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DOPUST 
NA KILIMAND2ARU 

Ing. Č e r n i v e c M i r o s l a v — Dar es Salaam 

l ^ ^ ^ j l l d doma do Dar es Salaama, kamor v 
apr i lu 1965 potujem na novo službeno mesto, je 
samo nekaj ur vožnje. Že od Kaira dal je ugibam, 
kako bo z n a j b ^ j zanimivimi minutami letenja, 
ko bo pod nami Ki l imandžaro. Z višine, na kateri 
vztraja vel iko potniško reoktivno letalo, ni mnogo 
razgleda in pričakovanje, da se pribl iža najvišji 
vrh Afrike, je tol iko večje. 

Žel je se nenadoma izpolni jo, ko se po kratki 
kapi tanovi napovedi letalo vrže na kri lo in obvisi 
nizko nad vrhom. Bleščeče ledene gmote za tre-
nutek oslepe, nato pa se razorana pobočja str-
n jene lave nad morjem oblakov, snežne pol jane 
in divj i ledeniki ter temno žrelo ugaslega ognje-
nika zl i jejo v grozlj ivo in mogočno podobo Kili-
mandžaro. Sekunde razgleda so vse prekratke, 
se mi pa vtisnejo v spomin enako g loboko kot 
prizori z vzpona leto in pol kasneje. 
Pred pr ihodom v Tanzanijo nisem nikoli resno 
pomisli l na pohod do vrha Ki l imandžara. Vzpon 
Ante ja Mahkote je bil daleč nad moj imi planin-
skimi ambic i jami , v kako drugo možnost pa je 
b i lo težko verjet i , saj sem prav malo vedel o 
tur ist ičnih razmerah v tem delu sveta. Doseglj ive 
in formaci je o črni Afr iki so največkrat ponuja le 
le eksotiko, divj ino in primit ivnost. Tudi Kil i-
mandžaro sem poznal z razglednic vedno z žira-
fami, sloni in nosorogi v ospredju, nikoli pa z 
asfa l t i rano cesto, hotelom al i planinsko kočo. Ob 
pr ihodu v Tanzanijo pa je med mnogimi pre-
senečenji tudi spoznanje, da je dopust na K i I i -
mandžaru razmeroma lahko uresničljiv in sep-
tembra 1966 se pridružim množici dva do tri 
t isoč planincev, kolikor j ih tur ist ična industr i ja 
vsako leto spravi na streho Afrike. 

Priprave niso dolgotra jne. Petdnevno turo orga-
nizirata dva večja hotela na pobočju. V ceno 
okrog 20 tanz, funtov (70 000 S din) na osebo je 
vračunana hrana, nočnine v planinskih kočah, 
vodnil- in nosači z nj ihovo preskrbo ter zimska 
oprem i . Vse to je rezervirano več tednov vnaprej 
in ko napoči trenutek odhoda, se lahko pre-
pustim sproščenemu občutku, kot da grem iz 
L jubl jane proti našim p lan inam. 
Na do lgo pot iz Dar es Salaama prot i severo-
zahodu se spustita dva osebna avtomobi la. Pri 
meni je sovozač moja boljša polovica, s katero 
sva v zadnj ih petnajst ih let ih predela la skoraj 
vso mrežo bol je in slabše markiranih poti po 
Slovenij i, na zadnjem sedežu pa potu je nasled-
nik Borut. Čeprav ravnokar sedem let star, ima 
že nekaj planinskih izkušenj. S štir imi leti je 
prvič premagal Triglav, svojo dvoletno smučarsko 
kariero pa je moral s šestimi leti prekinit i , ko 
se je znašel v Afriki. Med stotimi Jugoslovani v 
Dar es Salaamu nismo uspeli dobi t i družbe in 
tako sta v drugem avtu dva Angleža — Peter in 
Roy. Oba sta brez planinske predzgodovine, ven-
dar s prednost jo deset let mlajših mišic. Sta 
odl ična tovariša in še zabavna zraven v svoji 
angleški or iginalnost i . 

Tanzani jo imenujejo afriško Švico. Visoke pla-
note, gorske verige in jezera so raztreseni po 
vsej deželi. Za razliko od evropske Švice pa tu 
»otoke« naravnih lepot loči jo stotine kilometrov 
z grmičjem poraslega gričevja In pustih savan. 
Tudi naše šeststo ki lometrov dolgo potovanje je 
,-azdeljeno v dva dela. Prvi dan se oko le redko 
spočije na bujnem tropskem zelenju ob bregovih 
nekaj manjših rek, ostalo pa je brezlično grmov-
je, kjer le redki termitnjaki , kaktusi in orjaški 
baobab i pr i tegujejo pozornost. Drugi dan vozimo 
ves čas ob vznožju gorovi j Usambara in Pare. 
Čeprav je pr imerjava s Švico več kot pret irana, 
so do 2600 m visoke gore vredne občudovanja. 
Dovol j drzne obl ike vrhov so omil jene z višinskim 
pragozdom, ki pokriva tudi na jbo l j prepadna po-
bočja nad višino 1500 m. Tako so skalnate stene 
bol j razločne v nižji polovici, kjer pa od daleč 
v idne srebrne proge hudournikov in slapov iz-



Pogled na Kibo z jugovzhoda 

g in ja jo v suhih grapah. Že od nemških časov 
pred prvo svetovno vojno je tu nekaj hotelov in 
planinskih koč za izletnike, lovce in ribiče, danes 
pa je Usambara raj za l jubi te l je narave iz Dar 
es Salaama, 
Cesta, ki ostaja za nami, ni tako slaba. Polovica 
je že asfalt i rane, ostalo j e na višini naših pred-
vojnih cest. Pokraj ina je zelo redko nasel jena, 
vsega skupaj vozimo skozi tr i mesteca in ducat 
vasi. Kljub temu so povsod črpalke in servisi, tako 
da s te strani ni skrbi. 
Končno so zadnj i obronki gorovja Pare za nami. 
Proti severu izginja nepregledna savana v me-
g l icah in kopastih oblakih. Še okrog 80 km je 
pred nami in ko zadnj ič počivamo ob majhni 
rečici, so vse oči uprte v večerno obarvane ob-
lake na obzorju, kjer naj bi se skrival naš končni 
ci l j . Šele da l jnog led pomaga odkrit i rob lede-
nika blizu vrha, prav na zgornjem robu oblakov, 
kjer ga nihče ne bi slutil. Pet tisoč metrov višin-
ske razlike je menda preveč za našo predstavo 
in ko pozneje zavesa odgrne večino vel ičastne 
bele kupole, se zdi, da je do nje le nekaj ur 
hoje, ne pa nekaj dni. To je najbol jš i počitek 
na vsej vožnji. Ostanek poti mine hitro kot blisk, 

nekaj zaradi g ladkega asfalta, nekaj pa zaradi 
srebrnih snežnih planjav, ki vab i jo bl iže in bliže. 
Ki l imandžaro je bil do lgo časa bela lisa na 
zemljevidu Afrike. Njegovo odkrivanje in razisko-
vanje je potekalo v senci pr izadevanj odkri t i 
teda j neznane izvire reke Nila, ki so razbur ja l i 
vodi lne geografe 19. stolet ja. Prvi j e zagledal 
»snežno goro na ekvatorju« in se povzpel do 
višine 1500 m nemški misi jonar Johan Rebmann 
leta 1848. Čeprav je bi lo njegovo poroči lo 12 let 
kasneje potr jeno s prvimi pribl ižnimi meritvami 
višine, Ki l imandžaro še ni našel poti v svetovne 
atlase. Izolirana snežna površina sredi tropskega 
podnebja se je zdela popolnoma neverjetna. 
Avtor i tat ivno mnenje Angleškega kraljevskega 
geografskega društva, katerega člani so »bolj 
verjel i v ekscentričnost raziskovalcev kot »narave«, 
j e obvel ja lo skoraj dve desetletj i , dokler ni vse 
več poroči l razorožilo nejevernih Tomažev. 
Pokraj ina na poboč j ih Ki l imandžaro je bi la za 
prve bele nasel jence zelo privlačna in se je 
gospodarsko naglo razvijala. Že v začetku na-
šega stoletja je bi la zgrajena železnica prav do 

* Vse slike natisnjene z dovoljenjem Commssioner for 
Surveys and Mapping , Dar es Salaam. 



vznožja. Danes je dosegl j ivo mesto Moshi, uprav-
ni in turistični center pokraj ine Ki l imandžaro, po 
železnici iz treh pristanišč na Indijskem oceanu, 
iz Mombase, Tange in Dar es Salaama, pa še 
iz Nai rob i ja , največje vzhodnoafriške prestolnice. 
Modernizaci ja cest j e v končni fazi — do leta 
1969 bosta Dar es Salaam in Tanga povezana 
z Moshi jem po asfaltnem traku. 
Za nas, ki 25. septembra 1966 parkiramo svoja 
vozila v id i l ičnem hotelu Marangu na jugovzhod-
nih pobočj ih gore, je ob l jub l jen i asfalt privid 
bodočnosti. Avtomobi l i so zunaj in znotraj de-
belo prevlečeni z rdečim afr iškim prahom, pa 
tud i nam se povrne evropska podoba šele po 
temel j i t i kopeli. 

Drugo jutro je Borut prvi, ki vzdigne alarm. Še 
pred sončnim vzhodom nas je vseh pet na jasi, 
ki obkroža hotelska poslopja. Na kristalnem nebu 
se riše snežnobela glava, slikovito dvignjena iz 
ostale gorske gmote. Že so vidna posamezna 
snežišča, ledeniki in odlomi. Podoba vrha tu ni 
divja, skladno je zaobl jena, vendar mogočna in 
očarl j iva. Desno pr i tegnejo pozornost ostri gre-
beni drugega vrha, ki bi bil s svojimi stolpi in 
škrbinami lahko v okras vsaki alpski skupini. 

Strmine obeh vrhov se položno zl ivajo v nižja 
pobočja, dokler se ne izgube v temnomodri pre-
progi t ropskega pragozda. 

Ugasl i ognjenik Ki l imandžaro je ena sama gora 
z razsežnostmi gorovja in dvojnim vrhom. Nje-
govo vznožje, v premeru 50 do 80 km, počiva na 
visoki p lanot i v nadmorski višini 800 do 900 m. 
Pobočja se z vseh strani v g lavnem enakomerno 
dvigujejo do višine 4000 m, kjer se poženeta 
kvišku dva stožca: čokati Kibo (5895 m) in vitki 
Mavvenzi (5150 m). Vrhova, skoraj 12 km narazen, 
sta ločena s širokim, skoraj popolnoma ravnim 
sedlom v višini 4300 m. Kibo je do danes ob-
držal prvotno vulkansko obl iko z več sto metrov 
g lobokim kraterjem v sredini, Mavvenzijev nazob-
čani greben pa je erodirani ostanek starejšega 
ognjenika. Najstarejši izbruh na Ki l imandžaru je 
ohranjen kot p lato Shira na zahodnih pobočj ih. 
Na Ki l imandžaru si v razdal j i nekaj ki lometrov 
slede vsi kl imatski t ipi , razvrščeni na zemlji od 
ekvator ja do pola. Tako so tudi vegetaci jska 
področja nanizana kot ko lobar j i okrog vrha, naj -
bol j markantna med nj imi pas pragozda med 
višinama 2000 in 3000 m in pas večnega snega 
nad 5500 m. 

Skica Kiba, pogled proti zahodu 



Ime Ki l imanjaro — tako ga pišejo v Tanzanij i 
po uradnem pravopisu — do danes še ni pojas-
njeno. Izvajanja na osnovi na jbo l j razšir jenega 
jezika v vzhodni Afr iki , swahi l i ja, so malo ver-
jetna, ker je že prvi del imena neupravičen 
(ki l ima je pomanjševalnica od mlima — hrib, 
torej pomeni kvečjemu grič), ne g lede na drugI 
del »njaro«, ki ni živa beseda in so njene šte-
vi lne razlage le ug iban ja . Izvori imena iz jezikov 
plemena Chaga, ki naseljuje pobočja, so zani-
mivi (npr. k i lemajyaro pomeni dobesedno »ne-
dosegl j iv za karavane«), vendar težko sprejem-
ljivi. Ljudstvo Chaga namreč nikoli ni imenovalo 
vse gore z enim imenom, pač pa vsak vrh zase. 
Tako imena Kibo in Mawenzi v jeziku Chaga 
opisujeta posebnosti obeh vrhov: k ipoo — pegast 

— po videzu skalovja med snegom in kimawenze 
— razsekan — po obl ik i vršnega grebena. Kra-
jevna imena na spodnj ih pobočj ih so iz swahi l i ja 
in iz jezikov plemen, naseljenih v okol ici . Drugi 
vrhovi, grebeni in ledeniki v vrhnjem delu nosijo 
izključno nemška in angleška imena, z izjemo 
najvišje točke. Leta 1961 je bi la ob proglasitvi 
neodvisnosti Tanganyike Kaiser Wi lhe lm Spitze 
preimenovana v Uhuru Peak — Vrh neodvisnosti. 
Vsakoletne štafete z vrha, l ik Ki l imandžara v 
državnem grbu in novo ime kažejo, da so Tan-
zan i ja enako ponosni na svojo vel ičastno goro 
kot mi na svoj Triglav. 

Dovolj je časa za razglede in razmišl janja, med-
tem pa vodniki in nosači pr ipravl ja jo tovore. 
Cela četa nas je, ko smo končno na poti. Sprem-
l ja nas devet nosačev in t r i je vodniki . Znajo 
nekaj besed angleščine, mi pa prav tol iko swa-
h i l i ja ; ko priskoči na pomoč še slovenščina in 
»kichaga«, se odl ično sporazumemo. Nobenih 
težav n imamo z nj imi. Kuhar je vedno pol ure 
pred nami, g lavni vodniki pa zadnj i v koloni. 
Tako je spredaj preskrbl jeno za mal ice na poči-
vališčih in večerje v kočah, zadaj pa za zamud-
nike in »pozabljeno« prt l jago. Ostal i si po svoje 
merimo korak In kroj imo oddihe. 
Prve ure pohoda se vzpenjamo skozi gosto na-
seljeno deželo Chaga. Asfalt po nekaj ki lometrih 
zamenjamo s kolovozom, ki nas vodi po širokem 
grebenu položno navzgor mimo orjaških iglavcev, 
skozi nasade kave in banan, ves čas med raz-
tresenimi prebivališči domačinov. Or ig ina lne koče 
plemena Chaga v obl ik i senene kopice so še 
močno razširjene, vendar po večini služijo le kot 
stranska poslopja. Večina stanovanjskih zgradb 
je podobna evropskim — s štirimi stenami, po-
ševno streho, z vrati in zasteklenimi okni — le 
gradivo je krajevno: steptana zemlja med lese-
nimi koli za zidove, za krov pa palmovi al i bana-

novčevi listi. Enako so zgrajene tud i trgovinice, 
čajarne in redke javne zgradbe. Edina zidana 
poslopja ob poti so bolnica, misijonska postaja 
s šolo in nekaj weekendov. 
V nasprot ju z zelo preprostimi prebival išči pa je 
obleka l judi — izredno čista in urejena. Raz-
capancev skoraj nik jer ni videti. Noša je izkl jučno 
evropska, afriški okus pa kažejo posebno ženske 
z izredno kričečimi barvami. 
Ugodno podnebje, obi ln i in čisti planinski potoki 
ter rodovitna zemlja so osnova za razmeroma 
visoki standard na pobočj ih Ki l imandžara. Nekaj 
industri je okrog Moshi ja, plantaže in delo v 
gozdarstvu so v zadnj ih petdesetih letih, po-
sebno močno pa v zadnjem desetletju, popol -
noma spremenil i živl jenje l judstva Chaga, ki ve-
l ja danes za najnaprednejše v Tanzanij i . 
Nismo razočarani, ker ne srečujemo Afr ike z raz-
glednic — z nojevim perjem in preluknjanimi 
ušesi. Približno enako je v večini tanzani jskih 
pokraj in in po skoraj dveh letih bivanja tuka j 
vemo, da je treba za uživanje narodopisnih za-
nimivosti obiskati koncertno dvorano al i stadion, 
med ljudstvom, čeprav zelo revnim in preprostim, 
pa je napredek le močnejši od preteklosti. 
Civi l izirani Ki l imandžaro se nenadoma ustavi ob 
pragozdni meji, kjer si privoščimo dal jš i počitek. 
Popoldansko vročino si lahko oh lad imo v kri-
stalnočistem potoku. To je posebno doživetje, 
saj so bi le površinske vode zaradi okuženosti 
ves čas v Afr ik i za nas najstrožji tabu, tu pa 
smo visoko nad dosegom bolezni. Ko nas po-
zneje prvi spočiti koraki pr ipel je jo v gozd, osta-
ne dol ina s svojimi tropskimi nevšečnostmi 
pozabl jena, daleč za neprodirno zeleno zaveso. 
Gorski pragozd se precej razlikuje od nižinskega, 
ki ga pozna Afr ika ob Kongu in ob zahodni 
obal i . Na Ki l imandžaru ni nebot ičnih dreves, 
palm in bambusa. Prevladuje srednja In nizka 
rast. Skrivenčena debla listavcev, prekrit ih z l i-
šaji, mahovi in slapovi ovi jalk vzbujajo bol j vtis 
odmiranja kot mogočnosti. Hitro pa spoznaš, da 
si v pravi džungli , če poskusiš le nekaj korakov 
s poti, saj povsod zadeneš na nepredirno steno 
ži lavega zelenja. 

Več sto vrst živali domuje v teh gozdovih. Nekaj 
mesecev pred našo turo so ustrelil i leva prav v 
predmestju Dar es Salaama, zato ni čudno, če 
nas posebno zanima, kako pogosta so srečanja 
z živalmi tukaj . Večina naših spremljevalcev za-
tr juje, da so j im sloni in leopardi včasih križali 
pot, baje vedno brez posebne zmede na obeh 
straneh. Tanzanijci so res navajeni navzočnosti 
živalstva, saj žive v deželi, kjer je velike d iv jač ine 
največ na svetu. Splošno vel ja prepričanje, da je 



Ijudožrstvo pri zvereh redka anomal i ja , zato se 
l jud je v naravi g ib l je jo prosto in brez orožja. 
Večja opreznost je potrebna v večernih in nočnih 
urah, ko je čas preže, pa še takrat je večja sku-
pina l judi razmeroma varna. Nekaj nesreč s smrt-
nim izidom letno ne predstavl ja nit i odstotka 
krvnega davka, ki ga zahteva v Tanzanij i pro-
met in ob primerni pazlj ivosti j e strah pred 
živalmi popolnoma neutemeljen. Na vsem našem 
potovanju od Dar es Salaama nismo doživeli 
nobenega srečanja, samo enkrat nam je levje 
r jovenje iz bližnje grape pomagalo v rekordnem 
času namestit i rezervno kolo na avtu. Tudi pohod 
skozi pragozd nam varno in brez presenečenj 
mine pri koči Mandara (prej Bismark Hut), kjer 
j e ci l j prvega dne. 

Planinske postojanke na Ki l imandžaru so last 
Ki l imanjaro Mounta in Cluba. Koče ob naši »lažji 
poti« so sicer neoskrbovane, vendar precej udob-
nejše od bivakov ali celo jam, v katerih je treba 
prenočevati pri direktnem vzponu iz Moshi ja na 
Kibo al i s kenijske strani na sedlo. Posebno raz-
košje v naši koči je kamin, kjer kmalu zagori 
plamen. Kuhar pripravi in servira večerjo, kot da 
smo še vedno v dolinskem hotelu. Nosači kmalu 

ut ihnejo v svoji kolibi, naša pesem pa še dolgo 
plava pod zvezdnim svodom gozdne jase. Ko 
smo že g loboko v spalnih vrečah, se nekdo 
spomni, da baje leopardi skačejo tudi skozi 
okna in šele ko so vse špranje zadelane, nas 
premaga spanec. 
Pri zajtrku smo oblečeni v vse svitre in vetrovke, 
čeprav je temperatura nekaj nad ničlo. Preveč 
nas je pomehkužil Dar es Salaam, kjer živo sre-
bro nikoli ne pade dosti pod 20° C. K sreči se 
na ekvator ju sonce hitro dviga in čez dobro uro 
na pohodu je uniforma spet bol j tropska kot 
hribovska. Ozka in strma steza nas vodi skozi 
zgornji, na jbo l j divj i del pragozda. Ko je zadnj i 
zeleni predor za nami, se odpre panorama obeh 
pettisočakov. Mavvenzi je tu le okrog 10 km daleč 
in dobr ih 2000 m višje. Njegovi ostri južni in 
vzhodni grebeni ter t isočmetrske stene so kot 
na d lani . Nižje so pobočja umir jena. Brezupno 
enakomerna strmina vulkanske mase, padajoče 
v vzporednih grebenih z vmesnimi ostro zare-
zanimi pl i tk imi jarki, je vseeno mogočna v svoji 
razsežnosti. Na zadnj i od teh vzpetin zapazimo 
naslednjo kočo in pogled sledi stezi, ki naj bi 
nas v petih urah privedla t ja gor. Kibo je še 
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zelo daleč. Le njegov snežni vrh in južni ledeniki 
bleščijo iznad temnih valov nizkih poboči j . 
Smo na višini, ki jo je pred prvimi raziskovalci 
le redko prekorači la človeška noga. O b zgor-
njem robu pragozda je nekdaj vodi la zadnja 
steza, ki so jo rabi l i bojevniki p lemena Chaga. 
V času pogostih vojn je bi la to zveza med za-
vezniškimi državicami za hrbtom sovražnikov. 
Nobenega izročila ni, da bi domačin i kdaj sku-
šali prit i višje, današnja planinska izkušenost 
vodnikov pa j e zasluga pr izadevanj v zadnj ih 
desetletj ih. 

Steza je vse bol j gorka in pri jetnejša ob širokem 
razgledu po mogočnem alpskem svetu Mawen-
zija. Med gostimi šopi trave občudujemo sušno 
in debelol isto planinsko cvetje in grmičje. M s d 
nj imi je nekaj ki l imandžarskih posebnost i : več 
kot meter visoki cvet Lobelia deckenii , višje na 
poboč ju pa Senecio cottoni i — do 5 m visoko 
drevo z zgoraj močno odebel jenim deblom z 
ogromnimi listi brez vej. Ta rastlinski čudež so 
prvi najd i te l j i opisal i kot križanca med palmo 
in zel jnato glavo. Izredno pr i lagojeno drevo Se-
necio nas spremlja še naslednjega dne vse do 
zgornje vegetaci jske meje nad 4000 m visoko. 
Koča Horombo (prej Peter's Hut) je pravo p la-
ninsko naselje. Ločene stavbe za turiste, vodnike, 
nosače, za kuhinjo in sanitari je zavzemajo celo 
planoto. Dosežemo jo zgodaj popoldne, tako da 
ostane dovol j časa za počivanje. Borut je dobro 
zdržal do lgo hojo in mu ni do počitka. Ne-
utrudno raziskuje skalovje in grmič je ob p lanin-
skem potoku za kočami. Popoldanske megle le 
redko odkr i je jo gorski svet in za razgled je t reba 
počakat i do naslednjega dne, ko je nebo spet 
brez oblačka. V ju t ranj i čistini se zdi, da visi 
južni Mawenzi jev vrh čisto nad nami. Njegove 
divje grmade in skladi so v prvem soncu ne-
pozaben prizor. V dol ino seže pogled daleč 
preko vznožij. Na vzhodu se svetlika kratersko 
jezero Chale, na jugu začrtujejo obzor je vrhovi 
gorovja Pare in Masajske stepe, na zahodu pa 
Ki l imandžarov najbl iž j i sosed Mt. Meru (4565 m). 
Ki l imandžaro stoji na robu vzhodnoafriške visoke 
planote, ki j e bi la izredno vulkansko aktivna. 
Poleg omenjenega Mt. Meruja sta v tem delu 
severneje še dva gigantska ugasla ognjenika — 
Mt. Kenya (5195 m) in Mt. Elgon (4320 m) - ter 
več desetin nižj ih. Med nj imi je še sedaj zelo 
aktivni vulkan Oldonyo Lengai (2880 m) okrog 
150 km zahodno od nas. Na stotine kraterjev s 
premerom od nekaj sto metrov do dvajset kilo-
metrov je posejanih na obeh straneh Velike 
udorne dol ine, ki del i to vulkansko pokraj ino na 
dva dela. 

Razgled se kmalu razblini v dnevni soparici in 
ko se dv igamo po strmem rebru, smo spet vkl je-
njeni v ožji ki l imandžarski svet. Z višino še ni-
mamo težav in zlahka dosežemo rob, kjer se 
desno odcepi pot proti zavetišču pod Mawen-
zijem. Tu smo tej gor i najb l iž je in pogled na 
njenih pet vrhov s stolpi, škrbinami in p laz i ič i 
je med naj lepšimi na vsej turi. Na drugi strani 
se odpre sedlo, na videz popolnoma vodoravna, 
5 km dolga in 2 km široka puščavska plošča. 
Rastlinstva ni več. Posamezne skale, raztresene 
vsepovsod, pr ičajo o moči zadnj ih izbruhov. Spu-
stimo se navzdol in nastopimo dolgot ra jn i marš 
proti koči Kibo, ki j e ves čas pred očmi, pa se 
nikakor noče pr ibl ižat i . Višinska bolezen se po-
javi z g lavobolom in kosilo vsi po vrsti odklo-
nimo. Pozneje potegne preko p lan jave ledena 
bur ja in ves Kibo — tisočmetrski zid pred nami 
— se zavije v črne oblake. Ko se zadnje pol ure 
poveča strmina, se oglasi še utrujenost in napore 
zakrije težko pr ičakovana spalna vreča. 
Med kočami Kibo, zavit imi v goste megle, po-
poldne ni dosti prometa. Glavobol se še stop-
njuje in želodec vztrajno zavrača kakršnokoli 
hrano. Iz pr ipovedovanj vemo, da so pojavi vi-
šinske bolezni pri posameznikih različni, ne 
g lede na f izično kondici jo, in tako ugibamo, kaj 
nas čaka naslednjega dne. Gotovo je, da bi bil i 
večji napori za Boruta prehudi. Drugo jutro bo 
šel z nosači nazaj do koče Horombo, njegova 
mamica pa se prostovoljno javi za spremstvo. Za 
sedemletnega fanta je ostal ju t ranj i pogled na 
strme vesine z ledenimi robovi na vrhu najbl iž j i 
spomin na njegov Ki l imandžaro. 
Dva vodnika, Peter, Roy in jaz smo kmalu po 
eni uri z jutraj pr ipravl jeni. V ledenem vetru se 
nam zdi, da je g lavobol nekoliko popusti l . Polni 
mesec nadomešča svetilke, vrh pa je markiran 
s srebrno črto snega visoko nad nami. Pot se 
vztrajno drži grušča in nikakor noče zaviti v 
skalne grebene. Vedno bol j zoprna je in počitki 
si sledijo v vse krajših razmakih. Roy z drugim 
vodnikom zaostane, po dveh urah pa nas dohi t i 
vodnik sam. Spremil je fanta nazaj v kočo in 
sedaj št ir je nada l ju jemo: napake, da nismo držali 
koraka skupaj, se ne da več popravit i . Še dve 
uri pozneje tenka rdeča črta nad Mawenzi jem 
napove nov dan. Zgornj i del plazišč je še bol j 
strm in neutr jen. Koraku da je ritem enakomerna 
vodnikova vzpodbuda: »Kidogo — kidogo« (po-
malem — pomalem), za vsako stopinjo po en 
»kidogo«, medtem ko glavni vodnik spredaj med 
hojo nemoteno prižiga cigarete. Ko dosežemo 
skalo, sva oba s Petrom precej pri kraju z močmi. 
Zadnj ih sto metrov nam vzame dobro uro, nato 



pa se svet v trenutku spremeni. Dosežemo sneg 
in takoj nato smo na robu Kibojevega krater ja. 
Skozi škrbino pade pogled v njegovo dno, na 
desni pa zablešči pravl j ični g rad odlomov Veli-
kega severnega ledenika, ki pada proti nam v 
neštevilnih, do 30 m visokih stopnicah. Ledene 
površine med nj imi so neverjetno razčlenjene, 
polne fantast ičnih obl ik in razpok. Temnozeleni 
odsev ledenih sten, bel ina novega snega in naj-
lepša modrina neba, ki sem jo kdaj doživel, se 
mi vtisnejo v zavest kot velik ci l j prebit ih ur. 
Do Gi l l 'man's Pointa (5700 m) ni več daleč in 
kmalu smo pri drogu z zastavami na vrhu. 
Vrh Kiba je zasnežena in zaledenela planota s 
premerom 2 do 3 km. Njegov kraterski rob se 
prevesi navznoter 100 do 200 m globoko. Na jbo l j 
j e ohranjen na jugu, kjer je tudi najvišja točka 
Uhuru Peak. Njeno ime »peak«, še bol j pa sta-
rejša »spitze«, sta precej pret i rana izraza za 
dolgi , skoraj popolnoma vodoravni greben, ki ga 
predstavl jata. Kota 6010 m se pri nas še vedno 
včasih navaja za najvišjo točko Afrike. To višino 
j e z barometrom izmeril leta 1889 Hans Meyer 

pri prvenstvenem vzponu. Pozneje je bil podatek 
večkrat spremenjen. Da bi razčistila zmedo, je 
v lada Tanganyike leta 1952 organiz i ra la novo 
merjenje in prvič so geodetske instrumente po-
stavili na sam vrh. Rezultat teh merjenj (poroči lo 
Empire Survey Review, London, jan. 1954) 5895 m 
je še vedno lahko napačen za kakih 10 m, ven-
dar je daleč bol j zaneslj iv kot stari podatki . V 
Tanzanij i uradno priznano višino je danes spre-
je la večina sveta in ni razloga, da je ne bi tudi 
pri nas. 

Notranjost p lato ja na Kibu izpolnjuje položni 
stožec, ki se dv iguje skoraj do višine zunanjega 
roba. Končuje se z 800 m širokim in 50 m glo-
bokim krater jem Reush Pit, v njegovi sredini pa 
je zadnje žrelo, 350 m široka in 150 m globoka 
jama Ash Pit. V okolici teh dveh kraterjev je 
ohranjenega še nekaj vulkanskega delovanja, saj 
doseže površinska temperatura na mestih, kjer 
uhaja jo podzemeljski pl ini , preko 100° C. Ti po-
javi, prvič odkrit i pred dobr imi 30 leti, so tako 
stalni, da se na kopninah okrog žarišč včasih 
pojavi celo rastlinstvo. Znanstveniki t rd i jo, da 



je to zadnja faza Kibove aktivnosti, ne pa zna-
menje za alarm pred novim izbruhom. 
S Petrom se vpiševa v knj igo in fotograf i rava. 
Sproščeno občudujeva tisočere obl ike ledenega 
sveta, Uhuru Peak, rob Reush Pita in Severni le-
denik. Odloči tev Ki l imandžarskega planinskega 
društva o vzdrževanju oznak vrha na Gi l lman's 
Pointu »da omogoči planincem, ki dosežejo zgornj i 
rob Kiba, pr iznanje za osvojitev Kil imandžara,« 
je gotovo tud i komercialnega značaja, vendar 
nama s Petrom pomaga pri sklepu, da vzpon kon-
čava. Po vodnikovi osebni beležnici pet šestin tu-
ristov napravi isto in se odpove štirim ki lome-
trom zasneženega grebena do Uhuru Peaka in 
nazaj. Osebno si mnogo bol j želim pohoda v 
notranjost do kraterskih brezen in ledenih stol-
pov, pa mora ostati le pri želji, saj je to t rd 
oreh celo za ekspedici je. Midva sva pr i lagojenost 
na višino in kondici jo izkoristila prav do kraja. 

Težko se ločiva od planinskega doživetja, saj 
veva, da ga najbrž ne bo mogoče ponovit i . Šele 
prve dopoldanske megle nas preženejo. Kar je 
ponoči navzgor 7 ur, opravimo navzdol v 1 uri. 
Po kratkem počitku v koči Kibo nadal ju jemo do 
srednje koče, kjer smo zvečer spet vsi skupaj. 
Prazničnemu razpoloženju se pridruži tud i Roy, 
saj je bil štirikrat višje od najvišjega vrha svoje 
domovine. 

Ki l imandžaro se je poznal v ostri reakci j i v mi-
šicah. Ko pa nekaj dni pozneje v narodnem parku 
Ngurdoto med sloni, levi in nosorogi začnemo 
drugo poglav je našega dopusta, je ta nevšečnost 
hitro pozabl jena. Ostane pa mogočen vtis o gori , 
o njenih lepotah in posebnostih. Iz Evrope bi 
težko prišel tako daleč samo zaradi nje. Ko pa 
sem se lani vrnil še za dve leti v Dar es Salaam 
in se spet pr ibl ižuje čas dopusta, vse bol j raz-
mišljam o ponovitvi. 

Trije najvišji vrhovi v Tanzanij i , levo Mawenzi , sredi v ozadju Mt . Meru, na desni Kibo 



GORNIŠTVO 
V VELIKI BRITANIJI 

E. D u d l e y S t e v e n s , britanski 

gorski vodnik 

a številnih turah po Julijskih Alpah 
sem imel veliko srečo, da sem se srečal in sklenil 
prijateljstvo z več člani planinskih društev Slo-
venije. Zaradi tega in ker me urednik Planin-
skega Vestnika že pozna, sem dobi l povabilo, 
naj prispevam za Planinski Vestnik članek, v ka-
terem naj bi opisal gore in gorništvo v Veliki 
Britaniji. 

Slovenske planince bo morda presenetilo, da so 
britanske gore zelo razsežne. Prostor v Planin-
skem Vestniku mi ne dovoljuje, da bi se o tem 
razpisal na široko. Zato se moram, žal, omejiti 
na kratek opis in vam podat i vsaj splošno sliko. 
Rad bi vedel, al i ste kdaj pomislil i, da so na 
Britanskih otokih tudi visoke gore. Bilo bi čisto 
razumljivo, če ne bi, saj imate razen vaših lepih 
gora v bližini še mnogo drugih lepih alpskih 
skupin, ki pri tegujejo vašo pozornost. 
V Britanij i so tri najzanimivejša ločena gorska 
področ ja: po eno v Angl i j i , v Walesu in na 
Škotskem. Gorsko področje v Angl i j i , v grofi j i 
Cumberland, meri okrog 1300 km2. Tiste kraje 
imenujemo Jezersko področje, ker so v dol inah 
med gorami številna, zelo lepa jezera, podobna 
Bohinjskemu in Blejskemu. Snowdonijske gore v 
Walesu — tako j ih imenujemo, tam živim — so 
na skrajnem severozahodu v grofi j i Caernarvon-
shire. Te gore sicer niso razsežne in višji vrhovi 
so samo na površini okrog 500 km2. Na Škotskem 
in na otokih vzdolž njene severozahodne obale 
pa se raztezajo gorske skupine na površini več 
kot 25 000 km2. 

Geološko se te tri gorske skupine ne razlikujejo 
mnogo med seboj. Skala je temne barve, zelo 
trda in zdrava, zato je dobra za plezanje. Če-
tudi večinoma ni granit, mu je vendarle zelo 
podobna po videzu in strukturi. Na Škotskem je 
tudi nekaj gorskih verig vzdolž zahodne in 

M l a d plezalec v VI. stopnji v steni 
»Kaisergebirge« v Snowdoniji Foto Ken Wilson 
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severozahodne obale, kjer je skalovje iz rdečega 
peščenjaka. Tam so tudi druge globočnine, toda 
skoraj povsod prevladuje grani tu podobna ka-
menina. 

Morda vas bo preseneti la višina gora. Najvišj i 
na Britanskih otokih je Ben Nevis na Škotskem, 
ima samo 1343 m. Povprečne višine na vseh 
znanih področ j ih so okrog 1000 m. Toda samo 
na Škotskem je 276 gora in 544 vrhov, visokih 
915 in več metrov, razen tega pa še mnogo sto 
nižjih. V Snowdoni j i v Walesu je 14 gora, visokih 
nad 915 m. V Jezerskem področju so sicer samo 
tri gore tako visoke, je pa tam še mnogo le 
malo nižjih, lepih vrhov. 

Na večjem delu Britanskih otokov je izredno 
mnogo padavin, posebno v gorovj ih, ki so veči-
noma vzdolž zahodne obale in zato na pot i vseh 
at lantskih v ihar jev in depresij. Žal moram reči, 
da večina naše planinske aktivnosti v zadnj ih 

let ih skoraj nepretrgano poteka le pri slabem in 
vlažnem vremenu. 

Ker so gore v Bri tani j i v pr imerjavi z Juli jci videti 
tako nizke, boste morda iz mojega opisa dobi l i 
vtis, da so vzponi nanje mnogo lažj i in manj 
naporni. Ker sem hodi l že po naših in vaših 
gorah, lahko trdim, da to ni čisto res. Številne 
vaše koče so precej visoko v gorah, zato lahko 
začnete vzpone iz precej velikih višin. Mi v Bri-
tan i j i takih koč nimamo, zaradi česar se podamo 
na pot iz nižin v dol inah, na Škotskem pa se 
začnejo vzponi od morske gladine. Zanimiva je 
ta le pr imer java: Prisojnik je skoraj dvakrat višji 
od Snovvdona, najvišje gore v Snovvdoniji v Se-
vernem Walesu, vendar je vzpon na obe gor i 
z najvišje izhodiščne točke na Prisojnik samo za 
200 m višji kot pa na Snovvdon. 
Ker se britanske gore ne morejo postavl jat i z 
višino, nadomest i jo to s svojimi posebnostmi. 

Masiv Snowdona, apr i la 1967 Foto D. Stevens 



Čeprav je, na primer, v Snovvdoniji le majhna 
gorska skupina, vendar le nudi ob i l je lepih skal-
nih vrhov, ostrih hrbtov, ozkih razov in z visokimi, 
div j imi bolvani posutih visokih planot. Njene s 
strmimi pobočj i obdane dol ine in nazobčani 
obrisi gora nudi jo vel ičastno sliko, kakršno vi-
d imo v A lpah. Strmali, ki se spuščajo proti niže 
ležečim skalnim stenam, nudi jo plezalcu dovol j 
pri ložnosti za neizčrpno plezanje vseh težavnost-
nih stopenj. 

Morda ta opis v širšem smislu dobro ustreza tudi 
za druga gorska področja, posebno za centralne 
in zahodne gorske verige na Škotskem. Medtem 
ko zanje lahko rečemo, da so zaradi razsežnosti 
in raznih značilnosti mnoge v poletnem času 
pr ik ladne za planinsko potepanje, pa je na 
Škotskem tud i mnogo lepih skalnih vrhov in str-
mali . Najvišj i med nj imi je Ben Nevis, čigar 
severna stena je ponekod visoka celo 600 m. Ta 
stena je široka 3 km, z vrsto strmih hrbtov, grap 
in ostrih stolpov, ki nudi jo mnogo priložnosti za 
plezanje v skali, snegu in ledu. Zato se ta stena, 
ki j i ni enake v Britanij i , lahko meri z mnogimi 
najznamenitejš imi stenami v Alpah. 

Ver jetno je njen najbl iž j i tekmec na enem izmed 
otokov ob zahodnem obrežju Škotske na otoku 
Skye. Vzdiguje se skoraj naravnost iz morja, na 
presenetl j ivo majhni površini je fantast ična vrsta 
divj ih, črnih skalnih gora, kot si j ih je le mogoče 
misliti. Imenujemo j ih Black Cuil l ins of Skye, po 
pravici pa j im pravimo tudi A lpe Britanskih oto-
kov. V gorski verigi Black Cuil l ins je 21 vrhov, ki 
j ih ozki hrbti in ostri grebeni vežejo v nepre-
t rgano vrsto. Ta veriga gora se vi je 13 km daleč. 
Trinajst vrhov je visokih nad 900 m, vzdolž vse 
ver ige pa ni višina nikjer manjša od 760 m. Na 
obeh straneh glavnega hrbta so poprečni gre-
beni, med katerimi so številne visoke dol ine. V 
nj ih in na strmih gorskih pobočj ih j e vegetaci ja 
borna, zato nudi jo čiste skalnate stene obi lo 
priložnosti za odl ično plezanje, prav tako pa 
na jdete tam tudi neverjeten kaos z nazobčanih, 
skalnat ih vrhov odt rganega skalovja. Na te 
zračne vrhove in grebene se morate vedno na-
pot i t i od morske g lad ine in se vrnit i k njej, po 
900 m višine v vsako smer. Za večino vzponov 
na te gore je potrebna nekol iko večja izkušenost 
kot za vzpone drugod v Britanij i . 
Omenim naj še to, kakšen je bil razvoj gorništva 
v naši deželi. Okrog leta 1880 so britanski gor-
niki po navadi odhaja l i na alpinist ične počitnice 
v tuj ino, očitno misleč, da j im domače gore ne 
nudi jo ničesar posebno mikavnega. Iznenada so 
spregledal i , da so bil i v hudi zmoti. Zapisi 

Avtor članka, gorski vodnik D. Stevens, dober znanec in 
pri jatel j mnogih naših planincev, l jubitel j naših gora 

kažejo, da se je takrat gorništvo odločno pre-
usmerilo k domačim goram. Raziskovali niso 
samo vrhov in gorskih verig, ampak tudi strmali, 
k jer so zanimive in težavne poti. To kaže, da je 
takrat v Bri tani j i napredovalo tudi plezanje. Za 
plezalce je napoči lo dal jše obdob je — nekako 
pol stolet ja — ki ga lahko imenujemo »zlata 
doba prvenstvenih vzponov«. Na neustrašene 
gornike in plezalce je čakala dolga vrsta še 
nepreplezanih sten in strmin. 
Tako se je razvi jalo gorništvo v Bri tani j i vrsto 
let. Gore so točneje premer i l i ; odt le j so bi le na 
vol jo odl ične karte. Izdali so številne vodnike na 
vrhove in po stenah. Zda j sta planinstvo in ple-
zanje na izredno visoki ravni. Po težavnosti so 
v vseh gorskih kraj ih na vol jo smeri do VI -f-, pri 
poletnih razmerah. Dandanes so izredno pr i l jub-
l jene tudi smeri, kjer so potrebni tehnični pri-
pomočki. 

Višine sten in strmin so zelo različne in nudi jo 
plezar i je v višini do 610 m. Tako visoko je ple-
zanje na Ben Nevisu, toda povprečje je okrog 
300 m in celo manj. 
Kako se je alpinizem razvijal, kaže tud i to le : 
celo vrsto let so imeli za nemogoče, da bi takrat 
»strašno« gorsko verigo Cui l l in preči l i v enem 
dnevu, pri čemer bi se povzpeli čez 21 vrhov na 



Snowdon v apri lu Foto D. Stevens 

dal javi 13 km, s pr ibl ižno 2200 m vzponov in spu-
stov. Tudi pri dobrem poznavanju same poti, ki 
je zelo zapletena, je za to potrebna izredna 
fizična kondici ja in zdržljivost, pa sposobnost za 
spust po vrvi in za plezanje po stenah četrte 
težavnostne stopnje. Slaba plat t e poti je, da ni 
nikjer vode. 

Šele leta 1911 se je posrečilo po številnih brez-
uspešnih poskusih prečit i vseh 21 vrhov v enem 
dnevu, kar je t ra ja lo 12 ur in 18 minut. Sam sem 
z dvema alpin istoma izvedel to prečenje leta 
1948 v pr ibl ižno istem času, in videl, da je res 
zelo zahtevno. Ta čas pa je bil skrajšan leta 
1965 na presenetl j ivo kratek čas 4 ur in 9 minut. 
Zelo zanimiva je pr imerjava tega rekorda v po-
letnem času s prvim prečenjem po isti poti pod 
snegom. Vrsto let se zimsko prečenje ni posre-
čilo, opravi l i so ga šele leta 1965. Trajalo je 
skoraj dva dni, z enim bivakom. 
V Britani j i go j imo gorništvo skozi vse letne čase, 
zime pa se razveselimo zaradi plezanja v ledu 
in snegu. Zanimanje za smučanje le počasi na-
preduje, še vedno je večje za plezanje. Če je 
zima ugodna, moramo plezati v razmerah, 

kakršne so v Arkt ik i . Dnevi so kratki in zimsko 
vreme je tako slabo, da mora bit i plezalec iz-
kušen in sposoben. Najdal jše in najtežavnejše 
plezari je so verjetno v škotskih gorah in še po-
sebej na Ben Nevisu, č igar znana severna stena 
je prisi l i la že mnogo sposobnih plezalnih navez, 
da so morale bivakirat i v arkt ičnih razmerah. 
Seveda je na Škotskem za zimske podvige še 
mnogo drugih lepih gora. Obsežni greben na 
gori An Teal lach (škotski keltski naziv) vel ja za 
enega od večj ih alpinist ičnih vzponov v Britani j i . 
Na njegov zasneženi gorski greben sem plezal 
pozimi leta 1954. Za prečenje g lavnega grebena 
smo porabi l i več kot 6 ur in le malo je manjkalo, 
da nismo bivakiral i . 

Po minul i vojni je zanimanje za gorništvo v Bri-
tani j i še naraslo, posebno v desetlet ju 1950 
do 1960 je zelo napredovalo. V tem desetlet ju so 
se odprave iz raznih dežel povzpele na 10 naj-
višjih vrhov na svetu, visokih čez 8000 m. Morda 
je pr ipomogla k večjemu zanimanju obsežna pu-
bl ici teta, radio in televizija in opisi teh vzponov. 
Na j bo že vzrok kakršenkoli, pl ima navdušenja 
za gorništvo je začela naraščati, in mlad ina se 



je odloči la spoznati ta šport in naučit i se kaj 
več o njem. 

Leta 1952, ko sem bil upravnik enega od velikih 
mladinskih gorskih domov v Snovvdonijl, sem 
začel organiz i rat i planinski pouk. Menim, da 
sem se s tem ukvarjal med prvimi v Britanij i . 
Po treh letih sem opusti l upravništvo t istega doma 
in posvetil ves svoj čas pouku in vodništvu v 
svojem centru, kjer še vedno učim v tečaj ih za 
začetnike. 

Zaradi naraščajočega povpraševanja so ustano-
vile prosvetne oblasti in velike organizaci je, ki 
se zanimajo za napredek planinstva med mla-
dino, številne centre in gorniške šole v Snovvdo-
ni j i in v drugih gorskih kraj ih. V teh centrih je 
v učnem načrtu č i tanje kart in or ientaci ja po 
kompasu, uporaba vse opreme in tehnika z vrvjo, 
tabor jen je v gorah in gorsko reševanje, skratka 
vse, kar mora gornik znati. Tečaji da je jo tisto 
temel jno znanje, ki naj bi, kot upamo, pr ipo-
moglo k varnejši hoji v gore. O d vseh treh gor-
skih področi j j e Snovvdonija najpopularnejša. Ver-

jetno je tako zaradi omrežja dobr ih avtomobilskih 
cest prot i Severnemu Walesu, pa tud i zato, ker 
je to Londonu in več vel ikim mestom v Mid landu 
najbl iž ja gorska veriga. Vse leto, posebno pa 
spomladi in poleti, pr ihaja v Snovvdonijo mnogo 
sto planincev na ture in plezanje. Proti koncu 
apr i la se stopi skoraj ves sneg in od teda j 
naprej so gore verjetno najvarnejše. Ena od ve-
likih privlačnosti Snowdoni je je, da nudi pri lož-
nost za tako veliko število raznovrstnih, zanimivih 
aktivnosti na tako majhnem področju, za čudovite 
ture in plezari je, pri katerih ni nujna uporaba 
vrvi. Višinska pot na vrh Snovvdona, s katere je 
krasen razgled na vrhove In jezera, in ki t ra ja 
3 ure, vel ja za eno od naj lepših grebenskih tur 
na Britanskih otokih. Kadar pa je pod snegom, 
je to pravi alpinist ični vzpon. Zelo lepa, skalnata 
gora Tryfan (welshki keltski naziv), ki se strmo 
dviga iz dol ine, kjer živim, nudi po severnem 
grebenu zelo zračen vzpon na vrh. Lepo plezanje 
vseh težavnostnih stopenj najdete tudi v njeni 
strmi vzhodni steni. Plezalec ima v Snovvdoniji 
na vol jo mnogo takšnih sten. Če pa se hočejo 

The Ridge and Butresses of An Teallach (Veliki greben na An Teallachu na Skotskem, pozimi) Foto D. Stevens 
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spopri jet i »tigri« — tako imenujemo neustrašne 
mlade planince — z nečim res trdim, teda j j im 
je na vol jo prečenje vseh 14, čez 900 m visokih 
vrhov v enem dnevu. Pri tem morajo prehodi t i 
okrog 34 km, s spusti in vzponi pa premagat i 
skupno 2700 m višine. Udobne hoje bi bi lo okrog 
12 ur, sedanj i rekord za to res naporno gorsko 
turo pa je 5 ur in 10 minut iz leta 1965. 
Upam, da bo ta moj prispevek zanimiv za pla-
ninsko tovariši jo v Jugoslavij i, in da bo morda 
mogoče kmalu pripravit i majhno skupino članov 
slovenskih planinskih društev za obisk britanskih 
gora. Vsakega Jugoslovana, ki bi se nameni l v 
Snowdoni jo, vabim, da stopi v stik z menoj. Prav 
rad mu bom ponudi l gostol jubnost v svojem 
domu in vodstvo po gorah. 
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V ZIMI IN SNEGU 
PREK GOLAKOV 
(ob 75-letnici slovenskega planinstva in 25-let-
nici osvoboditve) 

L a d o B o ž i č 

^ U t í v / Í 

začetku 
in za ta čas neverjetno toplem jutru spuščala s 
pr i jate l jem Radom od Načeta na vojskarski cesti 
prot i Baštetovi kmeti j i in mimo zadnjega biva-
lišča v zgornj i Idrijski dol ini , mimo Klavžarjeve 
bajte, ter se počasi pribl iževala starim in teme-
l j i to razpadajočim zgodovinskim Klavžam na 
Idri jci . Med spuščanjem sva se neprestano, do-
kler nama niso izgini l i izpred oči, ozirala in 
strmela t ja v bele šiptarske kape golaških vrhov. 
V nama je kuhalo, v možganih pa je vrela misel, 



ki je, ko j e zavrela, tudi bruhni la na dan. Na 
Golake morava! Č impre j ! Dokler je sneg še t rd 
in naju bo lahko nosil na svoji površini. 
H Klavžam sva prišla pravzaprav z namenom, 
da bi se še v zimi pr ibl ižala naj in im l jubl jencem 
Golcem, da bi ugotovi la snežne razmere v nj i -
hovih podnožj ih, poškil i la po strmih pobočj ih in 
morda celo stopila al i po Idri jci navzgor al i pa 
preko prvega grebena pred nama v Suho strugo, 
čez Bedrovo grapo, t ja na Krekovše. Pa iz vsega 
tega ni b i lo nič. V glavi se je vse na mah pre-
obrni lo. Naslonjena na zadnje ostanke stebrov 
mogočne stavbe Klavž in uživajoč b lagode jno 
toploto poznozimskih sončnih žarkov sva premiš-
l jevala in se resno pogovar ja la o misli, ki sva 
jo sprožila že gor i v bregu. Vremenske in snežne 
razmere so naju vedno bol j utr jevale in končno 
tudi prepričale, da sva se odloči la za dejanje, 
ki bi bi lo edinstveno v naj inem dosedanjem pla-
ninskem delovanju. V zimi in snegu preko Gol -
cev! Dal jše in višje zimske ture doslej še nisva 
izmerila nobene. Zato naj bi s to, ki bi bi la prva 
in upajva, da ne še zadnja, pohitela. Zima je 
ugodna, na j ina skupna leta pa so že presegla 

polno stolet je in še t ret j ino drugega zraven. 
Namen, sedaj že sklep, se nam je sicer zdel 
drzen, toda spričo naj ine planinske korajže in 
podjetnosti uresničlj iv. 

Zaradi take odloči tve sva za ta dan preusmeri la 
naj ino turo in jo obrni la proti vzhodu skozi Če-
kovnik. Z neprestano misli jo na Golce v zimi in 
v globokem snegu sva se otepala ves dan, če-
prav sva ga nameni la raztresenemu naselju baj -
tarjev, gozdnih delavcev, rudarjev, upokojencev 
in predanih part izanskih borcev. Hod i la sva 
sicer mimo hiš, se v nj ih tudi ustavl jala, toda 
naj ine misli in na j in i pogledi so se ozirali le na 
jug na do lge grebene in vršace onstran Idri jce 
in Belce. 

O d Klavž sva se spustila po raztrgani in od ka-
menih in zemeljskih plazov zasuti cesti do Kra-
maršice, kjer sva se od nje tudi poslovila. 
Skozi mlade in goste nasade smrek in macesnov, 
ki nudi jo varno zavetje številni srnjadi, sva se 
povzpela na greben in z njega zakorači la po 
lepi, udobni lovski in gozdarski stezici, razpoteg-
njeni preko bregov do kmeti je pri Rižnikarju. 

Medvedova kmetija na Javorniku nad Črnim vrhom Foto L. Božič 





Hiša z gospodarskimi poslopj i stoji na slemenu, 
na robu gozda in nad strmo senožetjo, ki se 
spušča g loboko navzdol do ceste prot i Beli. To 
je prva hiša do lgega in razvlečenega naselja 
Čekovnika, konča pa se po dobrih dveh urah 
hoje tam pri Mik la jču pod grebenom Vrh Bele. 
Pod Rižnikarjevo domači jo se skriva ob cesti še 
t ret ja in zadnja hiša ob zgornjem toku Idri jce, 
Tratnikova kmeti ja. Vse tr i hiše, Klavžarjeva, ki 
sicer nosi vojskarsko tabl ico, Rižnikarjeva in 
Tratnikova, ki pa spadata v Čekovnik, tvor i jo 
svet zase. V preteklosti so najbrže imele posebne 
naloge v zvezi z razvojem idri jskega rudnika in 
z njegovim oskrbovanjem z lesom, ki je potekalo 
od Klavž navzdol po Idri jci do Idri je. 
Oglas i la sva se pri Rižnikarjevih. Hote la sva iz-
vedeti kaj več o starosti hiše in o njenih prejš-
nj ih lastnikih ter nj ihovi v logi v zvezi z rižami. 
Nič, prav nič nisva utegni la izvrtati. V hiši so že 
da l j časa mlajše generaci je tega stolet ja. Tudi 
pri obnovi strešnega krova da niso na starem 
zasledil i nobene letnice. Hiša z gospodarskimi 

poslopj i je stisnjena na majhnem prostoru na 
zahodnem robu pred sto in sto leti izsekane in 
iztrebljene jase, ki jo še vedno obda ja okrog in 
okrog rastoči gozd. Po jasi so danes njive in 
senožeti obrnjene prot i jugu in nagnjene proti 
dol in i Idri jce. Dovol j prostora je in obdelovaln ih 
površin za preskrbo m lade družine in osem glav 
govedi v hlevu. 

O zgodovini hiše nisva zvedela prav ničesar. 
Prav gotovo pa je, da mora hiša bit i stara vsaj 
tol iko, kot je staro plavl jenje lesa po Idri jci, al i 
vsaj tol iko, kot so stare razvaline nekdaj mo-
gočne stavbe Klavž. V zvezi s plavl jenjem lesa 
so nastajale po bregovih Idr i jce tud i riže, po ka-
ter ih so spuščali z bregov les proti reki. Po rižah 
je dobi l kmet oziroma njegova domači ja tud i 
domače ime pri Rižnikarju. Tako sklepamo, tako 
je najbrže tudi bilo. 

Ko sva z zgodovinskimi raziskavami in razpravami 
na kratko in jedrnato oplela, sva se v soncu spet 
zagledala v planinski svet, v Golce, tam nad 
Kozjim hrbtom in Krekovšem. Zagrizla sva vpra-

M a l i Golak s Srednjega Golaka Foto L. Božič 



šanje, kdaj na nj ihove vrhove. »Pojutrišnjem,« 
sem odločno deja l . Rado pa ni bil za tako hitro 
odločitev. »Vsaj tr i dni naj bo med današnjo in 
pr ihodnjo turo,« je predlagal . Predlog sem spre-
jel, čeprav s težkim srcem. Skrbelo me je vreme. 
Al i bo še zdržalo al i pa se bo sprevrglo in nama 
s snegom vred zamedlo lepe načrte. 
S tako odloči tv i jo v g lavah sva hodi la skozi Če-
kovnik mimo Podobnika, mimo Loga, mimo po 
vojni zgrajene nepopolne osemletke, po Klancu 
mimo Črnologar jevih in Kokošarjevih do Blaška. 
Tu sva obrni la proti j ugu in se dvigni la na gre-
ben, ki se vleče od zahoda proti vzhodu, med 
grapo Šihtenpoha na severu in Idri jco na južni 
strani. Pri kmeti j i na Zajki , ki stoji na grebenu 
in je v idna daleč naokol i , sva imela pred očmi 
ves Čekovnik od Rižnikarja do Mik la jča. Nad 
dvajset skromnih hiš je raztresenih in razpostav-
l jenih na kratki terasi, ki se odb i ja na prisojni 
strani od vznožja Hleviških p lanin in Slaniškega 
hrbta. Komaj da terasa živeti baj tam, skromnim 
nj ivam in sadovnjakom, že pade strmo odsekana 
v strugo potoka Šihtenpoh in v dol ino Idrijce. 
Greben, s katerega sva opazovala razvlečeno 
naselje, je zelo dolg in pokri t s samimi košeni-
cami in senožeti. Na grebenu so tr i hiše, ki j im 
je živinoreja dodaten vir dohodka. 
Z Jalovca, s skrajno vzhodnega vrha grebena, sva 
pogleda la še t ja v Hleviški kot, k Črnologar jevim, 
Podobnikar jevim in Ferjančičevim. Pogled nama 
je pohi tel še malo višje k znanemu gozdar ju, ak-
tivistu, živemu leksikonu, zgodovinar ju Čekovniku 
in osemdesetletniku Tinetu Lapajnetu pa še više 
skoro pod vrh Hleviških p lan in k Šavli jevim. 
Tam na desni pod Zagrebencem na grebenu 
Vrh Bele je zibelka Čekovnika. Ustno izročilo pri-
poveduje, da je bi lo prav na tem mestu da-
našnje Mik la jčeve hiše pred sto in tol iko leti ča-
kališče t ihotapcev ob poti iz Idri je preko Angelske 
gore v Vipavo in Gorico. Tu so se čakal i t iho-
tapc i in izmenjaval i med seboj t ihotapsko blago, 
ki so ga prinesli iz Idr i je oziroma iz Vipave in 
Gorice. Pozneje so prav tu zgradi l i prvo hišo in 
kraj je dobi l ime Čakovnik, ki se je pozneje spre-
menilo v Čekovnik. Naselje se je od tu potegni lo 
t ja do Rižnikarja in nad Idri jco tud i obstalo. 
Ko sva se nagleda la Čekovnika, sva se še enkrat 
ozrla prot i Golcem in j im zakl icala na skorajšnje 
snidenje. Čez tr i dni torej v Golce in preko njih. 
Spustila sva se po lepi stezici do Idri jce in ob 
njej pohi tela domov. V nama je gorelo pr ičako-
vanje nečesa vel ikega in pomembnega, za kar 
se je t reba temel j i to pr ipravit i , celo obračunat i 
z naj in im dosedanj im odnosom do zimskega pla-
ninstva. Pred nama je stal važen dogodek, ki 

naj bi prinesel zmago oziroma prelom v naj inem 
vsakdanjem in praktičnem planinstvu. Upa la sva, 
da nama bo tudi vreme b lagohotno naklonjeno. 
Izvidniška tura v vznožje in neposredno soseščino 
zasneženih Golcev nama je odkr i la marsikaj no-
vega. Predvsem nama je zbudi la prepričanje, da 
Golci v zimi in snegu najbrže niso neprehodni, 
in spoznanje, da so l judje tisti, ki si postavl jajo 
navidezne zapreke s tem, da j ih v id i jo tam, kjer 
j ih ni, in ker so preslabi, da bi znali podedovane 
in na novo ustvarjene pr iv ide in predsodke tud i 
premagat i . 

Na j in sklep je bi l odločen, da prelomiva s prete-
klostjo. Čez tr i dni na svidenje na avtobusni po-
staji I 
Skopo odmer jeni dnevi so hitro kopneli . Srce je 
v pr ičakovanju vedno bol j k l jukalo in g lasneje 
razbi ja lo v prsih, v možganih so se vrt inči le take 
in drugačne misli, idejnega, organizaci jskega in 
mobi l izaci jskega pomena, tu in tam so se poja-
vil i rahl i pomisleki in že tud i obrisi načrtov za 
pr imer umika. Zadnj i dan sva si še razdeli la de-
reze al i pa domače krapše. Vsak je dobi l po 
eno celo Avčinovo derezo, seveda tisto, o kateri 
je tekla pravda v našem časopisju. Do onih dru-
gih, prav in resnično Avčinovih se za zdaj še ni 
mogoče dokopat i . Pa nič hudega, za naj ine po-
trebe bodo tudi te dobre. Morda j ih nit i ne bova 
potrebovala. To eno derezo sva si razpolovi la 
in dobi la vsak po šest alumini jevih zob za vsako 
nogo. Ker Golci niso Himala ja , sva upala, da bo 
taka oborožitev podplatov zadostna. Cepina ni-
sva mogla razpolovit i , zato sva odloči la, naj ga 
nosi tisti, ki bo vodi l ekspedici jo. Prijateljsko, to-
variško in demokrat ično. 

Meni la sva tudi , da ni dobro, če bi o naj in ih 
nakanah bobnala med l judmi. Nihče naj ne zve, 
ker utegne bit i , da se bova morala umaknit i . 
Potem bi ropotal i nasprotni bobni , da bi se Golci 
maja l i . Res, kaj v primeru umika? Takrat bi sto-
pi le v ospredje tr i inačice za delni umik. Na po-
polne umike nisva vajena. Golcem se v nobenem 
primeru nisva hotela odreči. Če bi odpade l po-
hod na najvišji ravni in čez najvišje vrhove — 
to bi bil pohod naj ine prve težavnostne stopnje 
— bi j o udar i la s Škrbine čez Poslušanje, mimo 
Treh smrek, skozi Tisovec na Malo goro in v 
Zadlog. Tudi ta tura ni kar tako, prekobal i t i bi 
morala višino 1300 m, saj sva jo po težavnosti 
uvrstila v drugi razred. Če se ne bi mogla pre-
r init i niti do Škrbine, šele potem bi prišla v poštev 
tura t ret je kategor i je : pohod s Hudega pol ja čez 
Gnel ice na Krekovše in preko Srednjega al i Špi-
častega vrha, skozi Korenovše al i Tršanovše v 
Belo. Zadnja možnost umika, ki pa dejansko ni 



pr ihaja la v poštev, bi bil spust z Mrzle rupe po 
dol ini Idrijce. Ta pot ne bi bi la več v znamenju 
snega, temveč v znamenju telohov, zvončkov, tro-
bentic. Pomladanski sprehod, ne pa zimska tura. 
V sončnem in h ladnem jutru »nesrečnega« tr i -
najstega dneva meseca sušca, dan za tem, ko 
so svatovale in pirovale ptice, na Gregor jevo 
torej, sva se z avtobusom vred znašla na Vojskem. 
Toliko sva bi la ogreta in segreta za naj ino turo, 
da nisva utegni la nit i pokukat i v planinski dom. 
Kar naravnost iz avtomobi la sva jo ucvrla prot i 
Kotl jam in Mrzli rupi. Na robu, kjer začne steza 
podat i proti Mrzl i rupi, naju je čudovit pogled na 
lepe, s snegom zali te kape golaških vrhov le za-
ustavil na pravi dirki. Tudi Poldanovec in Zeleni 
rob sta naju lepo pozdravl ja la v si jaju zimskega 
pokrivala. 

Toplo je postajalo, le čez preval med trebuško 
in idrijsko grapo je vlekel močan in mrzel veter. 
Pot proti Hudemu pol ju je bi la delno kopna, delno 
pa uhojena. Četrta inačica umika je že spuhtela. 
Ko sva prišla na Hudo polje, sva pogleda la v 
gozdarsko barako. Bila j e odprta, žive duše pa 
nikjer. Stopin je okol i barake in na novo nacep-
Ijena drva za ba j to so da la slutiti, da človeška 
bi t ja niso daleč. Sem od Tisovca ni šepetala t i -
šina, le žaga motorka je divje in surovo tu l i la 
in moti la mir. Tak udor v veličastno harmoni jo 
zimske pr i rode nama je t rgal srce. Tudi okol i 
spomenika bolnice »Pavle« je nekdo že oprezoval 
in se sprehajal , toda svojih stopinj ni obrni l v 
naj ino smer. 

Sončni rob pod Škrbino je bleščal v ju t ranjem 
soncu, ko sva stopila za spomenikom na zasne-
ženo in kot z belo baržunasto preprogo pogr-
njeno cesto proti Škrbini. Nobene človeške niti 
živalske sledi ni bi lo videti. Torej sva prva, ki 
rineva letos na Škrbino. Toda pravega ugodja 
in navdušenja je bi lo kmalu konec. Že za drugim 
ovinkom sva naletela na debele plazove snega, 
ki so zdrsnili s strmih bregov in se kratko in 
malo usedli na cesto. Ceste dejansko ni b i lo 
več. Breg nad cesto in pod njo je bi l izravnan, 
na cesti pa dva do tri metre snega. Avtomobi lski 
p laninci še dolgo ne bodo prišli na svoj račun. 
Tako bo t ja do konca jun i ja , če ne bo višja sila 
al i pa težki p lug preje odloči l drugače. Tako 
stanje na cesti se je vleklo prav do zadnjega 
ovinka pod Škrbino. Nevarnosti je bi lo t reba 
prečkati. Hojo čez plazove pa nam je lajšal 
za debel prst novega snega, ki je zapadel v 
prejšnji noči. Stopin je so bi le bol j zaneslj ive in j ih 
ni bi lo treba sekati v sneg. Tako so izgini l i stra-
hovi pred plazovi. Kjer ni bi lo plazov, so se nama 
zoperstavljal i lepo obl ikovani zameti, ki sva j ih 

brez večjih težav prav tako g ladko odpravl ja la. 
Po uspešnem obvladovanju plazov in žametov 
sva se znašla na Škrbini. 
Na križišču cest sva obstala in občudovala lepi, 
mlad i gozd v zimskem razpoloženju. Take slike že 
do lgo nisva videla. Sonce se je bi lo že tako 
dvignilo, da je lepo si jalo v gozdnato podol je, 
v katerem so se sence vitkih bukev ulegale na 
belo sneženo odejo pod nj imi. Čez mesec dni in 
nekaj več bo podoba popolnoma drugačna. Sence 
gol ih debel bodo izgini le in belo vznožje bukev 
bo pokri la senca ozelenele krošnje. Korenine bu-
kev bodo še vedno pokr i te s snežnim plaščem, 
v nj ihovih vrhovih pa bo že šepetalo mlado ze-
leno listje. Zima si bo podala roko z vigredjo. 
Tudi takrat bo tu zelo lepo. Šele t ja v mesec 
ju l i j pa bodo pordele tudi skale t ja do Smrekove 
drage in v nj ih bo dal in i l vi jol ičasti cvet lepega 
kranjskega jegl iča. Takrat bo šele konec dolge, 
do lge zime v naših Golcih. 

Stala sva sredi sveta, v katerem tišina neha še-
petat i in se zavije v pa jčo lan grobnega molka. 
Kaj doživljaš v tem trenutku? Morda njegovo ve-
l ičastje, morda hip osamelosti in šibkosti nasproti 
naravi? Prav gotovo te prevzame vel ičast je ne-
posredne okolice, okol i srca in duše čutiš o la j -
šanje, breme mesa in kosti izgine, čutiš se lah-
kega, da bi poletel brez peruti vedno višje in 
višje, da te žene neznana sila naprej in naprej . 
Občutek imaš, da si zmagovalec nad pr i rodo. 
Vse to vsekakor drži, če romaš skozi goro v tako 
ugodnih okoliščinah, kot sva j ih bi la deležna 
midva. Pa še v dveh sva bi la. Kaj pa če bi 
bil eden al i drugi sam. Najbrž bi se počuti l v 
vseh ozirih revnejši. Tako je bi lo na primer pred 
leti, ko sem kolovrati l tod okoli sam. Bilo je 
konec apr i la in snega še vedno na mernike. Bil 
je moker in udira l se je. Če ne bi bil kopen ozek 
rob ceste, bi bil pohod nemogoč. Ko sem pri-
rinil na polovico pot i do Škrbine, sem nenadoma 
opazi l pred seboj sledove živali, ki so si sledil i 
v strogem gosjem redu. Neznana zver? Lisica al i 
volk? Priklati la se j e na cesto iz Suhe grape 
spodaj pod cesto. Grapa pada proti Ipavšku in 
z njim proti Gorenj i Trebuši. Bil sem brez orožja, 
celo brez pal ice. Do Škrbine sem se junaško pre-
tolkel in zavil prot i Poslušanju. Toda snega je 
bi lo vedno več. Stopinje so se vedno g lobl je 
udirale, sledi neznanega četveronožnega pred-
hodnika pa niso izgini le. Bila sva torej na isti »li-
niji«. V možganih se je vrtelo marsikaj in počasi 
sem se začel ozirati po bukvah in presojati , na 
katero bi se v pr imeru nevarnosti lahko najhi t re je 
skobacal. Nič pr imernega nisem opazil. Propadla 
je sleherna možnost obrambe. V sneg sem se 



Vrh Jelenka (1106 m) nad Spodnjo Idrijo (v ospredju opuščena kmetija) Foto L. Božič 

pogrezal že do pasu In ni bi lo upanja, da bi ga 
bi lo na Poslušanju kaj manj. Prej več. Obramba 
bi bi la v takih razmerah ja lova. Da pa bi se 
spopri jel z neznanim kar s pestmi, se mi je zdelo 
sicer junaško, vendar nesmiselno. Obrn i l sem 
podpla te v smer, po kateri sem prišel. Mahni l 
sem jo nazaj na Hudo pol je in okrog pod Po-
slušanjem ter tako v Vratcih onstran Poslušanja 
stopil na cesto prot i Tisovcu. Nevarnost sem torej 
obšel. Na tej strani ni bi lo več sledov. Doživel 
sem tore j delni umik. Kdo ga je narekoval? Strah 
al i previdnost? Prvo al i drugo al i pa vsakega 
nekaj. 

Tokrat je bi lo malo drugače. Bila sva v dveh in 
v rokah še cepin. Trije obrambni čini tel j i . Al i bi 
se lahko spustila v boj? Nekam močna sva se 
počut i la, saj se nama ni l jub i lo nit i jesti, češ da 
imava še dovol j rezerv od doma. Zato sva stopila 
naprej . Cesti, ki sva jo le sluti la pod seboj, sva 
da la slovo in zavila proti jugu v nedri Golcev. 
Da ne bi izgubl ja la časa, sva se or ient i rala kar 
po transverzalni stezi. Upala sva, da bova tu pa 
tam le srečala kako markaci jo, ki nama bo po-
t rd i la, da rineva v pravi lno smer. Sneg je lepo 
držal in bol j ko sva se dvigala, več ga je bilo. 
Višino sva ugotavl ja la v sneženih kolobar j ih 
okrog drevesnih debel, ki j ih j e že začela ustvar-J 

ja t i drevesna toplota, znamenje, da se je v njih 
že začela prebujat i zgodnja pomlad. Razgledi 
skozi gozdove so bil i jasni in udari la bi jo lahko 
tudi kar počez in bi prav tako prej al i slej do-
segla cil j. Ker pa je bi la to naj ina prva večja 
zimska tura, sva menila, da je vsako beganje 
preko neštetih manjših in večj ih vrhov in kraških 
vrtač nesmiselno. Udobne je se je nama zdelo 
vohl jat i za stezo pod snegom in za redkimi mar-
kaci jami tik nad snegom. Hotela sva čimprej 
ter s čim manjšimi napori in težavami do ci l ja. 
Spusti la sva se v prvo globel, nato pa prit isni la 
na prvi greben. Na vrhu sva se samo bežno ozrla 
prot i Poslušanju in že sva to lk la stopinje preko 
brega na višje ležečo teraso. Tu se loči steza za 
Kozje stene, midva pa sva zavila okol i večje 
vrtače in stala nad globoko jamo, kjer se poleti 
lahko ohladiš s snegom, ki nikoli ne izgine. Do-
slej sva hodi la po severnih plateh grebenov in 
vrhov, sedaj pa sva že stopila na južno stran 
in občut i la pa videla v snegu vpliv primorskega 
podnebja . Sneg je postal mehkejši, zrnat in ru-
menkaste barve, ki je ustvarjala videz polede-
nele snežne odeje. To je opozar ja lo na previdnost. 
V naslednj i breg, po katerem se sicer vije lepa 
in udobna stezica, spomin na prvo svetovno vojno, 
sva se morala pognat i z vsemi si lami. Strmo je 



bilo, sneg pa ojužen, zato stopinje vegaste. 
Boj za vsak korak naprej. Sredi brega sva opazi la 
celo markaci jo. Bila je edina v strmem bregu in 
na dolgem grebenu, po katerem sva morala, ko 
sva se pr ikopala do vrha hriba. Bila je bol j v 
tolažbo kot v pravo pomoč. Nepotrebno bi b i lo 
vsako beganje in iskanje markaci j , ko pa so se 
na levi strani, še vedno precej odmaknjeni , že 
kazali naši lepi vrhovi z Velikim Golakom na 
čelu. Na vrhu precej visokega hriba, porast lega 
z nizkim bukovjem, je ostro potegni l sever, ki ni 
dopuščal, da bi se razgledovala nazaj proti Voj-
skemu in Trebuši. Jadrno je bilo treba stopit i na-
vzdol po grebenu na sedlo proti naslednjemu 
vrhu. 

Spomin mi je govori l , da se vleče steza sedaj 
po severni strani hr iba, ki se je šopiril pred nama. 
Toda v snegu severna stran ni bi la prehodna in 
prava neumnost bi bil poskus, tvegat i in r init i 
po njej, ker daleč ne bi prišla. Ni kazalo dru-
gega, kot pognat i se ponovno v breg in z vzhodne 
strani zavzeti vrh. Gazi la sva, se opleta la z nizkim 
grmovjem in z ola jšanjem stopila na teme no-
vega vrha neznanega imena. Ugotovi la sva, da 
sva se že pr ib l ižala v neposredno bližino Vel ikega 
Golaka, ki se je kar naenkrat v vsem si jaju in 
mogočnosti pojavi l na naj in i levi, kot da bi bi l 
ta trenutek zrastel iz zemlje. Ma lo bol j desno 
pa je pogled objel lep in usločen hrbet in sam 
vrh Srednjega Golaka. Med obema je čepelo 
sedlo, na katerega sva morala prir ini t i . Veliki 
Golak je pozimi še bol j masiven, plečat in gol 
In sega tak g loboko dol i v obširno kraško vrtačo. 
Obstal sem in ga občudoval , saj v poletnih me-
secih ne pomeni skoro nič. Ni t i ni opazen nit i 
lahko dostopen, saj držijo vse poti le daleč proč 
od njega. Do sedla ne bova mogla kar naravnost, 
t reba bo naokrog po bregovih g loboke kotanje. 
Krenila sva na naslednj i preval. Tu sva se spu-
stila skozi prava vratca, ki so j ih označevale 
na mladih bukvah kar štiri markaci je, po dve in 
dve na vsaki strani. Prav pri g lad in i snežne odeje 
so se smehljale, kar je pomenilo, da j e plast 
snega pod nama debela skoro dva metra. Veselo 
sva se pognala naprej In brez večj ih težav in 
naporov dosegla sedelce med Velikim in Sred-
nj im Golakom. Tu sva popi la malo čaja, sl ikala 
očanca Golakov in se pognala po vzhodnem 
grebenu Srednjega Golaka proti njegovemu vrhu. 
Kako pri jetno je bilo, ko sva se izmotala iz bu-
kovega grmovja in stopi la na greben, ki je nama 
odprl svet daleč naoko l i ! Ruševje je bilo glo-
boko pod snegom, na severno stran grebena pa 
so se vzpenjale snežene strehe, po katerih je bi lo 
kaj pr i jetno hodit i . Sonce je lepo grelo in upala 

sva, da nama bo naklonjeno ves dan. Na vrhu 
sva uprla poglede spet t ja na Veliki Golak, nato 
pa desno od njega v obširne goličave, ki so na-
stale potem, ko smo začeli uvažati amerikanske 
motorne žage. Razgledi v dal javo niso bi l i naj-
boljši. O d nekje so se pr i tepl i raztegnjeni oblaki 
in meglice, ki so nama hoteli pokvarit i najlepše, 
kar sva od ture pr ičakovala. 
Že sva stala na temenu Srednjega Golaka. Nad 
vencem Triglavskega pogor ja je si jala lepa ve-
dr ina neba kot svetniški sij, nad nama pa se je 
zbirala sivina oblakov. Na jugu sva uzrla naše 
morje v Tržaškem zalivu in obrise istrske obale. 
Na zahodu pa je pobl iskavala struga Soče in 
mor je ob njenem izlivu. Na vzhod je segal pogled 
le do Nanosa. 

Da bi ujela vse, kar se je dalo v dan ih vremen-
skih razmerah še ujeti, sva pohitela na najvišji 
vrh Golcev, na Ma l i Golak. Gor jani , to je prebi-
valci Predmeje in Ot l ice (Angelska gora), mu pra-
vi jo Modrasovec. Lepo je bilo hodit i po grebenu 
in po sneženih strehah, ki so se stegovale v zrak 
na severno stran. Kakor se težko privlečeš polet i 
s Srednjega na Ma l i Golak skozi gosto ruševje, 
tol iko lažje je pozimi, ko je ruševje g loboko pod 
snegom. Nič te ne ovira, ne grmovje ne skalovje. 
Toda precej pod vrhom sva stopila na golo ska-
lovje. Tu je poleti domovina modrasov, po ka-
terih je vrh dobi l domače ime. Pa niso celo skale 
tako strupene, da na nj ih ne ostane nit i sneg? 
No, tega niso krive skale nit i modrasi, pač pa 
div ja bur ja, ki v svojem času nori preko teh 
vrhov in grebenov in pomete z njih ves sneg. 
Tudi na samem vrhu ni bi lo snega in gole skale 
kazijo lepoto zimskega okol ja. Prav tako železna 
skrinjica za žig in vpisno knj igo ne prispeva v 
tem času k okrasju vrha. Ker je notranjost skri-
nj ice prazna, je slika še tol iko bol j žalostna. Vse 
te okoliščine so naju moti le. Da bi bi la žalost 
še večja, se je nad nama pooblači lo, sonce je 
izgini lo in pričel je vleči oster in mrzel severni 
veter. Hitela sva vreči zadnje poglede proti Tri-
glavu, ki svoje nebesne sinjine nikakor ni hotel 
podal jšat i prot i nama. Še enkrat sva se obrni la 
na vse nebesne strani, da bi si kar na jbo l j vtis-
ni la v spomin zadnje slike morja in Soče. Zvrnila 
sva vsak šilce cerkl janske slivovke in si segla v 
roke. 

Kl jub burj i , ki naju je potiskala v dol ino, nama 
je srce vriskalo in pelo. Čeprav je uspeh prišel 
malce pozno, zato pa je za naju tol iko večji in 
lepši. V zimi sva premagala Golce, ki so vel ja l i 
v zimskem času za neprehodne z idri jske strani. 
Za mnoge niti v letnih časih niso posebno pri-
vlačni kl jub lepi in bogat i f lori. Midva pa sva 



j ih doslej imela rada prav v teh mesecih, ker j ih 
v zimi še nisva poznala. Sedaj pa sva naj ino 
občudovanje in l jubezen do njih prenesla tudi v 
čas, ko njih vrhove ne pokr ivajo planike, sleč in 
druge rožice, pač pa debel sneg, v dobo, ko čez 
njihove vrhove piska in tu l i mrzla zimska bur ja. 
Pozdravljeni golaški vrhovi in grebeni ! Hvala vam 
za pozornost in gostol jubnost, s katerima spre-
jemate samotne obiskovalce v zimskem času. Na 
svidenje čez nekaj mesecev, ko bodo oživela 
gnezda vaših stalnih letnih prebivalcev, modrasov, 
in ko bo narava spletla veličasten venec naj-
lepših planinskih cvetl ic in ga razgrnila izpod 
vrha Srednjega Golaka po dolgem in veličast-
nem grebenu t ja na Mal i Golak in še da l j mimo 
njega. Prav gotovo se bomo še vračal i k vam 
tud i pozimi. Prepričana sva, da bodo naj inemu 
zgledu sledil i še drugi pr i ja te l j i in l jubi te l j i slo-
venske zemlje. 

Spuščala sva se proti Iztokovi koči. Spust je že 
v kopnem precej strm, tol iko bol j v snegu. Mar-
kaci je so v strmini odpovedale, zato se j e bilo 
treba opret i na nos, korajžo in previdnost. V 
kopnem te udobna steza lepo in v serpentinah 

pr ipel je v pravcato korito med dvema bregovoma. 
V snegu se seveda moraš odreči tej udobnosti in 
se mirnih živcev in h ladne krvi malo potrudit i . 
Ko pa stopiš v žleb, te že pozdravi jo kar šte-
vi lne markaci je, ki drže naravnost do Iztokove 
koče. Tu so že tudi prve človeške stopinje, ki 
v žlebu tudi izginjajo. Sklepal sem, da je nekdo 
rini l prot i vrhu, pa sta ga strmina in sneg, ki 
sta stala pred njim, odvrni la od lepega namena, 
povzpeti se na vrh. 

Vstopi la sva v kočo. H lad je udari l iz nje. Vse 
je bilo t iho. V knj igi sva naštela prve štiri ob-
iskovalce v letošnjem letu. Ma lo sva prigrizni la 
in se napi la čaja. Dolgo sva vzdržala brez jedi , 
prav od doma, že preko sedem ur. Iz same vzne-
mirjenosti in napetosti pa pr ičakovanja, al i bova 
uspela al i ne, nisva mogla prej ničesar použit i . 
Ni bi lo časa misliti ne na jed ne na lakoto. 
O d koče sva odnesla pete po stezi, ki jo marka-
ci ja usmerja v Dol. Lep in udoben gozdni kolo-
voz na ju je vodi l po ravnem v vznožju Ma lega 
Golaka prot i vzhodu. Na levo in desno poti sva 
opazovala bukov gozd in se zaman ozirala po 
mogočnih bukvah nekoč neizčrpnega Trnovskega 

Planinska koča na Javorniku nad Črnim vrhom Foto L. Božič 



Veliki Golak s sedla pod Srednjim Golakom Foto L. Božič 

gozda. Povsod na vseh straneh Golcev prevla-
du je samo bukovo grmovje, močna bukova dre-
vesa so se od tod poslovila. Gozdovi da je jo iz 
sebe sproti vse, kar se odebel i preko moške za-
pesti. Še nisva končala s takimi mislimi, ko naju 
je stara pot pr ipe l ja la na novo široko avtomobi l -
sko cesto. Zgradi l i so jo tu visoko pod vrhovi, da 
bi laže zarezali v gorski hrbet s široko in dolgo 
go lo poseko, ki zbode v oči in do srca zaboli . 
Pa kaj bi se hudoval i . Ekonomika je ekonomika 
in ne trpi sentimentalnosti . Ko so poklesti l i vse, 
kar se je le da lo poklestit i , in odpel ja l i do zad-
njega polena, je nova cesta odigra la svojo vlogo, 
njen račun pa je p lačala gola poseka. Marda 
bodo cesto čez sto let al i kaj prej spet obnovi l i , 
da bi ponovi l i de jan je svojih davnih prednikov 
in bregove spet počisti l i , ko bo dozorelo današ-
nje samorastlo grmovje. 

Na poseki je sonce ponovno zasijalo in nebo se 
je popolnoma očisti lo. Uživala sva in hitela na-
prej in naprej po zasneženi cesti. Markac i ja 
proti Dolu je ostala nekje za nama in tako sva 
jo mahala prot i Kozjim stenam, kjer se cesta tud i 
konča. Pod seboj sva zagledala Predmejo pa 
sva se spustila kar naravnost po bregu do prvih 
hiš in preko p lanote dosegla hotel na Predmeji. 
V ličnem gostišču, ki ga odl ikujeta velika pri jaz-
nost in gostol jubnost domačega osebja, sva se 
sprostila, odpoči la in se počut i la kot doma. Tudi 

postrežba je bi la popolna. Gospodin ja, doma 
s Sorškega pol ja, nama je ponudi la celo prave 
gorenjske a jdove žgance. Primer, ki je vreden 
posnemanja. 
Noč je bi la popolnoma jasna in po nebu je 
plaval ščip v vsem svojem sijaju. Obeta lo se je 
krasno jutro in lep sončen dan. 
Toda, j o j ! Nič od lepih sanj in lepe noči. Zbudi lo 
je naju mrko, pusto in h ladno jutro. Dol ino so 
pokrivale megle in se podi l i oblaki . Vrhovi Gol -
cev so bi l i odet i v sive megle, ki so se leno 
vlači le po bregovih in sipale iz svojih vreč droban 
sneg. Neverjeten vremenski preobrat, ki ga je 
zmožen sprožiti samo mesec sušeč s svojim ople-
ta joč im zimskim repom. Načrt, da bi jo pote-
gni la preko Šije do Tisovca in od tam v Belo, 
je skopnel. Na razpolago nama je bi l avtobus 
do Cola. Tu sva zastavila svoje podpla te na 
asfal t in zakorači la prot i Cencu na vrh črnovrške 
gore. Vedno bol j se je temni lo in megle so ne-
prestano stiskale obroč okoli naju, čim više sva 
se vzpenjala. Že naju je dosegel sneg in naju 
z mrzlimi ig l icami zbadal v lica in ušesa. Rešila 
sva se z avtostopom. Kamion naju j e potegni l 
do Črnega vrha. 

V pravem snežnem metežu sva pospešila korak 
prot i Zadlogu. Sneg se je počasi spreminjal v 
dež. Preko zadloške planote je vlekla silna bur ja, 
ki ni prenehala nit i takrat, ko sva se z roba p la-



note začela spuščati v dol ino Belce. V dol ini je 
padal dež. 
Na j ine ture v snegu, nekaj manj kot poldrugi 
ki lometer v višino, je bi lo konec. Golci so se 
nama odpr l i tudi pozimi. Golci ostaja jo slej ko 
prej naj in i zvesti pr i ja te l j i v vsakem času in v 
vseh okoliščinah. 

Preteklo zimsko planinsko sezono sva tako skle-
nila. Bogata je bila. Preletela sva vse domače 
idri jske vrhove in grebene od Sivke do Golcev, 
od Jelenka do Javornika, od Hudournika do Mrut-
nega vrha. Bila je to naj ina najbogate jša in po 
svojem obsegu in številnosti tur prva in največja 
zimska sezona, kar sva j ih utegni la doslej pre-
dihat i . Tako hitro je mini la. Ni se zaustavila v 
zapečku al i pa v brezplodnem mestnem pohaj -
kovanju ter nesmiselnem razglabl jan ju o tegobah 
tega sveta in časa. Na vrata že trka pomlad in 
z njo se nama odpi ra jo vrata v ostal i slovenski 
planinski svet. 

Hodi la sva in hodi la, gazi la sneg, oprezovala za 
d iv jadjo, se sončila in izogibala mrzlim vetrovom, 
obiskovala hiše in se pogovar ja la z l judmi. Kdo 
bi vse naštel od nadvse gostol jubne Vodičar jeve 

Pri Klavžarju, zadnja kmeti ja v Zgornji Idrijski dolini 

mame na Mrzlem vrhu pod Sivko do znanega 
in poznanega borca Petra Ogalškega, s katerim 
naju veže več kot štir idesetletno pri jateljstvo, do 
Rižnikarjevah rdečeličnih otrok gori v idri jski 
grapi , do Medvedove družine na Javorniku, ki te 
sprejme odpr t ih rok v vsakem vremenu, do pre-
šernih in nasmejanih Kendovih možakarjev na 
Jelenku, do mlade Kalarce v g lobok i kraški vr-
tač i gori nad Zadlogom, do Čmologar jev ih na 
Hlevišah, Mik la jčevih in Bencinovega očeta, ki 
t i mimogrede zdrobi trd oreh, pod Vrh Bele in 
še mnogo, mnogo drugih, ki sva j ih srečavala na 
zimskem križarjenju po lepem idri jskem svetu. 
Kakor so bit i t i samotar j i zlata vredni v času naše 
težke borbe, tako svoje vrednosti niso izgubil i 
danes. Še vedno so prave korenine, g loboko za-
rite v našo zemljo, čvrsto prisesani na to skopo 
prgišče domačega sveta. Z nj imi sva nanj na-
vezana tud i midva. 

2e z novim letom sva posvetila vse naj ine le-
tošnje ture in pohode po domačem in ostalem 
slovenskem svetu, počastitvi petinsedemdesetlet-
nice slovenskega planinstva in pet indvajset letnici 
osvoboditve in prikl jučitve idr i jskega kota in ostale 

Foto L. Božič 



Primorske k Slovenij i in Jugoslavij i . Prepričana 
sva, da bol j slovesno ne bi mogla praznovati obeh 
pomembnih dogodkov. Zato sva pohi tela v naš 
svet in med naše l judi . Meniva, da se bova z 
novimi spoznanji o Slovenij i in o njenih prebi-
valcih najpr imernejše oddolži la vsem, ki so t rpel i 
in delal i za našo svobodo. 
Lepa si zemlja slovenska in vredna naše velike 
l jubezni ! 

V OKOLICI GLOCKNERJA 

vet povsem svoje lepote se vzpenja vi-
soko pod oblake v okol ici Glockner ja. Globoko 
v dol ini si prebi je Mel ja ozko pot prot i Dravi, 
nešteto slapov in potočkov bogat i njene vode. 
Povsem drug svet kakor v naših Juli jcih. Skoraj 
do 3000 m raste gosta trava, ki jo oživlja poleg 
bujne f lore tudi favna, predvsem s številnimi 
svizci. Na nekaterih krajih, kjer je stopila civi l i-
zaci ja z množico obiskovalcev v tesen stik s temi 
gorskimi živalmi, so svizci popolnoma udomačeni. 
Na klic pr i tečejo in prosi jo za hrano, stoje na 
zadnj ih nožicah. 

2e več let se vračam tabor i t na isto mesto pod 
Hoffmanshutte. V okolici Glockner ja je t rd režim 
za ohranitev cvetja zaradi množice obiskovalcev, 
ki pr idejo motorizirani prav do 2400 metrov nad 
morjem, ter za ohranitev reda nasploh. Podjetje, 
ki je lastnik ceste, je zgradi lo za motorizirance 
podaljšek pot i še naprej od Hoffmanshutte, da 
se motor iz i rana lahko sprehodi jo v gozdnem 
svetu. Prepovedano je vsako oddal jevanje s poti, 
t rganje cvetlic, vznemir janje živali, vp i t je in vse 
podobno. Zato je bi la naša skupina kar srečna, 
da si je lahko postavi la šotore tik pod Hoffmans-
hutte. Plačati ni t reba nikakršnih taks, nit i za 
šotor niti za vodo in sveži zrak, itd. Taboriš 
lahko tudi na moreni ob Pasterci al i na moreni 
v smeri na Obervvalderhiitte, ne smeš pa tabor i t i 
na travi. 

Veseli smo bi l i svojega prostora, ki smo si ga 
poiskal i na dovol jenem svetu. Znosili smo opremo 
čez snežišče in po ozki pol ički čez steno na mesto. 

Niko j e zdrknil s pol ice in se komaj ujel, zato 
je privlekel od nekje žico in s klini zavaroval 
strmo pot. Lojzetu to ni bi lo všeč, nihče nas ne 
bi motil, je menil, toda tudi tako smo imeli mir. 
Postavili smo šotore, Lojze kar dva, v enega je 
lepo razpostavil vso kramo. Če kaj iščeš, t i ni 
t reba vsega premetavat i , je menil, pogledaš po 
razpostavljeni opremi in vzameš. Dejansko je to 
velik problem. Primož je imel dve žlici, pa ju je 
našel šele, ko smo podira l i š o t o r e . . . Pozno v 
noči so bi l i šotori postavl jeni. 
Naslednj i dan, v nedel jo 30. VII., smo se še dolgo 
obiral i okrog šotorov, potem smo se odpravi l i 
pod vodstvom vodje tabora navzdol na ledenik 
Pasterco in po njem do vznožja Johannisberga. 
Ko se prične ledenik strmo dvigat i , se pokažejo 
strme razpoke. 

»Fantje, naskočil i bomo te ledeniške razpoke,« je 
rekel Niko mirno, kot da gre za dva deci ra-
denske. Spuščali smo se v globino, se vadi l i v 
samoreševanju, preči l i , vrtal i in zabi ja l i v led, 
da so postal i t i ledeni grobovi kar nekam pri-
jazno domači. Niko natanko obvlada te stvari 
in je sploh v Glockner ju kar doma. 
Niko je sploh odl ičen »as«, ima samo eno slabo 
točko, strašno ga vleče v Moserboden, kjer je bi l 
pred leti vodnik v Moravčevi plezalni šoli. Lojze, 
ki ima hudoben jezik, pravi, da je Moserboden 
bl iž je Leningradu kot našemu taborišču . . . Toda 
pika in amen, Moserboden so le obiskal i Niko, 
Pavle in zdravnik Tomaž. Na koncu tečaja je imel 
Niko namen še enkrat pel ja t i vso skupino po 
grebenih prot i Moserbodnu in pri te j sugestij i 
mi j e dr. Tomaž da ja l neka znamenja, kot da 
prosi boga za vsaj tri lepe, močno deževne dni. 
Tomaž je mož močno na mestu, zato mu je bog 
prošnjo uslišal. 

Preskočili smo za nekaj dni doga jan ja . Čez se-
rake in ledeniške razpoke smo se tisti dan dvig-
ni l i do Obervvalderhii t te (na ca. 3000 m) in čez 
ledenik nazaj v taborišče. 

V ponedel jek, dne 31. avgusta smo se odpravi l i 
v večj i skupini na ledeno strmino Fusckerkarkopfa. 
V vodniku piše 45—50° nagiba in ca. 2 uri vzpona 
četrte težavnostne stopnje. Z južne strani razme-
roma pohlevna gora in nit i na jmanj skromna na 
severni strani. Silen ledenik se poganja ob po-
bočju v višino. Zeleni led nam je pokazal zobe. 
Vrtal i in zabi ja l i smo, kakor je pač kdo imel 
priprave. 

»Poglej ga, drsi,« mi je nenadoma zavpil Primož. 
Veličasten je pogled, ko teče doga jan je smrtne 
nevarnosti. Stisnilo me je v dve gubi . Bo a l i 
ne bo. 



Kot bi go odpihni l , je drvel na naj in i desni strani 
navzdol. Sto metrov pod nj im je bi la ostala sku-
pina, na jmanj pet navez. Če ga tovariš ne bo 
obdržal, bo zbil vse navzdol. Globoko se je 
sklonil naprej , ležal pa je na ledu in čakal na-
pet ih mišic kot struna. Gleda! sem vse to na 
dvajset metrov. Klini so obdržal i ; na stojišču je 
imel dva zasvedrana in mož ni popusti l niti mi-
limeter. Elastična nylonka je zanihala, mož je 
obvisel in pričel s cepinom kopati okoli sebe, kot 
da bi hotel zravnati ves hrib. 
Oddahn i l i smo se. »Globoko in hitro d ihaj , po jd i 
do tovariša na varovališču, samo on naj leze 
naprej.« Uboga l je brez besede. »Mirno in zelo 
pazlj ivo plezajta naprej.« 

Brez nada l jn j ih nezgod smo izplezali v dveh urah. 
Le one ostale naveze spodaj so ostale nekaj 
d l je v ledu. Sestop po grebenu proti jugozapadu 
ni težaven. 

Torek 1. avgusta: V dnevniku se piše vzpon po 
Miletzkyjevem grebenu na vrh Glockner ja. Tri 
naveze po tr i je. Jeseniški A O je g lede plezalcev 
zelo na psu, zato smo tudi v tem tabor jen ju po-
svetili vso pozornost vzgoji mladine. O d starejših 
vodnikov je jemal vsakdo po enega al i dva pri-
pravnika na ture. Zato smo izbral i vzpone, ki so 
j im bi l i pr ipravniki kos. Miletzkyjev greben je 
ocenjen s t ret jo težavnostno stopnjo. Na vrhu 
grebena nas je ujela močna ploha. Pokrili smo 
se z nylonom in čakal i . Po eni uri se je zl i lo 
in šli smo napre j proti Adlersruhe (3400 m) in 
prot i vrhu. Tudi tu je udari l v zadnj i snežni str-
mini led izpod snega. Pred nami v strmini je 
bi la zelo počasna ženska naveza. Prehiteli smo 
jo e legantno ob strani, kot baletniki po prstih — 
po konicah derez. V svoji domišl j i j i je namreč 
vsakdo najsi lnejši, nedoseglj iv alpinist in to je 
t reba pred grac i jami tudi dokazati . 
Na vrhu je prišel na jbo l j do izraza »stric« Lojze, 
ki je z največj im užitkom del i l z vrvjo strašne 
udarce pripravnikom, ki so prvič stopil i na vrh. 
In še enkrat je tisti dan užival stric Lojze. Kako 
od srca se mi je smejal, mi je priznal šele po-
zneje. Pri sestopu čez ledeno strmino nad Ad-
lersruhe sem pravkar spustil oba tovariša na-
vzdol, ko sem opazil, da neki Nemec pri vzponu 
uporabl ja mojo vrv. Imel je s seboj otroka desetih 
let brez derez, sam je imel dereze in cepin, toda 
sina je imel le na dvometrski vrvi. Videl sem, 
da je mojo vrv izpustil. Pričel sem zadenjski se-
stopati, zabi ja joč konice dvanajsterk v led, z 
oslonom na oklo cepina. Stric Lojze je omenil, 
da bo oni najbrž še pograbi l mojo vrv. Toda kaj 
se more meni »najsilnejšemu, edinstvenemu in 
nedoseglj ivemu« alpinistu vseh časov zgodi t i ! 

To sem kar kmalu občut i l na svoji koži. Kratek 
sunek (zletel mu je sin), močnejši sunek (zletel 
j e še sam in pograbi l mojo vrv), še sem vzdržal, 
še en močan sunek in že sem drsel navzdol. Pri-
t iskal sem oklo cepina tako strašno v led, da se 
je stric Lojze bal, da bom prerezal cel Glockner 
čez pol. Že sem imel občutek, da zadržujem gi-
banje, da se ustavljamo. Tedaj me je Nemec do-
besedno katapul t i ra l v zrak. Začuti l sem, da se 
mi je zob derez zadri, dv igni lo me je od ledene 
stene v zrak. Naredi l sem popoln salto in pristal 
zopet na t rebuhu na ledu. Potem je šlo blisko-
vi to navzdol. Tako, tovar iš i ! Bil sem divj i , ne iz-
plača se bori t i več, poleg Nemca me tepejo še 
lastne dereze, niti migni l nisem več z mezincem, 
naj me nese, kamor hoče. 

V mehkem snegu me je ustavilo, z derezami sem 
pri letel nekomu v trebuh, okol i katerega je imel 
k sreči ovit pulover. 

Stric Lojze se je moral usesti, ko je vse to g leda l 
in poslušal izliv moje radosti nad Nemcem v 
nemščini in cir i l ici. Bolela me je glava, napor 
j e bi l prehud za to višino. 
Počasi smo sestopali varno navezani preko le-
deniških razpok po normalni poti v taborišče, 
spotoma nas je pr idno namakal dež. 
Naslednj i dan sva šla s stricem Lojzetom pod 
Oberwalderhi i t te, za počitek. Uživala sva na 
lepem snegu in na enakomerni strmini. Dopoldne 
je bi lo kar prekratko. Popoldne smo šli v večj i 
skupini v »city«, kakor smo imenoval i Franz- Jo-
sephohe. Tu so trgovine in množice turistov. 
V četrtek, 3. VIII., pravi moj dnevnik, da smo ple-
zal i ledeno steno Barenkopfa, ki je ocenjen v 
ledu s IV. Imeli smo srečo, spodaj, do več kot 
polovice stene, je bil na ledu še sneg, više gor i 
pa zelen sneg, led. Hi t ro smo spravil i pr iprav-
nike tam čez in se vrni l i po grebenu domov. Do 
vstopa je razmeroma daleč, okoli 3 ure. 
Z Barenkopfa je lep pogled v Moserboden, kjer 
so bi l i ravno takrat Niko, Pavle in Tomaž. Nazaj 
so se vračal i preko Wiesbachhorna. Bili so nav-
dušeni nad izletom. 
V petek, 4. VIII., smo se napot i l i št ir je k l jub sla-
bemu vremenu na Johannisberg. To je zelo lepa 
smuška tura. Vsi razen Tončka smo imeli smuči 

Izšli so Izbrani spisi Janka Mlakarja z 
naslovom »Iz mojega nahrbtnika«. Knji-
ga je izdala Mladinska knjiga v Ljub-
ljani. Pohitite z nakupom! 



s seboj. Sodra in dež sta nas spremljala proti 
vrhu in že sem se bal, da bom moral, kakor lani, 
obrni t i t ik pod vrhom. Pa je šlo. Navezali smo 
smuči in se spustil i navzdol, na vrvi seveda. Ton-
ček nam je ušel pač predaleč, nastopi la j e megla. 
Da se nam Tonček ne izgubi v kakšno razpoko, 
smo moral i odvezati smuči in iti po njegovi sledi 
naprej. Ko smo se ujeli, smo zopet navezali smuči 
in skupno nadal jeval i pot. Presenetila nas je 
huda ploha in grmenje s sodro. Umakni l i smo se 
v Obervvalderhutte in po nevihti doživeli čudovit 
smuk proti taborišču. 

Še in še bo ob t ih ih večerih odmevalo med šo-
tori t iho in nalahko ubrana slovenska pesem. 
Pri l jubi le so se nam te črne stene, edinstvene 
v ledu in zelenju. 

RADOVINA, KRMA, KOT, 
LOJ2U S ČELA LIJE POT 
(Sedeminsedemdeset let Lojza Rekarja, gorskega 
vodnika z Radovine pri Mojst rani )1 

E v g e n L o v š i n 

a Lojza ima sedmica nek poseben po-
men . . . Bil je sedem let v prvi svetovni vojni in 
v ruskem ujetništvu, v zakonu se mu je rodi lo 
sedem otrok; sedmica je tudi sicer slavna šte-
v i lka; sedem čudežev starega sveta, sedem mo-
dri janov, sedem svobodnih znanosti, sedem zvezd 
v Velikem vozu. 

Da nam ne bi kdo podtakni l , češ opravičujete 
se, ker ste kar dve leti prekasni z vošč i l i . . . N a j 
bo tako al i drugače, v tem smo soglasni: Žel imo 
Lojzu vsaj sto let v t rdnem zdravju in dobr i vol j i . 
Precej časa pred drugo svetovno vojno sem se 
z Lojzom in Čopovim Jožom za vel ikonočne praz-
nike spenjal v težkem snegu čez Krmo k Staničevi 
koči.2 Da bi si krajšal i čas na dolg i poti, je 
Lojz pr ipovedoval svoje doživl jaje v tr iglavskem 
snegu, v plazovih in v t ih i zahrbtni megli. Lojz 
je namreč gorski vodnik in nosač, oskrbnik in 

' Alojz Rekar, p. d. Lojz, se je rodil 16. junija 1891. 
2 Evgen Lovšin, V Triglavu in njegovi soseščini, str. 285, 
I. izdaja 1944. 

Gorski nosač 
Alojz Rekar, 
oskrbnik 
Staničeve koče 

lovski čuvaj. Že teda j je imel okrog 2000-krat (z 
besedo pribl ižno dvatisočkrat) tr iglavske strmine 
pod svojimi nogami. »Dobro poznam Triglav«, je 
govori l , »že od mladih nog, saj sva za Al jaža 
s Francetom Lakoto nosila les na Kredarico. In 
sedaj nosim krošnjo dvanajst let, prej pa za druge 
oskrbnike koč, sedaj pa zase, ko sem se končno 
tud i sam dokopal do koče.« 

Pravijo, da se bogat inu množi bogastvo brez po-
sebnega truda, da se hudič očedi vedno na isti 
k u p . . . No, Lojzu ni pustil pri koči ni d lake 
zlatega teleta. 
O d tistih časov je že tr ideset let in več. Od-
skakl jala so mlada leta, odhrumel i v ihar j i in t rd i 
časi. Spet je mir v Krmi, Kotu in Radovini kot 
prej. Letos spomladi smo obiskal i Lojza na nje-
govem domu v Zgornj i Radovini št. 10 (prej 22). 
Sprejela nas je njegova skrbna ženica Ceci l i ja, 
kmalu pa se je iz Krme grede, s počasnim ko-
rakom prikazal tudi Lojz. »Sape nimam še nič,« 
j e dejal, »a dol grede se rad spotaknem, pa tudi 
žganja ne smem več.«3 

Na soncu pred hišo, sredi prvega pomladanskega 
cvetja, se je prav pr i je tno kramljalo. Ne vem, 
kdo je bil zgovornejši, Lojz a l i gospa Ceci l i ja : 
»Po vojni smo gradi l i Kovinarsko kočo na Za-
sipski planini v Krmi. Do tam drži avtomobilska 
cesta od Krnice in Gor i j pri Bledu, slabša pa od 
Mojstrane. Neka j let j e b i la vedno ista pesem: 
Lojz, da j pesek! Lojz, da j deske! Lojz, da j vodo! 
Lojz, pomagaj , zdaj tu, zdaj tam in še k je! In 
Lojz je pri koči pr idno p o m a g a l . . . V polet ju 
drvi jo zdaj mimo moje hiše veliki in mal i avto-

3 V knjigi Evgena Lovšina, Gorski vodniki v Julijskih Alpah, 
je na str. 201 napačna zabeleženo domače ime Alojza 
Rekarja »Mlinarjev Lojz«. Pri našem Alojzu Rekarju se 
pravi po domače »pri Lojzu«, medtem ko pripada domače 
ime »Mllnarjevega Lojza« Alojzu Reka-ju, obrtniku v Moj -
strani, ki pa se ni veliko ukvarjal z gorami. Priimek Rekar 
je zelo razširjen posebej po Dolini nad Jesenicami. 



mobil i , t ja proti Krmi, a ustavi se pri nas skoraj 
nobeden . . . « 

Lojz ni več potreben, tudi močno se je po-
staral . . . 

»Veste,« je nadal jevala Lojzova boljša polovica, 
»tu pri nas je lepo poleti , a zima je t rda in 
mučna, pade do dva metra snega, od novembra 
lanskega leta pa do spomladi nisem bila nikjer. 
Ko je gaz narejena, hodi mož v Mojstrano po 
živež in ko grmi jo plazovi z Vel ikega vrha, se 
trese zemlja kot ob potresu.« 
»Kure redimo, a moramo j ih ogradi t i , na majhnem 
prostoru z visoko ograjo. Jastreb se kot strel iz 
puške s Frčkovega vrha a l i tam od Bičkove glave 
spusti med kokoši in že odnese svoj plen. Če pa 
j e ogra ja visoka, nima prostora za vzlet.« 
Glej , glej, sem si misli l, jastreb še ni rešil pro-
blema navpičnega vzleta! 

»Naj ra je bi prodal i baj to in njivo. Odsel i l i bi se 
na Gor je, če bi tam lahko kaj pr imernega 
kupil i . . . « 

Ko smo se poslovil i od čudovi tega pogleda na 
Krmo, odeto v planinski čar, vizi jo bl ižnj ih tr i -
glavskih strmin, prel ivajočo se v jasne modrine 
neba, v zelen gozdov in travnikov, v sivino nav-

pičnih skal in od teh preprostih l judi z mehkim, 
čutečim srcem, smo se zagnal i v temen gozd, 
ki se razprostira t ja v Jerebikovec, ki mu pri 
nogah izvira bistra Radovina. Kakor je zanimivo 
njeno rojstvo in rodni kraj, tako je tudi njen konec 
pred izlivom v Savo Dol inko znan daleč po svetu. 
To je znamenit i , šumni, skrivnostni Vintgar. Po 
Radovini imenovana dol ina, potisnjena med šte-
vi lne p lanine ob Pokljuki in med strmo Mežakl jo, 
ima 14 km trde ceste. Preponosni, da bi dvigal i 
roke mimovozečim avtomobi lom (sam od sebe 
pa se ni spomnil noben vozač), smo od hoje po 
kamnit i cesti t rudnim nogam zastonj dopovedo-
vali , kako je bistra voda, kako zelena l ivada, 
kako vabl j ivo duhteče pomladno cvetje, k a k o . . . 
kaj boš estetiziral . . . sezuj težke čevlje in ohladi 
noge v sveži vod ic i ! 

O b cesti v Srednji Radovini, pri usodnem sedmem 
ki lometru, pod pečmi, ki j im pravi jo domači Gola 
peč, se nam je nenadoma ustavil korak. Kar 
tesno mi je postalo pri srcu. Saj nismo poza-
b i l i . . . ! Tu je razvalina pogorele kmečke hiše, tu 
je spomenik, oboje ogra jeno s kmečkim plotom. 
Na spomeniku je napisano: 

»20. septembra 1944 so bi l i živi sežgani vaščani 
Radov ine. . .« 



13 moških, 11 žensk, vsi z imeni in pri imki ter 
koliko stari! Med nj imi so kar cele družine al i 
vsaj več družinskih č lanov: Rekarjevi, Setinčevi, 
Marol tovi , Smoletovi, Zupanovi, Seljakovi . . . Na j -
starejši med temi nesrečniki je bil 76 let star, 
najmlajš i pa je bil še dojenček, rojen to usodno 
leto. 
O tem neodpustl j ivem grehu 20. stoletja je v 
arhivu Inštituta4 za zgodovino delavskega g iban ja 
v Ljubl jani (Kronika znači lnih in važnih dogodkov 
v vaseh in naselj ih šolskega okoliša osnovne šole 
v Gor jah, v času osvobodi lne borbe od 6. 4. 1941 
do 9. 5. 1945, fascikel Jesenice, št. 865/VI, se-
stavljen v začetku leta 1946,) zapisano naslednje: 
»20. septembra 1944 so zjutraj ob 6. uri obkol i l i 
Nemci in belogardist i vso vas Srednjo Rado-
vino . . . Potem se je začelo najgrozovitejše div-
janje. Vojaki so bi l i popolnoma pobesneli. Stre-
l ja l i so vsevprek. Živina je r jovela, l judje jokal i . 
Pri Klemenu in Pangercu-Kušiču so požgal i vse 
skupaj z l judmi vred. Drugod pa so metali l judi 
v ogenj počasi, drugega za drugim. Otročič i so 
bi l i še v postel jah in so v nj ih zgoreli. Pri Še-
t inovih so j ih metal i kar na kup v hišo in sežgali. 
Vseh pred požigom niso ustrelil i, ker so se še 
slišali k l ic i : »Ata«. Najbrž je kl ical 15-letni pa-
stirček Vončina. Služil je pri Klemenu. Pri Rekarju 
so j ih pobi l i najbrž kar na posteljah, ker so l jud je 
pozneje našli okostja na postel jnih mrežah. Pri 
Rekarju je bi la 7-članska družina. Najmla jš i je 
bil star 9 mesecev, a je moral še tako majhen, 
postati žrtev fašist ičnega nasi l ja. Vsega skupaj 

4 Zahva l j u j em se vodstvu arh iva Ins t i tu ta za zgodov ino de-
lavskega g i b a n j a v L j u b l j a n i za pomoč pr i i skan ju po-
datkov . 

je bi lo 23 žrtev . . . Zločinci so se prepevajoč in 
vriskajoč vračali na Bled. S seboj so vlekli 
45 glav živine in vel iko naropanega blaga.« Tako 
je dobesedno zabeleženo v Kroniki zločinov. 
Samo v občini Gor je je bi lo po zapiskih Komisije 
za ugotavl janje okupator jev ih zločinov 98 ubit ih 
občanov in 873 l judi v zaporih, prisi lno izseljenih, 
interniranih al i odgnanih na prisi lno delo. Ra-
dovina, neposredna bližina gestapovske in nem-
ške civi lne uprave na Bledu, tu je bi lo zelo vroče 
in zelo krvavo vojno področ je druge svetovne 
vojne. 

Lojz Rekar, naš današnj i slavljenec, nam je spo-
ročil o tem zločinu še to - le : »Z Rekarji, ki so bi l i 
sežgani v Radovini, sem v da l jnem sorodstvu. 
Jožefa Rekar je bi la mati mojega bratranca. Te-
rezija pa je bi la njegova žena. Druge navedene 
žrtve so bil i njuni otroci. V sorodu pa sem tudi 
z družino Janka Šetinca in njegove žene Jerce. 
Jerca je bi la moja sestrična. Drugi na spomeniku 
napisani Setinčevi so bi l i njuni otroci. Okupator 
se j e menda zato tako kruto maščeval, ker so 
part izani ubil i dva nemška vojaka in dva konja, 
s katerima sta Nemca vozila drva iz Radovine . . . « 
In še pristavlja Lojz: »Med vso vojno sem pomagal 
part izanom, tudi mrtve part izane sem pokopaval 
in bi l vedno v nevarnosti.« 

»Še to,« sklene Lojz svoje pismo, »zdaj se le pri-
pravite, da boste prišli sred maja, ko bo naj lepše 
v Radovini, ko cvete encian.« 
Prišli bomo, počasti l i bomo z minuto top lega 
spomina Srednjo Radovino, nato pa krepko sti-
snili roko l jubeznivim Rekarjevim v njihovi t rdi 
a lepi domači j i . 

340 SVEDROVCEV sta v severni steni Vel ike Cine zabi la Enrico Mauro in Mirko 
Minuzzo. Novo smer sta spel jala levo od poskusa dirett issime, ki so jo I. 1950 
poskusile nadelat i cortinske veverice. Poleg svedrovcev, ki so vsi ostali v steni, sta 
zabi la še 50 normalnih kl inov in osem lesenih zagozd. Stena je visoka 550 m, in 
ima od leve prot i desni zdaj naslednje smeri: Smer Cami l lot to Pellisier (to je smer 
Maura in Minuzza, ki se konča na Diboninem razu, 100 m pod vrhom Velike Cine), 
sledi cortinski poskus, nato direktna na vrh, nato slovita »saška« smer, Comici jeva, 
poč Abrama in Schrotta, španska smer (Anglada — Cerda) in končno Constantini jeva 
var ianta na Comici jevo smer. V osmih dneh sta navrtala Mauro ir. Minuzzo komaj 
polovico stene. 

Jeseni izide pri Cankarjevi založbi knjiga dr. Mihe Potočnika »Srečanja z gorami«. 
Knjigo je uredil urednik PV Tine Orel. Pohitite z naročilom! 



DRUŠTVENE NOVICE 

OB SMRTI VITKA JURKA 

Vsem nam je bi lo še v mislih in 
spominu Lovšinovo pisanje ob 
Vitkovi osemdesetletnici in že je 
zajela številne Vitkove pr i ja te l je 
gor jupa žalost ob njegovi smrti 
(28. 4. 1968). 
Branil se je Vitko počastitve in 
pohvale: — »naj pišemo,« je deja l , 
»o njem, ko bo mrtev, njemu pa 
so gore tol iko da le in j im je to-
liko dolžan, da noče nobene 
hvale na nj ihov račun.« 
Bilo pa je vendar prav, da je 
še doživel skromno počastitev in 
videl, kako smo ga imeli radi. 
Na veličastnem pogrebu je ra-
zen drugih, ki so se poslovil i od 
njega v imenu vaščanov in fa-
ranov, sadjar jev, šole in p lan in-
ske mladine, počasti l njegov spo-
min v imenu PZS prof. Tine Orel 
z naslednj imi besedami: 

Spoštovani žalni zbor, 
na meni je dolžnost, da se po-
slovim od pokojnega V. Jurka v 
imenu PZS, organizaci je, ki ga 
je imela v visokih časteh in 
preko katere je dobi l vsa odl ič ja, 
katera naša državna in republiška 
organizaci ja lahko izroča. Vel ja, 
da povemo zdaj še enkrat, zakaj 
smo ga čislali in zakaj ga bomo 
še, čeprav je nenadoma stopil v 
poslednj i t ihi stan, onkraj po-
slednje lese, poslednje pri take, 
ki se j e neusmil jeno za vselej 
zaprla za nj im. 
Vitko Jurko je pomni l prve čase 
naše planinske organizaci je, kot 
dečko 12 let doživel ustanovitev 
zasavske planinske organizaci je 
in kot otrok že zavil na pot, ki 
mu jo je kazal njegov oče Blaž, 
grad i te l j Jurkove koče na Lisci, 
še danes živega znamenja, kako 
se je pred sedmimi, osmimi 
desetlet j i slovenski narod postavil 
po robu nemškemu in nemčur-
skemu prit isku tud i z zidavo p la-
ninskih koč, z gradn jo planin-
skih potov in s planinskimi izleti, 
kajt i nemška gospoda je takrat 
govor i la : »Čemu le slovenska 
društva, slovenski kažipoti, če pa 
v p lan inah ni Slovencev!« Tisti 
naši l judje, ki so to hoteli ovreči, 
so moral i nekaj tvegat i , navdu-
šenje samo še ni bi lo dovolj . 
Stari Blaž Jurko je zbral za kočo 

denar od slovenskih zasebnikov, 
mnogo je naredi l s prostovol jnim 
delom, pri katerem je pomagal 
tudi pokojni Vitko, narodno nav-
dušenje pa je k otvoritvi skromne 
kočice na Lisci pr ignalo 300 slo-
venskih l judi, ki so s svojo nav-
zočnostjo ovrgl i zaničl j ive trditve 
sevniških in drugih Nemcev in 
nemčurjev. 
Vitko je v pokl icu šel za očetom 
in ostal planinstvu zvest. Rad je 
hodi l v planine, rad je vzel s 
seboj mladino. Prav s tem svojim 
delom za planinsko mladino je 
iz anonimnega planinca postal 
nepozabni tvorec zgodovine na-
šega planinstva, seme, ki ga je 
zasejal v Zasavju, je zrastlo in 
rodi vedno nove sadove. O tem 
pr ičajo planinski domovi in koče, 
o tem vrsta planinskih društev, 
delavni mladinski odseki in za-
savska planinska pot. 
O njegovem delu za planinstvo 
priča tudi njegovo sodelovanje 
pri PV v zadnj ih sedmih letih. 
Kakor da je pri jel za pero zato, 
da bi ostalo zapisano vsaj nekaj 
tega, o čemer je učil več kot 
pol stolet ja. V planinskem g la -
silu je oznani l I. 1961 nastanek 
zasavske planinske poti, na ka-
tero je bil upravičeno lahko po-
nosen, isto leto j e v »Prvih za-
metkih planinstva v Zasavju« obu-
di l otroške spomine na očeta, na 
prelepi Razbor, na domačine pri 
Jurkovi koči, na Valenta — Jej-
hato in Mico, pri p lanincih zelo 
zaraj tano, na slovenske rodo-
l jube pri SPD, prof. Orožna, pred-
sednika, Borštnarja in še druge. 
Leto nato je popisal cvetni Ko-
pitnik in Veliko Kozje, I. 1963 
nam zapisal zgled, kako naj vo-
dimo planinske izlete po zasav-
skih hribih, leta 1964 pa nadrobi l 
Drobt ine o svojem zadnjem vzpo-
nu na Triglav. Vse to in še mar-
sikaj je zapisal v vodnik po za-
savski planinski poti, ki j e izšel 
I. 1965. 
Vitko — planinec je bil Vitko — 
učitelj. Obo je je združil v oseb-
nost, katere »zlata zrnca v nje-
govi življenjski struji ni težko iz-
prati«. Zato naj se poslovim od 
njega tudi kot zastopnik peda-
goško prosvetne službe tega po-
dročja. Planinstvo j e učitel ju v 
prejšnj ih in sedanj ih časih pri 

njegovem vzgojnem in izobraže-
valnem delu bila priložnost, da 
mladino vzgaja in uči in to ob 
razpoloženju, ki je za to nena-
vadno ugodno, ko se mlada srca 
ob g iban ju v naravi, ob pogledu 
na lepoto, ob njenem doživl janju 
odp i ra jo in čaka jo na učitel ja. 
Ko se poslavl jamo od tebe, dra-
gi Jurko, smo pravzaprav mi ob-
žalovanja vredni. Izgubil i smo 
velikega l jubi te l ja zasavske do-
mačije, izobraženega, razgleda-
nega, vnetega za vse, kar je 
lepo in dobro. Kdo nas bo od-
slej opominja l na vseh deset 
kategor i j razl ičnih pr i rodnih in 
kulturnih spomenikov od Janč 
do Kumrovca, kdo odpi ra l oči, 
da bi videl i drobno ramšelo v 
osojah, kdo razlagal razglede z 
vrhov — vse si vedel, vse si znal, 
vse si prebrskal, samo da bi dal 
mladin i in tudi starini čim več, 
kar je treba vedeti o rodni do-
mači j i in kraj ini . 
Tisti »tristis domus sine liberis« 
na koncu vasi Polje mi pr ihaja 
na misel. Pomenlj ivi latinski na-
pis, izvirnik je žal v Gradcu, za 
vse čase pravi : Žalosten je dom 
brez otrok. To vel ja za družino 
to vel ja za organizaci jo, za na-
rod. Jurko je živel za to, da bi 
imeli mladino, ki ceni znanje, v 
katerem je moč, ta moč pa nič 
ne pomeni, če je ne ogreva l ju-
bezen do rodne grude. 
Non sum dignus, amice! t e sli-
šim šepetati, da je preveč hvale, 
praviš. Raje reci, non omnis mo-
riar, ne bom ves umrl. Kar si 
storil, ostane, ostane nam. Dolž-
ni smo, da sprejmemo iz tvoj ih 
rok, da gre iz roda v rod, kar si 
učil in za kar si živel. To je naš 
dolg in naša obl juba, ta pa po-
meni, po pesnikovi besedi, ob 
smrti novo razcvetje in novo ne-
smrtno zorenje. V ogromni senci, 
ki te je zagrni la, bo tvoj spomin 
nenehno še snoval, kot da se ni 
nič spremenilo, »v žaru zvezd, v 
siju mesečin, v blišču planin,« 
ki si j ih imel tako rad, da bi s 
Favstom ob pogledu nanje vse-
lej zaželel: O hip, ostani, usta-
vi se čas! 
Za Vitkove ožje pr i ja te l je iz 
Ljubl jane mu je nameni l nekaj 
topl ih besed prof. Evgen Lovšin: 
Dragi Vitko, ne moremo se spri-
jazni t i z misli jo, češ saj sem že 
v letih, saj je skoraj že čas slo-
vesa, da je pač pozna jesen in 
k o n e c . . . 
Nit i leto dni ni od tega, kar 
smo obuja l i spomine in niti me-



sec dni, ko si nas vabi l na Mar -
no, kjer češnje tako lepo cveto. 
Letošnje mlado leto je bi lo en 
sam cvet. In drevesa same ne-
veste . . . Pa si si zaželel, da bi 
prišli še pr i jatel j i na obisk k be-
sedi. Saj si sam imel prepolno 
srce in vse ni moglo na dan . . . 
Ob l jub i l i smo ti, da bomo prišli, 
ko bodo češnje zrele. A zla uso-
da je sklenila drugače. Češnje-
vo cvetje se je obletelo, z nj im 
in s to čudovito pomlad jo pa si 
tudi t i odšel. Spominjal i se te 
bodo tvoj i ožji pr i jatel j i , p lanin-
ci, pol jedelci , v inogradniki , vse 
Zasavje, tisoč in tisoč tvoj ih 
učencev, ki si j im odkrival skriv-
nosti in lepote prirode, ki si j im 
v težkih časih s svetlim vzgle-
dom da ja l pogum, odkrival vse-
bino in pomen živl jenja in ve-
selje do izobrazbe in dela. 
Nikol i nisi bil dolgobeseden in 
nikoli nisi rad poslušal preob-
širne razlage. Bil si človek de-
janj , na mnogih področj ih 
ustvarjalen duh. Postavil si si 
marsikak spomenik, ki bo pričal 
o tvoj ih zaslugah. 
Zato meni in mojim tožbam ne 
zameri, t reba je le reči besedo 
za slovo, seči v roko in se iskre-
no in prisrčno zahvalit i za vse, 
kar smo s tebo j in ob tebi lepe-
ga in koristnega doživeli. Tvoja 
dejanja, tvoje vzpodbudne be-
sede bodo ostale in kot kleno 
seme vzkli le tudi pr ihodnj im ro-
dovom za zgled in ponos. Tvoj 
duh bo plaval nad prečudovit im 
Zasavjem od Lisce do Gor, Kala 
in Mrzl ice in t ja do zasavske 
Svete gore in poslušal, kako — 
kakor pravi pesnik — mrmrajo 
gore, vel ikani o večnosti in min-
ljivosti, in da živl jenje in smrt 
enak imata slaj. 
Prehojena j e dolga pot, tudi 
nam ni daleč več do ci l ja. Mor-
da se srečamo tam na Gorah, 
ker nas ne bo zapustil sij spo-
mina na lepe, sončne dni v pla-
ninah. Še zadnj ikrat si stisnimo 
roko in pr i jatel j i ostanemo ka-
kor smo bi l i za žive dni. 

Po želji obeh besednikov naj bi 
»napravil okvir« n junima nekro-
logoma: težka naloga za moje 
okorno pero, dvakrat težka, če 
bi hotel »vokviriti« Vitkovo veli-
ko in nadvse uspešno živl jenjsko 
delo. Olajšal si jo bom tako, da 
bom samo nakazal nekaj naj -
bol j »okvirnih« stvari. 
Z Vitkom sva se videvala, odkar 
sem pričel hodit i v zasavske 

hribe. Največkrat na zasavski 
Sveti gori, pa na Gorah, na Li-
sci in drugod, na skupščinah 
PZS in na sejah zasavskega 
meddruštvenega odbora, kajkrat 
tudi v njegovem pri jazne m do-
mu na Marnem (»kočka«, mu je 
dejal) , prislonjenim visoko v strm 
breg, ki je vedno poln sonca in 
ima prvo pomladansko cvetje, 
prav nasproti »dolenjskemu Tri-
glavu« Kumu, s katerim sta se 
čez Savsko dol ino l jubeče spo-
gledovala. 

Spoznal sem v Vitku moža, veli-
kega ne samo po telesu ampak 
tudi po duhu, nenavadno visoke 
intel igence, do zadnj ih dni živ-
l jenja duševno bistrega in raz-
g ibanega, s skoraj enciklope-
dičnim znanjem na najrazl ičnej-
ših področj ih. Vitko je bil pravi 
učitelj. Zanj se šola ni nehala, 
ko j e odzvonil šolski zvonec, in 
tudi ne, ko so učenci končali šo-
lanje in odšli vsak po svoji poti. 
Bil j e vodi te l j v svojem okolju, 
ne samozvan ampak od vseh 
zaželen: telovadec, pevec, kul-
turno-prosvetni delavec, posebej 
pa še sadjar. Na vseh teh pod-
ročj ih je zapusti l bogate sledo-
ve svojega dela, ki ne bodo ta-
ko kmalu izgini l i . 
Ob Vltkovem delu v planinski or-
ganizaci j i , ko je svojo l jubezen 
do gora, ki je t ra ja la od otro-
ških let pa vse do smrti, vcepl ja l 
v mlada srca, je t reba posebej 
poudar i t i njegov trud za zasav-
sko planinsko pot in sestavo 
vodnika zanjo. Ta vodnik je na-
pisal prvotno v mnogo širšem 
obsegu in z bogat im slikovnim 
gradivom, vendar ni mogel iziti 
zaradi okoliščin, ki j ih ni bi lo 
mogoče premagat i . 
Ne samo enkrat je prišel Vitko 
na svoje stroške (»suis sumpti-
bus«, kakor j e napisal Jakob 
Al jaž v spominsko knj igo v svo-
je n stolpu vrh Triglava) v Ljub-
l jano zaradi ob jave skrajšanega 
besedila, ki j e bi lo nato »pri-
ključeno« transverzalnemu vod-
niku »Po slovenskih gorah«. Tudi 
ob tem njegovem delu se bomo 
spominjal i Vitka ob njegovem 
pr i jate l ju pok. Mirku VVeinber-
ger ju, ki je izdelal osnutek zna-
ka za prehojeno zasavsko pla-
ninsko pot. Ta vodi od Gor do 
Kala mimo Vitkove »kočke«. 
Vitkova markantna osebnost pa 
bo še dolgo živa v spominu kot 
zgled nesebičnega planinskega 
delavca. 

Stanko Hr ibar 

NA R O M B O N 

»Je še daleč?« sprašuje Mi r jana, 
ki je začetnik in j i že po prvih 
20 minutah hoje iz Bovca zmanj-
kuje sape. 
»Niti ne,« jo to lažimo in j i obe-
nem »strokovno« zagotavl jamo, 
da ima kot začetnik pač krizo in 
da bo to hitro mini lo. 
Ta »niti ne« se sicer raztegne na 
dobri dve uri, toda po dobro-
došlem ogledovanju »fosilov« (za-
radi počitka seveda) in po ju-
naški hoj i po mor ju kopriv le 
pri lezemo do lovske koče na Go-
ričici. Z vzdihom ola jšanja se 
sesedemo za mizo, toda s po-
čitkom ni nič in z večerjo tudi 
nič. Vodja skupine vztraja, da 
moramo iti z njim na »majhen« 
sprehod. Og leda l i naj bi si me-
sta, kjer j e imel bovški odred 
svoj prvi tabor. In tako se tore j 
spet opotekamo po koprivah, po-
tem pa po gozdu in ko že ob-
upamo, skoraj pademo v brezno 
nad taboriščem. V breznu, g lo-
bokem nad 60 m, so part izani 
imeli naraven hladi ln ik. V okolici 
pa so še vidni ostanki taborišča. 
Mrak nas že preganja, toda kl jub 
temu se težko ločimo od prekras-
nega pogleda na osvetljeni Bovec 
pod nami. 
»Argo juha se že kuha.« Deset 
parov lačnih oči budno spremlja 
vsak mig l ja j juhe, juhice, ki za-
radi nižjega zračnega pritiska na 
teh višinah noče in noče zavreti. 
Po noči, polni stokanja zaradi 
zahrbtnega delovanja kopriv in 
temel j i tega obračunavanja med 
tistimi, ki so spali na zgornj ih 
pogradih in reveži pod njimi, se 
zjutraj zaspano pot ikamo po poti 
v dobri veri, da bomo okrog 
9. ure že na Črneli. Mitral jezi, 
puške, bajonet i , mine, kaverne — 
zapuščina prve svetovne vojne, 
človek ne bi verjel, da bo ves ta 
mater ial z barakami vred ostal 
tako do lgo ohranjen. 
Tu nekje bi se morala pot odce-
pit i na levo. Vse lepo in prav, 
toda mi se na lepem znajdemo 
na Čukli, ki je v naših prejšnjih 
načrt ih ni. Dušan se na vso moč 
trudi, da bi napravi l skupinski 
posnetek, kar j e precej naporna 
naloga, ker mora vsakega »poli-
t ično« prepričevati , naj se spravi 
na skalo, kjer so vklesana imena 
i tal i janskih vojakov, padl ih na tej 
gori. Ma lo kasneje imamo prilož-
nost opazovati Borisove akroba-
cije, ko skuša splezati na spo-
menik iz prve svetovne vojne. 



»Alal mu vera« bi rekli naši južni 
bratje, »ko se mu k l jub dolg i 
hoji l jubi opravl jat i še take ne-
potrebne podvige.« Po temel j i tem 
»bojnem« posvetu, ko naš vodja 
skrušeno prizna, da smo pot na 
Črnelo zgrešili, se dobrodušno 
odrečemo Črneli in se odločimo 
za Rombon. 
Opt imist ično razpoloženi jo mah-
nemo mimo strelskih jarkov po 
težji poti. Opt imizem je kmalu 
potlačen, ko se znajdemo na div-
jem melišču: korak naprej , dva 
nazaj. Počasi, počasi se le re-
šimo zoprnega dela. Zda j gre 
lažje, ko imamo trdo skalo pod 
nogami. Ko pa pr idemo na trav-
nat svet, mislimo, da je ni več 
ovire, ki bi je ne premagal i . Zdaj 
moramo bit i že blizu. Toda videz 
je varl j iv. Pred sabo vidiš vrh, ki 
pa ni vrh in tudi naslednj i »vrh« 
ni vrh. Stric Berto se je usedel na 
skalo, odloži l nahrbtnik in si po 
Traviati zapel : »Gora le vara 
nas . . . « Skoraj perodično ponav-
l janje veselja in razočaranja. Ko 
končno pr idemo le na pravi vrh, 
ki nima vrha, temveč je ves razrit 
s strelskimi jarki , se še kar na-
prej oziramo, če ni še kje kak 
vrh. 

Najpre j so plahnel i nahrbtniki . 
Zda j šele si privoščimo razgledo-
vanje. Kot na d lani so pod nami 
Bovška, Bavška in Loška dol ina, 
Svinjak, ki se nam je v Bovcu 
zdel skoraj vr toglavo špičast, tu 
zgoraj izgubi vso svojo veličast-
nost. Samo navaden gorski hrbet 
je. Zato so pa ostale gore bol j 
spoštovanja vredne in mogočne: 
Mangrt , Jalovec, Krn, Triglav, 
Škrlatica, Bavški Grintavec, Po-
lovnik in i ta l i janska stran Alp. 
Če je lepo, brezoblačno, se baje 
vidi tudi morje. Tako srečni pa 
nismo bil i , da bi ga videl i . 
Navzdol gre lažje. Vrni la se nam 
je celo vol ja do raziskovanja. 
Strelski jarki , ki so na tej strani 
pr ipadal i že Avstri jcem, ki so dr-
žali vrh, skrivajo v sebi zanimive 
stvari: menažke, šrapnele, celo 
cev mitral jeza smo našli. 
Pred lovsko kočo imamo še eno 
duškanje. Ostoju se zdi njegov 
nahrbtnik nekoliko težak. Odpre 
ga in se začne jezit i na Mat jaža, 
češ, da tako vel ikega kosa gra-
nate res ne bo nosil v dol ino. 
Mat jaž se presenečeno zagovar ja, 
med tem pa se Boris za vogalom 
hinavsko reži in Ostoj spozna, da 
je bil žrtev planinske objestnosti. 
Potem se nekdo spomni, da so 
nam v Bovcu obl jub i l i domače 
žgance za večerjo. Kar kadi se 

za nami, tako energi jo nam da 
ta misel. In kako so nam šele 
doma tekni l i pravi tolminski 
žganci iz pravega fur lanskega 
»cinquantina«, kot nam je mama 
zaupa la ! 

Vladka Dur java 

GORENJSKA PARTIZANSKA POT 

19. januar ja t. I. j e bi la na 
Šmarjetni gor i v okviru društve-
nega vsakomesečnega večera 
»Tretji petek« majhna, toda po-
membna slovesnost. Podel jeni 
so namreč bil i prvi častni znaki 
za prehojeno gorenjsko part izan-
sko pot. Znake, ki so l ično iz-
delani , so prejel i Jugovič M a -
tevž (69) in Klobučar Joško (59) 
oba člana PD Škofja Loka, Bo-
žič Lado (64), član PD Idri ja ter 
Ža lohar Cir i l (61), član PD 
Kranj, kateremu je bil izročen 
tudi znak za prehojeno sloven-
sko planinsko transverzalo. Isto-
časno so bil i podel jeni znaki za 
prehojeno pot tudi vsem 17 ude-
ležencem skupnega pohoda s 
tov. Andre jem Brovčem na čelu, 
ki so pri t ras i ranju že I. 1961 
prehodi l i pot. Pohoda, ki je tra-
ja l od 17. do 31. ju l i ja omenje-
nega leta, so se udeleži l i na-
slednji p laninci in taborn ik i : 
Brovč Andre j kot vodja, Langer-
holc Tone, Ekar Franc, Debel jak 
Franc in Žvokelj Nada iz Kra-
nja, Hab i jan Miha, Štritof Mi -
lan in Gor jup Franc iz Kamnika, 
Pretnar Vinko in Janez, Iskra 
Tone, Lotrič Ivan in Justin Janez 
iz Radovlj ice, Baloh Janko, Čeh 
Sašo in Ajunovič Ramiz iz Jese-
nic ter Sekloča Dani lo iz Bleda. 
Tov. Brovč Andrej , sedaj pred-
sednik komisije za gorenjsko 
part izansko pot pri PD Kranj, 
part izan — prvoborec, ki je že 
dvakrat prehodi l vso pot, je ob 
podel i tv i znakov v kratkih bese-
dah orisal nastanek Gorenjske 
part izanske pot i (pobudnik te-
danj i okrajni odbor Zveze bor-
cev NOV Kranj in PD Kranj), 
poudar i l njeno pomembnost zla-
sti za mlad ino ter obudi l nekaj 
pr i jetnih spominov na pot. Zna-
ni alpinist Franci Ekar je navzo-
če popel ja l z barvnimi d iapozi-
tivi in besedo po gorenjski par-
tizanski pot i . V kratkih in jedr -
nat ih besedah se je za izkazano 
pozornost zahvali l Matevž Jugo-
vič, ponovno poudar i l lepoto 
krajev, skozi katere pel je pot ter 
njeno pomembnost. 

Gorenjska partizanska pot pote-
ka preko Kamniških Alp, Kara-
vank, Julijskih A lp ter škof-
jeloškega hr ibovja — od Kam-
nika do Kranja — ter vodi 
p lanince mimo na jpomembnej -
ših krajev in spomenikov na Go-
renjskem, znanih iz NOB. Do lga 
je pribl ižno 250 km in jo je mož-
no prehodit i v 14 dneh. Manjš i 
del poti poteka istočasno s slo-
vensko planinsko transverzalo. 
Za pot v lada precejšnje zani-
manje, saj je bi lo izdanih pri 
vseh gorenjskih planinskih dru-
štvih že veliko kontrolnih dnev-
nikov. »Na pohodu« je zlasti 
precej mladine pa tudi nekaj 
planincev iz drugih republik. PD 
Kranj pr ipravl ja sedaj izdajo 
»Vodnika po gorenjski part izan-
ski poti«, v katerem bodo opisa-
na tud i vsa zgodovinska doga-
jan ja iz NOB. V propagandne 
namene ima pr ipravl jeno tud i 
predavanje o gorenjski part i -
zanski poti s številnimi d iapozi -
tivi, ki je namenjeno vsem p la-
ninskim društvom zlasti pa mla-
dinskim odsekom, katerih člani se 
zanimajo za pot. V zadnj ih dveh 
letih so predavatel j i PD Kranj 
predaval i o poti že na številnih 
šolah in tako pomagal i vzbudit i 
zanimanje zanjo. Kontrolni dnev-
niki so na razpolago pri vseh 
gorenjskih planinskih društvih. 

-iv. 

CIRIL ADAM - 60-LETNIK 

Mnogi so poznal i markantno 
osebo bivšega šefa postaje Zi-
dani most, ki je živel in še živi 
z razvojem železnice. Bil je do l -
goletni predsednik železniške 
godbe na pihala v Zidanem mo-
stu. Tudi pri kmečki ohceti v Ljub-
l jani je bil že dvakrat dir igent. 
Ciri l Adam je tudi vnet planinec. 
Seveda gre vsako leto na visoko-
gorsko planinsko postojanko Pre-
hodavce, ki jo oskrbuje PD Ra-
deče, tov. Adam pa je že več let 
podpredsednik tega društva. Ro-
di l se je 7. ju l i ja 1907 v Novem 
mestu. Znan je vsem kot šegav 
planinec-humorist. Zadnja leta 
pomaga s svojimi sodelavci pri 
rekonstrukcij i pr i jetne planinske 
postojanke Gašperjeve koče, 
514 m, pod Vel. Kozjem, nekako 
40 minut od Z idanega mosta. 
Tu so namreč pred mesecem na-
pel ja l i celo elektriko. — Našemu 
jub i lan tu želimo še mnogo hoje 
po naših l jubih gorah. 

Stanko Skočir 



PRIMORSKI PLANINCI SE PRI-
PRAVLJAJO NA LETNO 
SEZONO 
(15. posvet primorskih PD) 

V soboto 27. apr i la zvečer so se 
sestali v Vojkovi koči na Nanosu 
zastopniki primorskih planinskih 
društev. Tako formiran meddru-
štveni odbor se je sestal že pet-
najstič ter razpravl jal in sklepal 
o delu planinske organizaci je. 
Tokrat j e posvetovanje potekalo 
po naslednjem dnevnem redu: 
— zastopniki posameznih p lan in-
skih društev, po večini so bi l i to 
predsedniki, so podal i kratko 
poroči lo o stanju in delu dru-
štva ; 
— sledila je razprava in sklepa-
nje o proslavi 75-letnice Planin-
ske zveze Slovenije, ki jo bodo 
primorski p laninci organiziral i z 
vel ikim planinskim srečanjem ob 
pr imernem programu v soboto in 
nedel jo 8. in 9. jun i ja pri Voj-
kovi koči na Nanosu. 
— ker bo osrednja proslava in 
veliki tabor vseh slovenskih pla-
nincev ob 75-letnici PZS letos 
4. avgusta v Logarski dol ini , so 
se na Nanosu pomeni l i tud i o 
tem, kako se bodo čim številneje 
udeleži l i te pr ireditve; obet i so 
kar dobr i ; 
— pod četrto točko dnevnega re-
da so se na posvetu meni l i o 
mladinski dejavnosti v okviru 
planinskih društev. Prav gotovo 
p ion i r j i in mladina predstavl ja jo 
nad polovico članstva pr imor-
skih planinskih društev. Dejav-
nost takozvanih mladinskih od-
sekov pri planinskih društvih pa 
ne poteka povsod dovol j organi -
zirano in sistematično. In o tem 
je tekla beseda na nanoškem 
posvetu; 

— nazadnje so se pomeni l i še o 
gospodarski dejavnosti društev 
pred bl ižnjo sezono. Stanje p la-
ninskih postojank je normalno. 
Odpr le se bodo po ustal jenem 
planinskem koledar ju in tako bo-
do nudi le zavetje in gosto l jubje 
p lanincem ter drugim izletnikom 
čez polet je t ja do konca sep-
tembra. Društva niso v posebnih 
f inančnih težavah, le bovško PD, 
kakor j e videti, leze iz denarnih 
zadreg, ki j ih preboleva že dve 
leti. 
O d 13 planinskih društev, koli-
kor j ih je na Primorskem, so se 
posveta udeležil i zastopniki na-
slednj ih PD: Postojna, Bovec, 
Tolmin, Kobarid, Podbrdo, Nova 
Gorica, Idri ja, Sežana in Koper, 

odsotni pa so bi l i zastopniki PD: 
II. Bistrica, Cerkno, Ajdovščina 
in Vipava. 
PD II. Bistrica in Vipava sta svo-
jo odsotnost opraviči l i , čudno pa 
je, da se posveta nista udeleži l i 
najb l iž ja PD, in sicer Vipava ter 
Ajdovščina. 
Občn i zbori so bi l i opravl jeni v 
času od februar ja do apr i la pri 
vseh društvih Primorske, le v 
Ilirski Bistrici občnega zbora že 
dve leti niso imel i . Na jbo l j e si 
bo to društvo zagotovi lo obstoj 
s pr i tegni tv i jo večjega števila 
mlad ih članov v društveno de-
javnost in pa v upravni odbor. 
V planinskih društvih Primorske 
je letos včlanjeno nekaj nad 
2700 članov. Izredno se je število 
članstva v zadnj ih dveh letih po-

PD MTT MARIBOR 

Najpre j je tov. Boris Pertot se-
znanil zbor s 75-letnico PZS po 
č lanku iz Dela, posvečenem 75-
letnici slovenske planinske orga-
nizacije, zatem je ta jn ica tov. 
Vojka Svetel poročala o številu 
članstva, delu UO in o prejet ih 
in odposlanih dopisih. Posebej j e 
bi lo v idno poroči lo tov. Zabav-
nika Jaška o društvenih izletih. 
Skupaj je bilo organiz i ranih 25 
izletov ob udeležbi 526 udele-
žencev al i povprečni udeležbi 21 
oseb na izletu. Slovensko pla-
ninsko transverzalo je končalo 18 
članov, zasavsko 17 članov. Mno-
go večje število članov pa še 
hodi po obeh transverzalah. Po-
sebnost PD je vsakoletni pohod 
čez Pohorje v počastitev obletn ice 
delovnega samoupravl janja v 
MTT. V 10 letih je bi lo na poho-
dih čez Pohorje 628 udeležencev. 
Gospodar društva tov. Ernest Šu-
man je poročal o uporabi dru-
štvenega kombi ja, ki ga ima dru-
štvo že dve leti in je prevozil 
53 550 km. V I. 1967 so planinci 
izkoristil i kombi na 14 izletih, od 
katerih kar 3 v tu j ino. Markacist 
tov. Franjo Čelof iga je seznanil 
navzoče o poteh: vzpenjača— 
razgledni stolp—Glažuta, Glažuta 
—Ruška koča, vzpenjača—Mari-
borska koča—Ruška koča, in G la-
žuta—Ruše, ki naj bi j ih prevzelo 
društvo. Saldo društva izkazuje 

večalo pri PD Tolmin, Podbrdo, 
Vipava in Nova Gorica. So pa 
še dokajšnje možnosti, da se po-
veča kot npr. pri PD Ilirska Bi-
strica, Bovec, Ajdovščina. 
Posvet na Nanosu je v srečanju 
zastopnikov omenjenih PD vzpod-
budno deloval na vse udeležen-
ce in je z izmenjavo mnenj, de-
lovnih izkušenj, osebnimi stiki in 
spoznanji poglobi l idejo planin-
stva, ki se ves čas po vojni na 
Primorskem lepo razvija in krepi. 
Tisto, kar so udeleženci posveta 
odnesli in pr idobi l i v pr i jatel j -
skem snidenju, je gotovo vsaj to-
liko koristno kot zapisniški del 
posvetovanja. In v tem je še po-
sebna vrednost take obl ike po-
svetovanja. 

Ciri l Zupane 

na dan 31. 12. 1967 din 21 244,51. 
Razprava na občnem zboru je 
določi la skupinske poverjenike za 
predi lnico in tkaln ico, sprejela 
program izletov in sklepala o po-
vezavi z mladinskim aktivom, o 
obveščanju članstva in o nabavi 
izkaznic za g iban je v obmejnem 
pasu. 

T. S. 

PD MEDVODE 

Občni zbor društva se je vršil dne 
14. marca 1968. leta. 
Predsednikovo poroči la anal iz ira 
sprejem in real izaci jo sklepov 
lanskega občnega zbora. Član-
stvo se je povečalo za 40 % , 
t . j . na 846 članov, letos bodo 
skušali povišati na 1000 članov. 
Kl jub velikim stroškom je bila iz-
vršena elektr i f ikaci ja Tamarja. 
Organizaci ja mladinskih izletov 
ni naletela na večji odziv med 
mladino, tudi ni bi lo večjega od-
ziva med starejšimi člani. Bolj 
razveseljiv je bil obisk Slavko-
vega doma in Doma v Tamarju. 
Kartoteka planinskih poti in ob-
nova markaci j v markacijskem 
rajonu PD ni bi la izvršena. V po-
slovnem uspehu je imelo PD din 
64 329 čistih neto dohodkov v 
I. 1967. A O združuje 8 članov, 
od katerih so aktivni 4. Opravi l i 
so 19 zimskih in 43 letnih vzpo-
nov. Imeli so 7 rednih sej in 7 

O B Č N I Z B O R I 



treningov na Turncu. Uspešen je 
bil zimski tečaj na Vršiču in vaja 
GRS na Komni, pr iredi l i so 11 
turnih smukov ter preplezal i več 
pomembnih plezalnih smeri. 
Občni zbor je sprejel nova dru-
štvena pravila, sprejel sklep, da 
se '/3 dvomlj iv ih ter jatev pokri je 
z dohodkom društva, razlika pa 
porabi v investicijske namene 
obeh planinskih koč. Občn i zbor 
je izvolil nove društvene organe 
in komisijo s tov. Jožetom Bu-
kovcem na čelu. 

T. S. 

PD LJUBNO OB SAVINJI 

PD BREŽICE 

Na občnem zboru v Brežicah so 
podal i bogata poroči la tajnik, 
pionirski referent in vodja mla-
dine. Ker Brežičani nimajo no-
bene planinske koče, pr i re ja jo 
množične izlete. Pionir j i so j ih 
imeli kar 12. Brati jo se tudi s so-
sednimi Samoborčani . 
Tov. Lojze Hafner iz Škofje Loke 
je ob koncu zavrtel svojih 300 
diapozit ivov, posnetih s slovenske 
planinske transverzale. 

Skočir 

PD LITIJA 

ci ja društva je bi lo tudi sodelo-
vanje pri markiranju transverzale, 
ki bo zajela doslej p lanincem 
neznan svet. Za I. 1968 je občni 
zbor sprejel obširen program, v 
katerem je poudar jeno izletništvo. 

T. S. 

PD »RAŠICA« ŠENTVID 

Glavni predmet pr izadevanj od-
bora j e bi la dogradi tev posto-
janke na Rašici, v katero je bi lo 
investiranih doslej 70 000 N din. 
V to vrednost je vračunana po-
moč podjet i j in okol i 3620 udar-
niških ur članov društva. Društvo 
je bi lo v I. 1967 deležno pomoči 
občine v višini 11 500 din, ki j ih 
j e pretežno porabi lo za dogra-
ditev koče. Izletništvo je bi lo 
druga na loga, za katero je PD 
zastavilo svoje sile. Čeprav od 
6 organiz i ranih izletov, kar se 
številnosti t iče, ni uspel niti eden, 
je nekaj članov obiskalo Kam-
niške p lan ine in Golico. Mlad in-
ski odsek je zaživel šele marca 
I. 1967. Ustanovil je sekciji v Viž-
mar j ih in Vikrčah. Po svojih pred-
stavnikih se j e udeležil t radic io-
nalnega pohoda po poteh 1. celj-
ske čete, letnega in zimskega te-
čaja za mladinske vodnike, orga-
niziral dva izleta na Triglav in 
enega na Grintavec, dvoje pre-
davanj za obe mladinski sekciji 
pr idno pomagal pri obnovi p la-
ninskega zavetišča na Rašici. Za 
novega predsednika društva je 
občni zbor izvolil tov. Jožeta Bo-
stiča. 

T. S. 

PD PTUJ 

Društveni občni zbor je potekal 
v znamenju proslave 15-letnice 
obstoja društva in 75-letnice slo-
venske planinske organizaci je. Iz 
predsednikovega poroči la posne-
mamo, da je društveno članstvo 
poraslo na 259 članov, od tega 
je 124 mladincev in 20 pionir jev. 
Upravni odbor j e bil pretežno se-
stavljen iz mladincev in mladink 
in je deloval skupaj s propa-
gandnim, markaci jskim, l i terar-
nim in smučarskim odsekom. Pod 
vodstvom tov. Simona Petroviča 
so bi l i organizirani skupinski iz-
leti na Golico, v Logarsko do-
lino, Gor jance in Kamniško Bi-
strico. Njegova zamisel j e bita 
tudi razstava »S priročnikom in 
karto na pot«, ki si jo je v 5 dneh 
ogledalo okoli 800 občanov. Za 
Dan borca so pregledal i marki-

Predsednikovo poroči lo o delu 
PD obravnava jub i le jno leto slo-
venske planinske organizaci je in 
savinjske podružnice SPD ter v 
zvezi s tem naloge PD ob času 
jub i le jnega tabora v Logarski do-
lini. Iz poroči la j e razvidno, da 
se PD posveča mladin i . Cit i ram 
misel iz poroč i la : »Zmotna bi bi la 
trditev, da n imamo kaj delat i , 
saj imamo svoje planinske po-
stojanke in Imamo urejene poti 
z markaci jami in kažipoti. Naš 
delokrog sega dlje, reorganizi-
rali bomo mladinski odsek . . .« 
Slede navodi la za delo z mla-
dino. Poročilo markaci jskega od-
seka da je pregled potov z Ljub-
nega, premarkiranih v I. 1967 in 
pregled bodočih del. Društvena 
b laga jna izkazuje višek sredstev 
102,70 din v poslovni dobi 1967, 
čeprav je članstva manj . Potem 
ko so sprejeli društvena pravi la, 
določi l i novo č lanar ino in spre-
jel i delovni program, so izvolil i 
novo vodstvo PD s tov. Ivanom 
Marovtom na čelu. 

T. S. 

PD RADEČE 

Na občnem zboru PD Radeče je 
bi lo letos posebno slavje. De-
lovni predsednik tov. Ciri l Adam 
je izročil zakoncema Mar i j i in 
Tonetu Koritnik znački za preho-
jeno slov. plan. transverzalo. — 
Na j dodamo, da je prejel značko 
leta 1962 tov. Lojze Ml inar . Vsi 
transverzalci so Ločani (pri Zi-
danem mostu). Sedaj dela slo-
vensko transverzalo še 6 mla-
dincev tudi iz Loke. Loški pla-
ninci so samozavestni, zavedajo 
se, kaj nudi planinstvo l jubi te l ju 
narave. Letos se je število čla-
nov povečalo še za 8, zdaj j ih 
j e že 68. 

Skočir 

Tudi v Liti j i imajo dobro organi-
zirano planinsko društvo, ki ga 
vodi tov. Mar j an Oblak. Pred 
občnim zborom so priredi l i reci-
tac i je in nastop moškega pev-
skega zbora »Lipa«, ki ga je 
dolgo let vodi l skladatel j — Cerk-
I jan Jakob Jereb. S to proslavo 
so počasti l i 75-letnico PZS. 
V Liti j i imajo tudi dobro organi-
zirano pionirsko planinsko sek-
ci jo. V odbor so izvolili tudi dve 
prosvetni delavki, ki vodita pio-
nirsko planinsko sekcijo na osnov-
ni šoli v Liti j i in Šmartno. 

Skočir 

PD ROGAŠKA SLATINA 

Občni zbor lani ustanovl jenega 
PD je ugotovi l povečanje č lan-
stva od 117 članov na 270 vpi-
sanih članov, od teh 57 pionir jev, 
in 19 mladincev. Socialna struk-
tura članstva je raznolika, naj-
močnejši planinski skupini sta 
kolektiv Steklarne in pionirska 
sekcija v šoli Rogatec. Glavne 
naloge novoustanovl jenega dru-
štva so bile v lanskem letu: pr i-
re janje skupnih izletov, markira-
n je štajersko-hrvatske male trans-
verzale bratstva in enotnosti, 
planinsko fotodejavnost in pove-
čanje števila članstva. Članstvo 
in odbor sta imela stike s pla-
ninskim društvom »Rade Končar« 
iz Zagreba. PD Ravne gore Iz 
Varaždina, PD Kuna gore iz 
Predgrada ter PD Strahinjščice 
iz Krapine. Izletov teh društev se 
je udeleži lo 83 članov društva. 
Društvo je organiz i ra lo več iz-
letov v Zasavje. Poslovno je PD 
sklenilo leto brez izgube, za kar 
je nadzorni odbor pred lagal po-
hvalo. Vidno je bi lo delo pionir-
ske sekcije na šoli v Rogatcu, s 
številnimi izleti, predavanj i in 
meddruštvenimi srečanji. Af i rma-



rano pot na Donački gori in pro-
slavil i praznik. Gruštvo je orga-
niziralo dvoje predavanj , in ob-
veščalo o svojem delu v lokal-
nem časopisu, radiu in z lepaki. 
Mladinski odsek je organiziral 
smučarski tečaj 15 mladincev pri 
Mozirski koči na Golteh, se ude-
ležil sej štajerskega KO, letnega 
tečaja za mladinske vodnike v 
Vratih, zbora štajerskih planincev 
na Tujzlovem vrhu in zimskega 
tečaja za mladinske vodnike na 
Vršiču. Na šoli Dornava delu je 
mladinska skupina pod vodstvom 
tov. Simona Petroviča. 

T. S. 

PD ŠOŠTANJ 

Občni zbor j e mini l v slavnost-
nem govoru predsednika tov. Kar-
l i ja Kordeša ob pri l ik i 75-letnice 
slovenske planinske organizaci je. 
Ostala poroči la so zajela delo 
AO, propagande, markaci jskega 
dela, gospodarskega odseka in 
nadzornega odbora. Alpinist ični 
odsek je opravi l 152 vzponov, od 
teh 70 zimskih In 82 letnih. V 
svojih vrstah ima 9 članov in 17 
pripravnikov. Oprav l jen je bil en 
zimski prvenstveni vzpon in dva 
letna prvenstvena vzpona, zimski 
tečaj na Klemenčji jami in tabor 
na Okrešlju. Propagandni odsek 
je organiziral 6 izletov ob ude-
ležbi 320 planincev ter 3 p lanin-
ska predavanja. Markacist i so 
markiral i pot i : Sleme—Kramarica 
—Smrekovec, Smrekovec—Mozir-
ska planina in Mozirska planina 
—Šmihel—Lepa njiva—Šoštanj. Ker 
je planinski dom na Slemenu v 
popolnem zakupu, ni bi lo t reba 
gospodarskega odseka. Debata 
na občnem zboru je zajela bist-
vene probleme v zvezi z delom 
mladinskega in alpinist ičnega 
odseka, nakazala smer dela bo-
dočemu upravnemu odboru ter 
obravnavala povezovanje PD s 
tabornik i in drugimi organiza-
c i jami. 

T. S. 

PD NOVA GOSICA 

Poročilo o delu U O PD Nova Go-
rica za I. 1967 obravnava gospo-
darsko problemat iko planinskih 
postojank društva. Planinski dem 
»Kekec« je v zakupu, vendar mora 
PD kl jub temu odvajat i Vi 2 0 

sklad PVP, kar predstavl ja veliko 
f inančno obremenitev za PD. 
Stjenkova koča na Trstelju je tudi 
v zakupu, ker se dežurstvo pri 
oskrbovanju ni obneslo, vendar 

bo zaradi premajhnega števila 
obiskov koča težko rentabi lna. 
Planinski dom Klementa Juga v 
Lepeni je elektr i f ic iran, ureditev 
spalnih prostorov, skupnih ležišč 
in sanitar i j je bodoča naloga 
UO. Največje težave je imelo PD 
z oskrbo zavetišča na Krnu. Pre-
teklo leto j im je pri prenosu ma-
ter iala pomagal garnizon JLA v 
Tolminu s posredovanjem PD Tol-
min. Idejni načrt za gradnjo po-
stojanke na Krnskem jezeru je 
izdelan in poslan v pogled PZS. 
Stroški g radn je bi znašali din 
50 000,00, zato do gradnje ne bo 
prišlo tako kmalu. PD je v do-
govoru z SOb glede asfal t i ranja 
ceste do plan. doma Kekec. 
Od lanskega leta se je število 
članstva zvišalo za 39 % , tako 
da danes šteje PD 720 članov. 
Gospodarsko poroči lo podrobneje 
obravnava adaptaci jska dela na 
posameznih postojankah. Za p la-
ninski dom v Lepeni je bilo na-
bavl jenih 20 postelj. Usposob-
ljena je bi la tudi cesta iz Teme-
nice do planinskega doma na 
Trstelju. V planinskem domu Ke-
kec je bi la kuhinja obložena s 
keramičnimi ploščami. Planinski 
dom Kekec in Stjenkova koča na 
Trstelju sta pokri l i vse stroške in 
amort izaci jo ter izkazujeta pre-
sežek, medtem ko sta dom Kle-
menta Juga in Zavetišče na Krnu 
imeli izgubo zaradi kratke sezone. 
Na področ ju propagande je dru-
štvo pr iredi lo 11 predavanj za 
č lane v Mirni in Novi Gorici ter 
4 predavanja za pionir je v Sol-
kanu in Novi Gorici . Število na-
ročnikov na Planinski Vestnik se 
je povečalo za 4 5 % . Dobre stike 
so navezali s PD Sežano, SPD 
Gorica in PD Tolmin. 

T. S. 

PD VEVČE 

Z ustanovnim občnim zborom PD 
Vevče dne 6. III. 1968 je sloven-
ska planinska organizaci ja v 75. 
letu dobi la svoje 104. PD. Dru-
štvo ob ustanovitvi združuje 82 
članov. Občni zbor je potrdi l pra-
vila društva, določi l višino čla-
narine in izvolil organe društva. 
Zbor so pozdravi l i številni gostje, 
ki so v vzpodbudnih besedah po-
zdravil i bodočo pot najmlajšega 
slovenskega društva. Društvo ima 
odobreni dve lokaci j i za posta-
vitev svojega planinskega doma 
na Veliki p lanin i . 
Za predsednika je bil izvoljen 
tov. Andrej Pirmajer. 

T. S. 

PD JAVORNIK - KOROŠKA 
BELA 

Občni zbor je minil v znamenju 
proslavl janja 75 let slovenskega 
planinstva. Aktivnost društva oz. 
n jenega članstva je bi la pr ika-
zana na razstavi v čast 20-let-
nice obstoja društva, ki si jo je 
og leda lo 1328 članov. Glavna 
proslava 20-letnice PD je bi la 
na Pristavi ob sodelovanju god-
be na pihala, pevcev, in ob 
športnih prireditvah. Propagand-
ni odsek je marl j ivo organiz i ra l 
jub i le jne prireditve, se t rudi l za 
akviziterstvo na Planinski Vestnik 
in pr i rejal izlete. Gospodarski 
odsek so tr le visoke družbene 
dajatve. Obisk koč je bil zado-
volj iv, zlasti Staničevega doma 
in Prešernove koče. Društvo 
združuje 883 članov, od katerih 
je 375 delavcev. 
Markaci jski odsek je oskrboval 
24 km nadelanih poti in obnovi l 
poti na Debelo peč, Rjavino, 
Cmir in preko Rži. Prebarvanih 
je bi lo več kožipotov in preple-
skane so bile zimske markaci je 
skozi Krmo do Staničevega 
doma. O b tem niso zanemari l i 
skrbi za grebensko pot med 
Stolom in Belščico in nove poti 
na Stol. Mladinski odsek je 
organiz i ra l več izletov, preda-
vanj in sestankov s starši, ob-
novil društveno knjižico, se ude-
leževal posvetov in sej mladin-
ske komisije, sodeloval na de-
lovnih akci jah itd. Mladinska 
komisija na osnovni šoli Koroška 
Bela je pr idobi la 68 članov. 
Mladinski odsek se je po pred-
stavniku udeležil tečaja za mla-
dinske vodnike. Nazorno poro-
čilo ugotavl ja vzorno poslovanje 
in požrtvovalno delo tov. Žem-
lj ica. Obveznosti PD za I. 1967 
so poravnane, za zaostanek I. 
1966 v znesku 19 000,00 din pa 
so zaprosil i občinsko skupščino, 
da j im odpiše obveznosti. Za 
dolgoletno prizadevno delo sta 
bila odl ikovana z zlatim častnim 
znakom PZS tov. Franc Krajcar 
in tov. Janko Vilman. 

T. S. 

PD LITOSTROJ 

Precej pozno je letos zadonel 
tisti veseli heja-hooo za letni 
zbor l itostrojskih planincev, ket 
da bi hoteli čim slovesneje sto-
pit i v 20. leto obstoja svojega 
društva. Morda je bi la prav zato 
dvorana ICL kar polno zasede-
na. 



Iz poroči l posameznih odborni -
kov smo mogl i razbrati, da je 
bi lo delo društva v preteklem 
letu kl jub znanim reformnim te-
žavam v celoti uspešno. Brez 
dvoma bi še bol j zaživelo v nor-
malnem — manj »litostrojskem« 
okol ju, toda ta bolezen ta re ve-
čino organizaci j , v katerih dela-
jo amaterski delavci. 
Predsednik tov. Stane Vogelnik 
je dokaj krit ično ocenil dose-
žene uspehe, obenem pa pova-
bil vse navzoče k sodelovanju na 
pr iredi tvah v proslavo 20-letnice 
društva in 75-letnice Planinske 
zveze Slovenije, ki sovpadajo z 
njo. 
Delo alpinistov je predstavil na-
čelnik Andre j Kovačič. Mnogo 
domačih smeri so preplezal i in 
še na tuje j ih je zaneslo. Povsod 
so bil i uspešni — najbol j med 
nj imi stari gad — Lojze Šteblaj. 
Pogrešajo prirastka. 
O dejavnosti smučarjev je po-
ročal načelnik Ludvik Šarf. Poto-
žil je nad izgubo dobr ih smučar-
jev, ki so odšli med vojake, bi l 
pa vesel novih mladih moči in 
starih nepogrešl j ivih organizator-
jev. 

Rihard Gamberger se je že kar 
udomači l kot vodja markacistov 
in zdi se, da mu veliko pomeni 
varna in zaneslj iva hoja p lanin-
cev po poteh, označenih z rde-
če-bel im znakom. Zato mu ni žal 
t ruda in skrbi, da bi bi le p la-
ninske steze v resnici dobro oči-
ščene in zadostno markirane. 
Mar ica Šparemblek je skrbna 
b lagajn ičarka že vrsto let. Če-
prav je poročala o izdatkih v 
preteklem letu v novih d inar j ih , 
so bi l i le-t i v preteklem letu več-
j i kot pa prejemki. In kl jub znat-
nemu številu novih članov še ni 
bi lo doseženo stanje pred leti, 
ko je bil skoraj vsak šesti Lito-
strojčan planinec. 
Propaganda planinstva ni veza-
na na čas in kraj — posluh za-
njo pa vsekakor na pogoje in 
razpoloženje, v katerem odmeva, 
je v svojem poroči lu ugotavl ja l 
propagandist Tone Erman. 
Po nič kaj živahni razpravi je 
delegat Planinske zveze Sloveni-
je tov. France Pengal spregovoril 
o lepoti in koristnosti planinstva, 
o jub i le ju in nalogah. Izrazil je 
svoje zadovoljstvo nad delom 
društva in mu v imenu glavnega 
odbora Planinske zveze Sloveni-
je izročil l ično pohvalno d ip lo-
mo. 

Po izvolitvi novega pomlajenega 
odbora, kateremu ponovno pred-
seduje tov. Stane Vogelnik, so 
člani društva predvajal i čudovi-
te barvne diapozit ive, ki so j ih 
posneli na svojih planinskih po-
teh. 
Tako so planinci končali svoj 
zbor s t rdnim sklepom, da bomo 
še hodi l i v gore in tudi druge 
povabi l i s seboj — take, ki lepo-
te p lanin še niso uži l i ; vsem so 
odprta vrata v višine, vsem de-
hti pisano cvetje planinskih trav. 

Tone Erman 

Na j sklenemo poroči lo o občnem 
zboru PD Litostroj z besedami tov. 
Toneta Ermana, načelnika pro-
pagandnega odseka: 
. . . Petinsedemdeseto leto teče, 
odkar na Slovenskem organiz i ra-
no go j imo planinstvo. Rdeči krog 
z belo piko nam je postal sim-
bol za nepozabna pota v soncu 
in senci, cvetju in snegu, vihar-
j ih in tišini planin. 
Vel iko nas je — za 75 let naj 
bi nas bi lo 75 000. Vpisanih mor-
da ne bo prav tol iko, toda takih, 
ki j im bo v srcu ostala večno 
zapisana lepota s soncem ožar-
jenih vrhov, spomin na čudovita 
doživetja v planinskem svetu — 
takih bo gotovo precej več. 
In s tem je pravzaprav ci l j p la-
ninstva dosežen, kajt i kaj naj 
nam da še več od tega, da 
vzgaja človeka: za sprejemanje 
lepega, v l jubezni do domače 
zemlje in ne nazadnje v utr jeva-
nju volje, to je v psihični in f i -
zični rekreacij i . Planinstva konč-
no ni mogoče kupit i za denar — 
niti za devize ne, planinstvo je 
t reba doživl jat i in to od izleta 
do Izleta, iz zgodnjega jutra v 
zar jo večera, od pohlevnega 
snežnega zvončka do zapel j ive 
pianike v pečeh . . . 
In več ko j ih bo šlo po te j poti 
osebnega doživl janja planinstva, 
bol j zdrav bo naš rod, odločnejši 
bo naš korak in bl ižj i človek člo-
veku. 

Če je v preteklem letu naše pri-
zadevanje vsaj nekaj prispevalo 
k temu, ni bi lo zaman. 
(Iz poroči la propagandista na 
občnem zboru planincev). 

PD JEZERSKO 

Dne 27. apr i la 1968 je po lagalo 
obračun o svojem delu majhno 
po številu, pa vendar sila pr i-
zadevno planinsko društvo na 

Jezerskem, ki je hkrati obha ja lo 
20-letnico svojega obstoja. Na 
njegovem delokrogu je komaj 
850 prebivalcev, uspelo pa j im 
je pr idobi t i 117 članov, in še 
obetajo, da bodo to število po-
večali. O b prejšnjem občnem 
zboru so našteli komaj 54 čla-
nov. 
Predsednik društva tov. Franc 
Borštnar j e v svojem poroči lu 
omenil, da uspeh dela ni naj-
boljši, ni slab, je pa zadovolj iv. 
Sam je prav ta dan praznoval 
svoj 62. rojstni dan in 50-letnlco, 
ko je prvič stopil na gore, ki so 
ga tako prevzele, da j im je ostal 
zvest vse do danes. 
Neutrudni ta jn ik tov. Mi lan Sku-
ber je povedal, da se ubadajo 
s težavami na vse strani. Delav-
ce za društveni odbor j e težko do-
biti, ker ni l judi, ki bi mogl i pre-
vzeti kake funkci je. M lad i gredo 
v svet, ker ni zanje kruha doma, 
ostajajo predvsem le gozdni de-
lavci. Težave imajo z nosači, Če-
ška koča je nujno potrebna po-
pravila. Potrebovali bi enostavno 
tovorno žičnico za prenos mate-
r iala za kočo in za obnovo koče. 
Ustanovil i so Gorsko stražo, ki 
skrbi za vzgojo mladega pla-
ninskega naraščaja z izleti in 
predavanj i . Tov. Andre j Karni-
čar, ki je vodja Gorske straže in 
mladine, si pr izadeva, da bi v 
naraščaju prebudi l veselje do 
gora, posebej pa še do doma-
čih. S tem namenom so uredil i 
jezersko pot, ki je spel jana po 
okoliških vrhovih in ki naj bi jo 
obiskovala zlasti mladina z Jezer-
skega. Na to pot bodo usmer-
ja l i izlete mladincev in pionir jev 
svojega društva. Omeni t i je tre-
ba, da pot ne bo zaznamovana 
s kakim posebnim znakom, za-
njo vel ja jo Knafeljčeve markaci je. 
To je vsekakor hvale vredno. 
Gospodar društva in markacist 
sta zaupano j ima nalogo oprav-
l ja la s čutom odgovornosti . 
Resni razgovori o vseh poroči l ih 
— ne samo o gospodarstvu — 
so pokazali, da se je odbor zelo 
trudi l , da bi uspel. Največ go-
vora je bi lo o mladin i . Problem 
je pri nj ih učiteljstvo, ki nima 
interesa za delo z mladimi pla-
ninci. 

Planinska zveza Slovenije je 
društvo odl ikovala z d ip lomo 
priznanja za opravl jeno de lo v 
20 letih njenega obstoja. Dru-
štvo pa je odl ikovalo z d ip lomo 
8 svojih še živečih ustanovnih 
članov. 



Občni zbor je sprejel sklep, da 
se takoj pr ipravi jo načrti za no-
t ran jo obnovo Češke koče, zu-
nanjost mora ostati taka, kot je 
sedaj, in za tovorno žičnico. 
Naj lepše je bi lo slišati besede 
tov. Andreja Karničar ja, ki je de-
jal , da ni črnogled. Upa, da bo-
do letos s pomočjo nekaterih 
resnih mladincev zajel i več šol-
ske mladine kot doslej. 

Kos 

PD VELENJE 

Občnega zbora PD Velenje 28. 3. 
t. I. v sejni dvorani skupščine se 
je udeležilo 140 članov. Dejavnost 
društva v sezoni 1967/68 je bi la 
dokaj pestra. Število članstva se 
je povečalo od 570 v I. 1966 na 
825 v I. 1967 a l i za 45»/», s tem 
je bil prekoračen maksimum 696 
v letu 1964. Struktura članstva 
se je v letu 1967 v pr imerjavi z 
letom 1966 spremenila v korist 
mladincev in p ioni r jev: število 
odrasl ih č lanov se je zmanjšalo 
od 365 na 320, število mladincev 
in pionir jev pa povečalo od 131 
na 325 oz. od 74 na 180. Večje 
šolske planinske skupine so de-
lovale na RŠC (200 članov), na 
2. osnovni šoli (70 članov) in 
gimnazi j i (48 članov). Društvo je 
pr i redi lo 9 izletov, ki se j ih je 
skupno udeleži lo 432 članov al i 
poprečno 48 na 1 izlet. Šli so na 
Vel iko Kopo, Uršljo goro, Rog-
Ijo, Golico, Špik v Koralpah, Pe-
co, Smrekovec, Mrzl ico in Paški 
Kozjak. Predavanj s planinsko, 
geografsko in ku l tu rnozgodov in -
sko tematiko j e bi lo 9 in j ih je 
poslušalo skupno okrog 800 pla-
nincev al i poprečno 90 na eno 
predavanje. Juli ja 1967 so se 3 
člani udeležil i nadal jevalnega 
plezalskega teča ja na Okrešl ju 
in opravi l i 21 vzponov. V času 
šolskih počitnic so 3 skupine ho-
di le po poti slovenske planinske 
transverzale, skupno 44 mladin-
cev in pionir jev. 5 mladincev se 
je udeleži lo letnega dela tečaja 
za mladinske vodnike in tabora 
v Vratih, t r i je zimskega dela te-
čaja na Vršiču. V času zimskih 
počitnic je društvo skupaj z Dru-
štvom pr i jatel jev mladine prire-
d i lo na Paškem Kozjaku smu-
čarski tečaj za mladino, ki ga je 
obiskalo nad 100 učencev in di-
jakov velenjskih osnovnih in 
srednjih šol. 
V letu 1967 je društvo dobi lo tu-
di prve odl ikovance: tov. Ivo 
Jamnikar je dobi l zlati častni 

znak PZJ in srebrni PZS, tov. Val-
ter Demšar srebrni častni znak 
PZJ in srebrni PZS, tov. Anica 
Podlesnik srebrni častni znak 
PZJ. 
Društvo je v svojem delovanju 
stopi lo tudi na področje turizma. 
Ma ja I. 1967 je sklicalo razgovor 
z namenom, da se ponovno od-
pre za javnost kraška jama Hu-
da luknja. 
PD Velenje je zbralo tudi doku-
mentaci jo za gradn jo ceste Sa-
vinek-Blažič na Paškem Kozjaku 
in nastopi lo pri te j g radn j i kot 
investitor v sodelovanju z go-
spodarskimi organizaci jami iz 
Velenja in Skupščino občine Ve-
lenje ter prebivalstvom iz Paške-
ga Kozjaka, vse z namenom, da 
se poveča obisk tega planinske-
ga predela, ki je tudi v urbani-
stičnem načrtu mesta Velenje in 
okol ice določen kot najbl iž je in 
najpr imernejše rekreacijsko po-
dročje. 

Dom na Paškem Kozjaku, ki je 
bil v zakupu do 15. 11., je poslo-
van je v letu 1967 zaključi l z iz-
gubo 161 000 S din. Zakupnik je, 
ne da bi poravnal dolgove na-
pram PD Velenje, odšel na delo 
v Avstri jo. 
Občni zbor je ob 75-letnici SPD 
sprejel UO PD Velenje nalogo, 
da v letu 1968 poveča število 
članstva od 825 na 1000, v zvezi 
s cesto na Paški Kozjak pa so 
se vsi udeleženci obvezali, da 
opravi jo na jmanj 10 prostovolj-
nih ur. 
Za predsednika upravnega od-
bora je bil ponovno izvoljen 
prof. Peter Ficko. 

Miroslav Žolnir 

REDNI LETNI OBČNI ZBOR SPD 
IZ TRSTA 

Dne 5. apr i la t. I. je imelo SPD 
iz Trsta svoj redni letni občni 
zbor. Otvor i la ga je predsednica 
dr. Sonja Mašera, pozdravi la 
navzoče, a še posebno goste 
Planinske zveze Slovenije Aleša 
Kunaverja in dr. Mirka Fetiha, 
predstavnico Planinskega dru-
štva Sežana Jožico Milavčevo in 
predstavnika SKGZ iz Trsta dr. 
Angela Kukanjo. Nato so poča-
stili spomin pokojnega b laga jn i -
ka Alojza Bucika z enominutnim 
molkom. 
Sledi lo j e predsedniško poroči lo 
o delovanju v preteklem letu. Tr-
žaško planinsko društvo je v mi-
nulem obdob ju zelo živahno de-

lovalo. Predvsen je bilo inten-
zivno delo posameznih odsekov, 
plezalskega in smučarskega. O 
tem sta podrobneje poročala 
njuna načelnika Igo Legiša in 
Joško Morel j . Sledilo je tajniško 
poroči lo Silvane Valoppi in bla-
gajniško Stanka Perovška. 
Po živahni diskusiji so sledile vo-
litve upravnega in nadzornega 
odbora. Za predsednico je bi la 
ponovno izvoljena s polnim šte-
vi lom glasov dr. Sonja Mašera. 
V upravni odbor so bil i izvol jeni: 
Ivan Višini, Stanko Perovšek, 
Marko, Lah, Vojko Bandelj , Igo 
Legiša, Helena Trampuž, Silvana 
Valoppi , Ma jda Pertot, Joško 
Morel j in Iztok Furlan. Nadzorni 
odbor pa sestavl jajo: Ivan Va-
tovec, Dani lo Micheluzzi in Jože 
Cesar. 
Program novega odbora je treba 
nadal jevat i z osnovnimi nameni 
planinskega društva, širiti p la-
ninsko misel med člani in pr i ja-
tel j i , vzgajat i šolsko mladino v 
l jubezni do narave in gora, 
vzgajat i posebej delavsko mla-
dino, s pr i rejanjem skupnih izle-
tov, predavanj in okrogl ih miz. 
Nova naloga odbora je pred-
vsem uresničiti nekatere odl ične 
predloge občnega zbora in sicer 
začrtati transverzalo preko slo-
venskih vrhov v zamejstvu, po-
staviti v Glinščici spominsko plo-
ščo posvečeno padl im zamej-
skim planincem ter ustanoviti na 
kraški planot i rekreacijski cen-
ter za otroke. 

PLANINSKI ODSEK »AERO« 
CELJE 

Širom po državi znana celjska 
tovarna »Aero« ima planinski od-
sek s 150 člani. Tega planinske-
ga jedra smo res lahko veseli. 
Prvič se s tem planinska organi-
zaci ja širi v tisti smeri, ki se 
nam zdi posebej pomembna, ker 
neposredno služi našemu delov-
nemu človeku v proizvodnji, dru-
gič pa zato, ker je takoj v za-
četku pokazala lepe uspehe, to 
pa pomeni, da jo vodi jo za pla-
ninsko stvar vneti in sposobni 
l judje. 
19. j anuar ja t. I. so imeli občni 
zbor ob navzočnosti 60 "/o č lan-
stva. Iz poroči la predsednika tov. 
Ferda Žerdonerja posnemamo: 
Odsek zajema eno četrt ino vsega 
delovnega kolektiva. O d lani na 
letos je zraslo število članstva 
od 90 na 131, (od občnega zbo-
ra pa do maja t. I. še za 20). 31 



od teh j ih »dela« transverzalo, 
ena t ret j ina j e mladih članov. 
Vsi goje aktivni oddih, hodi jo na 
izlete, fo tograf i ra jo in f i lmajo. 
»Ni boljšega zdravila na svetu, 
kot so vrhovi gora, s planinskimi 
vonjavami prepojeni zrak in to 
zlato planinsko sonce,« pravi 
predsednik v poročilu. Bili so v 
Zasavju, na Uršlji gori, v čeških 
Tatrah, v Juli jcih, na Idrijskem, na 
Triglavu — bilo j ih j e kar 26 — 
na Prisojniku in Razorju, na Ve-
liki p lanin i in na Pohorju. Za iz-
lete so porabi l i dokajšnja sred-
stva pri čemer so od sindikata 
prejel i 1,3 milj. ostalo pa so pri-
hrani l i z obročnim odplačevanjem. 
— Odsek ima že lepo zbirko 
opreme in inventarja, med dru-
g im navaja jo na prvem mestu 

tekmovalec-kolesar in smučar, 
zdaj še vedno zvest odbornik In 
propagator planinstva in smu-
čarstva. Občnega zbora se je 
udeležil tudi direktor tovarne tov. 
Rado Jenko, ki ga naša javnost 
pozna kot dolgoletnega uspeš-
nega predsednika Celjske turi-
stične zveze in ki z razumevanjem 
podpi ra planinski odsek, z nj im 
pa tudi razširja in bogat i turi-
st ično kulturo. Na občnem zboru 
so prejel i srebrno planinsko 
značko tov. Žerdoner, Orel in 
Srebot, 26 članov odseka, ki so 

bil i lani kos očaku Triglavu, pa 
je dobi lo l ična spominska da-
rila, ki j ih je izdelal in izročil 
podpredsednik odseka tov. Av-
gust Orel. 
Navedimo še to, da je planinski 
odsek segel pod pazduho mla-
dinskemu aktivu v tovarni s tem, 
da mu je podar i l 10 parov smuči, 
č lane aktiva pa sprejema v svoje 
vrste in j ih tako aktivizira. In še: 
Proslave 75-letnice v tivolski 
športni dvorani se j e iz »Aero« 
udeležilo kar 39 članov. 

T. O. 

alpinistične 
..„.novice 

Ferdo Žerdoner 

9 izvodov Planinskega Vestnika 
(od I. 1958 do I. 1967), 8 f i lmov 
o svojih izletih, a lbume z izletov, 
a lbume razglednic, nekaj cepi-
nov, derez, eno vrv 40 m, svoj 
grb, vrsto planinskih podob v 
okvirih, da l jnog led idr. 
V nov odbor so bi l i izvoljeni 
tov. Ferdo Žerdoner, Avgust Orel, 
Da niča StaniCi Alfonz Srebot, 
Ma ja Muzga, Alojz Hribernik, 
Ivan Srebot ml., Karel Lorenček 
in Janja Keržan. Prepričani smo, 
da bo ta odbor skrbno in smi-
selno sestavljeni p lan za I. 1968 
v celoti izpolni l . 

Na občnem zboru je PZS zastopal 
tov. Tone Skrajnar, član kolektiva 
»Aero«, eden od pionir jev slo-
venskega športa, nekoč akt iven 

U V O D N E M U ČLANKU NA ROB 

Pimerjava uspehov in neuspehov 
zadnj ih dveh sezon v uvodnem 
članku novoletne številke Planin-
skega Vestnika me je preseneti la. 
Članek se n i zdi neobjektiven, 
ker je pisec izpustil nekaj naših 
uspehov v zadnj ih dveh letih. V 
članku omenja, da v obeh se-
zonah ni bi lo pomembnih lednih 
tur. Razlagam si, da je to storil 
hote, al i pa pisec ni dobro se-
znanjen z vzponi zadnj ih dveh 
sezon. 
Vsi poznavalci a lp in izma smo 
mnenja, da je Kavkaz 66 po ple-
zalni p lat i popolnoma uspel. Bili 
smo najuspešnejša odprava v ta-
boru Bezengi (Čehi, Poljaki, Av-
strijci, Japonci in preko 150 sov-
jetskih alpinistov). 
Dve prvenstveni smeri v ledenih 
stenah Kavkaza, druga ponovitev 
Krumkola in še pet drugih tur 
je uspeh, ker na odpravi ni b i lo 
»zvezd« slovenskega alpinizma. 
Morda se piscu zaradi tega zdi jo 
naši vzponi nepomembni. 
Članek je napisan tako, da po-
vel ičuje ture nekaterih, druge pa 
sploh ne omenja. 
Pred mojim odhodom v Chamonix 
sva se s tovarišem Savencem do-
govori la, da ga bom obveščal o 
naših vzponih v Centralnih A lpah. 
Rezultat tega je bi la objava de-
setih vrstic v dnevnem tisku. Mi -
slim, da bi naši vzponi v Francij i 
pač zaslužili malo več pozornosti 
v časopisju posebno takrat, ko 
je bi la trda za grad ivo za a lp i -
nistično rubriko. Gotovo se pla-
ninska javnost še spominja ne-
zgode naše naveze v Druju in 

zato se mi zdi pr imer java po-
membnosti vzpona v Druju z Vy-
hodnim štitom neprimerna. 
Af i rmaci jo našega alpinizma 
bomo dosegli samo s težkimi tu-
rami na zahodu, kot to dela jo 
nekateri vzhodni narodi, ne pa 
z nepoznanimi turami na vzhodu. 
Res je, da Bonatt i jev steber in 
zapadno steno Druja preplezajo 
vsako leto številne naveze, toda 
gotovo je uspelo večjemu številu 
alpinistov stati na vrhu Pik Le-
nina ko pa na vrhu Bonatt i jevega 
stebra. 
Tudi mi smo imeli druge načrte, 
vendar so nam te slabe razmere v 
avgustu to prepreči le. Misl im, da 
je še vedno bolje ponovit i težke 
skalne ture, kot pa da prideš 
domov in se izgovarjaš na vreme, 
kot je bi lo to v navadi pretekla 
leta. Če pr imer jamo prispevek 
PZS za Francijo (660 N din) s 
prispevkom za Kavkaz (4000 novih 
din) je lahko PZS več kot zado-
vol jna z nami. 
Sovjetski alpinist i so na ENSA res 
ponovil i Walker v rekordnem 
času, toda kriva je samo komi-
sija za alpinizem, da Slovenci 
takrat nismo imeli v Chamonixu 
sposobne naveze za taka de-
jan ja . 
Za vstop v odpravo so postav-
l jeni pogoj i , ki se j ih pri neka-
terih č lanih striktno držimo, drugi 
pa odha ja jo v tu j ino na račun 
»stare slave«. 
To se na vsaki odpravi vedno 
dogodi . Nobena redkost pa tudi 
ni v našem alpinizmu, da poši-
l jamo na odprave bolne l judi al i 
pa alpiniste, ki j ih že več sezon 
ne srečujemo v težkih stenah. 



Skrajni čas je, da začnemo pa-
metno izbirati kandidate, ker z 
nehomogenimi odpravami v tu je 
gore samo zapravl jamo denar 
in naš ugled pred svetom. 

Franci Štupnik 

SLOVENSKO PLANINSKO 
DRUŠTVO TRST 
Alpinist ični bi l ten 

Alpinist ični odsek SPD Trst izdaja 
svoj bilten, v katerem objav l ja 
svoj delovni program pa tud i 
č lanke in novice iz planinskega 
živl jenja. Tako govori o plezal-
skem tečaju v I. 1968: 
»Glinščica bo po svojem zimskem 
spanju spet zaživela. Poleg na-
vadnih nedeljskih turistov se bodo 
začeli vežbati na skalah tudi ple-
zalci, poleg teh pa tudi naši stari 
in novi alpinist i . Letos bo v šoli 
a lpinist ičnega odseka uvedenih 
nekaj novosti, ki bodo izpolni le 
pr ipravnika-alpin ista. Lekcije bo-
do obsegale teor i jo in prakso. 
Teoretični pouk bo v Gregorči-
čevi dvorani in bo obsegal pre-
davanja raznovrstne vsebine. 
Praktične vaje bodo v Glinščici 
in bodo t ra ja le pet nedel j z do-
ločenim programom. 
Tečaj se bo zakl juči l s skupnim 
izletom v Zapadne Julijce, kjer 
bodo izkušeni alpinist i vodi l i te-
čajn ike na prvi vzpon. Na vrhu 
bo sprejem tečajnikov med a lp i -
niste-pripravnike s t rad ic ional -
nim veselim obredom.« 
A O ima v programu tudi vrsto 
predavanj, družabnih večerov oz. 
srečanje starih in mladih plezal-
cev, gostovanje v L jubl jani in na 
Vrhniki, udeležbo na VTK memo-
rialu in skupni izlet v Juli jce. K 
zakl jučku plezalnega tečaja bodo 
povabi l i tov. Sandi ja Blažino, na-
šega plezalca, ki je prve plezal-
ske korake zastavil v Glinščici, 
ko je tam plezal še Comici, zna-
menita osebnost tržaškega a lp i -
nizma. 

Jože Cesar, tržaški alpinist, Co-
micijev tovariš v navezi in čislan 
slikar (o njegovem slikarskem 
jub i le ju smo v našem listu pisali 
lani), je napisal za bi l ten članek 
o tržaškem plezalskem stilu. Ta-
kole pravi : 

»Zakaj se govori o tržaškem ple-
zalskem stilu? Ustroj skale v Gl in-
ščici, kjer se je rodi la tržaška 
šola, pa tudi l judje, ki so jo 
ustanovil i, so bil i svojstveni. Naša 
Glinščica ima t rdno skalo, opr im-

ki so večinoma t rdni in zanesljivi, 
čeprav ponekod majhn i ; plezalci 
pa meščani in, kar j e na jbo l j 
važno, izhajal i so iz te lovadnih 
in lahkoatletskih vrst, bil i so ple-
zalci in esteti, vajeni lepih in 
e legantnih kretenj in so te pre-
nesli v steno. Vadi l i so se na 
malih višinah, kar je dovol jevalo 
sproščeno, nenapeto g ibanje. 
Nj ihovo e legantno plezanje bi 
lahko bol j pr imer ja l i plesu al i 
te lovadbi kot pa plezanju po 
gorah. Posebno začetni kvartet, 
ki je dal šoli pečat, se je za-
nimal za umetnost, poezijo, glas-
bo, ritem in l i teraturo. Ne za re-
korde. To je vpl ivalo, da so po-
svečali vel iko pozornost lepoti, 
skladnosti gibov, lahkotnemu in 
preračunanemu razbremenjevanju 
težnosti na oprimkih, kar je ro-
di lo tudi svoje sadove. Tudi naj-
bol j krhki opr imki niso odletel i . 
Zato se prav plezalci iz Glinščice, 
ko so se spopri je l i s teda j naj-
težj imi smermi, želi uspehe, kjer 
so drugi popusti l i , in zaradi tega 
bil i razvpiti kot akrobat i in ne 
planinci . Deja l bi, da so bil i 
predhodnik i športnega plezanja, 
ki pa ne zanikuje in ne ovira 
uživanja lepote in plemenitega 
premagovanja svojega Jaza. 
Pri prvem stiku, ob obisku bene-
ških plezalcev v Glinščici in na 
mešanih navezah Tržačanov z 
Benečani in s plezalci iz Cortine 
v Dolomit ih, je prišla prvič do 
izraza odl ika tržaške šole, še naj-
bol j pa v Zapadn ih Alpah, kjer 
so znani vodniki iz Cervinie in 
plezalci iz Turina nemo občudo-
vali tržaški stil kot posebnost. 
Moram dodat i , da so vsaj prvi 
tržaški plezalci stalno goj i l i at le-
t iko in druge športe ter ohrani l i 
kondici jo z raznimi teki in krosi 
po Glinščici. 

O d tu tržaški res športni stil ple-
zanja.« 
Bilten poroča da l je o »Srečanju 
treh dežel v Ljubljani«, svari 
pred nevarnostjo plazov, natrese 
nekaj prakt ičnih navodil , objavl ja, 
katere koče so pri nas odprte 
spomladi, opozar ja s »Knjižno po-
lico« na planinsko l i teraturo, ne 
pozabi na »Smučarski kotiček«, 
Dušan Furlan pa v članku »Člo-
vek in gore« razvija misli, h ka-
terim se alpinist i vedno znova 
povračajo: 

»Od svojega rojstva, ki se izgub-
lja nekje v nepredirni sivini pra-
davnine, j e človek bil pr i ja te l j in 
obenem nasprotnik narave. Bil 

je njen pr i jatel j , ker se je na-
gonsko zavedal, da je neločl j ivo 
povezan z njo in mu je ona 
osnovni, nenadomestl j iv i pogoj 
za živl jenje. Bil je njen naspotnik 
— in je to še vsakokrat, ko je 
ne more do konca razumeti in 
se mu zoperstavl ja v na jbo l j za-
gonetn ih in zanj pogosto usod-
nih obl ikah. Prav iz omenjenega, 
rekel bi, d ia lekt ičnega razmerja 
v tem elementarnem odnosu med 
človekom ter obkrožajočim ga 
naravnim okol jem se je že od 
prvega dne v njem porodi la si-
lovita strast, da bi j o vse po-
polneje spoznal, se potopi l v 
njene skrivnosti, j ih razgrnil pred 
svojimi očmi in jo zato še strast-
neje vzl jubi l . 

Iskrivo svetl ikanje s prvim sne-
gom bogato obloženih smrek ob 
sončnem vzhodu, spokojno rde-
nje mirujoče morske gladine, ko 
se za obzorjem vanjo potap l ja 
žareča krogla, pošastno sevanje 
nevihte nad razklani n i stenami 
alpskih vrhov, vznemirl j ivo šele-
stenje perutnic v ja tah divj ih 
ptic v komaj poraja jočem se 
jutru, na mi l i jone podobnih drob-
cev je, ki se vtisnjeni v človekovi 
zavesti spreminjajo v int imno vez 
med nj im in naravo. 
To je ena plat. Druga je povsem 
drugačna: ona in on, narava in 
človek, si stoj i ta nasproti kot dva 
medsebojno spoštujoča se nepo-
mirl j iva nasprotnika, pr ipravl jena 
izmeriti se do konca, do odkr i t ja 
poslednje resnice, ki j e lahko 
človekova telesna smrt al i pa 
nova si ja jna zmaga plemenit ih 
energi j človekove vol je in misli 
nad slepimi si lami narave. Pri 
tem človek odkriva še nekaj : s a -
m e g a s e b e , veličino in vred-
nost svoje biti, osnovne vire svoje 
moči, smisel živl jenja, resnično 
podobo smrti. 

Osnovna na loga višje organizi-
rane zavesti — človek je v prvi 
vrsti, da izpolnju je samega sebe, 
njegova na loga je, potemtakem, 
da se zato pr ipravl ja že od naj-
bol j zgodnj ih let. 
Eno najustreznejših področi j za 
dosego tega zagotovo predstavl ja 
visoka šola alpinizma. Ne onega 
prestižnega in senzacionalistič-
nega, č igar pobude in smotri so 
dokaj plehki — a vrednost ne-
znatna in kratkotrajna — marveč 
onega, kjer se v anonimnosti po-
dviga in v t rdi šoli telesnega in 
duhovnega samozatajevanja težko 
in naporno klešejo obrisi zna-



čaja in človeška podoba oseb-
nosti v polnem pomenu te be-
sede. 
Moje mnenje je, da j e prav v 
tem največj i in najvrednejši po-
men alpinizma, da pomeni ple-
zalstvo prav zaradi tega najpo-
polnejšo živl jenjsko pripravo za 
slehernega mladega človeka. 
Senzacionalni alpinist ični uspehi 
minejo, kvečjemu ostanejo nekje 
zabeleženi kot izredni primeri 
dnevne kronike; kot živa t ra jna 
vrednost pa ostane vse ono, kar 
si je bi l človek v t rdi šoli narave 
ter v neposrednem stiku z njo 
pr idobi l tako zase kot za druge: 
trdnost telesa kakor njegovo od-
pornost, vedri življenjski opt imi-
zem, neupogl j ivo moralno hrbte-
nico in zaupanje v človeka in nje-
gove sposobnosti. 
Iz lastne izkušnje lahko trdim, da 
mi je stik, ki sem ga v svoji mla-
dosti imel z naravo, predvsem v 
gorah in nj ihovih stenah, v veliki 
meri pomagal premagovat i tudi 
izjemno težke trenutke in napore, 
ki so j im bi l i l judje izpostavljeni 
v zadnj i vojni. Zlasti mi je bil ta 
stik v oporo, ko sem kot človek 
moral seči g loboko v svojo no-
tranjost, da bi tam izkresal vsaj 
iskrico zaupanja v človeka in bi 
se ne pogrezni l v brezno žival-
skega strahu in občutka popolne 
nebogl jenosti , ki ju pora jata po-
manjkan je vere v človeka, po-
manjkanje ponosa in dostojanstva 
vesti.« 

Tržaški alpinist ični bi l ten kaže, 
da je vreden vel ikih izročil slo-
venskih tržaških plezalcev. 

KOROŠKI ALPINISTIČNI ODSEK 
v letu 1967 

Koroški alpinist ični odsek je imel 
3. marca t. I. na planinski po-
stojanki Mihev v Podpeci redni 
letni občni zbor. 
KAO je nastal leta 1962 z zdru-
žitvijo odsekov pri matičnih dru-
štvih Črna, Mežica in Ravne (se-
dež je v Mežici). Trenutno šteje 
odsek 15 članov in 9 pr ipravni-
kov. Nj ihova aktivnost pa je zelo 
različna g lede na to, da je od-
sek zabeležil v preteklem letu 
200 vzponov, nekateri posamez-
niki pa so opravi l i dvajset vzpo-
nov in več. Med naj lepše oz. naj-
važnejše vzpone sodi jo: DD v 
Raduhi (prva ponovitev), ZZ in 
or ig inalna v Raduhi ; prvenstvena 
zimska vzpona, Herletova v Oj -

strici, vzpon čez Kriško steno po-
zimi, prvenstvena v Križevniku, 
zimski vzpon na Monte Roso z 
Regine Margher i te. 
Poleg teh vzponov posameznikov 
je odsek organiziral več skupnih 
akci j ter svoj letni program leta 
skoraj v celoti izpolni l : 
apr i l : 4. t rad ic ionaln i planinski 
veleslalom na Raduhi. Prehodni 
pokal tega tekmovanja je osvojil 
AO-TAM Mar ibor . 
1. ma j : zimski plezalni tečaj na 
Raduhi ; 

avgust: odprava štirih č lanov od-
seka v Centralne A lpe ; 
september: na Raduhi shod ko-
roških in štajerskih alpinistov ter 
skupno plezanje; 
november: zimski nadal jevaln i 
tečaj na Raduhi ; 
december: člani, ki so bi l i v Cen-
t ra ln ih Alpah, so v Ravnah na 
g imnazi j i Ravne ter za klub ko-
roških študentov v Ljubl jani pre-
daval i ob dve sto barvnih d iapo-
zitivih. 
Vse leto je odsek skrbel tud i za 
zavetišče na Grohatu, ki je last 
odseka. Posamezni č lani so vsako 
soboto dežurali na zavetišču. 
Glede na to, da se odsek iz leta 
v leto bori s f inančnimi sredstvi 
in težavami, j e uspeh posameznih 
članov zadovolj iv. Tega ne mo-
remo trdi t i za odsek v celoti. 
Na koncu svojega poroči la j e 
načelnik izrazil željo, da bi v bo-
doče posvečali več pozornosti 
mladim, ki bodo sprejeti med 
pripravnike, da bi j ih člani — 
že izkušeni alpinist i seznanjal i z 
osnovami, ki j ih bodo pri svo-
jem alpinist ičnem delovanju nuj-
no potreboval i . 

Po poroči l ih se je razvila ostra 
diskusija, na koncu pa se je spet 
vse ustavilo pri f inančnih težavah, 
saj odsek nima na razpolago 
nit i dovol j vrvi za člane, da o 
vrečah, kuhalnik ih itd. sploh ne 
govorimo. 
Toda kl jub vsem težavam so si 
udeleženci občnega zbora začr-
tal i z vsem opt imizmom obširen 
načrt za tekoče leto, da bi s tem 
pr i tegni l i v svoje vrste nove člane 
ter pr ikazal i širšim množicam v 
Mežiški dol ini vse vr l ine in le-
pote tega edinstvenega človeko-
vega delovanja. 
Za novega načelnika KAO je bil 
soglasno izvoljen tov. Roman 
Jurhar. 

Ma r j an Lačen 

TEME 
Stena spreda j , zada j zrak 
j e s in j i , pod n o g a m i pa 
g l o b e l škr la tna . 

Baumbach - Funtek 

Z Binetom se odločiva za obisk 
Temena. V njej sta pred letom 
Jože in Janez opravi la lepo delo. 
V petek popo ldne sva že v do-
lini Krme, v katero žal plezalci 
premalokdaj zaidejo. Blizu Ko-
vinarske koče čeme pastirske 
koče. Izbereva si naj lepšo in se 
pripraviva za prenočišče. 
Vstaneva zelo zgodaj, saj hočeva 
smer preplezati v enem dnevu, 
a vseeno vzameva s seboj »po-
stelje«. Prebijava se skozi gozd, 
tu in tam preplezava strme skoke. 
Po tr iurni hoji dospeva do vznožja. 
Odkr i jeva bazenček z vodo. Kako 
sva je vesela, saj sance neusmi-
l jeno pripeka. Na j ra je bi ostal 
kar tu. »Treba bo začeti!« mo-
druje Bine. Zadnj i čas je, saj 
uživava že skoraj celo uro. »No, 
pa greva!« Iz malh vzameva vso 
potrebno šaro in vrv, nerazdruž-
Ijivo pr i jatel j ico. Vodstvo pre-
vzame pr i jatel j . Pleza hitro in za-
nesljivo preko navpičnega skoka 
do police. Sam se izročam soncu 
in enakomerno poda jam vrv. Sle-
d i ta dva raztežaja po gruščnati 
pol ic i . V opisu bereva: »po grapi 
navzgor tri r az teža je . . . « Vidiva 
g rapo pred seboj, zakaj ne bi 
začela! Pa sva začela napačno, 
kakor je nama v Ljubl jani po-
vedal Jože. Nevede sva začela 
novo smer, sva pač bol j pri »ta 
pridnih«. Po treh raztežajih pri-
lezeva do navpične g ladke za-
pore. Uporabiva poličko, ki naju 
pr ipel je na rob stene. Znova zač-
neva po lažjem svetu. Izbijem klin 
in oprtam nahrbtnik. Bine pre-
vzame vodstvo, izgine za robom. 
Ruši kamenje, a meni ne more 
do živega. Nato plezam po ne-
kakšni poševni gredi, ki se konča 
s previsom. Mimogrede izpulim 
klin, premagam preveso in že me 
pozdravi smejoči se pri jatel jev 
obraz. Nad nama g ladka plošča, 
tudi prehod napre j bi bi l proble-
matičen. Odločiva se za levo po-
ličko, še prej pa v vot l inici na-
rediva možica. Kar ponosna sva 
na svoje delo. Nad menoj je 
nekajmetrska navpična stena. Na 
prvi pogled je odvratna, a ko jo 
pobl iže spoznaš, j e na moč pri-
jazna, saj nudi lepe, t rdne opr im-
ke. Zabi jem do lg Petrov klin z 
obročkom. Od idem po lažjem 
svetu rahlo prot i levi, še dva raz-
težaja pa sva na veliki podkva-
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sanmi, ki so j ih vlekli samotež 
v dveh etapah po 400 km v 5¿ 
dneh, od tega 47 na maršu. O 
tem je poročal »Taternik« (193a\ 
in »Wierchy« (1938). Orjaško pot 
so opravil i Štefan Bernardzikie-
wicz (umrl na Tirsuli v Himalaji 
I. 1939), Konstantin-Jodko-Narkie. 
wicz (umrl 1936) in Stanislav 
Siedlecki. 

AIGUILLE BLANCHE DE PEUTE-
REY (4107 m). 10. marca 1968 I. 
(o tem smo na kratko že poro-
čali) so štirje Poljaki (Maciej 
Kozlovski, Jerzy Michalski, Jacek 
Poreba in Andrzej Zavvada) opra-
vili prvi zimski vzpon čez severno 
steno te znamenite gore v sku-
pini Mt. Blanca. Stena je visoka 
800 m. Naveza je bivakirala na 
Col de la Fourche, vstopila v 
jutranjem mraku pri — 20° c in 
bridkem vetru. Ključno mesto, 
velik ledni odlom, so premagali 
s 4 lednimi vijaki in ob 16. uri 
stopili na vrh. Veter je bil tak, 
da tam ni bilo obstanka in brž 
so se po vrveh spustili na Col 
Peuterey (3934), odtod pa sesto-
pili na ledenik Brenvo. Jerzy Mi-
chalski ima za seboj zimski prven-
stveni vzpon v severovzhodnem 
stebru les Droites (1963 m) in v 
severni steni Aigui l le Verte prvo 
zimsko ponovitev v Contaminovi 
smeri. 

T. O. 

/ / 

sti polici, ki naju pripelje na 
greben. 
Ura je kar krepko preko dva-
najste, ko pospraviva vso opremo 
v nahrbtnik. Vesela sva uspeha, 
a obenem malo potrta, saj sva 
»zgrešila« smer. 
Odideva proti poti, ki pel je do 
Staničeve koče. Naletiva na 
ostanke zrušenega ameriškega 
aviona, ki je tu strmoglavil spo-
mladi I. 1945. 
Zazreva se v mogočno steno Dra-
škega vrha in Tošca, tudi tu bo 
v prihodnje treba poizkusiti. 
Drugo jutro se vračava v tabor 
Za Akom, novim doživetjem na-
sproti. 
Prvenstvena smer: 
Janez Gradišar - Bine Mlač. 

Janez Gradišar 

ALPINISTIČNE NOVICE 
IZ POUSKE 

Josef Nyka, urednik »Taternika«, 
ugleden poljski alpinist, nam spo-
roča nekatere pomembnejše do-
godke iz alpinizma v deželi, ki 
sicer nima idealnih pogojev za 
njegov razvoj, pa je vendarle res-
nično na svetovni višini: 

HAUTE ROUTE NA SPITSBERGIH 
ne pripada Avstrijcem iz I. 1967, 
pač pa Poljakom iz I. 1936. Spits-
berge so tedaj prečili tr i je Po-
ljaki, člani kluba Wysokogorskega 
in sicer iz Hornsunda proti Sor-
kappoyi, odtod na najsevernejši 
rt glavnega otoka, nato pa na 
Ifsjorden. Tako so prekobali l i 
800 km (5 Avstrijcev lani samo 
500 km) in to z Nansenovimi 

Popravek 

Prispevek v PV 1968/6 »Razisko-
vanje visokogorskega krasa« je 
preveden po referatu v angle-
škem jeziku iz zbornika referatov 
na III. mednarodnem speleolo-
škem kongresu, 1961. Avtor žal 
prevoda ni pregledal in teksta ni 
imel priložnosti predelati, tako 
da so se vrinile razne stilne in 
terminološke nerodnosti, poleg 
tega pa je vsebina že zastarela. 
Novejša raziskovanja so prinesla 
že številna nova dognanja in 
nove rezultate. Opravičujemo se 
avtorju Dušanu Novaku in ga 
naprošamo, da ob priliki seznani 
naše bralce z novejšimi rezultati 
raziskovanja v visokogorskem 
svetu. 

Urednik 



v a r s t v o n a r a v e 

NASE STALIŠČE O BOHINJU leg tega, da bodo odmaknjeni 
od jezera, zgrajeni v takem slo-

Na seJ' ^ O PZS dne 16. maja gu, ki se pr i lega pokraj in i in že 
t I. so č lani komisi je za varstvo obstoječi podob i , 
narave interpel i ra l i , zakaj PZS 3. Znano je, da se izdeluje ur-
ni objav i la svojega stališča g lede banist ični in regionalni plan Slo-
qradn je hotela v Bohinju, o ka- veni je po novih urbanist ičnih za-
teri se je slovenska javnost po konih. Dokler ta p lan ne bo iz-
15. marcu 1968 na široko razpi- delan in potr jen, je treba pó-
sala. PZS je seveda tako j pove- po lnoma zaščit it i vso neposred-
dala svoje mnenje, ki ne more no in bl ižnjo okol ico Bohinjskega 
biti drugačno, kot ga izpovedu- jezera; 
je varstvo narave. Udeleži la se 4. Planinska zveza Slovenije ni 
je kasneje tud i seje, ki j o je v proti gradi tv i hotelskih in tur i -
Bohinju v hotelu Bellevue sklical stičnih objektov v Bohinju, za-
republiški sekretar za urbanizem hteva pa, da so razvrščeni tako, 
ing. Lipič. Na seji sta zastopni- da ne bodo kvaril i prvobitne po-
ka PZS ing. Tomaž Banovec in dobe Bohinja in da nj ihovo 
prof. Tine Orel obrazloži la, kako funkcioniranje ne bo kvarno po-
g lede PZS na turist ično izrabo segalo v sedanjo podobo in zna-
gorske pokraj ine. čaj Bohin ja ; 
UO PZS ni ob jav i l svojih doku- 5. Planinska zveza Slovenije že 
mentov, je pojasni l na zgoraj 
omenjeni seji predsednik dr. Mi-
ha Potočnik, ker se stališče PZS 
ni bistveno razl ikovalo od drugih 
konstruktivnih stališč do graden j 

dolgo časa ponavl ja zahtevo, da 
bi morala Social ist ična republ i -
ka Slovenija č imprej sprejeti za-
kon o varstvu narave in še dru-
ge, za varstvo narave potrebne 

v Bohinju. Ažurna objava v me- zakoni te dokumente, ker je ab-
sečniku, kakor j e glasi lo PZS, pa surd, da je na jbo l j ogrožena po-
je bi la spričo naglo se razvi jajoče kraj ina v Jugoslavij i , t j . Sloveni-
javne diskusije in razmeroma hi- ja, edina, ki od vseh jugoslo-
t rega sklepa nemogoča. 15. mar- vanskih republ ik takega zakona 
ca t. I. je bi la št. 4 že met i rana, še nima. 
ko pa je prišla 5. maja št. 5. 
na dan, so b i le javne razprave 
že končane. 
Da bi ne b i lo kake nejasnosti, 
ob jav l jamo iz arhiva PZS dva 
dokumenta iz druge polovice 
meseca marca 1968. Oba imata 
značaj koncepta, vendar tud i ta-
ka predstavl jata uradno mnenje 
UO PZS. 

1. 
Izjava 

V zvezi z nameravano gradn jo 
hotela na Vrtovlnu ob Bohinj-
skem jezeru Planinska zveza 
Slovenije ponovno poudar ja svo-
je že znano stal išče: 

6. Razširitev TNP je nujna. V 
park naj se ev. vkl juči tudi Bo-
hinjsko jezero. 

2. 

Stališče Planinske zveze Slove-
nije o varstvu narave in o grad-
njah v Bohinju. 

Upravni odbor PZS je ob pole-
miki zaradi lokaci je na Vrtovinu 
obravnaval krajinsko zaščito Bo-
hinjskega jezera In j e po dal jši pri urbanist ičnem obl ikovanju '7 

alpskimi predel i gospodari t i , to 
je, da moramo po pameti , sklad-
no z interesi družbe po načel ih 
varstva narave izkoriščati nj ihov 
pr i rodni kapi ta l za razvoj turiz-
ma. To stališče se v ničemer ne 
razl ikuje od stališč, ki ga zav-
zemajo planinske organizaci je v 
sosednih bol j razvitih alpskih dr-
žavah. 
4. Na Bohinj in na njegovo tu-
ristično področje, ki ne obsega 
samo jezera in njegovih bregov, 
g ledamo s stališča Slovenije in 
Jugoslavije pa tudi s stališča ev-
ropskega razvoja turizma. Pri 
gospodarski organizaci j i sleherne 
pokra j ine j e osnovno vprašanje, 
od česa bo živela ona sama In 
kaj bo s svojim gospodarstvom 
prispevala v skupne fonde. Bo-
hinj je tako področje, da bi ne 
smelo ostati pasivno. Treba mu 
je omogočit i , da razvije do dolo-
čene meje tehnične pogoje za 
napredek turizma, ker ima pri-
rodnih pogojev za naše dimen-
zije največ. 

5. Ne bi bi lo prav, če bi se raz-
voj bohinjskega področja zaviral 
zaradi pomanjkl j iv ih do ločb za 
zaščito kraj ine al i zaradi počas-
nega urejanja vseh vprašanj, ki 
so v zvezi z ureditvenim načr-
tom in vsem, kar odloča pri smo-
trni gospodarski organizaci j i 
področja. Vsi, ki so za to odgo-
vorni, si morajo pospešeno pri-
zadevati za tem, da pr ide čim-
prej do jasnih, učinkovit ih uredb 
in določb o zavarovanju kraj ine 
in njeni ureditvi. 

6. Smo prot i načinu, po katerem 
je prišlo do lokaci je hotela na 
Vrtovinu, pa tudi zoper počasno 
urejanje tako kočlj ivega in mi-
kavnega področja, kot j e Bohinj. 
Nismo za nagl ico, smo pa za 
preudarno uvel javl janje vseh t i-
stih kriterijev, ki j ih moramo 
upoštevati tako pri lokaci jah kot 

obravnavi sprejel naslednje sta- arhitekturi . Čudimo se, da ti kri-
ter i j i še niso jasno določeni. Če 
bi bil i , bi ne moglo prit i do za-
pleta okol i lokaci je na Vrtovinu. 

isce: 
1. Planinska organizaci ja nikoli 
ni bi la zoper turistično eksploa- _ 
tac i jo gorskega sveta. Z njo je 7. Smo zoper tako arhi tekturo "v 

1. Oba la Bohinjskega jezera naj tudi pri nas začela že pred prvo taki bl ižini jezera in na takem 
vsaj v širini 200 do 300 m od svetovno vojno in to tam, kjer področju, ker se ne ozira na 

imamo najmikavnejše gorske smiselno povezovanje starega z 
predele. novim in se ne pr i lagaja ožjemu 
2. Da med take spada tudi Bo- in širšemu turist ičnemu področju 
hinj, j e pokazala s tem, da je ter ni v skladu z d inamiko razvoja. 

jezerskega brega ostane, kot je, 
t j . nezazidana. Ta obaln i pas naj 
bo najstrožje zaščiten in niso 
mogoče nobene izjeme. Vsaka 
morebitna dovoli tev katerekol i zgradi la hotel Zlatorog, ki od 8. V koordinaci j i varstva narave 
gradnje bi tako j povzročila še vsega začetka ni imel značaja in njene turistične eksploataci je 
nove zahteve in nove kršitve; planinskega objekta. ne v id imo njene profanaci je. 
2. Vsi objekti , ki se g rad i jo ob 3. Tudi danes stoji na stališču, Varstvo narave, kakor ga pojmu-
Bohinjskem jezeru, naj bodo po- da je treba z našimi naj lepšimi jemo mi, dobiva prav s tem za 



svoje osnovne in t ra jne naloge 
dodatno utemelj i tev, ki da je var-
stvu pr i rodnih spomenikov še 
večji družbeni pomen. Spoštova-
nje do narave in vseh pr i rodnih 
in kulturnih spomenikov v njej je 
v dobi najrazl ičnejših svetovnih 
integraciskih obl ik tem dragoce-
nejše. Taki, kot so, j ih je treba 
varovati, vse pa, kar v nj ihovi 
bližini gradimo, moramo obzirno 
vkl jučit i v ožji okoliš, v širše po-
dročje, v republiški ter i tor i j in 
preko njega v državne in med-
narodne turist ične tokove. 
Bohinj je tako področje, da nas 
naravnost sili k razvi janju teh-
ničnih pogojev za turizem in to 
zaradi svojega pr i rodnega po-
tenciala, zaradi event. etnopar-
ka, zaradi umetnostnih spome-
nikov, spomeniško-urbanist ičnih 
kompleksov in vrste drugih spo-
menikov, ki j ih pozna topograf i ja 
spomeniškega varstva. Pomemb-
na je pri tem pristopnost Bohi-
nja, ki bi jo moral i č imprej iz-
boljšati. 

T. O. 

POSVET GORSKIH 
STRAŽARJEV NA GOVEJKU 

V dneh 6. in 7. apr i la se je v do-
mu na Govejku vršil posvet stra-
žarjev pri planinskih društvih 
Slovenije. Posveta se je udeleži lo 
28 delegatov iz 22 planinskih 
društev. 
V soboto zvečer je na jpre j tov. 
Stane Petelin predaval o Triglav-
skem narodnem parku, nato je 
govori l tov. Mirko Soštarič o 
vtisih s potovanja po Slovaškem. 
Naslednj i dan je dosedanj i na-
čelnik komisije za varstvo narave 
pri PZS tov. Ivo Motn ikar poročal 
o delu komisije. Komisija se je v 
preteklem letu sestala na 9 sejah. 
Po sedanjem stanju vkl jučuje 
Gorska straža okrog 1700 regi-
str iranih gorskih stražarjev. Za 
vzgojo novega kadra je komisija 
organizirala 18 predavanj , sode-
lovala v radiu pri »Odmevih z 
gora« in v tisku ter izdala opo-
zorilni lepak. Podoben lepak je 
izdal tudi odsek za gorsko stražo 
PD Ljubl jana-mat ica. Komisija se 
je po svojem č lanu tov. Mirku 
Soštariču udeležila mednarodne-
ga posveta o varstvu narave v 
ČSSR in v Gradcu ter posveta 
o narodnih parkih na Plitvicah 
in v Beogradu. Vse leto je komi-
sija zbirala gradivo za priročnik 
za gorske stražarje, ki bo izšel 
letos. Na srečanju mladih p la-

nincev članic UIAA jo komisija 
sodelovala z referatom, zastopa-
na pa je bi la tudi v odboru pri-
reditev »Tedna varstva narave«. 
V diskusij i o poroči lu je tov. 
Tomažin seznanil navzoče, da bo 
novi priročnik za Gorsko stražo 
obsegal okrog 120 strani, formata 
A 5 v offset tisku. Zajel bo snov 
bivšega taborniškega priročnika 
za gorske stražarje. 
Tov. Selan je opozori l , da bo le-
tošnji Teden varstva narave 
strokovno special iziran kot Te-
den varstva zraka. Glede dela 
Gorske straže je zmotno mislit i, 
da je to samo terensko delo, 
ampak je glavni namen v vzgoji 
l judi. 

Tov. Božo Lavrič je omenil slabe 
izkušnje dela s prosvetnimi de-
lavci, za katere je bil pred leti 
prirejen seminar v Trenti. Niti 
eden od tečajnikov kasneje v 
praksi ni razvijal izkušenj s semi-
narja. V zvezi s tem je tov. Ba-
novec opozoril na podobne pro-
bleme vseh komisij, ki se ukvar-
jajo z vzgojo kadrov, češ da ni 
stikov s tečajniki, ki bi po teča-
jih morali slediti. Po drugi stra-
ni pa osebna organizacija akcij 
hromi vodstveno delo načelnikov 
komisij in odsekov. To pa je 
problem pri vseh vodilnih funk-
cionarjih PD. 

Tov. Tomažin je znova načel 
problem organizacijske utrditve 
mreže Gorske straže po PD. 
Druga stvar je obveščanje PZS 
o delu odsekov Gorske straže. 
GS bi bila morebiti lahko tudi 
deležna finančne podpore turi-
stičnih in hortikulturnih društev. 
Tov. Cvenkel je pozdravil posvet 
v imenu Lovske zveze Slovenije. 
Posebej je poudaril, da je od-
strel divjadi načrtna selekcija 
bolnih in starih primerkov in ne 
le komercialni lovski turizem, kot 
se to zmotno pojmuje. Zavzel se 
je za sklep, da se pri lovskih 
družinah določi član upravnega 
odbora, ki bo skrbel, da bodo 
lovske družine pomagale gorskim 
stražarjem. 
Tov. Soštarič je predlagal, da bi 
v vsebino priročnika za Gorsko 
stražo prišlo še poglavje o po-
menu lovstva pri varstvu narave, 
ki naj bi ga napisal tov. Cven-
kel. Marsikateri naš gozd le šu-
mi, poje pa nič več, ker ni ptic 
pevk. Težave so tudi s pravilnim 
vodstvom izletnikov. Poti so mar-
kirane od koče do koče in pla-
ninci vidijo le majhen del narav-
nih znamenitosti, ki leže le ob 

potih. Vse preveč je zanemarje-
na etika in estetika planinstva, 
ki bi morale biti v učnem pro-
gramu šol. 
Na pripombe, da je Planinski 
Vestnik bolj glasilo vidnejših 
planincev in premalo planincev 
samih, je tov. Strojin kot pred-
stavnik uredniškega odbora po-
jasnil, da redakcija Planinskega 
Vestnika vabi vsakogar, ki želi 
med drugim pisati o varstvu na-
rave, saj je to rubriko ob po-
manjkanju člankov prisiljen pol-
niti urednik sam. Res je, da smo 
tudi kot planinska organizacija 
včasih v zamudi z objavljanjem 
stališč do kakega konkretnega 
problema varstva narave. 
Tov. Selan je poudaril, da je pri 
upravne-n odboru PZS premalo 
poudarjen posvetovalni pomen 
komisije za varstvo narave, če-
prav vključuje komisija priznane 
strokovnjake za varstvo narave. 
Tov. Soštarič je seznanil navzoče 
z bližnjim sprejemom zakona o 
varstvu narave in s svojim mne-
njem o lokaciji hotela na Vrto-
vinu v Bohinju. 

V nadaljevanju diskusije je bil 
zanimiv predlog predstavnika PD 
Kranj za pogozdovanje posek 
ob daljnovodih z mladimi smre-
kami. Živahna diskusija je bila 
okrog sklepa disciplinskega raz-
sodišča PZS glede prekrška 
predsednika nekega štajerskega 
PD. Posvet ni soglašal s sklepom 
razsodišč s stališča planinske 
etike, ki ne dopušča izjem zara-
di predsedniških zaslug niti s 
stališča vastva narave, ker gre 
za avtoritativno pravniško skle-
panje o vprašanjih, ali je bilo 
rastišče enciana obsojeno na bi-
ološki propad ali ne. To pa je 
zadeva botanikov in ne pravni-
kov. 
Sklepi in priporočila posveta 
gorskih stražarjev so povzetek 
diskusije in poročil, zato nava-
jamo samo najvažnejše. 

Odseki Gorske straže naj se ka-
drovsko in organizacijsko okre-
pijo za terensko delo, da bi se 
komisija za varstvo narave pri 
PZS lahko posvetila le idejno-
vodstvenemu delu. 
Komisija za varstvo narave pri 
PZS naj si pribori vidnejše mesto 
v U O PZS in doseže posveto-
valno vlogo pri PZS o vseh vpra-
šanjih, ki se tičejo varstva na-
rave zlasti pa novogradenj v go-
rah. V ta namen naj se pri ko-
misiji za varstvo narave ustano-



vi strokovni svet iz vrst urbani-
stov in biologov. 
Odseki Gorske straže naj redne-
je obveščajo komisijo za var-
stvo narave PZS o svojem delu 
na terenu. 
Notranje organizaci jsko delo ko-
misije za varstvo narave pri PZS 
se deli na sekcije za akci je, sek-
ci jo za splošno varstvo narave 
in na sekcijo za vzgojo javnosti. 

TD Jesenice in TD Planina pod 
Gol ico se priporoči, naj bo pro-
paganda »Tedna narcis« v orga-
nizacij i planincev. 
Za predavanja po šolah naj se 
organizira številnejši predava-
teljski kader al i pripravi kolekci-
ja diapozit ivov s predavanjem 
posnetim na magnetofonski trak. 
Odseki Gorske straže naj v okvi-
ru markaci jskih rajonov PD oči-
sti jo naravo. 

Poseke ob dal jnovodih naj se 
ob sodelovanju gozdnih gospo-
darstev in elektrogospodarskih 
podjet i j pogozde z mladimi 
smrekami. 
PZS naj uvede nagrade za 
oskrbnike, ki bodo imeli naj lepše 
urejeno okol ico koče. 
Enkrat letno naj se v organiza-
ci j i komisije za varstvo narave 
PZS vrši odprta javna t r ibuna 
na strokovni ravni o aktualnem 
problemu varstva narave. 
Komisija za varstvo narave naj 
med prosvetnimi delavci izvede 
anketo preko strokovnih aktivov 
učiteljev b io log i je in telesne 
vzgoje o tem, kako g leda jo na 
problemat iko varstva narave. 

Glasi lo »Lovec« naj objavi več 
člankov o varstvu narave. 
Pri lovskih izpit ih naj se poudar i 
predmet Varstvo narave. 
V »Priročniku za gorske stražar-
je« in v Planinsko či tanko naj se 
uvrsti poglavje o pomenu lovstva 
pri varstvu narave oz. poglav je 
o varstvu narave. 
Komisija za varstvo narave pri 
PZS naj redno skrbi za gradivo 
rubrika »Varstvo narave« v Pla-
ninskem Vestniku«. 

T. Stroj in 

TRENTSKI MEDVED v dolomitski 
skupini Brenta je ena od poseb-
nosti v Alpah. Pred leti smo po-
ročali o transfuzi j i te medvedje 
koloni je s pomočjo jugoslovan-
skih medvedov in o skrbi, ki j o 
I ta l i jani posvečajo zadnjem med-
vedom v Dolomit ih. Ugo Buz-

zolan, eden od varuhov narave 
v okolici Trenta piše, da se med-
vedje zadržujejo v Brenti, Ada-
mellu in Presanelli, v dol in i Val 
di Genova in Val Rendena. V 
začetku 20. stolet ja j ih j e bi lo 
še veliko in so j ih našli tudi na 
Tirolskem in v Cadore. V stari 
Avstri j i medved ni bil prepove-
dan, odstrel je bil celo nagrajen. 
Tudi prva svetovna vojna med-
vedom ni koristila, najbol j pa j ih 
j e zdecimirala turist ična industri-
ja, ki je spremenila lice te a lp-
ske pokraj ine. Medved je »ari-
stokratska zver«, človeka ne sre-
ča rad, ne iz strahu, ampak ker 
hoče imeti mir. Znano je, da ima 
rad zelišča, žužke, jagode, mrav-
l j inč ja ja jca, še raje pa med. 
Videl i so ga, ko je »za šalo« lo-
vil žabe, ko je tresel sadje itd. 
Čez dan se skriva. Ve, da teda j 
lahko naleti na človeka. Ko se 
naje, se zavleče v gosto podrast 
in spi. Pravijo, da močno smrči. 
Ponoči pa je na nogah, poseb-
no v temnih, deževnih, v iharnih 
nočeh prekrižari veliko sveta kri-
žem kražem. Tako so trentarske-
ga medveda sledil i, kako je šel 
na sprehod iz Val di Genova na 
ledenik Adamel lo al i v Madonna 
di Campig l io al i v Val del Sole, 
kako je prelezel Brento in ob-
iskal Val di Non. Je plezalec in 
pol, hiter navzgor, še hitrejši 
navzdol. Pravijo, da se dol grede 
ves zgruzne, z glavo k prednj im 
nogam, in se val i kot kožuhovi-
nasta žoga po grapah in žlebo-
vih z neznansko spretnostjo nav-
zdol. O d avgusta do oktobra 
skrbi samo za kalori je, da si na-
bere tolščo za zimo. V začetku 
novembra poišče skalnat brlog 
in gre počivat. Zelo veliko spi, 
vendar ne ves čas, nič ne je, iz 
br loga ne gre, le če »brezpogoj-
no« mora. Ker je nenavadno či-
sta žival, se trebi na jmanj 50 do 
100 m od br loga. Medvedka sko-
ti ponavadi pozimi po 8 do 9 
merecih brejosti. Apr i la gre 
medved iz br loga, ne g lede r a 
to, da je v Val di Genova še 
sneg. .'Zima ga shujša in oslabi. 
V tem času ga mika alpska ra-
barbara, seveda le kot predjed. 
Trentarskega medveda v Val di 
Genova čuva in hrani učitel j Be-
nedetto Co Mini iz Pinzola. Vodi 
raziskovalno meteorološko posta-
jo na Caretu (1450 m). Co l l i r i 
trdi, da je medved razumna, 
simpatična in popolnoma miro-
l jubna žival. Često ga je že sre-
čal, ko se je čohl ja l ob drevesu, 

ko se je kopal, ko 'se je na zad-
njih dveh zabaval s tem, da je 
30 kg težke kamne razmetaval da-
leč okoli sebe. Medvedka je očar-
lj iva, pravi Col l ini , v svoji l jubezni 
do mladičev. Kar naprej j ih liže 
in neguje, nobena reč j i ni pre-
težka, samo da j im ustreže. Sa-
ma je lačna, mladič i pa morajo 
bit i siti. Igra se z nj imi, leže na 
hrbtu, div ja z nj imi po gozdu. 
Dokler so še čisto majhni, j ih 
stiska k sebi kot človeška mati . 
Človeku je nevarna medvedka 
samo, če misli, da j i ogroža mla-
diče. Tedaj se z njo ni dobro 
srečati. 
Trentarski medved nima bodoč-
nosti. Če bo šlo tako naprej, ga 
v 20 letih ne bo več. 

15 PAROV UHARIC so I. 1964 na-
šteli v Zapadn i Nemči j i . Ptica, 
ki je bi la še pred 50 leti raz-
šir jena po vseh nemških gozdo-
vih, je bi la na tem, da izumre 
zaradi okoliščin, ki j i ver jetno 
ne da je jo veselja do živ l jenja: 
dal jnovodi in druge žice, ki so 
oplet le Gul iver ja — planet, smrd-
ljivi pl ini iz mi l i jonov motor-
jev, hrušč in trušč prometa, ved-
no manj mirnih kotičkov, vse to 
je skrivnostni, lepi, predvsem le-
pooki pt ici začelo streči po živ-
l jenju. Wor ld Wi ld l i fe Fund je 
nastopil I. 1965 in 1966 tudi v 
Nemčij i . Stvar so krstili za »Ak-
t ion Uhuschutz«, zavarovali naj-
bol j ogrožena gnezdišča, kupil i 
na Češkem 60 uharic, nekaj pa 
so j ih dobi l i iz nemških živalskih 
vrtov (Frankfurt, Nürnberg, Ber-
lin, Wupper ta l , Köln). 
M lade uharice so v živalskih vr-
tovih nauči l i loviti žive živali, 
preden so j ih spustili na svobo-
do, v živl jenje na lastnih nogah, 
oz. kril ih. Za »cilje« so izbrali 
predvsem škodlj ivce (vrane, pod-
gane). Eksperiment se je posre-
čil. Že I. 1966 so našteli 30 pa-
rov s 40 mladiči . Tudi oni iz 
zoov »so se pri jeli« in imeli 
polno gnezdo. L. 1967 so prido-
bi l i novih 40 parov s 50 mladiči , 
tako je I. 1967 mežikalo v nem-
ških gozdovih že 130 uharic. 
Lovci so sodeloval i In strog? 
kaznovali vsak odstrel. 

LA VANOISE ima 53 000 ha in 
meji na znamenit i nacionalni park 
Gran Paradiso. Oba parka tvo-
rita idealno celoto. La Vanoise 
predstavlja pr i jetno družbo prvo-
bitne, div je narave s planšari jo, 
ki je še po starem. Okol i njenih 
53 000 ha se razteza 144 000 ha 



prehodnega pasu s posebno ure-
ditvi jo, ki dovol ju je lov v neka-
terih področj ih, nekatere t rad i -
c ionalne agrarne dejavnosti, 
obenem pa tudi oživl janje takih, 
ki danes mikajo hribovsko pre-
bivalstvo. Zgodovinski spomeniki 
v tem prehodnem pasu so vsi 
restavrirani (stare cerkvice, kme-
t i je in drugi objekt i , ki so v to-
pograf i j i ) , da bi pokraj ina ohra-
nila svoj prvotni značaj in pri-
vabl ja la turiste, s tem pa koristi la 
prebivalstvu. 

PRVI NEMŠKI NACIONALNI PARK 
postaja resničnost — v Bavarskem 

gozdu, tam, kjer je še edina 
možnost za kaj takega. 900 re-
zervatov v Nemči j i , 33 naravnih 
parkov in še 6500 zavarovanih 
krajev ne nudi pogojev, ki j ih 
ter ja nacionaln i park. Možen je 
samo v Notranjem bavarskem 
gozdu (30 000 ha) okoli kote Lu-
sen (1370 m). Za nacionalni park 
bo proglašenih 9000 ha, ker bo-
do vkl juči l i še področje okol i 
Grosser Rachel (1453 m). Področ-
je meji na češko Šumavo, kjer 
že od I. 1962 tečejo priprave za 
vzpostavitev četrtega češkega 
nacionalnega parka. Nemški 
park bo stal 4 mi l i jone mark. 

TRIGLAV, escursioni e gi te nelle 
A lp i Giul ie Or ienta l i (Slovenia 
— Jugoslavija), A cura del la 
Planinska zveza Slovenija (Fede-
racione Alp ina del la Slovenia) 
nel 75. anniversario del la fon-
dazione della pr ima organizza-
zione alpinista slovena. Planin-
ska založba št. 23. Komisi ja za 
stike s tuj ino, ki jo že t ret je leto 
z uspehom vodi tov. Fetih, je 
apr i la tega leta izdala svojo 
znano prepotrebno informaci jo 
še v i tal i janščini. Prva tri poglav-
ja prinašata podatke o Jugosla-
vij i, Slovenij i in o PZS, nasled-
nje poglavje govori o tem, kako 
tujec pr ide do izhodišč za vzpone 
na Triglav, nato pa sledi pet 
g lavnih dostopov na vrh, pri če-
mer ima peti, to je oni z Bohinj-
ske Bistrice, štiri var iante. Sledi 
kratek pr imer ja len pouk o izgo-
vor javi tistih graf ičn ih znakov, ki 
bi I ta l i jana lahko zavedli v na-
pačno substitucijo (npr. c, s, z), 
in slovarček. T. O. 

JANKO GLAZER, POHORJE, Za-
ložba Obzor ja, Mar ibor 1968. 
Bolj kot lahko imenujemo Srečka 
Kosovela pesnika Krasa, Jenka 
pesnika Sorškega pol ja, bo l j lah-
ko govorimo o Glazer ju kot o 
pesniku Pohorja. Prav je, da je 
mariborska založba pokazala na 
to Glazerjevo pesniško temat iko 
in ta zanj znači lni pesniški svet, 
dragocen zaradi njegove g lobo-
ke človeške izpovedi in zaradi 
najtesnejše povezanosti z rodno 
grudo, ki jo občuti in doživl ja 

kot nekaj prvobitnega in nena-
domestl j ivega. 
»Poznati čudovitost in bogastvo 
sveta, morda ga tudi poželeti, a 
nad vse cenit i dom — svoj črni 
kruh, to j e zvestoba, ki človeka 
svojevrstno oplodi,« je zapisala 
o Glazer ju Ma r j a Borštnikova in 
ga je s tem globoko ocenila kot 
človeka in pesnika. Glazerjeva 
pesem je žlahtna zaradi svoje 
vsebine in obl ike. Ni preprosta 
pokraj inska impresi ja. Glazer v 
vsaki ot ip l j iv i podobi iz narave 
najde navdih za svoje razmišlja-
nje in čustvovanje, za svojo 
pesniško resnico, zapeto v ra-
zumlj ivi, a vendar umetniško ub-
rani, zvočni obl ik i , ki da je nje-
govi pesmi posebno mikavnost. 
To tem bol j cenimo, čim bol j 
zmaguje v poezi j i popolna anar-
hična amorfnost. 
Takole pravi v geslu, ki spremlja 
to zbirko: 

Nemara poznate te klance in 
frate — 

a če j i h tud i ne poznate: 
to niso posnetki samo in odtisi, 
so novi narisi, so srca zapisi. 

Ti zapisi za jemajo pismo materi 
iz pregnanstva 1942, domotožje, 
opojnost l jubezni, zagon mlado-
sti, večni razcvet živl jenja, skriv-
nost večera, oblakov in molka v 
planini , legendo v starem slogu 
pa vsak dan novo, kdor jo ra-
zume in občuti , praobčutek za 
domači jo, doživet je narave in 
njenega snovanja v v ihar ju in t i -
hoti, k lopotce in nj ihovo govori-
co, prvobitno modrost, ki govori 

iz narave, iz l judstva in njego-
vega ubadan ja z zemljo in s 
tem, kar mu ona rodi, željo po 
nekdanj i navidez — idi l iki , spev 
samoti, spomin na sina in ne 
nazadnje globoko »harmonijo,* 
ki v g lobočinah nedotakl j iva po-
je, večna in nesmrtna«. 
To je knj iga, ki jo je t reba vzeti 
v roke večkrat, dobra res kakor 
dom in doma »vsakdanji kruh, 
rženi in črni in zdravi!« 

T. Orel 

O PLANINSKI FOTOGRAFIJI 

V počasti tev 75-letnice SPD je 
p ropagandna komisija PZS od 
1. do 10. marca 1968 v veži Ka-
zine na Trgu revolucije pr i redi la 
»Razstavo planinske fotografi je«. 
Odpr l jo je načelnik komisije ing. 
Tomaž Banovec, uvodno besedo 
pa je imel mojster fotograf 
Vlast ja Simončič in j o skoro v 
celot i pr inašamo: 
Vsa pestra doživetja v gorah si 
lahko ohranimo s pomočjo foto-
grafske kamere. S fotograf i jo al i 
barvnim diapozit ivom si te vtise 
lahko neštetokrat obnovimo. Raz-
gled, dal jave, g lobine, previsi, 
stene, samota, napor in zmaga, 
vse to nudi planinski fo tograf i j i 
neizčrpno motiviko. 
Če žel imo fotograf i rat i v gorah, 
se moramo na to pripravit i . Ka-
mera naj bo majhna in lahka, 
toda kl jub temu kos zahtevam 
dobrega fotografskega dokumen-
t i ran ja , ki ima v planinskem svetu 
svoje posebnosti. Huda zmrzal 
lahko ustavi delovanje zaklopa 
v kameri, ul travi jol ično žarčenje 
preosvetli f i lm, pri vzponu pa nam 
kamera kaj rada opleta ob stene. 
Pravilna uporaba f i l trov bo zelo 
koristi la kvaliteti planinske foto-
graf i je. Z nj imi lahko dosežemo 
vtis g lobine, atmosfere in drama-
tičnosti. Če je le mogoče, naj bo 
v planinskih posnetkih navzoč 
človek. Veliko večji vtis prostora 
vnaša v kompozici jo planinske fo-
togra f i je ospredje, ki s temnej-
šimi toni uokvir ja in loči svetla 
ozadja. V nižjem gorstvu nam bo 
pri tem v pomoč zanimivo drevo, 
ki bo s svojimi vejami ustvari lo 
učinkovit okvir gorskim vrhovom 
v ozadju. To vlogo bo v višj ih 
področ j ih prevzel grmič al i pa 
šop trave, del izrazite stene a l i 
pa počivajoči tovariš. Ospredja 
naj bodo upodobl jena, da l jave 
pa so lahko tudi rahno neostre, 
saj bo s tem še bol j poudar jena 
i luzi ja prostornosti. 



Teleobjektiv bo v sicer v nahrbt-
niku zavzel nekaj dragocenega 
prostora, toda marsikak lep izrez, 
deta l j a l i pa vrh bomo z njegovo 
pomočjo ujeli in močno pribl ižal i . 
Širokokotnik bo zelo zmanjšal 
dal jave. Uporabi l i ga bomo le 
pri snemanju panoram. Pozornost 
velja tudi osvetlitvenemu času. 
Telesni napor bo pospešil srčni 
utrip tudi izkušenemu gorniku. 
Zato bo tudi pr iporočana stotinka 
sekunde v nemirnih rokah povzro-
či la premaknjen posnetek. Svet-
lobe je v gorah vedno več kot 
v dol inah, zato lahko uporab-
l jamo kratke osvetlitve. Raje za 
nekaj stopenj odpr imo zaslonko, 
ker bomo večinoma snemali da-
ljave. Za dobro naštudirani po-
snetek se bomo seveda najpre j 
umiri l i . Če želimo ostra ospredja 
in ozadja, bomo posnetek napra-
vili z bol j zaprto zaslonko in nato 
na razpredelnici ostrinske g lob ine 
poiskali njene meje. Zapi ran je 
zaslonke pa seveda zahteva da l j -
šo osvetlitev. 

Osvetl i tvene rezerve nam nudi 
dovol j f i lmski mater ial občut l j i -
vosti 18—20 din, ki ga tud i v 
barvni tehniki imamo na razpo-
lago v isti občutl j ivosti . Pri barv-
nem snemanju pa bodimo pozor-
ni na skladnost barv. Vedeti mo-
ramo, da je zimska pokra j ina 
barvno neizrazita, da sivina sten 
ustvarja monokromijo. Poiščimo 
zato barvni kontrast, ki bo v po-
snetek vdihni l živahnost in zbu-
di l pozornost gledalcev pri pro-
jekci j i barvnih diapozit ivov. 
»Kdor fotograf i ra, dvojno do-
življa !« 

UČKA I ISTARSKE PLANINE 

V založbi PS Hrvatske je dr. 
Zel jko Poljak izdal turist ično-
planinski vodnik na Učko in nje-
govo najožjo okolico. V uvod-
nem delu avtor opozar ja na 
vlogo obmorskih gora — med 
nj imi tudi Učke — v jadranskem 
turizmu. Splošni del vodnika na 
pr i jeten in pregleden način se-
znanja bralca z geograf i jo Istre, 
s kl imatološkimi pogoj i , geološko 
podlago, rastlinskim svetom, zgo-
dovino Istre, imenoslovjem Učke, 
spomenike NOB, razvojem pla-
ninstva, alpinist ičnimi možnostmi 
na Učki, dostopi ter l i teraturo o 
Istri. 
Za planince in turiste zanimivejši 
je pregled vzponov iz opat i jske 
riviere. Ob kratkem opisu tur na 

Učko iz Opat i je , Ičičev, Lovrana, 
Medveje in Močeniške Drage so 
opisane poti do planinske koče 
PD Opat i ja na Poklonu (922 m) 
in od tu na vrh Vojaka (1396 m). 
Iz sedla Poklon so pr iporočl j iv i 
izleti na Suhi vrh (1321 m), da l je 
do vasic Vela Učka in ob Ma le 
Učke 7 km, na krožno pot okoli 
Učke na Velo al i Vranjsko Dra-
go 10 km in še tura do Plomina 
8 ur hoje, markirana steza iz 
Poklona čez Planik (1265 m) do 
Lisine 5 ur in pol, ki je ident ična 
z reško transverzalo. Planinski 
dom na Lisini (644 m) je spet iz-
hodišče za na vrh Lisine (1185 m), 
na Šijo (1234 m), na Vodice, na 
Or l jak (1106 m) in čez Planik do 
planinskega doma na Poklonu 
(922 m). 

Vodniku je pri ložen zemljevid 
Učke in njene okol ice v štirih 
barvah in merilu 1 : 50 000 na 
eni strani in panoramski razgled 
z Učke na drugi strani. Sestavni 
del vodnika je tudi pregledna 
skica reške transverzale z izpiski 
iz transverzalnega pravi lnika, ča-
somerom posameznih višinskih 
kot, odcepi iz transverzale po-
sebej na Gorski Kotar itd. Opis 
reške transverzale je prinesel 
tudi Planinski Vestnik št. 10/1967. 
Knjižica je nastala v tesnem so-
delovanju z lokalnimi turist ičnimi 
forumi, ki v idi jo tud i v obmor-
skem planinskem področ ju ideal-
no kooperaci jo z obmorskim tu-
rizmom. Vodnik »Na Učko i istar-
ske planine« je že sedmi vodnik 
v seriji povojne vodniške l i tera-
ture PS Hrvatske in vreden po-
snemanja tudi za gorske skupine 
v Slovenij i . Vsi naročniki »Naših 
planin« so ga dobi l i brezplačno, 
kar ob številnih naročnikih tega 
glasi la širom po Jugoslavij i po-
meni svojstveno p ropagando za 
jugoslovanski gorski svet. 

T. S. 

JUGOSLOVANSKA ŠTEVILKA 
REVIJE »ALPINISMUS« 

Končno je pred nami na mizi, 
čeprav je že marsikdo naredi l 
čeznjo križ. Kdor bere to nem-
ško revijo, zlahka ugotovi, da se 
drži, kakor večina revij, načela 
pestrosti in da zato ne poseže 
čestokrat po enotno uglašeni 
številki, zvezku na eno temo. Tu-
di redakci ja Planinski Vestnik je 
že zdavnaj ugotovi la, da »po-
svečene« številke širšega kroga 
bralcev ne zadovolje. Brez tak ih 
številk sicer ne gre, vendar j ih 

ne sme bit i preveč. Toni Hiebe-
ler je v štir i jezičnem uvodu je-
drnato obrazložil, zakaj so po-
tekla tri leta, odkar smo zbral i 
gradivo za številko. Zvrstile so 
se v štirih let ih češke, norveška, 
angleška, sovjetska številka in ta-
ko je prišla po nenapisanem 
programu na vrsto tudi naša. 
Bile so težave, posebno z našo 
fotograf i jo. Nekoč smo v Evropi 
nekaj pomeni l i , zdaj smo komaj 
nekaj izbrali, pa še munchenska 
redakci ja sama se je br igala za 
posnetke, ki naj bi nas dostojno 
predstavil i . Bera z obeh strani 
pa j e skromna, oziroma, nič ni 
novih imen — izjema je mladi 
zagrebški ing. Smerke — ki bi 
naznanjal i nov razcvet in nove 
sadove slovenske fotograf i je . Bi-
le so težave tudi z gradivom. 
Napak bi bi lo, če bi šli na dan 
s »slovensko« številko, čeprav se 
je ideja o številki rodi la v raz-
govoru med urednikoma Alpinis-
musa in Planinskega Vestnika, 
pred tremi leti v Trentu. Samo 
po sebi j e b i lo jasno, da mora 
gradivo predstavit i v glavnih ob-
risih na jbo l j mikavna gorstva 
vse naše domovine. Razume se, 
da si revija, ki po tekstu ni do-
sti večja od našega planinskega 
glasi la, del obsega pridrži še za 
svoje tekoče rubrike, in tako se 
ni bi lo lahko odločit i , o čem 
naj naši teksti predvsem spre-
govore. 

Izšli so naslednj i : Kronika jugo-
slovanskega alp in izma (ing. Faj-
diga), Alpin izem v Jugoslavij i 
(Kočevar), Kako prideš v naše 
gore (ing. Fajd iga), Velike stene 
v Vzhodnih Jul i jcih ( ing. Fajdi-
ga), Po Zlatorogovih sledeh (Jo-
ža Čop), Prokleti je (Kotlaj ič), 
Durmitor (Cerovič), Paklenica 
(dr. Poljak), A. Mahkota (ing. 
Fajdiga), Portreti naših a lp in i -
stov, Gora ni hotela ( ing. Avčin), 
G RS (dr. Potočnik), Planinska l i-
teratura (Orel, Poljak), Triglavski 
narodni park (dr. Potočnik), Ju-
goslovanske ekspedici je (ing. Še-
gula, Jerin). Na ovitku je celo-
stranski posnetek Jalovca (Span-
ner) z v iharnikom v prednjem 
planu, sledi Čopov steber v Tri-
glavu z opisom in impozanten 
posnetek kombinac i je Peternelo-
ve smeri s Čopovim stebrom. 
Opis tr iglavske stene je razmero-
ma izčrpen. Hans Schmied je 
ponazori l kroniko z zelo konser-
vativnim posnetkom Triglava s 
Stenarja. Nov j e posnetek dveh 
planincev na grebenu Triglava 



(Mi l ic , Blahout), sledijo še en 
Spannerjev Jalovec, Smerketov 
Triglav iz Vrat, Spannerjev Trav-
nik, Zlatorogove steze (Čop), 
Smerketov Prevalski Stog, znani 
zimski greben Triglava (Jaka 
Čop), Kotlaj ičeva Ropojana, Jak-
ca Čopa Durmitor, Božičevičeva 
in Šurjakova Paklenica, portreti 
(posebej Mahkotov), dva foto-
dokumenta znamenite »prigode« 
Toneta Pogačnika v tr iglavski 
steni (Kališnik) in Murovčev re-
ševalski motiv v Grintovcu, Po-
sebej je z opisom in imenitnim 
posnetkom Jakca Čopa predstav-
l jena Široka peč z vrisanimi pe-
t imi smermi: Krušic, Čop, Šte-
blaj, Debel jak, Dibona. 
Urednik Hiebeler j e v uvodu do-
bro označil pomen take številke: 
»Posameznim državam — bodisi 
vzhodnim al i zapadnim — posve-
čene številke ne vsebujejo take 
.eksplozivne materi je ' , kot je bi-
la v številki z geslom ,Smrt v 
gorah' al i .Direttissima v Eiger-
ju ' (1964/11, 1965/5), mislim pa, 
da lahko nekaj doprinese k ra-
zumevanju med narodi, saj ima 
na poti doka j manj ovir kakor 
pa d ip lomat i . Na j ta številka 
okrepi vezi z našimi pr i ja te l j i na 
alpskem jugu v duhu vzajemne-
ga razumevanja in strpnosti.« 
No, mi smo veseli, da je števil-
ka izšla. Gotovo je to doslej naš 
največj i p ropagandn i »prodor« v 
svet, ki ga alpinist ično obvlada 
munchenska revija. Ima široko 
mednarodno publ iko po vseh 
kontinentih, 35 000 in več naroč-
nikov ter reputaci jo, kakršne do-
slej še ni imela nobena a lp in i -
stična revija. j q 

ALPI GUILIE, rassegna del la Se-
zione di Trieste del Club A lp ino 
I tal iano, Societa Alp ina del le 
Giul ie, Anno 62°/1967. Zvezek 
prinaša nadal jevanje kronike So-
cieta A lp ina del le Giul ie, ki jo 
je napisal pokojni advokat dr. 
Car lo Chersi. Kronika je pričela 
izhajat i I. 1967 (1897 do 1907). 
Pričujoči zvezek prinaša paberke 
od I. 1907—1914. Za nas je ta 
kronika vsekakor zanimiva, saj 
iz nje izvemo za i tal i jansko a lp i -
nistično dejavnost v gorah, ki so 
po večini še vedno v našem na-
rodnem področju. Pri imenoslov-
ju se seveda ne bi ustavl jal i , 
čeprav je dokument, kako tujec 
s pačenjem in umetnim prena-
rejanjem prekriva prvotno po-
dobo besede. Sicer pa poleg 
Monte Nero še najdemo Krn, 

medtem ko za Weissenfels samo 
Fusine, Bele peči sploh ne, I. 
1910 še Černo perst, Orožnovo 
kočo, Tosz, Persivc, Rodizzo, 
Moistrocco, Versevnik, Globoka 
(danes mi večji del napačno pi-
šemo neutrum). Sicer pa je bil 
I. 1910 dr. Carlo Chersi še Cher-
sich. V kroniki ni zasledit i sto-
p in je slovenskega človeka. Kot 
da ga tu nikoli ni bi lo. 
V zvezku najdemo še Fradeloni-
jev opis o prvem zimskem vzpo-
nu na Cima dei Preti (2703 m) 
v skupini Monte Duranno, ime-
na, ki j ih dobro poznamo iz raz-
prav dr. Vovka o Karni j i . V 
Fradelonijevem spisu nastopa še 
vrsta drugih znanih imen, med 
drugim tudi Vacalizza. Tull io 
Piemontese nas prestavi v Tur-
či jo, v vzhodno steno Mirhamze 
(3670 m). Avtor j e s Cortesejem 
I. 1966 preplezal to 400 m visoko 
steno (III—IV) in iz svojega po-
tovanja po Turčij i odnesel naj-
boljše vtise, saj imenuje doma-
čine v Kurdistanu »i generosi 
abitanti«. O Kurdih je po l i te-
raturi (Encyclopaedia Britanica, 
Encycl. UTET in po Pietromar-
chi ju, Turchia vecchia e nuova) 
zapisal instruktiven članek Renzo 
Zambonel l i , v katerem obravnava 
tudi vlogo SZ v Kurdski repub-
liki I. 1945. Kdor se zanima za 
Comici ja, bo s pr idom in zani-
manjem prebral Slocovicheve 
spomine, ki izzvene v pravi pa-

negirik Comici jeve vloge v evrop-
skem alp in izmu. Ostal i del zvez-
ka je posvečen krasu in njego-
vemu raziskovanju s č lankoma 
Tullia Tommasini ja in Carla 
d'Ambrosia. Slednj i se zavzema 
za strogo zaščito tržaškega 
krasa, za higieno njegovih voda 
in snago njegove površine, saj 
je oboje v medsebojni zvezi. 
Članek o breznu v jugozapadni 
strani Mata ju r ja pr ipoveduje o 
odkr i t ju I. 1957. Brezno je bi lo 
do kraja preiskano I. 1966 (Se-
gol in, Bole). Za tiste, ki sprem-
l ja jo kataster kraških jam in 
brezen, je nedvomno zanimiv 
članek o jamah v Julijski Bene-
či j i , seveda pa v njem ne bo 
našel nit i ostankov slovenskih 
ledinskih imen, ki j ih je v letih 
pred smrtjo s tako l jubezni jo in 
vestnostjo zbiral pokojni Zorko 
Jelinčič, izvzemši morda Gabro-
vizzo al i Slivio (Slivnica). Isto 
velja za speleološki pregled v 
jamah »v vzhodnem alpskem pri-
gorju«. T q 

SAMIVEL, ki ga imenujejo »res-
nični pesnik gora«, je izdal ro-
man »Norec iz Edenberga«. Ob-
ravnava eno od številnih dram 
v znamenju nove industri jske re-
volucije, ki se razvija s turizmom 
in smučanjem. Roman ima vse 
značilnosti dosedanj ih Samive-
lovih dram in f i lmov. 

H INDUKUŠ je zadnja leta vedno 
pogostejši c i l j evropskih ekspe-
dic i j . Sekcija Schorndorf je leta 
1967 uspela stopit i na 7017 m 
visok Langusta i Barfi (Hem-
minger, Golz, Gol ikov — znan iz 
zimske direttissime v Eigerju). Ker 
le v I. 1968 pr ipravl jamo tud i 
Slovenci na pot v Pakistan, je 
prav, da o nemških izkušnjah 
vemo naslednje: Na pakistanski 
meji niso imeli nobenih težav, 
tudi s carino ne. Bivanje v Či-
t ra lu so j im dovol i le oblast i v 
Pešavarju, brez odlašanja. Poli-
t ica l -agent v Čitralu je bi l Nem-
cev vesel, ponosen, da je v Či-
tral prišlo tol iko tujcev. Tudi voj-
ska j im je šla neverjetno na roke. 
Z nosači so se ves dan prerekal i , 

da so pristal i na ceno, ko pa so 
segli v roko, do štrajka ni prišlo, 
čeprav je to sicer nekaj navad-
nega. Višinskih nosačev niso na-
jemal i , ker niso imeli dovol j de-
nar ja. Oprema, kakršna pride v 
poštev v Zapadn ih Alpah, za 
Hindukuš zadostuje. S seboj so 
imeli tahimetrsko busolo in so 
topografsko posneli kraj ino okoli 
sebe. Nekatere podatke na pol j -
ski karti so popravi l i . Pravijo, da 
so meritve dr. Gruber ja , pozna-
valca Hindukuša, o katerem smo 
že poročal i , veljavnejše. 

PUHOVKA, večji del imenovana 
z uvoženim imenom veston, ima 
velik delež pri a lpinist ičnih uspe-
hih v vel ikih višinah in pri zimskih 



vzponih v najtežj ih smereh. Znana 
miinchenska f irma Schuster je ta 
zelo važni del alpnist ične opreme 
spet izpopolni la s tem, da jo je 
opremila s puhastimi žepi za 
roke in za celo vrsto drobnih 
stvari, ki morajo biti pri roki. 
Novi t ip stane 116 DM. 

GRUZINSKI ALPINISTIČNI KLUB 
v Tbilissiju ima svoj sedež na Le-
ninovi cesti v lastni hiši in nosi 
ime po Aljoši Džapandze, ki je 
klub I. 1936 ustanovil. Njegova 
sestra Aleksandra je bi la prva 
ženska v Gruzij i , ki si je pr ido-
bila naslov zaslužnega mojstra 
športa. Danes ga vodi Džadža 
Mito, stric Mi to. Tako vsi ime-
nujejo Dimitr i ja Oboladze, za-
služnega mojstra športa in tre-
nerja gruzinskih alpinistov. Danes 
je star 55 let. L. 1955 je bil ka-
petan odprave moštva, ki je prva 
stopila na téme Pik 6865 m in 
s tem pr idobi la srebrno medal jo 
gruzinski republ iki na vse sov-
jetskih tekmah. Isto leto pa je 
romala v Gruzinsko SSR tudi 
zlata medal ja zaradi alpinist ič-
nega uspeha na Pik Komunizma 
(7495 m). Odpravo je vodi l Otar 
Gigineišvi l i , sedanj i predsednik 
alpinist ične zveze in zaslužni tre-
ner v alpinizmu, kapetan naveze 
pa je bil Josif Kahiani (vodja 
odprave in kapetan naveze sta 
dva pojma). Upravičeno t rd i jo 
Gruzinci, da je zibelka sovjet-
skega alpinizma v Gruzij i . Danes 
so tu med najbol jš imi alpinist i 
SZ — Gvar l iani , Abašidže, Rusiš-
vili, med 3000 alpinist i pa je 9 
zaslužnih mojstrov športa, eden 
pa mednarodni mojster (ta na-
slov je najuglednejši v vsej SZ): 
Miha i l Kergiani, ki je I. 1967 pre-
plezal vrsto smeri mednarodne 
reputaci je v Petit Dru, Grand Ca-
pucin in Grandes Jorasses. Zelo 
ceni jo njega in njegove tovariše 
na Japonskem: tam so Gruzinci 
plezali I. 1966. Vsako leto sprej-
mejo 500 novincev, vsako leto 
pr i rede a lp in iado. Klubski pro-
gram obsega tovariške debatne 
večere, kinovečere ob kinoteki 
planinskih f i lmov iz vsega sveta, 
foto natečaje (posebno zahteven 
je natečaj »Užba«) in alpinist ični 
muzej, ki so ga zaupal i Denisi 
Gosilašvil i . 

ZDRK, ZDRS, SPODRS na strmem 
snegu je gotovo ena od zased, 
ki j ih ima zima v rezervi, da z 
nj imi spravi v nevarnost neizku-
šenega pa tudi izkušenega pla-

ninca. Vedno znova se mladi uče 
v tečaj ih, kako je treba ravnati, 
če te spodnese na snegu, čeprav 
zdrava pamet sama narekuje: 
dokler ne gre prehitro, se je treba 
zasukati tako, da gledaš v str-
mino in tisti hip z »vsemi krem-
plji« zavreš oz. zaviraš nehoteno 
vožnjo navzdol. Dobro je seveda, 
če te taka stvar dobi v rokavicah, 
zato j ih ne snemaj brez potrebe. 
Če nimaš kladiva al i cepina v 
roki, j e vsak kamen za zavoro 
boljši kot gola roka. Seveda ni 
vseeno, kako cepin al i cepin-kla-
divo zarineš v sneg. Vsekakor 
z na jbo l j priši l jenim delom, z 
oklom. Podnevi to gre, ponoči 
pa utegne zaviseti od nakl jučja, 
posebno če te spodnese — tudi 
duševno. Iz lastne izkušnje vem, 
da se s pravočasnim obratom na 
trebuh in z bliskovito zavoro s 
kladivom tudi v mračnem ozeb-
niku lahko ustaviš, seve ne brez 
odrgnin na rokah in po telesu. 
Ustaviš se pa le ! Sivolasi Gram-
minger se je nedavno dal foto-
graf i rat i , kako vse to gre v te-
čaju, pri vadbi . Izkušnje so še 
vedno dragocene, čeprav je 
oprema takorekoč vsak dan 
boljša. 

DR. KLAUS KUBIENA, Dunajčan, 
je tudi pri nas znano himalajsko 
ime. V österr . Alpenzei tung št. 
1357 (1968/1/2) je objavi l zdrav-
niške nasvete ekspedicionistom, 
ki niso bistveno novi, saj po zlati 
dobi himalaizma tudi ne morejo 
bit i — so pa vedno aktualni , saj 
je danes ekspedicionizem obl ika 
planinstva, ki se pr i jeml je tudi 
v manj razvitih in manj bogat ih 
deželah. Ker je vedno več manj-
ših »žepnih«, celo privatnih ek-
spedici j , je Kubična pri svojih 
nasvetih mislil predvsem na take 
ekspedici je, ki n imajo s seboj 
zdravnika. Tudi tak ih je vedno 
več. 

Prvi nasvet: Potujoča lekarna naj 
ne bo preobsežna, le sredstva 
zoper banalna obolenja (glavo-
bol, zobobol, revma, razne ko-
like) naj bodo obi lna, ker pri-
de jo prav za sporazumevanje z 
domačini . Nosači in nj ihovi znanci 
računajo s tem. Drug i : Potujoča 
lekarna naj se sestavi pod zdrav-
niškim vodstvom. Vodja ekspedi-
ci je naj se ne zanese na re-
klamo, s katero se sil i jo na trg 
najrazl ičnejši preparat i . Tret j ič: 
Zdravi la naj se »taktično« paki-
rajo za bazo, za posamezne vi-
šinske tabore, za vsako osebo 

posebej. Pravzaprav utegne bit i 
to že del »strategije« vzpona, 
če t r t i č : Vsaj dva člana ekspe-
dici je naj se izurita v da jan ju 
injekci j . Niso še vsa zdravi la v 
tabletah. Peti: Nujna so zakonita 
cepl jenja npr. zoper rumeno mrz-
lico, če potuješ v Afr iko al i Južno 
Ameriko, zoper kolero, če greš 
v Pakistan al i Indijo. Vse infor-
maci je da je jo konzulati in velike 
potovalne agenci je. Med nepred-
pisana cepl jenja spadajo ona 
zoper tetanus. Tetanus še vedno 
pomeni smrt tudi v na jbo l je 
opreml jeni bolnišnici, kaj šele na 
ekspedici j i . Cepl jenje nima no-
benih posledic al i sprememb, zato 
res nima smisla, da bi ga opu-
stili. Vse težja pa je injekci ja 
tetanus-ant i toksina po ranitvi, po-
vzroča težje kompl ikaci je in še 
zanesljiva ni. Na ekspedici j i z 
n jo sploh ne smemo računati . 
Cepl jenje zoper tifus in parat i fus 
pr ide v poštev, če se ekspedici ja 
nameri v Indi jo ali Pakistan al i 
katerokol i tropsko deželo, ki je 
gosto naseljena in ima pr imi-
t ivne higienske razmere. Šesti: 
Poskrbeti je treba za sanaci jo 
zob, to ter ja zdrava pamet. Če 
je kdo nagnjen k težavam za-
radi slepiča, j e nujna prof i lak-
t ična operaci ja. Sledi še cela 
vrsta nasvetov. 

TRIJE PREDSEDNIKI Ö A V : Prvi je 
dr. Felix Ermacora, star 45 let, 
po rodu Celovčan. V osnovno 
šolo j e hodi l v Beljaku, v g imna-
zijo v Gradcu, v Št. Pavlu v La-
vantinski dol ini in v Regensburgu. 
Kot gimnazi jec je odšel v voj-
sko, na vzhodni fronti je bil do 
I. 1945. Po vojni je I. 1948 pro-
moviral v Innsbrucku, nato štu-
diral dva semestra še v Parizu, 
I. 1951 pa se je habi l i t i ra l za 
državoslovje in ustavo, nato pre-
daval v Innsbrucku in na Dunaju. 
O d I. 1958 je član komisije za 
človečanske pravice v evropskem 
svetu, od I. 1959 v OZN. Je eks-
pert za južnotirolsko vprašanje. 
Znan je kot dober smučar in al-
pinist. 

Drugi predsednik je dr. Rudolf 
Pfeningberger, Dunajčan, star 
58 let. Matur i ra l je I. 1928 v St. 
Pölten u, I. 1933 pa promoviral v 
kemijski stroki. Kot tak je delal 
na univerzi v Innsbrucku, nato pa 
v kemijski industr i j i v Nemči j i . 
Udeleži l se je, kakor pišejo, po-
hoda na Poljsko (Polenfeldzug), 
nato pa se je vrni l v farmacevt-
sko industr i jo. Po vojni j e delni-



čar firme, ki jo vodi njegova žena. 
Znan je predvsem kot smučar. 
Njegovo mater je učil smučati 
sam Zdarsky, njega samega pol-
kovnik Bilgeri. Funkcije v OAV je 
opravl ja l vse od I. 1949. 
Tretji predsednik je dr. Franz 
Hiess, Dunajčan, star 60 let, po 
pokl icu l ingvist in muzik. L. 1930 
je promoviral tudi na pravni fa-
kultet i in se zaposli l v zavaroval-
ništvu. L. 1941 je na vzhodni 
front i prišel do Kavkaza, I. 1944 
pa je bil kot poročnik v »drama-
t ičnih okoliščinah« demobi l iz iran. 
Zda j j e spet v zavarovalništvu. 
Znan je kot navdušen obiskovalec 
koč in vrhov, kot organizator pa 
je začel delat i v O'AV I. 1947. 

TIRIČ MIR (7700 m), najvijši vrh 
v Hindukušu, je po norveškem in 
češkem vzponu zabeležil še vzpon 
znanega avstri jskega h imala jca 
Kurta Diemberger ja. Diemberger 
je v zadnj ih let ih postal pravi 
specialist z Hindukuš. Tirič Mi r 
je dosegel po doslej neznani 
smeri in brez kisikovega aparata 
pri hudem vetru in pri — 25° C. 
V višini 7000 m je moral prema-
gat i mesta IV. in V. težavnostne 
stopnje v navezi z mladim Japon-
cem Masaaki Kondo. Z interna-
c ionalno navezo je Diemberger 
prišel tudi na Tirič West IV. 
(7300 m) in preplezal severno 
steno 7070 m visokega Nobaisum 
Zom, poleg tega pa je stopil na 
vrsto šesttisočakov, ki se vrste 
okoli gorn jega dela ledenika Ti-
rič. Prečil je ves masiv Tirič Mira, 
prehodi l v 16 dneh vrsto nena-
seljenih dol in in spoznal mnoge 
neznane ledenike. V višini 4000 m 
do 5000 m je med drugim odkri l 
okamenele morske l i l i je in ko-
rale. 

PREHRANA PRI DOLGOTRAJNIH 
ŠPORTNIH NAPORIH je po mne-
nju prof. dr. Stampfla zelo za-
starela. Pri tem misli na prehrano 
dolgoprogašev, smučarjev-teka-
čev in alpinistov. Dr. Stampfl 
piše: Delovanje mišic je odvisno 
od g l ikogena, ki ga telo ima več 
kot 200 do 400 g. Pri velikih na-
porih npr. pri teku na do lge 
proge pa rabi športnik tudi do 
800 g g l ikogena, tako da mora 
v to snov spreminjat i telesno tol-
ščo. S t reningom se športnik pri-
laga ja na izredno obremenjeva-
nje telesa in se s tem usposablja, 
da razmeroma hitro mobil izira g l i -
kogen. Zelo hitro mu upade slad-
kor v krvi. Ta padec sladkor ja 

lahko povzroča razdraženost, ne-
naden srd pa tudi nenadno te-
lesno onemoglost. Netreniranem 
človeku se to ne zgodi. Pomanj-
kanje sladkorja v krvi pa je zna-
no pri sladkorni bolezni in ga 
obravnava sodna medicina. Pri 
netreniranem človeku pr ide do 
lahnega pomanjkanja s ladkor ja 
v krvi v začetku napora, ker tak 
človek ne more g l ikogena hitro 
mobil iz irat i . Če bi zalogo slad-
korja do konca izrabil i , bi lahko 
prišlo do t ra jne škode. Pomanj-
kanju sladkorja se lahko izog-
nemo z uživanjem grozdnega 
sladkor ja, dekstroze, ki zelo hitro 
prehaja v kri. Ta hitr i prehod pa 
pospešuje tudi snovi, ki presnav-
I ja jo sladkor, ta pa lahko po-
vzroči reaktivno hipogl ikemi jo, 
torej prav nasprotno od t istega, 
kar smo hoteli doseči. Zato mora 
športnik jemat i dekstrozo pravo-
časno in večkrat, da do pomanj-
kanja sladkorja sploh ne pride. Iz-
guba tekočine je tud i pomembna 
in to ne samo poleti , tudi pri 
napor ih pozimi, pri smučanju. 
Če je z znojem pokri to vse telo, 
pomeni to en l iter tekočine. Če 
traja napor dal j časa, je možno 
tudi pozimi izgubit i več litrov 
znoja, torej vode in soli. Nado-
meščanje soli je izredno važno, 
pa na to vse premalo mislimo. 
V Angl i j i so rudar jem poleg vode 
za žejo da ja l i tudi slanike. Gor-
ski vodniki od nekdaj jedo pre-
soleno juho. Bavarska vojska je 
že I. 1910 dobi la slane tablete, 
enako so da ja l i maratoncem in 
pri teku Wasa na Švedskem. Zda j 
pr iporočajo preparat l iquisorb 
BW, ki ga izdeluje I. Pfrimmer v 
Erlangenu. Dr. Baur iz Mi inche-
na piše o tem: Človeški znoj je 
slan, vendar ne vedno enako. 
Povpreček je 3 g kuhinjske soli 
na 1 I znoja. Voda in sol obsta-
ja ta iz tekočin, ki niso na zalogi. 
Zato je odžeja nje z vodo brez 
soli napačno. Če po velikih na-
porih pi jemo samo vodo, utegne 
prit i do motenj v or ientaci j i in 
v zmoglj ivosti, celo do zastrupitve 
z epi lept ičnimi siptomi, do tkim. 
vročinskih krčev (posebno pri de-
lavcih, ki de la jo v zelo vročih 
prostorih). Na sol pozabl jamo, 
ker je pač poraba vode večja 
od porabe soli. Zato je na jbo l je 
med napori za žejo uživati juho 
s 3—5 g soli na 1 liter. Po na-
porih pr ide prav pivo, hmel j in 
alkohol vpl ivata pomir ju joče. Pri-
poročl j ivo je s pivom uživati še 
B-vitamin. Bolje je pit i brezalko-

holno pivo. Če pa je športnik 
na pivo navajen, mu tudi alko-
holno pivo ne škodi. Recept: Pol 
ure po začetku naporov je treba 
poseči po dekstrozi, eno uro po 
startu pit i juho al i raztopl jeni li-
kvisorb, na ci l ju pa večjo količino 
slane pi jače. Pri zelo do lg ih na-
porih je t reba uživati dekstrozo 
vsake pol ure. — V bistvu nič 
novega, vendar pa bol j znan-
stveno razložene izkušnje l judi, 
ki so prestajal i velike napore. 

SALZBURG—BELJAK v dveh urah. 
Zdaj gre cesta preko Radstatter 
Tauern in preko Katschberga, za 
hitrega avtomobi l ista predolga. 
Obstoje že pravi sanjski načrti, 
ki bodo omogoči l i s predorom 
pod omenjenima prelazoma zma-
gat i dal javo med obema mesto-
ma v pičl ih dveh urah. Predora 
bosta dolga 6,2 km in 5,3 km, 
cesta pa ne bo nikjer napeta 
čez 4 % . Pristojbina za avto bo 
znašala 20 DM. Al i ne bi bil že 
čas, da bi pri nas na ta način 
reševali nekaj nujnih cestnih 
vprašanj (v Kamniško Bistrico, v 
Logarsko dol ino idr.)? 

STARANJE VRVI j e za plezalce 
zelo važno vprašanje, pa ga radi 
prezro. Seveda se staranju vrv 
bolje upira, če jo negujemo, 
vendar tudi zanjo ve l ja : senec-
tus ipsa morbus, starost j e že 
sama na sebi bolezen. S tem 
razločkom, da pri vrvi nastopa 
starost že po prvem letu, pri 
dveh letih npr. izgubi že 3 8 % 
svoje zmoglj ivosti. Zato vel ja : V 
smeri nad IV. ne s postarano 
vrvjo! 

SALZBURŠKI ZIMSKOŠPORTNI 
CENTER OBERTAUERN leži v vi-
šini 1700 m blizu Radstatter Ta-
uernpassa. Tu so zgradi l i hotel 
z 2800 postel jami, žičnico, sedež-
nico in 14 liftov, vse pa zavaro-
vali zoper plazove z »galeri jo 
Gnadenbi ihe l in Breitlahn«. Ga-
leri ja je stala 20 mi l i jonov avstr. 
šil., do lga je 470 m, stoji blizu 
Turške ceste (Tauernstrasse) in 
nosi še dvostezno cesto široko 
5,6 m in stezo za pešce. 

BERNER OBERLAND je gotovo 
ena na jbo l j obiskanih švicarskih 
pokraj in. V I. 1967 je zabeležila 
padec turist ičnih obiskov (za 
90 985 nočitev, 4 % manj kot I. 
1966), Švicarj i si ta padec razla-
ga jo z gospodarskimi in pol i t ič-
nimi težavami Evrope in z vpli-



vom svetovne pol i t ike. Razpolož-
lj ive kapacitete so bile zasedene 
51,9 °/oi povprečna doba bivanja 
gostov se je skrajšala povprečno 
na 4,7 dneva. Gospodarska zbor-
nica Berner Ober landa je izdala 
tiskano poročilo o g iban ju turiz-
ma na svojem področju, ki je 
leta 1967 knjižilo 2 157 709 no-
čitev. 

PONTRESINA, svetovnoznano zi-
movišče, letovišče in zdravil išče 
v i tal i janskem delu Švice, je eno 
od 24 švicarskih zimskih centrov, 
ki j ih je v posebni knj igi opisal 
Wal ter Pause (Schweiz, Grossen 
Skistationen der Alpen). Pontre-
sina je organsko povezana s St. 
Moritzem in s Corvatsch/Silva-
plano. Zimski gost v Pontresini 
ne more mimo smučarskih prog 
okol i Corvatscha. Sicer pa je 
Pontresina »zimska pravlj ica« Gor-
njega Engadina. Za smučarje, ki 
obra j ta jo vožnjo po pistah, ima 
dva aduta — Lagalb in Diavo-
lezzo. Lagalb j e visok 2898 m, 
brez gozdov, strm, poln vrtač, 
grap in dolgih smukov, mikaven 
za vse, ki radi smučajo po zah-
tevnem svetu. Ima dve pisti z 
višinsko razliko 783 m, sto manj 
kot na Diavolezzi, zato pa je na 
Lagalbu več prostora, vsaj na 
parkiriščih. Oba smuška vrhova 
nudita smučarske užitke od de-
cembra do maja, oba sta lahko 
pristopna z gondo lami za šest-
deset oseb. Največ gostov po-
šilja Mi lan. Pontresina se še 
vedno razvija. Pripravl jajo veliko 
vzpenjačo na Fuorela Murag l 
(2891 m). 

LUSKINASTE SMUČI je vrgla na 
trg švicarska f i rma Attenkofer. Z 
nj imi j e dosegl j iva večja hitrost, 
ker je trenje manjše. Izumitelj je 
prišel na to misel ob opazovanju 
plazilcev. Pravijo, da je s takimi 
smučmi laže krmarit i , čeprav ni-
ma jo vodi lnega žlebu po sredi, 
in laže hodit i v breg, ker luske 
ovirajo drsenje nazaj. Luskinasta 
plast je iz pol iet i lena in je z vul-
kaniziranjem vtrta v smuči. Pre-
tekla zima je rodi la tudi mnogo 
novih patentov pri stremenih, ve-
zeh In varnostnih vezeh. 

HELIKOPTER ZASTONJ: Zato se 
je končno odloči la tudi vojska 
Zapadne Nemči je in sporočila 
gorski reševalni službi, da bo he-
l ikopter je nudi la za reševanje v 
gorah brez računa pod pogojem, 
da bo akci ja obeležena kot vaja 

za vojaške letalce in reševalce. 
L. 1968 je tudi za našo GRS po-
membno, kar se t iče tega zrač-
nega ptiča. Deset let smo pisali 
o tej s tvari, kako je drugod he-
l ikopter važen reševalni činitel j , 
da pa se nam te vrste moderni-
zaci ja nikakor ne pribl iža. Leta 
1968 pa smo že v prvih štirih 
mesecih videl i , da je to vendarle 
tudi pri nas mogoče. 

VIŠINOMER alpinist i manj upo-
rabl ja jo kot karto in kompas, če-
prav je v metežu, megli in po-
noči v gorah enako važen kot 
kompas, če hočemo določit i , kje 
smo. V steni pa je še važnejši 
od kompasa, in to ne samo zato, 
ker meri zračni t lak in je zato 
žepni vremenski prerok. Za pla-
ninca je najpr imernejši višinomer 
z aneroidno dozo, ki reagira že 
na najmanjše spremembe v zrač-
nem t laku, t. j. se krči al i širi, 
to pa občut l j iv i mehanizem pre-
naša na kazalec. Višinomer z 
oznako »Everest«, ki ga izdeluje 
švicarska f i rma Thommen, je iz-
delan tako, da pri — 30° C me-
hanizem funkcionira z isto na-
tančnost jo kot pri normalni tem-
peraturi . Ima skalo od 0 do 
5000 m in kaže na vseh višinah 
enako natančno. Upoštevati pa 
je treba f iz ikalne osnove pri mer-
jenju višin. Zračni t lak je odvi-
sen od temperature, v manjšem 
obsegu tudi od zračne vlage in 
od zemljepisne širine. Meteoro-
loške spremembe v zračnem mor-
ju tudi vpl ivajo na zračni t lak in 
se zlasti opazi jo, če j e horizon-
ta lna razdal ja meri lnih točk pre-
velika. Zato je osnova pri mer-
jenju tako imenovana normalna 
atmosfera, ki označuje zračno 
stanje g lede na temperaturo, pr i-
tisk in gostoto kot funkci jo vi-
šine. V gorah je posebno važna 
korektura zaradi temperature, 
saj pri 100 m utegne tempera-
tura pasti od 0,5° C do 1°C. 
Če je povprečna temperatura na 
določeni višini višja, kot je nor-
malna temperatura, potem mo-
ramo za vsako 1°C povišati vi-
šinsko razliko, ki jo kaže višino-
mer, povišati za 0 , 4 % , oziroma 
znižati, če je temperatura nižja. 
Na primer, če smo izmerili vi-
šinsko razliko 2440 m pri srednji 
temperatur i 7° C, moramo višin-
sko korekturo izračunati tako le : 

100 
2440 X 7 X — = 68 m, t o pa 

pr i računat i višini, ki jo kaže vi-
šinomer: 3730 + 68 = 3798 m. 

KREUZBERGHOHLE ni nikjer na 
Salzburškem, pač pa naša Križna 
jama pri Ložu. Vendar je pod 
tem imenom izšla imenitna dvo-
stranska slika naše Križne jame 
v januar ju I. 1968. v znanem g la-
silu OAV »Der Bergsteiger« pod 
naslovom: Jamarstvo je očarl j iv, 
a za znanost pomemben — konj i -
ček (hobby). 

HAUTE ROUTE, vendar ne tista 
od Mont-Bianca do Saas Fe. 
Avstri jci pravijo, da je enake 
slave vredna njihova smučari ja 
po vrheh Kitzbuhlskih Alp, saj 
obere 14 vrhov od A lpbacha do 
Fieberbrunna in omogoča 8500 m 
višinske razlike za spuste in 
smuke najrazl ičnejših težavnosti, 
vendar v glavnem po pobočj ih, 
ki j ih porašča murava, ki torej 
spomladi ne kažejo skalnatih si-
drišč in zased. V sedmih dneh 
jo presmuča povprečen smučar. 

ODEJE NRC, ki j ih imenujejo 
opisno tud i astronavtske, so vrgl i 
na trg v Švici in opremil i rekla-
mo z mnogimi strokovnimi pr ipo-
ročil i (gl. Die Alpen, apri l 1948, 
mesečni bilten). Vsi, ki so j ih pre-
skusili, iz javl jajo, da je nova 
odeja za alpiniste in reševalce 
imenitna iznajdba, ki pr ide prav 
v bivakih za podlogo in za po-
krivanje, zoper veter in zoper 
vlago, zoper arktični mraz in za 
hladnejše noči. Švicarska letal-
ska služba je odeje samostojno 
dala testirati, po testih pa^ je v 
svoje zavoje za prvo pomoč uvr-
stila še po dvoje odej NRC kot 
sredstvo za ohranitev živl jenja 
(survivalmaterial) ali za zaščito 
ponesrečencev. Tudi močno krva-
veče ponesrečence bodo odslej 
na jpre j položi l i na tako odejo in 
bodo s tem varčevali pri volne-
nih odejah in drugem dragem 
materialu. Slovita letalska reše-
valna služba izjavlja, da j e v 
enem letu zabeležila doslej z 
NRC samo dobre in najbol jše iz-
kušnje. NRC ima s seboj tud i 
vsak reševalni hel ikopter in vsak 
reševalni avion. 

DENT BLANCHE ima slovito se-
verno steno. 28. in 29. februar ja 
1968 jo je sam prvi pozimi pre-
plezal vodnik Camil le Boumlssen 
iz Heremence. Bournissen je 
eden l ist ih, ki so prvi pozimi 
zmogli severovzhodno steno Piz 
Badi le (28. dec. 1967 do 2. janu-
ar ja 1968), in to s himalajsko 
tehniko na način, ki je že vzbur-
kal a lp in is t ične duhove. Bournis-



sen mora bit i fant od fare kakor 
Michel Darbel lay, skromni samo-
hodec iz Eigerjeve severne stene, 
ki je tudi mož iz zimske Piz Ba-
dile. 31. januar ja , 1. in 2. febru-
ar ja 1968 je dvakrat bivakiral v 
vznožju severne stene, enkrat pa 
v višini 4180 m. V višini 4180 m 
se mu je pr ipet i la nezgoda, zato 
je odstopil . 29. februar ja je dve 
noči bivakiral na ledeniku Cor-
nier, nato pa je v 16 urah pre-
plezal steno pribl ižno v direttis-
simi, ki sta jo I. 1966 napravi la 
Yvette in Michel Voucher (o tem 
smo obširno pisal i). Bournissenov 
vzpon poteka zelo blizu smeri, ki 
sta jo izbrala I. 1928 Theytaz in 
Maud Cairney (ženska!), višina 
stene znaša 950 m, vstop je pri 
3400 m. V steni je torej prva 
smer od leve proti desni nemška 
(Schneider—Singer 1932), nato 
Voucher (1966) in le malo proti 
desni Bournissenova. 

POINTE WALKER, znan po svoji 
znamenit i smeri v severni steni, 
ki so jo imenoval i nekoč med 
»tremi zadnj imi problemi« v Al-
pah, je samo v I. 1967 preplezalo 
nič manj kot 30 navez, med 
nj imi tudi španska iz Barcelone. 
Katalonca Ang lada, že dolgo 
znan tud i bralcem našega g la-
sila, in Pons sta se uvrstila med 
stotino plezalcev, ki so se upal i 
naskočiti ta orjaški steber g lad-
kih poči, plošč, previsov in strmih 
snegov. Nas ta legi t imaci ja še 
čaka, da jo dvignemo. 

AIGUILLE DIBONA v les Ecrins 
j e dobi la novo smer. Natanko 
30 let po prvi dirketni je nastala 
nova direktna. Splezala sta jo 
Pierre Chapoutot in Bernard 
Wyns. Oceni la sta jo s VI, večj i 
del je prosto plezanje, vendar 
sta 'rabi la 40 klinov, 20 pa sta 
j ih pusti la v steni. 

IZREDNI PRISPEVKI 

ZA PLANINSKI VESTNIK 

od 1. I. 1968 do 1. VI . 1968 

Pr ispeva l i so: 

Po 6 N din 

Ing. Lavrlč Rudi , Lipovšek M a r j a n , ing . 
Dob re A n d r e j , Smo le j V ik to r , Og r i nec 
Boris, K a l a n A lenka , Goršek Saša, Gre-
gorč ič Evgen, De lač V i l i , D imn ik Franc, 
Ž ibe r t Rudi , vsi iz L j u b l j a n e ; Ka j tna 

Jože, L i t i j a : Rutar Me tka , Lesce; Kram-
berger Bet i , Ravne; Ostan Boris, Bo-
vec ; Ti tan Evgen, Murska Sobo ta ; Ber-
i ič Leon, C e l j e ; Ka lan Janez, Z b i l j e ; 
Jer ina Darko , Logatec ; d r . Držečnlk 
Maks, M o r i b o r ; Vovk Drago , D o l ; Kovač 
Franc, Petrovče; V i dmar Ignac, Kamn i k ; 
Grobe l j šek Ludvik, Z a g o r j e ; Rode Vlček, 
V r h n i k a ; Vesel Franc, D o b ; H r i be rn i k 
Janez, Presterl M i h a . Bal ta Ela, Rauh 
M e t o d , Boga ta j Z la tko , vsi iz K r a n j a ; 
Roblek Branko, Sink Savo, Hafner 
V inko, vsi iz Škofje Loke; Meško Ma-
r i j a , P tu j ; Telcer Franc, Preva l je ; Str-
benk Da r i nka , Ve len je . 
Skupaj 222 N din 

Po 10 N din 

H u m a r Jože, Presl l i ka , Biz jak Kr is t ina, 
Sturm Vid a , Klun Jože, ing. J. Mas tnak , 
Sa jov ic M o j c a , Zupanč ič Stane, V a d n a l 
A lo jz , Skoda Janez, Pol janec Pavel, vsi 
iz L j u b l j a n e ; D i v j ak Jože, Kamn ik ; Šte-
fanov ič Rastko, Daka r . 
Skupaj 130 N din 

Po 12 N din 

Ing. Zupane Jernej , Stepišnik Edi, L jub-
l j a n a ; Frankovič Jela, Sevn ica; Kor i tn ik 
Franc, T rbov l j e ; D im i t r i j ev i č M i t o r a d , 
B e o g r a d ; Javorn ik Rafae l , N e m č i j a . 
Skupaj 72 N din 

Po 16 N din 

Mervec Franc, L j u b l j a n a ; Mec l lovšek 
Jože, Rogaška S l a t i n a ; V ivod Štefan, 
O točec ; Božič Jože, Koper ; i ng . Fink 
N i ko la , Zag reb . 
Skupaj 80 N din 

Po 20 N din 

Plen ičar V l a d i m i r , Koc i janč ič Ivan, L jub-
l j a n a ; Plan. društvo Novo mesto ; Cvet-
kovič Radovan, Va l jevo . 
Skupaj 80 N din 

Po 26 N din 

Dr . Zakra jšek Ve lena , Novo mesto; Turna 
Anka , Lovran; Sunčič Lojze, Bučkovci ; 
Bat ič Franc, D ivača . 
Skupaj 104 N din 

55,55 N din 

Vi tko Jurko, Do l p r i Hras tn iku . 

228,40 N din 
Dr . M i l k o Krašovec, Cel je . 

Honorarje so odstopili: 

Voge ln i k Franc, Maribor, 6 N din: Ku-
naver Aleš, L j ub l j ana , 12 N d i n ; M a t k o 
F i l ip , M a r i b o r , 10 N d i n ; D o b n i k a r Jože, 
L j u b l j a n a , 10 N d i n ; Krojcer Franc, Ja-
vorn ik , 15 N d i n ; pro f . Urš lč , To lm in , 
16 N d i n ; Vršnik Joža, So lčava, 16 N d i n ; 

Jarc V lado , L jub l j ana . 20 N d i n ; De-
lavec Avgust , Mo j s t r ana , 60 N d i n ; ing . 
Jože Jeienc, M a r i b o r 53,30 Ndin; ing. 
Franc Avč in , L j ub l j ana , 30 N d i n ; Krl-
sta Lehrman, 40 N d i n . 

Prispevki od 1. I. 1968 do 1. VI . 1968 
znašajo skupaj: 1260,25 Ndin. 

ZGODBE Z GORA 

PREZGODNJA HVALA 

Zgodi lo se j e to zimo. Smučina 
ob vlečnicah je zaživela v lepem 
nedeljskem dnevu. Ljubitel j i bele 
odeje raznih starosti, spolov in 
narodnosti so uživali, da je bi lo 
kaj. O b vznožju spusta se j e ne-
nadoma zbrala gruča. Smučarka 
močnejše postave je stokaje in 
jokaje skušala stegnit i nogo, ne-
kateri so j i odvezovali smuči, jo 
skušali postavit i na noge . . . 
Naš Lovro, znani in požrtvovalni 
gorski reševalec, je bil to pot 
zraven kot svoboden smučar. 
Takoj je bil pr ipravl jen. Toda po-
nesrečenka ni znala slovensko. 
Tudi nihče iz njene družbe. Bili 
so I tal i jani . Lovro si zato ni delal 
preglavic. Zlomi nog pri tak ih 
nedeljskih, neokretnih smučarj ih 
pa so nekaj navadnega. 
Brez zadržanosti, komplimentov 
al i pr iprav se je upogni l , poklek-
nil in ponudi l hrbet za prenos 
do koče GRS, da bi j o tam kot 
navadno pr ipravi l za prevoz v 
dol ino. Navzoči so se spogledal i , 
nekateri odk lan ja l i pomoč, drugi 
iznenadeni komentiral i značko 
GRS na Lovrovem puloverju. Toda 
Lovro je v svoji vnemi naložil 
ženo na hrbet, ki se ga je hva-
ležno oklenila z rokami okrog 
vratu. 

Hi t ro jo je spravil do koče. Tam 
pa je mirno stopila na t la in 
se zahval jevala. Lovro je bi l ves 
iz sebe. Šele to lmač j e tam raz-
vozlal zagonetko. Ženo je bi l pri-
jel krč v nogo. Ona in njena 
družba so se bi l i pač spri jaznil i 
s prenosom, češ kako izredno 
pr i jazna in požrtvovalna je naša 
GRS, celo nepoškodovane smu-
čar je prenaša do koče. Ko so se 
sporazumeli, je bi lo smeha za 
vso kočo. »Grazie, grazie!« so se 
zahvaljeval i I tal i jani , ponuja l i bu-
te l jke iz nahrbtnikov In vse je 
bi lo prav. 

K. M. 


