markacisti pravi,
da znajo ograje in ‰e kaj naredit in
tudi dobre volje bit. Nam, ki pa ‰e
kaj manjka, se bomo trudili, da pripravni‰tvo bomo dopolnili, da pravi naziv markacista si bomo zasluÏili. Torej, hvala vam vsem, ki ste se
z nami trudili, nam poguma vlili, da
pravi bi markacisti bili. Mi pa obljubimo, da bomo ‰e veliko planinskih
poti naredili in tudi stare obnovili.
(Malãka Kvasnik)

30 let Savinjske
planinske poti
Na Homu je bila 19. oktobra
proslava ob 30-letnici Savinjske
planinske poti, zdruÏena z 22. jesenskim pohodom, 30-letnico planinske
orientacije in 35-letnico planinske
postojanke na Homu. Za proslavo je
vsako dru‰tvo ob SPP pripravilo
kratek nastop. Zvrstili so se prisrãni nastopi cicibanov, mladih plesalcev v no‰ah, zapeli so Dobroveljski

fantje, poslu‰ali smo deklamacije in
recitacije pesmi. PridruÏila sta se
tudi Ïalski in preboldski Ïupan. Na
koncu je bila predstavljena tretja
izdaja Vodnika po Savinjski planinski
poti, ki obsega kar 124 strani malega formata. Opisu poti so pridruÏeni ‰e opisi hribov in dolinic, po katerih vodi pot, pa tudi vse postojanke in dostopi. Dodani sta neobvezni toãki Mrzlica in grad Îovnek. Trasa je glede na prvotno
spremenjena in ima 26 obveznih
toãk. Ni veã kroÏna, ampak je dobila podkvasto obliko, zanjo pa skrbi
odbor s predstavniki vseh desetih
dru‰tev ob poti. Kot zanimivost
lahko povemo, da so opisi opremljeni z vsemi podatki, potrebnimi za
GPS-orientacijo. V treh desetletjih
jo je prehodilo 2150 obiskovalcev, saj
se vodi natanãna evidenca, ki lahko
sluÏi za analizo obiskov veznih poti.
(BoÏo Jordan)

Skup‰ãina IKAR
183 gorskih re‰evalcev, ãlanov
31 gorskih re‰evalnih organizacij
Evrope in Severne Amerike, zdruÏenih v IKAR – Mednarodno komisijo
za re‰evanje v gorah – je bilo tri
oktobrske dni zelo delavnih, tokrat
na svojem rednem strokovnem
zboru v Malbunu v Lihten‰tajnu. Prvenstvena naloga IKAR-ja so razvoj
re‰evalne doktrine, razvoj ter preizku‰anje re‰evalne opreme, obravnava prakse v organizacijskih pristopih pri razliãnih re‰evalnih izzivih, analiza nesreã pri re‰evanju
ter analiza gorskih nesreã, obravnava vpra‰anj s podroãja gorske
medicine, rezultatov ‰tudij snega
ter plazov, obravnava tehnike dela
s psi pri iskanju zasutih v plazu ter
pogre‰anih v gorah, izmenjava vseh
tozadevnih izku‰enj, in ‰e bi lahko
na‰teval. Vsa ta gora za gorske
re‰evalce zanimivih podatkov je bila vzporedno organizirana in
obravnavana v strokovnih komisijah za tehniko, medicino, letalsko
re‰evanje in sneg ter plazove. Zelo
koristni in dobrodo‰li za nadaljnje
delo re‰evalcev so bili preizkusi ter
meritve oz. njihovi rezultati v osre-
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dnjem tehniãnem laboratoriju v St.
Gallenu, kjer so predstavili obremenitve in nosilnosti vrvi ter vozlov
v razliãnih razmerah ter pogojih, ki
nastopajo v gorah. Popoldne zadnjega dne je zasedala skup‰ãina
IKAR-ja, ki je sprejela poroãilo o
opravljenem delu v minulem letu,
izrekla priznanje za obilico storjenega ter odobrila program dela za
leto 2003. V teku so dogovori z Brusljem, ki naj bi dosegli, da bo IKAR
spoznan kot organizacija, ki deluje
na ravni Evrope za potrebe gorskega re‰evanja. (Danilo ·kerbinek)

Teãaj GRSS
V izobraÏevalnem centru v
Poljãah je 23. novembra 2002 potekal izobraÏevalni teãaj iz prve pomoãi za gorske re‰evalce. UdeleÏilo se ga je 128 gorskih re‰evalcev iz
vseh postaj GRSS, od tega 6 zdravnikov, 29 in‰truktorjev, 53 ãlanov
re‰evalcev in 36 pripravnikov za
gorske re‰evalce.
Teãaj je potekal po programu, ki
ga je pripravila Podkomisija za medicino pri Komisiji GRSS. Nosilci obravnavanih tem so bili zdravniki – gorski re‰evalci. Obdelali pa so naslednje teme: boleãine v prsnem ko‰u
(Eva Pogaãar), boleãine v trebuhu
(Sandi Poteko), nezavestnega gornika (Igor Tekavãiã), otroka kot nujnega bolnika v hribih (Peter Najdenov),
alergijo (MatjaÏ FleÏar), zastrupitve
(Jurij Gorjanc) in praktiãno delo na
postopkih oÏivljanja. (Igor Maher)
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predstavniki planinskih in turistiãnih dru‰tev z obmoãja parka, pa
predstavniki obeh zvez, turistiãne
in planinske, zatajilo pa je turistiãno
gospodarstvo (hotelska podjetja,
agencije). V dopoldanskem delu so
prisluhnili ‰tevilnim referatom. Mladen Berginc z okoljskega ministrstva je izpostavil velik pomen ohranjene narave za razvoj turizma, saj
analiza turistiãnega obiska jasno
kaÏe, da gosti k nam prihajajo zaradi narave. Silvester Gabr‰ãek s kulturnega ministrstva je v ospredje
postavil avtohtono prebivalstvo,
saj le to lahko ohranja Ïivljenje v zavarovanih obmoãjih in s tem tudi
privlaãnost za turizem. Janez Bizjak, direktor parka, je opozoril na
dejstvo, da smo marsikaj, kar je danes zapakirano v izraz ekoturizem,
nekoã Ïe poznali (gorsko vodni‰tvo,
Rikli na Bledu). Za planince je bilo ‰e
posebej zanimivo razmi‰ljanje dr.
TomaÏa Vrhovca, ki se je razgovoril
o trajnostnem razvoju gorskega
turizma in planinstva, Marjeta Ker‰iã Svetel pa je predstavila mnoge
zanimive primere ekoturizma, na
Ïalost le iz tujine. Na posvetu smo
sicer sli‰ali misel, da je najbolj eko tisti turizem, ki je brez turistov, vendar bo treba re‰itve iskati drugod,
ne le v prepovedih in omejitvah. V
popoldanskem delu se je na delavnici razvila razprava o tem, kak‰en
turizem sodi v gore, ‰e posebej v zavarovana obmoãja. (Igor Maher)

Branje poezije
na vrhovih
Ekoturizem
v gorah
Ob mednarodnem letu gora in
letu ekoturizma je Triglavski narodni park v sodelovanju s Turistiãno
zvezo Slovenije, Planinsko zvezo Slovenije, Obãino Kranjska Gora in Slovensko nacionalno komisijo za Unesco organiziral posvetovanje na temo Ekoturizem v gorah. V Kranjski
Gori so se 7. novembra tako zbrali
predstavniki Ministrstev za okolje,
prostor in energijo ter za kulturo,
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Mednarodno leto gora 2002 ni
namenjeno zgolj opozarjanju na
okoljske probleme goratih predelov, ampak je v enaki meri usmerjeno tudi v opozarjanje na druÏbene
probleme, na premo‰ãanje razlik
med kulturami, verami in narodi. S
tem namenom je letos stekel tudi
program Poezija na vrhovih (Poetry on the Peaks), ki je praktiãno
nadaljevanje lanskega programa
ZdruÏenih narodov S poezijo do dialoga med civilizacijami (Dialogue
Among Civilisations Through Poe-

try). Program je predstavljen na
spletni strani http://www.dialoguepoetry.org/mountain.htm. Îelja pobudnikov je, da bi z branjem pesmi
na vrhovih ali v krajih pod njimi
vzpodbudili zanimanje ljudi za poslanstvo leta gora in krepili kulturno dedi‰ãino gorskih ljudstev. Letos so Ïe bila ali pa ‰e bodo branja
poezije na vseh sedmih najvi‰jih vrhovih celin, ob tem pa so taka branja ‰e na ‰tevilnih drugih vrhovih.
Îe spomladi je bilo naãrtovano
branje pesmi Iztoka Osojnika na
Triglavu, vendar so napovedani dogodek prepreãile pesnikove zdravstvene teÏave. Vsekakor bo Iztok
Osojnik teÏavam navkljub posku‰al
izpeljati branje ‰e do konca leta.
Po vsem svetu se zbirajo planinci, pesniki in domaãini na najrazliãnej‰ih vrhovih, na najvi‰jih gorah ali
pa na hribãkih, ki teÏko zasluÏijo ime
gora. Ne glede na vi‰ino in strmino
pa povsod z branjem pesmi krepijo
povezavo med naravo in ãlovekom.
»Velike stvari se zgodijo, ko se sreãajo ljudje in gore, kar pa se ne more zgoditi med prerivanjem na ulici,«
so bili verzi na enem od branj.
Poezija je razvedrila tudi turobno jesensko soboto pri planinski
koãi na Koko‰i. Planinsko dru‰tvo
SeÏana je namreã 26. oktobra pripravilo prav poseben dogodek v poãastitev mednarodnega leta gora,
branje poezije na Koko‰i. Skoraj 500
primorskih in notranjskih planincev
se je zbralo na tem kra‰kem vrhu,
da so prisluhnili izbranim 10 pesmim.
Îe spomladi je namreã dru‰tvo
objavilo literarni nateãaj za osnovno- in srednje‰olce na temo mednarodno leto gora. Najbolje so ocenili
pesem Jasmine Înebelj z Osnovne
‰ole Dragomirja Benãiãa Brkina v
Hrpeljah. Mladi ustvarjalci so na
sreãanju sami prebrali svoje pesmi,
pridruÏili pa so se jim ‰e starej‰i kolegi iz Dru‰tva pesnikov iz SeÏane. V
kulturnem programu so sodelovali
‰e duet glasbenikov in otro‰ki pevski zbor iz Divaãe.
Branje poezije pa je bilo tudi
uvod v praznovanje 50-letnice PD
SeÏana, ki je vrhunec doÏivelo novembra s predstavitvijo zbornika,
otvoritvijo fotografske razstave
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Gora
Gora, izÏarevanje svobode,
kot ptica na sinjem nebu.
Gora, kot zavetnik pred
nevihto in grmenjem,
h kateremu se zateãe‰.
Gora, mir in spokojnost,
ki ti ri‰e na ustnice sreão,
radost in ljubezen.
Je lahko Ïalost,
ki ti zada boleãino ob izgubi ljubljene osebe ...
Ali nevarnost,
ki preÏi na poti med vrhom
in breznom ...
PA NAJ BO LJUBEZEN
IN PROTISTRUP ZA BOLEZEN!
Jasmina Înebelj,
O· DBB Hrpelje
Mentorica:
Ksenija Lazar
Simona Strnada in osrednjo proslavo v seÏanskem kulturnem centru. (Igor Maher)

Francetu Bernotu
v spomin
4. novembra 2002 je v osemdesetem letu starosti preminil dr.
France Bernot, dolgoletni ãlan
Podkomisije za plazove GRS in ãlan
Postaje GRS Ljubljana. Sinu Ïelezniãarske druÏine je bilo v mladih letih
usojeno, da obrede velik del Slovenije, med okupacijo pa preizkusi ‰e
blagodati la‰kih tabori‰ã Gonars
in Treviso. S stiskami in odrekanji
mu ni bilo prizaneseno niti po osvoboditvi. Mikala ga je medicina, vendar je dveletnemu sluÏenju v JLA
sledilo udarni‰ko delo na progi Borovnica-Preserje, potem pa delo za
ljubi kruhek, ki ga ni prekinil niti
med ‰tudijem geografije. Diplomi-

ral je leta 1955, doktoriral pa 1971.
Strokovno izpopolnjevanje ga je
vodilo v Davos, na Institut za raziskave snega in plazov. Okoli‰ãine niso hotele, da bi Ïe tedaj nadaljeval
delo, ki ga je na SAZU zaãel Ivan
Gams s ‰tudijo SneÏni plazovi v Sloveniji. Ni pa obupal, marveã se je v
60. letih kot oboÏevalec gora, ki ga
je moãno mikal tudi alpinizem, povezal z GRS in sodeloval s skupino, ki
se je ukvarjala s plazovi. Ob ustanovitvi podkomisije, leta 1969, je postal njen polnokrvni ãlan in nadvse
marljivo sodeloval v vseh njenih dejavnostih. Bil je udeleÏenec ali predavatelj na teãajih za plazovne pse,
na dnevih varstva pred sneÏnimi
plazovi, teãajih za minerje sneÏnih
plazov, zimskih teãajih matiãne Postaje GRS Ljubljana, na posvetih o
varnosti v gorah in drugod.
Posebno skrb je posveãal opozarjanju pred plazovi ter leta 1975
dosegel, da je bila pri tedanjem Hidrometeorolo‰kem zavodu SRS
ustanovljena SluÏba za sneg in plazove. Kot njen prvi vodja jo je vodil do
upokojitve in jo povezal z ustreznima
sluÏbama v Celovcu in Vidmu. Oral je
ledino, organiziral mreÏo opazovalnic ter pripravil ne‰teto opozoril.
V zgodnjih 80. letih sva obredla
vse plazovite konce na‰e domovine
in pripravila Preliminarno poroãilo
o delu na katastru sneÏnih plazov
na ozemlju SR Slovenije, ki je bilo v
devetdesetih letih izhodi‰ãe za nastanek dana‰njega katastra sneÏnih plazov pri Podjetju za urejanje
hudournikov, v katerem je tudi

Francetovo delo.
Kot dober poznavalec razmer
je prizadevno pomagal pri oblikovanju Komisije za sneÏne plazove
pri Republi‰kem sekretariatu za
varstvo okolja in bil vse od ustanovitve leta 1976 pa do smrti njen
ãlan. Skupaj smo opravili ne‰teto
ogledov na krajih predvidenih gradenj ali obstojeãih naprav Ïiãnic,
smuãi‰ã, cest, Ïeleznic v naseljih in
gorah. Kot ãlan Podkomisije za plazove je sodeloval tudi na zasedanjih
podkomisije za plazove IKAR-ja na
Bledu, v Bovcu in v Kranjski Gori.
France je bil dober in razgledan pisec. Med veãjimi deli, ki zadevajo obiskovalce gora, ne moremo
zgre‰iti priroãnika Vremenoslovje
za planince in prevoda Vremenoslovje za vsakogar. Za smuãarje je
pri Smuãarski zvezi Slovenije pripravil opomnik Pozor – plaz. Na podlagi materialov iz Davosa sta v
tipkopisih ostali Klasifikacija snega in Klasifikacija plazov. O snegu,
plazovih in nevarnostih je objavil
veliko ãlankov v Planinskem vestniku, Ujmi in drugih publikacijah, intenzivno je sodeloval tudi na prireditvah geografske stroke.
Bil je prijeten druÏabnik in tovari‰. âe bi dopu‰ãalo zdravje, bi
zanesljivo storil ‰e marsikaj koristnega za planinsko srenjo in v
splo‰no korist. Îal je usoda hotela
drugaãe – ãeprav Ïe dolgo ne veã
mlad, je prezgodaj zapustil na‰e
vrste. Nekdanji sodelavci ga bomo
pogre‰ali in se pogosto spominjali
napornih, pa tudi nadvse prijetnih
dni, ki smo jih skupaj preÏiveli v minulih desetletjih. Naj si v miru oddahne! (Pavle ·egula)

V spomin JoÏetu
Mermalu
(1920–2001)
Pred dobrim letom smo se na
ljubljanskih Îalah poslovili od gospoda JoÏeta Mermala – magistra
veterine, krajana Ljubnega ob Savinji, prijatelja, planinca. Treba se
je bilo ãasovno oddaljiti, da se zavemo, kako je bil gospod Mermal
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prepleten z na‰imi Ïivljenji, kaj nam
je pomenil. Rodil se je leta 1926 v
Gornjem Gradu. Po konãani osnovni ‰oli je obiskoval klasiãno gimnazijo v Ljubljani, kjer je leta 1946 maturiral, sedem let kasneje pa diplomiral na Veterinarski fakulteti v Zagrebu. Po konãanem ‰tudiju je
opravljal pripravni‰ki staÏ na Veterinarskem zavodu v Ljubljani, nato se je kot Ïivinozdravnik zaposlil
na Veterinarski postaji v Mozirju,
bil nekaj let direktor in leta 1974
magistriral. Le kdor pozna ‰irna
prostranstva Zgornje Savinjske
doline – hribe in gore, doline in soteske, strma poboãja in po njih
raztresene hribovske kmetije –
lahko razume, kak‰en je bil delovni
vsakdan magistra Mermala. Bila so
leta, ko ‰e ni bilo gozdnih cest in
prevoznih sredstev. Pe‰ ali v najbolj‰em primeru s kolesom je
opravljal svoje poslanstvo – pomagati ljudem v stiski. Bil je pravi ljudski Ïivinozdravnik, ki ni samo pomagal s svojim strokovnim znanjem
re‰evati kmetu imetja, znal je tudi
tolaÏiti, vlivati vero in upanje v bolj‰e ãase.
Zanj je bilo znaãilno, da na svojih poteh ni vzljubil samo ljudi, ampak tudi naravo, to na‰o lepo
Zgornjo Savinjsko dolino. Poznal je
vse poti do najvi‰jih, najsamotnej‰ih gorskih kmetij. Zato je bil velik
ljubitelj gora, gorni‰tva. Îe leta
1956 se je vkljuãil v Planinsko dru‰tvo Ljubno ob Savinji in v njem deloval do konca, tudi v ‰tevilnih njegovih organih. Redno je sodeloval na
sejah dru‰tva, imel je svojo vizijo o
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delu in razvoju planinstva v kraju.
Sodeloval je na pohodih, izletih,
sreãanjih planincev. Neprecenljiva
je tudi njegova angaÏiranost pri
gradnji koãe na Travniku. S svojo
razsodnostjo, preudarnim pristopom do problemov, vselej premi‰ljenimi nasveti je bil du‰a na‰ega
dru‰tva. O tem priãajo tudi ‰tevilna odlikovanja, bronasti in srebrni
ãastni znak PZS, priznanje Savinjskega meddru‰tvenega odbora,
posmrtno pa so mu podelili tudi
zlati ãastni znak PZS.
Gospod Mermal je bil predan
dru‰tveni delavec v kraju. Pod njegovim vodstvom je Ljubno dobilo
pravo turistiãno podobo in postalo znano daleã naokoli. Njegovo delo v krajevni skupnosti je neprecenljivo. Dajal je nasvete, razsojal, vodil
akcije. Bil je preprost, topel ãlovek.
Kako pogre‰amo njegovo ãlove‰ko
toplino, njegov optimizem, druÏabnost in njegovo vitalnost! Bil je
tako na‰ in radi smo ga imeli. (Z. T.)

Gino Buscaini
(1931–2002)
Konec leto‰njega turobnega in
deÏevnega poletja je za moÏgansko
kapjo umrl znani alpinist in gorni‰ki
publicist Gino Buscaini. Rodil se je
leta 1931 v Vareseju, bil sprva oficir
pri mornari‰kem letalstvu, kasneje
pa se je popolnoma posvetil goram.
Opravil je nad 1000 pomembnih alpinistiãnih vzponov po vsem svetu
(med drugim je prvi solo ponovil
smer Bonatti-Ghigo v Grand Capucinu), mednarodni sloves pa si je
pridobil predvsem kot pisec gorni‰kih vodnikov in monografij. Sam ali
pa skupaj s svojo nerazdruÏljivo Ïivljenjsko sopotnico Silvio Metzeltin
je napisal veã odliãnih enciklopediãnih ali izbirnih vodnikov po Alpah in
Andih. Za vzornika pri pisanju vodnikov mu je bil sloviti alpinist in napredni razumnik Ettore Castiglioni, ãigar delo je Buscaini nadaljeval.
Za vodilo pri svojem delu si je izbral
rek Saint-Exupéryja, da »knjiga ni
napisana takrat, ko se ji ne da veã
niã dodati, ampak takrat, ko se ji
ne more niã veã odvzeti«.

Med njegova najbolj‰a dela nedvomno sodi mojstrsko napisani
vodnik po skupini Mont Blanca, ki je
po natanãnosti, preglednosti in
berljivosti ostal neprekosljiv v evropskem merilu. Edinstvene so tudi njegove monografije o Dolomitih,
opremljene s sijajnimi in informativnimi fotografijami. Za nas Slovence je Buscaini pomemben predvsem kot pisec odliãnega vodnika
Alpi Giulie iz leta 1974. Menim, da ni
bolj‰ega vodnika v tujem jeziku o
na‰ih Julijcih; iz njega izÏarevata
veliko obãudovanje do na‰ih gora in
naklonjenost do na‰e deÏele. Danes vodnika Ïal ni moã nikjer dobiti,
tisti sreãneÏi, ki ga imamo, pa se
bomo Buscainija vedno spominjali s
spo‰tovanjem in toplo mislijo v srcu. (Andrej Ma‰era)

Uredni‰tvo Planinskega vestnika je sklenilo, da bo januarja 2003 zaãelo z novo rubriko Pisma bralcev. Spo‰tovane bralke in bralce vabimo, da nam pi‰ejo o svojih Ïeljah in predlogih, prav tako
bomo veseli tudi pripomb in
kritik, kar nam bo v veliko
pomoã pri nadaljnjem urejanju revije. Prav tako bodo
dobrodo‰la pisma, ki se bodo
nana‰ala na splo‰no problematiko gorni‰kih aktivnosti,
delovanje planinske organizacije in sploh vse, kar je v
zvezi z gorami. Pisma naj bodo ãim kraj‰a in jedrnata, saj
se v nekaj stavkih da povedati veliko; taka pisma bodo
imela prednost pri objavi,
uredni‰tvo pa si pridrÏuje
pravico do kraj‰anja, pri tem
pa bomo sku‰ali izlu‰ãiti bistvo. Objavljali bomo samo
podpisana pisma s preverljivimi podatki o avtorju. Pi‰ite
nam na naslov: Uredni‰tvo
Planinskega vestnika, Planinska zveza Slovenije, DvorÏakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana
ali na e-naslov pv@pzs.si.
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Schoeller Strechlite:
tkanina z visokimi
zahtevami po trpeænosti
in elastiËnosti materiala,
udobnosti in svobodi
gibanja
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Zatezni trak:
boljπa zaπËita nog
proti vetru, mrazu,
insektom

Kevlarske
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omogoËajo
visoko zaπËito
na izpostavljenih delih
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