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80 LET SPD TRST 

Slovensko planinsko društvo Trst praznuje letos osemdeset letn ico. Tako čast i t l j iv jub i -
lej pa tudi marsikaj pomeni, med drugim tudi to, da se je društvo rodi lo že pod 
avstro-ogrsko monarhi jo, ko smo Slovenci živel i kot manjš ina v vel ik i državi in smo 
hrepenel i po narodni samobitnost i ; društvo je preživelo dve vojni , dvajset let fašist ične 
diktature, potem pa osvobodi tev Trsta, ameriško vojno upravo, pr ihod Ital i je, gospo-
darski razmah v letih od 1960 naprej do današnj ih »mirnejših« časov. 
Slovensko planinsko društvo so leta 1904 ustanovi l i v Trstu kot podružnico osrednjega 
SPD iz Ljubl jane, in sicer slovenski meščanski narodnjak i iz izrazito narodno ohrani t -
venih teženj, da bi Slovenci na svoj ih t leh imeli svoja kulturna in športna društva. 
Tist ikrat so v Trstu namreč delovala že tr i društva s planinskim delovnim programom, in 
sicer dve i tal i janski in eno nemško, vsa tr i društva pa z izrazito nacional ist ično težnjo. 
Edini način, da bi se lahko tržaški Slovenci ubrani l i take »teri tor ialne okupaci je«, je 
bi la ustanovitev lastnega društva, ki naj bi delovalo točno tako, kot so delovala druga 
planinska društva. SPD je označevalo steze, gradi lo je koče in razgledišča, skrbelo, da 
so se ohranjala Jedinska imena naših krajev, organiz i ralo je nastope, pohode v gore 
in tako naprej . To pomeni, da so osvoj i l i program, ki ga je na pol i t ičnem področ ju 
nakazal že dr. Henrik Turna, na f i lozofskem pa dr. Klement Jug. Po prvi svetovni vo jn i 
so za SPD iz Trsta nastopi l i hudi časi. Fašist ična oblast je društvo prvič razpusti la 
leta 1923, dokončno pa skupaj z vsemi drugimi prosvetnimi in športn imi društvi leta 1927. 
Zače lo se je i legalno delovanje članov SPDT, ko so med drugo svetovno vojno mno-
ž ično odšl i v vrste NOV. 

Po vojni pa je bilo t reba popr i jet i znova. Društvo so na pobudo Zorka Je l inč iča obnovi l i 
že leta 1946. Začelo se je p ionirsko delo na vseh področ j ih planinskega delovanja. Takoj 
so obnovi l i vse odseke, predvsem pa so se udeleževali delovnih akci j pri obnovi koč, 
ki so bil i med vojno uničene, pa tudi akci j za obnovo pr imorsk ih železniških prog. Loti l i 
so se planinskih poti na tržaškem, j ih markira l i in urejal i , da bi tako potrdi l i , da bivajo 
na tem ozeml ju še vedno Slovenci. 
Tudi po drugi svetovni vojni je imelo delovanje SPD Trst izrazito narodnoobrambni 
pomen. V poznejših, mirnejš ih časih je društvo razvilo in idealno uresniči lo svoje načrte, 433 



saj sodi med najakt ivnejše med društvi v zamejstvu. Dandanes as imi lac i ja Slovencev 
v Ital i j i ni več oči tna, skr i ta je, t iha in neopazna. In prav pr isotnost in delovanje SPDT 
naj bi se tej t ihi as imi lac i j i postavi lo po robu z vsemi svoj imi močmi. 
In tako so prišl i do svoj ih osemdeset ih let delovanja. Obletn ico bodo slavi l i delovno. 
Akt ivnost so okrepi l i že lani, ko je društvo sodelovalo na slovenski h imalajsk i odpravi 
na osemtisočak Anapurna I. Letos so v okviru tega jub i le ja odborn ik i društva pr i redi l i 
vsezamejske smučarske tekme »Zimske športne igre«, poleti pa se je več kot petdeset 
članov udeleži lo večdnevne ture-odprave »Aosta 84«, ko so obiskal i Matterhorn, Monte 
Roso in Gran Paradiso. Društvo je za 80-letni jub i le j razpisalo l ikovni, fotografski in lite-
rarni natečaj z motom: Med skalo in mor jem. Spomladi v pr ihodnjem letu pa bodo 
alpinist i SPDT šli na prvo samostojno zamejsko alpin ist ično odpravo na Himalajo, na 
sedemtisočak Anapurna South. 
Osrednja proslava tega zgodovinskega jubi le ja bo konec oktobra v Kul turnem domu 
v Trstu, ko bodo med drug im predstavi l i tudi dve knj igi, ki j ih je ob tej pr i ložnost i 
založi lo tržaško planinsko društvo. To je knj iga o bogat i zgodovin i društva Dušana 
Je l inč iča in knj iga z l i terarno planinsko vsebino Rafka Dolhar ja. 

SPD Trst 

Tržašk i p l a n i n c i 
na B ran i s K l e m e n t o m 
J u g o m . O d l eve : 
K l e m e n t J u g , 
t a j n i k SPD Trst 
M i r o s l a v Pre tna r 
(s to j i ) , 1922 a l i 1923 



SLEDOVI ŠTIRIDESETIH LET 
(Srečanje partizanskih triglavskih pristopnikov, avgusta 1944) 

dr. LEV SVETEK 

Ali je res že št i r ideset let od t ist ikrat, ko se je naša part izanska skupina povzpela med 
narodnoosvobodi ln im bojem na naš ponosni, n ikdar pokor jen i Triglav, s imbol slovenstva 
in hkrati jugoslovanstva? Al i ni bil res že skrajni čas, da se sestanemo udeleženci 
tega vzpona in skupaj obudimo spomine na ta dogodek, ki naj bi tudi tako izpr ičal 
nedotakl j ivost naše domovine in zagotovi l z najviš jega vrha Jugoslavi je, da bo kmalu 
osvobojena? In kakšno bo snidenje pet ih preživel ih tr iglavskih pr istopnikov, avgusta 1944, 
ki smo si prav za danes, v soboto 28. ju l i ja 1984, napovedal i srečanje po skoraj 
točno št ir idesetih letih našega vzpona na Tr ig lav? 
Takšne misl i so mi roj i le po glavi, ko sem se v zgodnj ih ju t ran j ih urah poletne sobote, 
28. ju l i ja 1984, odpel ja l iz bohin jskega Ribčevega laza, kjer navadno preživl jam poletn i 
dopust, proti Pr imorski, v prelepo bovško dežel ico, od koder smo tistega nepozabnega 
dne, v sredo 2. avgusta 1944, odšl i prot i Tr iglavu.1 Bil sem pri jetno utrujen, kajt i prav 
dan poprej sem si bil pr ivošči l vsakoletni obisk očaka Tr ig lava z bohin jske strani 
mimo Vodnikove koče in Planike ter s sestopom mimo Kredar ice do Rudnega pol ja j n 
od tam spet v Ribčev laz v Bohinju. Tako sem še pred našim srečanjem, sam še 
enkrat int imno doživel na vrhu Tr ig lava t ist i srh, ki nas je pred št i r ideset imi leti sprele-
taval po vsem telesu, ko smo stal i na našem svobodnem Triglavu in si dal i duška 
z davori jo »Od Urala do Tr ig lava«! 
Na železniški postaj i Bohinjska Bistr ica so mi obl jubi l i , da me bodo z avtomobi lom 
vred »potegnil i« skozi dolg i Bohin jsk i predor do Podbrda in mi tako pr ihrani l i ov inek 
preko Petrovega brda ali celo preko Vršiča do Trente. Na železniški postaj i je bilo 
t iste ju l i jske sobote kaj ž ivahno: v prelepem poletnem jutru so se namreč tam zbiral i 
bivši borc i Prešernove br igade in Jeseniško-bohin jskega odreda, ki naj bi na Jesenicah 
proslavi l i št i r ideset letnico vpada te br igade na jeseniško okupatorsko posto janko in 
hkrat i št i r ideset letnico ustanovitve Jeseniško-bohin jskega odreda. Z nekim bivšim bor-
cem, bogato ovešenim z odl ikovanj i , sva se zaplet la v živahen pogovor in kmalu 
ugotovila, da sva bila v septembru 1943 v skupni akci j i Prešernove in »moje« takratne 
Ljubl janske brigade, ko smo zavzemali belogardis t ično postojanko Tur jak . Sam sem se 
pozneje pr ik l juč i l pr imorskemu IX. korpusu NOV in POJ in svoj i takratni od loč i tv i se 
moram zahvalit i , da sem se pozneje lahko vpisal med tako maloštevi lne t r ig lavske pr i-
stopnike med NOB. 
Kmalu sem dočakal tovorni v lak iz L jubl jane, ki naj bi me popel ja l skozi Bohin jsk i 
predor. 
Po vi jugast i cesti sem se skozi Baško grapo odpel ja l proti To lminu in Soči . Dobro 
poznam to grapo, saj smo ob zadnj i si lovit i sovražni ofenzivi na enote IX. korpusa, 
spomladi 1945, dva dni in dve noči čakal i na vrhu levega brega Bače s celo vrsto 
korpusnih vojaških, sanitetnih in zalednih oddelkov, preden smo — v svoj part izanski 
dnevnik sem bil zapisal, da se je to zgodi lo na cvetno nedel jo 25. marca 1945 — 
pod noč prebi l i mimo sovražnikovih zased na desni breg Bače proti Zadlazu in Čadrgu 
v to lminske hribe in naprej proti zahodni Primorski. 
Nestrpno sem pr ičakoval snidenja s tovariši, zato sem vozil, kol ikor se je dalo hitro. 
Kmalu sem bil pr i obsežnem umetnem jezeru pri Luci j i . 
Zdaj sem končno tu, ob tebi, t i na j lepša slovenska reka in zame tudi naj lepša reka 
na svetu! š e imaš tu prav tako modro zeleno barvo, kot jo je bi l opeval gor išk i s lavček 
Simon Gregorč ič . Prav taka si še, kakor smo te občudoval i t ist ikrat, ko smo bredl i 
v temini brezmesečnih noči na poti v da l jn je kraje Rezije in Beneške Slovenije. 
Nisem si mogel kaj, da se ne bi ustavil na obcestnem razgledišču in si v miru »ogledal« 
kral jestvo Krna, pr iče to l iko bojev v I. in II. svetovni vojni. Tudi na njegovem vrhu smo 
bili sredi vo jne vihre 1. ju l i ja 1944,2 malo pred stoto obletnico rojstva pesnika Simona 
Gregorč iča. Glej, tam visoko nad soško dol ino raztreseno gorsko vasico; to je Vršno, 
Gregorč ičev rojstni kraj, k jer smo se redno ustavljal i na naši poti proti na jzahodnejš im 
mejam Primorske, Sloveni je in seveda tudi Jugoslavi je. Vselej smo ob takih pr i ložnost ih 
obiskal i tudi Gregorč ičevo rojstno hišo na Vršnem in zdelo se nam je, da jo še vedno 
preveva duh vel ikega, a nesrečnega pesnika, ki je preli l svojo srčno bolečino v čudovi to 
pesnitev »Ujetega ptiča tožba« in svojo nacionalno bolečino v neponovl j ivo, v iz ionarsko 
pesem »Soči«. 
Globoko pod vasico je večje naselje Libušnje, pod katerim je našel pri Sv. Lovrencu 
pesnik svoj poslednj i dom; nad n j im pa še ena najvišje ležečih pr imorsk ih vasic, nasel je 

1 O p i s t e g a vzpona g l e j v P l a n i n s k e m v e s t n i k u št. 11 iz le ta 1979 te r v s p o m i n s k i p u b l i k a c i j i »T r ig lav , 
go ra naš ih gora« , k i j e i zš la 1980 v s p o m i n 200- le tn ice p rvega p r i s t o p a »št i r ih s r č n i h mož« na T r i g l a v . 
2 G l e j o t e m v z p o n u zap is v P l a n i n s k e m v e s t n i k u št. 9 iz leta 1978! 



Krn pod samim krnskim stožcem. Tu je bi la med vojno točka, skozi katero smo pre-
hajal i iz soške dol ine preko Krnske Škrbine na Bovško in v Bohin jsko dol ino, pa v div je 
romant ično zasanjano Trento. 
S si lo umir jam čustva, ki j ih rojeva pogled na lepote tega planinskega raja. Čeprav 
že nekol iko zamujam, se še ustavljam ob prelepi Soči, p i jem lepoto Gregorč ičevega 
raja. O, ko bi se mogel spet povrnit i v svoja mlada leta, ko bi mogel še enkrat doživet i 
t isto prvo srečanje z Gregorč ičem in z njegovim hrepenenjem po planinskem raju pod 
Krnom, Batognico, š k o f i č e m in Rdečim robom! Zal nam ostajajo le spomini , ki počasi 
tonejo v sivino vedno bol j odmaknjenih dni in n o č i . . . 

Ura me je že krepko opozar ja la, naj se vendar le ločim od krajev svoj ih spominov. Še 
v Kobar idu sem se srečal z Gregorč ičem, upodobl jen im na kobar iškem trgu, potem pa 
me je kmalu spreje la prestolnica Bovškega — Bovec. Tu je bi la zadnja okupatorska 
posto janka v zgornjesoški dol ini, ki pa ni kaj prida moti la svobode bovške in t rentarske 
dežel ice. Do vasi Soče, tako razberem na karti, imam še kakih deset do enajst ki lo-
metrov vožnje, z avtomobi lom torej ne več kot petnajst, dvajset minut. Vendar se 
dosedanja kar dobra cesta zunaj Bovca sprevrže v pravi pravcati kolovoz, ki ne mine 
vse do vasi Soča. Ali ne bi ta dol ina, ki je bi la z vsem srcem vk l jučena v narodno-
osvobodi lno gibanje, zasluži la v to l iko letih po osvoboditv i bol jše usode v novih, 
svobodnih oko l išč inah? Al i ne bodo tudi kraj i od Bovca navzgor doživeli podobnega 
razmaha, kakor ga je v zadnj ih letih Bovec z bl ižnjo oko l ico in svoj im a lpskotur is t ičn im 
cent rom? Odgovora na taka vprašanja ni in ta dol ina s Trento vred še vedno čaka, 
da jo bo nekdo s čarovniško pal ico obudi l k novemu živl jenju, vsaj takemu, kakor ga 
je živela nekoč. 

Naše srečanje je bilo napovedano med enajsto in dvanajsto uro dopoldne v gost i ln i 
»Pri lovcu« v vasi Soča, 28. ju l i ja 1984. Ustavil sem se pred vhodom v gost i lno in po-
gledal najprej na vrt : nikogar ni od moj ih znancev! Tudi pred gost i lno je le nekaj mladih 
l judi, oči tno tujcev, ver je tno iz bl ižnjega avtomobi lskega kampa. Pa ja naše srečanje, prvo 
po št i r ideset ih letih, ni šlo po zlu? Je morda razlog starost, bolezen, dal java ali kaj 
drugega? Stopi l sem v vežo in odpr l vrata v gost i ln iško sobo. Glej : že se mi reži 
nasproti širok, dobrodušen Jocov obraz; kl jub še vedno vsestranski g ledal iški , f i lmski 
in estradni akt ivnosti , si je Danilo Turk, nekdanj i in še zdaj znani Joco, našel tol iko časa, 
da je pohitel na naš sestanek. In poleg njega — kol iko let ga že nisem videl — ozki, 
f ini prof i l Hermana Srebrniča, Soškega Trentar ja, takratnega župnika v vasi Soča in 
danes Solkanca v Novi Goric i . In v sredini — naša T i lka Domevšček, poročena Lojk, 
t ist ikrat pa akt ivistka Žarka iz Soče, še vedno mladostna in z vsem srcem Sočanka, 
čeravno se je že do lgo tega odsel i la na Škof i je na Koprskem. In v kotu? Kdo drugi kot 
Stane Škrabar z RTV Ljubl jana, skupaj s soprogo, avtor neštet ih zapisov in reportaž 
o naši neponovl j iv i narodnoosvobodi ln i vo jn i ! Tudi tokrat bo zabeležil in posredoval 
javnost i srečanje ene od treh part izanskih skupin, ki so med II. svetovno vojno stopi le 
na vrh Tr ig lava in izobesi le na Al jaževem stolpu našo zastavo v znamenje, da nismo in 
nikol i ne bomo priznali razkosanja, kakor so si ga zamisl i l i okupator j i v svojem pohlepu 
po krasotah prelepe Slovenije.3 

Pozdrav je bi l ganl j iv. Pogledal sem še enkrat po gost i ln išk i sobi : k je je še peti č lan 
naše takratne t r ig lavske odprave, naš zvesti sopotnik in kurir Jože Šebenik, ki je 
opravl ja l t ist ikrat za našo kul turno-propagandno skupino IX. korpusa ekonomske, nabavne 
in druge za našo telesno in duševno blaginjo pomembne posle? Tist i hip pa se je pred 
gost i lno ustavil imeniten taksi, izstopil pa je nihče drug kot naš nekdanj i kurir Jože, 
zdaj umni kmetovalec v Grčarevcu pri Planini na Notranjskem. In tako smo zdaj zbrani 
vsi preživeli t r ig lavski pr istopniki avgusta 1944, manjka le naš nepozabni Jožko Erjavec, 
po rodu Novomeščan, znan predvojni športnik, ki se je po vojni preseli l na slovensko 
obalo in tam tragično končal svoje mlado živl jenje . . . 

Kaj si žele povedati tovariši, ki so se po št i r ideset ih let ih zbral i na samem kraju 
takratnega dogajan ja? 
Pogovor je odkr i l , da imamo vsi, razen soškega Trentar ja, svoje družine, da smo 
(skoraj) vsi že v poko ju in da smo raztreseni po raznih kraj ih naše ožje domovine, da 
smo za svoja leta kar zdravi in aktivni in da smo prav vsi že dolgo pogrešal i srečanja, 
kakor je današnje. In potem smo prešli na glavno temo, na spomine na pohod, ki ga 

3 Po leg naše s k u p i n e , k i j e s t o p i l a na v rh T r i g l a v a dne 2. avgus ta 1944, sta b i l i na v rhu T r i g l a v a 
m e d n a r o d n o o s v o b o d i l n i m b o j e m š e s k u p i n a G r a d n i k o v e b r i g a d e ( konec m a j a 1944) in s k u p i n a 

4 J b J e s e n i š k o - b o h i n j s k e g a o d r e d a (20. o k t o b r a 1944). 



ni bil n ihče ukazal, temveč se je kot ideja porodi l v nas samih, ko smo v zatrepu Trente 
iz dol ine Zadnj ice nenadoma uzrli pred seboj silni stožec Triglava. Moramo, moramo na 
njegov vrh, smo se zaobl jubi l i t ist i hip, moramo pokazati tu j im zavojevalcem, da smo 
še vedno mi tu gospodar j i in da bomo to ostal i naprej. Naša zastava na vrhu Tr ig lava 
naj bi oznani la vsemu svetu, da bo pod svobodnim Tr ig lavom kmalu svobodna tudi 
ostala Slovenija, do skrajnih meja slovenskega živl ja, vse do Rezije in Beneške Slovenije. 
Naše srečanje v Soči je bilo hkrat i tudi pri ložnost, da smo ugotovi l i še nekatere 
podrobnost i tega vzpona, ki so se bile v teh št i r ideset ih let ih že nekol iko zabrisale. 
Ugotovi l i smo še enkrat, da smo tiste srede 2. avgusta 1944, opravi l i vzpon na Triglav 
v enem samem dnevu, ko smo odšl i iz Trente ob št ir ih zjutraj in se vrni l i prav t ja okol i 
šeste ure zvečer, prav ko je oznani l zvon pri sv. Mari j i v Trent i večerni ave. Da bi se 
nam moralo pridružit i še več trentarskih deklet, a so se ustrašile s labega vremena, ki 
se je napovedovalo. Da se je imenovala sedanja Tržaška koča na Doliču, mimo katere 
smo šli, takrat Morbengova koča. Da sva ubrala z Jocom direktno smer (dirett issimo) 
po južni t r ig lavski steni, ki je bi la zavarovana s tedaj že potrgano ž ico in več inoma 
izpui jenimi klini. Da je ubrala ostala četver ica staro i tal i jansko smer (t. i. c i rcolare destra), 
prav tako po južni t r ig lavski steni, se povzpela desno na jugozahodni greben Vel ikega 
Triglava in po tem grebenu prišla na vrh Triglava, s čimer smo pr ihrani l i skoraj polno uro 
časa. Da smo bil i ob enajst ih dopoldne že vsi na vrhu Triglava in tam iz polnih prs 
zapeli najbol j znani t r ig lavski pesmi: »Oj Triglav, moj dom« in »Od Urala do Triglava«. 
Da smo izobesil i našo zastavo na drog na Al jaževem stolpu, ki je oč i tno ostal — tega 
tedaj še nismo mogl i vedeti — od neke druge part izanske skupine, ki je bi la na 
Tr iglavu že pred nami (bila je to skupina Gradnikove brigade, op. avt.). Da smo spod-
kopali in vrgl i čez severno tr ig lavsko steno krivični mejnik nove nemško- i ta l i janske 
meje prav ob Al jaževem stolpu, da pa smo pusti l i stari jugoslovansko- i ta l i janski mejnik, 
ki je stal zahodno, bl izu izstopa iz južne t r ig lavske stene. Da smo se vpisal i v vpisno 
knj igo in označi l i smer »kam potujemo«, kratko in jedrnato: »V nove zarje.« Da smo 
ostali na vrhu Triglava pribl ižno uro in se, ko je v dol ini zazvonilo poldne, vrni l i spet po 
isti poti (čez Dolič in Komar), po kateri smo prišli na Triglav. 

Spotoma smo ustrel i l i mladega gamsa (to je stori l Soški Trentar z Jocovo puško) in ga 
menjaje se prinesl i v dol ino. V tedanj i Maksovi gost i ln i smo priredi l i gamsjo pojedino, 
Jo zali l i s pravim br iškim vinom in tako slavil i »zavzetje Trglava«. (»Izpraznil i ste mi,« 
je hudomušno dodal Soški Trentar, »skoraj vso mojo vinsko zalogo, tako da sem 
komaj rešil nekaj kapl j ic za nedel jsko mašo!«). 

Vse to si je zabeleži l na magnetofonski trak novinar Stane Škrabar za nedel jsko oddajo 
»Še pomnite tovariši«. 
V našo družbo sta se vkl juči l i tovarišici , ki sta bi l i t ist ikrat pr ič i naše turneje po 
Bovškem in Trenti. Ob tej pr i ložnost i smo se tudi fotograf i ra l i (žal pa na Tr iglavu tega 
nismo stori l i , da bi tako naš vzpon ovekoveči l i za »pričo zanamcem«). In ko sem se 
izdal, da sem bil prav dan pred našim srečanjem sam na vrhu Tr ig lava — to sem 
moral seveda dokazat i s tr ig lavsko razglednico z odt isnjenim novim t r ig lavskim peča-
tom pa s pečat i Planike in Kredar ice — ni bi lo navdušenju ne konca ne kraja. Slo-
vesno smo se zavezali, da bo pr ihodnje srečanje v pr ihodnjem letu kar na vrhu 
Triglava, če bo seveda zdravje in nas bodo ubogale noge. 

Čas je hitro mineval in tako je ostalo še marsikaj nedorečenega. Prvi je odšel takratni 
vodja naše skupine, Joco, ker je imel že zvečer predstavo na slovenski obal i (»show za 
turiste«, je dejal) . Kmalu nas je zapusti la tudi 2arka, zaradi bolezni v družini. Ostali 
tr i je, Soški Trentar, Jože Šebenik in jaz pa smo si ogledal i še prenovl jeno župni jsko cer-
kev v Soči , ki jo je prav t istega polet ja 1944 restavriral znani slovenski sl ikar Tone 
Kralj. Med freskami na stropu izstopa še posebej t ista z nadangelom Mihaelom, ki 
stoj i z eno nogo na glavi hudiča, ki s tremi s imbol i ponazar ja tedanj i t rojni nemško-
i ta l i jansko- japonski pakt, imenovan tudi »triparti tni«. Za tisti čas, ko vojne še ni bi lo 
konec, drzno dejanje. Vendar ne — pr imorski l judje so bil i t rdno na naši strani in čeravno 
je za to s l ikovno grotesko vedela vsa Bovška dol ina in vsa Trenta, se ni našel nit i eden, 
ki bi to izdal okupator ju . 
Spomni l i smo se tudi nedel jske maše v isti cerkvi, ki smo se je v zadovol jstvo župl janov 
udeleži l i tudi mi: t isto nedel jsko jutro sem nadomeščal cerkvenega org lar ja na koru in 
potem, ko mi je zmanjka lo duhovnih pesmi, sem zaigral na vel iko začudenje pa tudi 
v vesel je prepoln i cerkvi kar venček najbol j znanih part izanskih pesmi, od zanosne 
»Za vasjo je č redo pasla« pa do otožne »V t ihem gozdu ob tabornem ognju«. Tega 
Soški Trentar, t ist ikrat župnik v Soči, do danes ni mogel, pozabit i , kakor tudi ne, da so 
ga l judje spraševali , kdaj bo spet v nj ihovi cerkvi nastopi l part izanski orglar Zorin, da 437 



bi j im zaigral nj ihove naj l jubše part izanske pesmi. Žal smo se moral i od prelepega 
bovškega in naše Trnul jč ice Trente že čez nekaj dni poslovi t i in se odpravi t i čez Sočo 
in Učejo še v Rezijo. 

iše bi lahko obujal i spomine na tiste lepe, čeprav naporne in nevarne dni, ki smo j ih 
okronal i z vzponom na naš Triglav, pa smo že moral i misl i t i na slovo. Soški Trentar — 
Herman Srebrnič, naju je še popel ja l na kozarček pr istnega »brica« in ekspresno kavico 
k vdovi prav istega Flajsa, pri katerem smo takrat proslavl ja l i naš Triglav. Tudi ona je 
bi la t ist ikrat z nami in sicer kot novopečena uči te l j ica iz Beneške Sloveni je, ki jo je 
s lužba pr ipel ja la v Sočo, kjer je spoznala t rgovca Flajsa in se z nj im poroči la. 

V ihtavem pehanju za dobr inami tonejo počasi v pozabo tudi dogodki , ki so nam 
nekoč pomeni l i vel iko. Tudi vzpon na Triglav je danes nekaj povsem vsakdanjega in 
tako doživ l ja Tr ig lav le vsako leto množičen obisk t isoč in t isoč pravih, včasih pa tudi 
pr i ložnostnih planincev. Temu romanju sem tudi sam vsako leto nema pr iča, ko ob 
obletn icah part izanskega tr ig lavskega vzpona int imno podoživ l jam na vrhu Tr ig lava 
nadrobnost i iz t ist ih dni. Vzpon na Triglav, ko nisi vedel ali boš dočakal jutro, svo-
bodo, je ostal zapisan v srcu naši peter ic i do danes in bo najbrž ostal do konca naših 
dni. Prepr ičan sem, da to občut i jo tudi tovariši d rug ih dveh skupin, ki sta se povzpel i 
na Tr ig lav v podobnih okol išč inah kot mi. Zato bi bi lo nemara prav, da bi se srečal i 
vsi preživel i udeleženci vseh treh part izanskih odprav, ki so^ bile na Tr ig lavu v težav-
nih pogoj ih part izanskega vojskovanja. Še posebej zato, ker gre za generaci jo , ki počasi 
odhaja, hrani pa še vel iko, vel iko spominov . . . 

AA - TIN 
ANDREJ ŠTREMFELJ 

Zvečer, preden sem šel v Franci jo, sem nesel Katarino spat. Položil sem jo v njen 
»kurnik« in jo zakri l z odejo. 
A — t i ! 
Pros im?! 
Kam pa greš? 
V Franci jo. 
Saj vem! Kar pojdi. Saj te jaz pustim, pa mamica te tudi pusti. 
Nasmehnem se. Katarina zopet : 
Aa — ti i i , tokrat malce boleče. 
Tale hec pa že dolgo traja. Zato odgovor im z navel ičanim: 
Kaj? 
Ali mi boš prinesel v i l ičar ja? 
V i l i čar ja? 
Še v polmraku, ki v lada v sobi, v id im njene vel ike modre oči, kako se sveti jo. 
Ja, veš, Tone ga je tudi prinesel Roku, ko je bi l v Franci j i . 
Daj nehaj. 
Ja, v Franci j i imajo v i l ičar je, veš! 
A res? 
Ja, tam so take trgovine, kjer notri same igrače prodaja jo. Vel iko igrač! 
Bom. Sedaj pa zaspi. Lahko noč! 
Pr iprem vrata in od idem v klet pr ipravl jat nahrbtnik. 

Sl iko padca imam še vedno pred očmi.1 Popolnoma jasna je. 
Bil sem z nahrbtn ikom na ramah v previsnem ledu, še kak meter pred prehodom v po-
ložnejši svet. Led je bil najslabše kval i tete: zelo krhek, z vel ik imi luknjami in previsen 
v meter v isokih stopnjah. Cepin in baj lo sem imel zasajena v isti višini v previsnem 
delu stopnje. Ko sem bil z nogami še g loboko spodaj, sta me držala. Zaradi stopniča-
stega previsa sem moral nogo takoj dvigni t i zelo v isoko na stopnico. Tako sem težišče 
pomakni l preveč od stene. Oba naenkrat sta skoči la iz ledu, kot bi ju izstreli l iz kata-
pulta. 

1 Les Dro i t es 11. 3. 1984 — op . u redn . 



Sprva sem bil presenečen. Nič strahu! Pogled med nogami navzdol: ledeni ozebnik, 
po katerem sem priplezal gor, se mi je bližal z never jetno nagl ico. Zaradi previsnosti 
sem padal po zraku. 
Tema! Le za trenutek. 
Obvisim na ledu, z obrazom obrn jen im proti steni, malo nad Tomom in levo od njega. 
Na rokah mi visi ta cepin in baj la. 
Previdno premaknem noge. Leva je pod gležnjem neobčut l j iva. Ne uboga me. Po svoje 
bingl ja v praznino. 
Tomo. Z loml jeno imam. 
Skušam se opret i vsaj na desno. Ostra bolečina. Nemočno obvisim na vrvi. Tu vendar 
ne morem ostati. S cepinom in vrvjo se po trebuhu nekako pr iv lečem do Toma. Oko-
bal im ostra skalna rogla na stoj išču. 
Možgani dela jo z vso močjo. Kl inov za led imava le sedem, kajt i tisti, ki me je zadržal, 
bo ostal zgoraj. Sto petindvajset f rankov sem dal zanj ! Nehaj, hudič naj vzame sedaj 
franke. Če greva ob skalah, ko l ikor se da — morda? 
Čez dve uri bo noč. Tu ne bom preživel. Kri mi tako zastaja, da še jezika ne čut im več. 
Govor im nerazumlj ivo. Vmes jočem. Tako lažje prenašam obupne bolečine, ki so iz 
minute v minuto hujše. 
Kaj počneta doma Anže in Katar ina? Pa Mar i ja?! Zopet jočem. Tokrat zaradi nemoči , 
da bi vpl ival na položaj, v katerem sem. 
Spomnim se Scotta na Ogreju. Občudujem ga! 
V ušesih zasl iš im nežen Katarinin glas: A — ti, al i mi boš prinesel v i l ičar ja? 
Iz smeri Chamonixa pri let i letalo. V naj ini višini je, precej blizu stene. Tomo! Pokaži 
znak za pomoč. Tudi sam v vel ikem upanju dvignem roki v Y. 
Letalo izgine za grebenom. Hrup motor ja počasi zamre. 
Tiš ina! 
Kakšno neumnost si napravil , tepec. Sedaj pa adi jo plezanje za nekaj časa. Al i me 
bodo sestavi l i do Yalung-Kanga? 
Kaj bova? vpraša Tomo in takoj odgovor i : Spustiva se t ja le v skale, kjer je vsaj pol ica. 
Ja, samo napel jat i mi boš moral ž ičnico, sicer ne pr idem tja. Noge so neobčut l j ive. Ob 
vsakem najmanjšem gibu me strahotno zabol i . 
Hm! Odveži se iz te vrvi, pr ipni se v ta k l i n . . . 
Občutek imam, da bom omedlel . Napnem vse sile, da bi premagal slabost. 
Letalo se vrača, tokrat bl izu stene. Srce poskoči v upanju. Zopet mu kaževa, da sva 
potrebna pomoči . Še enkrat se vrne in odlet i v dol ino. 
Da bi vsaj prišel hel ikopter ! 
Noge so povsem neobčut l j ive, podobne so dvema kosoma lesa. Dvignem se na kolena. 
Tul i l bi od bolečine. Stiskam zobe in pr i ta jeno ječ im skoznje. Tomo odbi je vrhova 
ostr ih rogl jev, zaseka nekajkrat v led in mi »pol ičko« prekr i je z armaf leksom. Sedaj 
je bol je. 
Začnem se tresti po vsem telesu. Glasno drgetam. Ponoči bo pod minus dvajset! Mo je 
noge!? 
Tomo me še nekaj sprašuje. Nisem več sposoben m i s l i t i . . . 
Za moj im hrbtom zabi ja klin. Potem seka pol ico v led. 
Zakaj nisem šel po skalah? 
Prekleto, če sedaj ne bom nehal p l e z a t i . . . ! Seveda, če preživim tole sranje, se bom 
odloči l . 
Lažeš! Takoj , ko se boš izvlekel iz te godl je, boš misl i l na plezanje. 
Pribl ižno dvajset raztežajev sva naredi la, odkar sva prestopi la krajno poč. Led je bi l 
bol jš i , kot je kazalo od daleč. 
Za danes sem obl jub i l Mari j i , da j i bom telefoniral . Kaj neki počne doma? 
Hel ikopter ! Osel, pr is luhe imaš. Le kamen iz zgorn jega dela stene je odbrenčal 
v dol ino. 
Še nekajkrat s l iš im ropot hel ikopter ja, ki ga ni. Tako zelo si ga želim. 
Senca Droatov je že požrla argent iersko bajto. Začenja me zebsti v roke. iše vedno se 
tresem po vsem telesu. Glasno vzdihujem in škr tam z zobmi. Tako mi je laže. 
Tokrat se ne mot im! 
HELIKOPTER!! Zopet jočem. 
Blizu je že. Hitro je splezal naj in ih dvajset raztežajev. L jud je v njem nama nekaj 
kažejo. Spušča se. Stisne me strah, da naju bo zapust i l . Ne. To ni mogoče. 
Spusti! se je pod steno in odloži l enega reševalca. Al i bo sploh lahko prišel do naju, 
ko je stena nad nama tako strma? 
Je že tu. Peklenski ples se začenja. Hitro, natančno, skoraj brez napak. 
Reševalec z derezami na nogah in nahrbtnikom, pr ivezanim na pas, se spusti k Tomu. 
Zdi se mi, kot da se elisa hel ikopter ja dot ika stene. Ne v id im, kaj počneta za moj im 
hrbtom. Kmalu zagledam Toma, ki visi na jek len ic i pod he l ikopter jem in počasi drsi 
navzgor prot i odprt in i . Izgine v trupu, hel ikopter pa se spusti na ledenik in ga odloži. 
Reševalec se hitr ih kretenj spusti k meni. Nič hudega sluteč zadane ob moje noge. 
Glasno r joven je nadomest i hrup hel ikopter ja. 439 



Zanko mi vtakne skozi pas, pr iv i je mat ico na vponki in me pr ipne na jek len ico, ki že 
niha pod hel ikopter jem. 
Na svidenje Droati, pr idem nazaj! 
Malo se oddal j imo od stene, nato pa zopet nazaj. Jeklenica je že obremenjena z reše-
valcem. Čuden sunek strese hel ikopter , kot bi ga nevidna si la hotela potegnit i k steni, 
potem pa se z never jetno nagl ico oddal j imo od poledenelega poboč ja . 
Kasneje sem izvedel, da so bil i ti t renutki zelo kr i t ični. Reševalec je bil namreč privezan 
na vrv, ki jo je pozabil izpeti iz klina. Hel ikopter je potegni lo k steni, ko pa je hitro 
posredoval z nožem, ga je kar odneslo od nje. 
V živl jenju moraš imeti tudi srečo! 

KAKO NAVZDOL? 
LUKA KARNIČAR 

Je že tako, da včasih ne manjka vel iko do ponovnega odkr i t ja smodnika. So leta, ko 
je ena dejavnost bol j spoštovana, druga manj, ko čez nekaj let odkr i jemo spet t ret jo 
— v nekol iko drugačni embalaži ; in tako živi prva v njeni senci, čez nekaj let pa se 
vse skupaj spet p o n o v i . . . 
Skoraj pr ib l ižno tako bi lahko rekl i o letošnj i »iznajdbi«« alpinist ičnega smučanja, ki je 
sicer precej pr idobi lo na kakovosti , p ion i r j i te dejavnost i pa se niso rodi l i šele v sezoni 
1983/84. 
2e leta 1895 so bili s Šmarne gore izpel jal i prvi pravi pravcati turni smuk. Z leti je 
smučanje dobivalo vse več pr ivržencev, pa tudi vse več obl ik. Ves čas so p laninc i 
s smučmi obiskoval i zasnežene gore. In tako so se Franc Mrak, mL, Janez Brojan, 
ml. in Mit ja Košir leta 1973 prvi smučal i prav z vrha Tr iglava; leto pred tem pa Ljubl jan-
čan Rado Šer jak z Mt. Blanca. Sledi l i so zelo zahtevni smuki Tomaža Jamnika in 
Nejca Zaplotnika, pa spusti Trž ičanov; Lado Vidmar in Franc Mrak, ml., sta leta 1978 
opravi la prvi zahteven smuk zunaj naših meja po Pal lavicini ju v Grossg lockner ju , leto 
kasneje Matej Kranjc in Luka Karničar s 6040 m visokega Kitaraja v Andih in ne nazad-
nje ista dva pred letom dni smuk s Pika Komunizma (7400 m). V sezoni 1983/84 pa se 
je v alp in ist ično smučanje vk l juč i la f rancoska lestvica, po kateri naj bi take smuke 
ocenjeval i in s icer od S1 do S7. Hkrati s to lestvico pa smo zabeleži l i smuk Davota 
Karn ičar ja po zaledenelem Sinjem slapu pod Češko kočo, kar pomeni od l ično izhodišče 
za razlago ocene S7 po tej lestvici. 
Zelo slabe zimske razmere v stenah so lani tudi pri nas prenesle zanimanje za alpi-
nist ično smučanje v grape, žlebove in na slapove. Poleg tega pa je zdaj tu tudi 
možnost za oceno težavnosti opravl jenega alp in ist ičnega smučanja. 
Več stvari hkrati ustvari tudi zmedo in tako je zmeda nastala tudi pri ocenjevanju. 
Ver jetno bo treba ocenjevat i splošno težavnost, strmino, razmere in nevarnost skupaj, 
z eno samo oceno in sicer od S1 do S7 (S pomeni oznako za smučarsko oceno), kako 
pa je smučanje potekalo pa ver je tno z drugo oceno (A1, A2). Še zdaleč ni enako 
težko presmučat i steno s pal icami v rokah in strmino obvladat i s plužnimi, parale ln imi 
zavoj i ali z zavoji s skakanjem ali pa zabadati cepin v strmino in se tako spuščati . 
Gotovo pa bodo pr ihodnje z ime tiste, ki bodo povedale, kateri znaki bodo najbol je 
označevali težave in morda celo pogoje, v katerih je bi l izveden določen spust (smuk). 
Gotovo je, da je vsaka tura izvedena več ali manj v speci f ičn ih pogoj ih, zato naj bi 
ocena vel jala pač za objekt ivno dobre razmere. 

Ocene so torej novost, smučanje po gorah pa je znano že dolgo. S tem, ko smo spreje l i 
ocene, moramo spremenit i tudi »pravila« igre. Za te spremembe pa bomo gotovo potre-
bovali največ časa. 

Sto j im na konicah derez v navpičnem odstavku, prekr i t im s krhkim ledom in si na vse 
kr ip l je pr izadevam, da bi se potegni l iz tega nerodnega položaja. Samo dva metra in 
varen bi bi l pred nenehnim plazenjem, smuči na nahrbtniku pa bi se znašle na deviškem 
področ ju . Toda ni šlo. Plaziči so mi drsel i za vrat in me vlekl i iz ravnotežja; t reba je 
bi lo obrnit i . 
Bilo pa je prezgodaj, da bi se spust i l v dol ino, zato sem kl jub rahlemu poplesavanju 
snežink zavil v krajšo in varnejšo grapo ter izplezal smuk izza Škofove kape. Na lede-
nem skoku sem moral odvreči nahrbtnik, mimogrede sem razbil fotoaparat, vmes pa je 

440 bilo še nekaj strahu, in doživet je na tej turi je rodi lo nova h r e p e n e n j a . . . 



Več let je že tega, odkar sem bil pod t ist im skokom. Letos, na prvi spomladanski dan, 
sem se z bratom spet znašel tam. Spet je bi la žel ja le dva metra oddal jena od stvar-
nosti. Po da l jšem času sem le izprosi l dostop do Kupa Kočne, ki je bi l več 100 m 
višje. »Dovol jenje« sem dobi l le »za gor«, za spust pa se je bilo t reba odrini t i čez 
previsno skalno stopnjo s smučmi na nogah in pristal i v 55° st rmem sneženem jeziku. 
To pa niso mačje solze, š e posebej sem se tega zavedal potem, ko Davotu ni uspelo 
obdržat i ravnotežja pri doskoku. Kaj se je zaradi tega z nj im dogajalo, sem občut i l 
na lastni glavi, saj je le malo manjkalo, da mi je ni zabi lo med ramena. Tudi mene se je 
stena dobesedno otresla in vse, kar sem čuti l , je bilo, da mi bo zdaj zdaj odtrgalo glavo. 
Na srečo je ostala na svojem mestu. Le, ko mi je Davo prinesel izgubl jeni pal ici , sem 
v idel kar štiri. 
Pa bi bi lo dobro, če bi bi le res štiri. Nekaj tednov kasneje sem v Grapi (Povnova dol ina) 
zares eno izgubil (upam, da le do jeseni, ko bo skopnel sneg) in sem potem moral 
nekol iko počasneje pač, v g loboko pred i ra jočem se snegu, presmučat i to t isočme-
trsko globino z eno samo pal ico. Bloški smučar j i so moral i bit i kar pravi mojst r i 
v ravnotežju . . . 

Prav gotovo ni a lp in ist ične ture, na kateri ne bi kaj novega doživel in spoznal. 
Na pr imer — v smeri Izgubl jene r o k a v i c e . . . 
Nekaj dal jš ih in nekaj krajših ledenih odstavkov in proti vrhu strma, pl i tva grapa 
zbi tega snega. Vzpon, kot si ga pozimi lahko vsak le želi. Navzdol pa ravno to l iko, 
da se nismo srečal i z angelčki . Usodni so bil i čevl j i , čeprav piše na nj ih »extrem«, saj 
so s svoj im š i rok im podplatom kar precej štr lel i čez robove smuči. 
Kar kmalu pod vrhom se je začelo. Davo je pel jal naprej . Izpod smuči se je le sem in 
t ja odval i l kak drobec trdega snega. Igro ravnotežja so spreml ja l i rezki glasovi ostr ih 
robnikov. Palic kar naenkrat zaradi topih konic nisem mogel več uporabl jat i . Začut i l 
sem, da mi zmanjku je opore in še bol j sem prenesel težo na robnike. Toda — na 
nj ihovem mestu so se znašli robovi podplatov in takoj sem bil že nekaj metrov 
nižje. Obrni l sem smuči skoraj po vpadnic i . Ob robeh je ostalo še nekaj nesplazenega 
snega. S prece jšn jo hi trost jo sem se znašel v tem snegu, ki pa se je tudi t ist i t renutek 
nameni l v dol ino — čeprav mi ni bi lo nič za tako vožnjo . . . na srečo se je v pravem 
času in na pravem kraju znašla skromna ogul jena v e j a . . . 
Spodaj so plazovi pod ledene skale nanosi l i dost i snega in vsi doskoki so se varno 
iztekl i . 
Ver je tno pa je prav v skokih in v ozkih, zelo st rmih žlebovih, kjer se moraš včasih tudi 
po nekaj metrov spusti t i naravnost navzdol in potem »vkl juči t i« tak ali drugačen ustav-
I jalni manever, t ista draž, ki jo lahko pr imer jamo z naj težj imi odloči tvami v suhi skal i , 
z odr ivom, z zmajem, padalom, le da je tu najmanj možnost i za varen pr istanek. 

Prav tako, zaledenelo, stopničasto skakalnico v g lobino, je predstavl jal slap v Malem 
vrhu (skrajna točka SZ grebena Kočne). 
Sobota je. Po dveh dneh je tudi tega dne sneg še kar naletaval in to v debel ih kosmih. 
Iz sten so skozi neprodirno meglo pr ihajal i zvoki bobnečih plazov. Več kot meter novega 
snega je dovol jeval le obisk slapa v grapi, ki jo obda ja gozd. 

A l p i n i s t i č n i s m u k i 
v S s ten i K o č n e 
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Tiho ostaja za nama g loboka gaz. Utapl java se v mokr ih snežinkah. Ko nekako zaslutiva 
pod nama grapo, natakneva smuči in se previdno zapel jeva do vrhnje sveče. Ni mi 
vseeno, da sva brez cepinov. Led se zelenkasto sveti, na vsaki s topnic i pod strmim 
ledom pa so nagrmadeni vel ik i plazovi. Oziram se navzgor po novih plazovih in če bi 
se pr iplazi l kol ikor to l iko vel ik, bi imel vsaj dober izgovor za umik — tako pa . . . 
Odr inem. Noge in smuči pot isnem naprej, roke š i roko narazen — za nekaj t renutkov se 
napnejo vse mišice in vsi živci. Globok sneg ustavi drsenje, sam imam nekaj težav 
z ravnotežjem, a se le počasi vse umiri. 
Skrbno in zdi se, počasi, ponavl java isto pravzaprav na vsakem skoku. To, da sva 
povsem premočena in da še kar naprej sneži, nama ni več mar. Vendar — opozor i lo 
božje previdnost i s ledi na zadnjem skoku. Svari la je bil deležen Davo. Pri doskoku 
so se mu odpele vezi in kot iz topa je poletel prot i robu grape, proti skalam. Posledice 
f izikalne zakonitost i sta prepreč i la mehak sneg in čelada. 
Težav je bilo konec, na misel pa so nama prišl i plazovi in kar naenkrat se nama je 
zelo mudi lo . . . 

V desnem žlebu ali v Mladinski , kot imenujemo to smer, sem bil spet sam. Lep dan 
je bil in prav na najv iš jem vršičku grebena me je pr ičakalo sonce. Spotoma sem meril 
tudi naklonino (44 do 50 stopinj). Odl ične Drejčeve smuči in ozki tekmovaln i pancer j i 
so zagotavl jal i varen spust, saj je bilo tehniki zadoščeno. Vse je bilo odvisno od mene 
in na srečo mi je šlo dobro »od nog«. Od vrha pa prav do zadnje krpe snega pred 
domom, so zavoj i s ledi l i drug drugemu, v prav zares odl ičn ih snežnih razmerah. 
Kot za vse opisane ture, je tudi za to vel jalo — naj si izposodim besedo iz prostega 
plezanja — »čisto« smučanje. Brez vrvi, brez cepina in prav bi bi lo, da bi se na tak 
način preizkušal i v stenah. (S tehniko je najbrž vsako steno tudi navzdol možno »pre-
magati«, če pa so pri takem manevru še smuči na nogah, pa najbrž ni pomembno) . 
Ostanimo torej raje pri smučanju in ne pri spuščanju, sicer bo »prehitro« zmanjkalo 
pravih problemov. 
Toda, komu naj ver jame tisti, ki še nikol i ni bil na Kočni? Naj ver jame t istemu, ki bi se 
t ja pr ipel ja l s he l ikopter jem in bi dejal, da je »naj, naj«, al i pa naj ver jame t istemu, 
ki pr ide na vrh vedno v potu svojega obraza in tudi reče, da je to t isto »naj, naj« . . . ? 

(Opomba: Vsi opisani smuki so iz severne stene Kočne, 2545 m): 1 — smer Izgubl jene 
rokavice, ocena S5, 2 — smer Izza Kupa Kočne, ocena S6/S4, 3 — Izza Škofove Kape, 
ocena S4/S3, 4 — Spomladanska, ocena S5/S4, 5 — Grapa (Povnova dol ina), ocena 
S4/S3, 6 — Spominski smuk N. Zaplotnika, ocena S6, 7 — Široka dol ina, ocena S2, 
8 — Desni žleb, ocena S4. 

VELIKA PAKLENICA MED PLEZALSTVOM, 
ALPINIZMOM IN MLADOSTJO 
MILAN VOŠANK 

Starigrad. Pri jazno dalmat insko mestece; razpotegnjena vrsta znači ln ih kraških hiš — 
nizkih gradenj, ravnih streh ali pokr i t ih s težko valovito opeko — ob obal i čistega, 
modrega morja. Ravno pravšnj i kraj za poči tn iške dni. Dovolj miru, pa tudi eksot ike in 
sonca je. Ne iščejo zaman romant ičn ih večerov na osaml jenih obalah in v jasnih 
t ih ih nočeh. Lepote narave: zelena obala, na videz gol i otok Pag, poln peska in kame-
nja; onstran zaliva in na drugi strani, v ozadju, v zaledju, sivi vrhovi Velebita. In dovol j 
krčem je. In pri jaznih l judi. Folklore: starejši — pa tudi še nekaj mlajših — v temnih 
oblači l ih, s pletenimi bisagami na hrbtih. Nemirni osl i in mule. Čreda ovac. Dvojnost ! 
Svet, kakor da se šele prebuja iz zastarel ih običajev, ki pa so že t rdno zakoreninjeni , 
in svet modernega turizma. Vse obenem. Skupaj. Nenavadno, a vendar že popolnoma 
vsakdanje. 
Pazl j ivemu opazovalcu oko l ice ne uide nenadna presekanost grebenov Velebita. Kanjon. 
Kdo bi porekel, da se tam zadaj svet skalovja nenadoma razširi v pr i jetno dol ino 
s slapovit im potokom in t ravnat imi jasami, obdanimi z gost im zelenim grmov jem in drev-
jem, ki se ponekod uspe zarasti tudi sredi vel ikih strmin in suhega pečevja! Kontrasti 
barv in navideznega nasprot ja, a ob iča jna usklajenost narave za to "geografsko področ je . 
Vel ika Paklenica. 



Dogodek izpred petih let (ob več obiskih kanjona Vel ike Paklenice so mnogi doživ l ja j i 
v spominih zbledeli , ostal i so le nekateri, iz jemni, a nadvse pri jetni, tudi slednj i , opisani). 
Nek je ob robu kanjona, ob iz kamnov zloženi poti navzgor počasi pr ikoraka starec, dal-
matinski očak, oblečen v groba domača oblači la z obvezno bisago čez ramena. Gonjač 
mul in oslov. Pastir ovac. Drvar. Kol ikokrat je že prehodi l ta kanjon! Ko_ je bil ta svet 
še povsem neznan in prepuščen samosvoj i usodi predvojnega časa ter še prej. Ko so 
te dalmat inske zaselke povezovale le ozke kolovozne poti in steze za mule; ko so l jud je 
marl j ivo zlagal i kamenje v ograde in na ta način krči l i ž iv l jenjski prostor za drago-
ceno plodno zemljo. Časi vel ike revščine so bil i to. Zelo malo govori naša zgodovina 
o tem. Vemo za vel ike spomenike in junake: Dubrovnik, Split, Trogir, Zadar, vemo za 
senjske u s k o k e . . . Al i vemo tudi za živl jenje mnogih dalmat insk ih vasi? 
Oblast je tu pobirala !e davke! Suhi kraški svet je od prebivalcev, da so se preživel i , 
ter ja l veliko. Zelo vel iko. In zato je mnogo l judi odšlo. Čez mor je ali na cel ino. Mnogi 
za vedno. Mnogi so se izgubil i . Danes kamnite ograde samevajo. Od večj ih cest odmak-
njeni zaselki pod strminami Velebita počasi preminevajo ali se le še za si lo ohranja jo 
kot pastirske planine. Mnoge nekdanje poti prerašča grmov je . . . O vsem tem je govori l 
starec. In še, kako je bil pr iča prvim posegom v prvobi tnost kanjona. In kako se je, 
začudeno sprva, zaziral v neznance, v plezalce, ki so iskali prehodov v ostenj ih oko-
l iških vrhov. Manita kuku, Aniča kuku, Čuku, Debelem k u k u . . . Videl je t ragedi je 
in poslušal kr ike vesel ja plezalcev na vršnih grebenih. Vsak dan — skorajda — ga je 
vodi la pot skozi kanjon. Nič ni moglo uiti n jegovim pog ledom in razmišl janjem. In 
še vedno je tu: v samotnih dneh, ko le bur ja tul i skozi kanjon, in sredi množice ple-
zalcev in turistov. Čas ga je zaznamoval. Kakor neopazen je, a je tam. Pa še mnogi 
n jemu podobni , čeprav se z leti počasi, t iho poslavl ja jo. 

Leta 1940 so bili preplezali prvi smeri v stenah Vel ike Paklenice. Najprej srednj i 
raz v Manita kuku, nato — še danes ob vsem ostalem naokol i , vendarle klasična smer 
— Brahmova smer v Aniča kuku. Vojna vihra je prepreči la nove poskuse in šele leta 
1955 se plezalci spet povrnejo. Spl i tčani. V zahodnem, de loma poraščenem in polož-
nejšem predelu Aniča kuka, je preplezana Spl i tska smer in zatem — dve leti kasneje 
— v osrednjem, najbol j strmem, pa tudi naj lepšem predelu iste stene, Mosoraška smer. 
Smer izrednih naravnih prehodov in danes vsekakor upravičeno med najznamenitejš imi. 
Šele leta 1960 se plezalci ozrejo po sosednjem, niž jem in manj opaznem Čuku. Obiska 
je deležen še Debel i kuk. Kasneje so preplezane še druge stene: Jurasova glavica, Kuk 
od Zagona ter nekatera manjša pečevja. 
Tako se je torej pr ičelo osvajanje paklenišk ih sten: postopno in počasi, a z leti so 
plezalski rodovi vedno bol j prodiral i v prelestno dol ino. Osrednja pozornost — medtem, 
ko tudi preostale stene niso samevale — je bi la namenjena Aniča kuku (in še vedno je), 
severnemu in severozahodnemu področ ju . Najsl ikovi te jš i steni ne le v Paklenici, ampak 
na ce lo tnem področ ju Velebita. Steni, ki se je z leti po svojem slovesu pr idruži la drugim 
viš j im in imenitnejš im alpskim ostenjem. Že leta 1961 so tu spet na delu hrvaški ple-
zalci : stena dobi prvo šestico — Velebi tsko smer. Obe smer i : Mosoraška in Velebitaška, 
sta bil i preplezani v območ ju Klina, predela stene, ki je tako poimenovan zaradi svoje, 
k l inu podobne obl ike. In tako se je zgodi lo, da je bi lo samo še vprašanje časa, kdaj 
bo preplezano centralno, središčno območ je te kl inaste tvorbe, ki je navkl jub navpič-
nosti in previsnosti z vrsto razpokami, daja lo upanje. Pa, moralo je preteči še nekaj let. 
Jeseni 1966 so tu spet hrvaški plezalci. Uspelo j im je v št i r ih dneh. Vel ičastno de jan je 
vol je in poguma. Nastala je smer never jetnih plezalskih lepot težavnih prehodov. Smer 
je danes že ena od tist ih, v kateri se preizkušajo prost i plezalci (razvoj gre nezadržno 
naprej!) . Dve leti kasneje pr idejo na osrednje pr izor išče še Slovenci, ko se prejšnjo 
sezono že poskusi jo v skra jnem zahodnem delu ostenja: Akademska smer. Preplezana 
je L jub l janska smer v severni steni, tudi z mesti šeste stopnje vmes. Pa takoj zatem še 
ena nova, kratka in težka: Sažeti smer, soseda Akademske. Potem pr idejo prva sedem-
deseta leta. Tr iumf : dve veliki smeri Hrvatov. Izredni šest ic i z vel iko tehniko. Jenjavi 
smer in skora jda never jetno de jan je : uspel vzpon po večidel previsnem razu Klina. 
Podvigom se znova pr ik l juč i jo Slovenci z Vražjo smer jo. Še isto leto (1973) ob išče jo 
kanjon Nemci : nova smer v območ ju stene, imenovane Steber. Smer za malo kladivo. 
Nov, ekstremnejš i podvig. Samo leto kasneje spet vel ika smer v območ ju Trapeza po 
vel ik i poševni razpoki (zajedi). Forma Viva. Tokrat spet slovenski plezalci, ki postaja jo 
tu vse bol j dejavni, dokler v steni dokončno ne prevladajo z iskanjem poslednj ih veli-
kih problemov. 

V podobo stene se je zarisovalo vse več črt. Vse več drznih dejanj , v danih razmerah 
in moči plezalcev, predvsem vrhunskih športn ih dosežkov. Ne bi v tem zapisu po letnicah 
našteval i naprej. Uvodno de jan je — uvertura — je opisano. Sledi pestro vsakoletno 
nadal jevanje. Paklenico je t reba doživeti. Občut i t i utrip tega nadal jevanja. Naslednj ih 
dejanj brez scenar i ja te neskončne, te nikol i dokončane drame. Paklenica postaja in je 
vel iko pr ibežal išče, velik prostor za mala in vel ika dejanja. Za vse žel jn ih plezalskih 443 



dejanj, čustev in sreče. Paklenica je prostor za zbiranje. Morda tudi hotenega ali neho-
tenega tekmovanja. Paklenica je prostor preizkušanja. Tu mnogi začenja jo svoja 
iskanja v steni. Kjer mnogi srečajo resnico o vrtoglavih višinah. Nekater i ostanejo zvesti, 
drugi odidejo. Pakleniške stene so t rdo garanje dobr ih in najbol jš ih — plezalcev pro-
stega sloga. Pakleniške stene so lahko tudi vel ika arena za iskanje smisla a lp in izma 
(bolje — plezalstva). Pakleniške stene so vel ika koristna šola na poti do vel ik ih gora 
in ostenj. Ob vsem naštetem pa je še obi lo osebnega zadovol jstva, radost i in veselja. 
Lastne sreče. Pri jatel jstva. Tudi žalosti in razočaranja ne smemo pozabit i . 
Kanjon Vel ike Paklenice pa vendar ne sme bit i samo za plezalce. Nepr imerna misel 
je to. Sem v t rumah pr ihaja jo vsi l jubi tel j i narave. Bi lahko rekl i še neokrn jene?! 
Sem že prodira množični tur izem. Leta 1949 so bili kanjon proglasi l i za naravni park in 
ga ustrezno zaščit i l i . Njegovo ime pr inašajo tur ist ični prospekt i kot znamenitost ob Jad-
ranu. A tur izem ostaja le v dolini. Vsa okol ica, okol iško hr ibovje, j e še prvobi tno ohra-
njeno, č isto in divje. S pr i ja te l jem sva nekoč ogledovala to nedotaknjeno naravo. Kot 
plezalca sva takoj opazi la nekaj manjših, odmaknjen ih osteni j , po videzu zanimivih za 
plezanje. Pa je dejal, naj bi družba, žel jna divj ine, pustolovščine in avanture, pr iš la sem 
gor, se utabor i la nekje ob vodi, in bi zaživela s tem svetom. Te misl i ni izrekel pomešča-
njeni človek, ki beži in išče idealne prostorske drugačnost i? To je ž iv l jenje! To je 
smisel! Iskanje pestrost i ! To l iko lepega nam je tako rekoč pred pragom. Treba je torej 
Paklenico doživeti. Potem se tudi vračaš! 

Posedela sva s starcem na skalah ob poti. Bilo je med prvomajsk imi prazniki in zato 
zelo živahno. Mimo naju so nenehno hodi l i alpinist i in v vseh ostenj ih je odmevalo 
od klicev. Nabasal si je v p ipo domačega tobaka, da je po okol ic i ostro zadišalo. Govor i l 
je in poslušal sem ga. Vedno rad poslušam starejše l judi. Kamnita stopničasta pot, 
ki so jo v strmem delu kanjona v šestdesetih letih zgradi l i vojaki, ga utruja. Včasih 
je bi la le steza. Vedno ob l judeni kanjon ga radost i : tu je živl jenje, je živahnost, je 
mladost, je napredek; al i često se še napot i na skr i te steze, t ja gor, k jer je pravi Vele-
bit. Tam, da je takšen mir, da je pri srcu tesnobno. Tam bo še do lgo tak mir. Tam se 
drevesa še podi ra jo od starosti . Mladi domačin i ne hodi jo več to l iko v ta svet. Stare 
kamnite baj t ice in ml ini ob potoku Vel ika Paklenica vzdolž ce lega kanjona molč i jo 
in nekoristno samevajo (spomeniki preteklost i !) . Vel ika cesta (Jadranska magistraia) 
je spremeni la tudi način ž iv l jenja in miselnosti . Tradic i je posta ja jo znamenitost i za 
turiste. 
Potem je starec naenkrat utihnil in odšel. Majhen in zgrbl jen na prvi pogled, s prevel iko 
bisago na hrbtu in težko grčavo pal ico, a korenina prožnega koraka in jasnih misli. 
Bogve, kol iko je star! Je še prava podoba tukajšnje Dalmaci je? 

Pakleniški dan. Prepisano z iztrganega neznatnega lista, kar je nastalo v nekaj minutah: 
Sončni sobotni popoldan konec maja. Mor je, skr i to spodaj onkra j skalnih grebenov, 
mora bit i sedaj mirno. Valovi ne rohne več in ne butajo ob bregove, kakor so dan in noč 
poprej , ko so nalivi naredi l i pokra j ino turobno in mračno. Neverjetno, kako postane 
č lovek take dni otožen, že kar obupan in brez vol je. Zaman sva s pr i ja te l jem Bor isom 
hodi la pod steno. Pozno popoldne sva hitela do samega zatrepa kanjona, kjer se 
poboč ja dvignejo prot i velebi tsk im grebenom in vrhovom. Do Bor isovega doma; skupina 
mladih je bi la tam. Skušal i so bit i veseli. Temni oblaki pa so si l i l i navzdol. Mrači lo se 
je, ko bi moralo si jat i še sonce. Nazaj sva morala teči, da sva utekla novemu nalivu. 
Danes se je nebo od mor ja sem navsezgodaj razjasnilo. Kakšno vesel je v duši nena-
doma. Prišlo je vel iko alpinistov iz Slovenije. Kanjon je t reba počist i t i . Sonce in blag 
veter pa sta sušila stene. Pr ičakovanje je naraščalo. Mar nisva pr iš la zaradi tega 
sivega, t rdega in ostrega pečevja! 
Sedaj je že vse opravl jeno. Preplezala sva Centralni kamin v Čuku. Smer dobre četr te 
stopnje z nekaj izrazito težj imi mesti. Tr isto metrov. Ravno pravšnja za začetek. In še 
prva vel ika smer v suhih skalah letos. Nekaj tesnobe se ne more kar takoj razblinit i . 
Moči je dovol j . Telo in misel se kmalu privadita in uskladita. Ples nad g lobino. Klini, 
zatiči. Pričakovana zgodba. Premišl jeni gibi. V igro se vse bol j vr ivajo prebl iski veselja. 
Začelo se je tore j ! 
Po stebru se povzpneva v dno kamina. Nekaj mokrote ob zagozdeni previsni skali ter 
v ozki špranj i . Ritem se za hip upočasni . Nato sva že v vršnem delu. Pod grebenom 
zvijeva vrv, potem pa se čezenj zazreva v morski zaliv. Zdi se never jetno blizu. 
Povsod naokol i plezajo. Živahno je, najbol j v belem Stebru Aniča kuka; skorajda tako, 
kakor za prvomajske ali novembrske praznike. 
Sedaj torej počivava v taboru. Na travnati ravnici ob potoku, kjer sva postavi la šotor. 
Potok venomer šumi. Navadiš se tega šuma. Tudi pt ice venomer pojejo. Prisluhneš j im 
in zavedejo ti misli. Govoriva o domačih kraj ih, tamkajšn j ih gorah, o domu, otrocih, 
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nama. Potem nenadoma c ing l jan je zvoncev. Karavana oslov in mul, obi ra je se, korači 
mimo. Tovor i jo za Borisovo kočo. Rdeče vino v bel ih steklenicah se blešči v soncu. 
Šele daleč za nj imi pr idejo gonjač i . Ti so plezalcev že vajeni in glasno se pozdravimo. 
Vse naokol i stene. Anica kuk. Največj i . Kakšna vel ičastnost pečevja. Vel iki oder, k jer 
lahko sede v taboru, opazuješ igre plezalcev. Spodaj prot i mor ju — od tu majhen in 
neznaten — Čuk. Naprej po dol in i Jurasova glavica in na drugi strani Manita in Debel i 
kuk. Ob vznožju Manita kuka se skr iva vhod v vel iko kraško jamo — Manito peč. Ostale 
stene se ne vidi jo. Le daleč v ozadju grebeni Velebita. 
Je sploh potrebno vprašanje, kaj iščejo alpinist i , l jubi tel j i narave, vsi ob iskovalc i 
v Paklenic i? 
Jutr i se bova poskusi la v eni od težj ih smeri v Aniča kuku. Da bi le vreme držalo! 

Kaj torej potemtakem Paklenica sploh pomeni in predstavl ja? Mnogi starejši alpinist i 
odk lan ja jo misel, da bi obiskal i ta kanjon in celo tam plezali. Razlagajo, da to niso 
prave gore, da to ni pravi alpinizem. Iz tega stal išča — popolnoma upravičeno! Pakle-
niške stene so prostor in področ je izrazitega — ozkega plezalstva. Beremo tudi takšne, 
zanimive misli o tukajšn jem plezanju: Plezanje zaradi plezanja! Vendar so mnogi, 
navkl jub pomislekom, odšl i t ja dol in nekater im se je kanjon pr i l jubi l , drugi se ne bodo 
več vračal i . Odvrni l i sta j ih morda množičnost v tabornem prostoru in predvsem 
v stenah. (V Paklenici je ob neprazničnih dneh tudi samotno!) Pravi — vel ik i a lp in izem 
— takšne izrazite množičnost i v ostenj ih le še ne pozna! 
Pa pust imo odvečne misl i . Vsakdo, ki Paklenico pozna, naj še morda premisl i sam! 
Vsakomur, ki obiskuje to področ je , so se sčasoma izobl ikoval i do ločeni in razl ični 
pogledi ter spoznanja. Vsakdo bi lahko napisal svojo zgodbo, pisal svoje pakleniške 
dnevnike, o b č u t e n j a . . . 
Zapisi iz mojega dnevnika govore tudi o potovanju v Paklenico, o prvem potovanju 
v ta del Dalmaci je. Kakor ekspedic i ja je bilo, ko smo — koroški alpinist i — potoval i 
preko vse osrednje Bosne z v lakom do Zadra in nazaj do Starega grada z avtobusom. 
Ko smo nato vsak z dvema nahrbtn ikoma potoval i po prašni cesti v kanjon. Trhel t ram, 
na katerem je ob vhodu pisalo »Nacionalni park Paklenica«, so sedaj že zamenjal i 
z uglednejš im. Zavidal i smo t ist im z avtomobi l i , ki so se lahko zapel jal i vse do prvih 
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sten, do kamnite poti nekaj sto metrov pod taborn im prostorom. Parkirni prostor 
je bi l t ist ikrat še zanikrn, danes je tudi ta preurejen in razšir jen, s tab lami ob strani, 
k jer v več jez ik ih lahko preberemo parkovna pravila. In dnevnik govori še o nočni vožnj i 
mimo Pl i tv ičkih jezer. In o nekaj vožnjah po vi jugavi obaln i cesti , podnevi pr i jetni ob 
razgledih po morju, zalivih, otok ih in mestih ob poti : Star igrad, Karlobag, Senj, Crikve-
nica, Novi Vinodolsk i , R e k a . . . Ponoči otožni in monotoni , iz ovinka v ovinek (vožnja 
brez konca in kraja). Zapisi iz mojega dnevnika govore še o prvih vzponih v Čuku 
in An ica kuku. Vel iko je napisanega o prvem plezanju po Mosoraški smeri v navezi 
s Francetom. Bi la je pred tem dolga noč brez spanca in tesnobno pr ičakovanje ju t ra 
(kakor nekje v mogočn ih Alpah). Nato pa tol iko vesel ja v steni. Leta po tem prvem 
vzponu sem pozneje jeseni vodi l preko smeri Jerco (spet je vel iko napisanega). V prvem 
mraku sva izplezala in uzrla prelepo s l iko: barve — prel ivanje rdečega zahodnika 
s temno plavim mor jem in že črnim nizkim zaledjem (nepozaben pogled od t istega 
drevesa pri izstopu iz smeri, ki bo za vedno ostal v spominu). Takoj naslednj i dan 
z Mat jažem preplezava Velebitaško smer. In že naslednjo pomlad — vzpon z Maričo po 
Kl inu (bojazen pred neznanim in težkim, vel ika vol ja, vesel je na vrhnem robu, čest i tke 
pr i jatel jev, zakl juček v krčmi v Star igradu . . . ) . Med vrst icami berem še o doživ l ja j ih 
v taboru, o srečanju z mnogimi znanci in pr i jatel j i , o oziranju v stene in o kovanju 
načrtov, o večer ih ob ognju in pesmi, o večer ih na morski o b a l i . . . 
Kanjon Vel ike Paklenice pomeni s inonim mladost i in tudi hotenj nebrzdane današnje 
moderne družbe! 

PIHAUC 
JELKO FLAJS 

Drug za drug im se vrst i jo vrhovi okrog moje dol ine. Zdi se, kot da bi drug drugega 
podpiral i . So kot nekakšna podkev, ki se odpira prot i jugu. Na čelo podkve se je počez 
postavi l Pele nad Klonicami. Moja gora, ki zapira pogled prot i Jalovcu. Tam zapade 
vedno največ snega in je pozimi tako mraz, kot je deja l pokojn i Ivan Mati jev, da moraš 
bit i oblečen v »pele«, da se ubraniš njegovi ostrini. Prostor med n j im in Bavškim 
Grintavcem zapira nekaj težko prehodnih dvat isočsto metrašev, le-ti so med drugim 
skrbel i tudi za to, da Trentar j i svojčas niso imeli pre lahkega zaslužka, ko so nekateri 
»izvažali« skromne povojne pr idelke in so j ih za časa cone »A« prodajal i Amer ičanom 
v Bovcu. Krak podkve proti dol in i Soče tvori dolg, malo razčlenjen greben Bavškega 
Grintavca. Zdi se, kot bi bi l i tisti vrhovi, ki se vrst i jo do zadnjega na jugu — Svinjaka, 
bol j imena v grebenu kot samostojni vrhovi. Grintavec je res gr intava gora, kot bi rekel 
Uroš, saj je njegovo pečevje iz jemno razbito in krušl j ivo. Ver je tno so za to krive strele, 
ki ob vsaki nevihti mar l j ivo razbi jajo njegov vrh in grebene. Strašno razdiralno moč te 
nebeške elektr ike je moral občut i t i že ranjki Tožbar-Špik, ko je svojčas spravi l na naš 
vrh Kugyja in se je prav tedaj razbesnela nevihta. Kar večkrat se je moral pr iporoč i t i 
bogu, kot beremo, da t ist i dan ni poslal nobene strele v vrh, čeprav je v vse bl ižnje 
vrhove in grebene treskalo, kot bi imeli vsi svetniki st re lske vaje. Vzporedno z Grintav-
cem, na drugi strani dol ine, so razvrščeni sončni vrhovi, kot j im pravimo z eno besedo. 
Z naše strani so obraščeni s travo in pašni celo za ovce, ponekod vse do svo/ih 
grebenov, vsi skupaj pa hkrat i tvor i jo mogočno Loško steno. Nastanek a mf i teatra je 
prepreči l Pihauc, ki se je zarezal med obe stranski veji, kot bi hotel dol ino zdel i t i 
v dve dolini. Pravzaprav mu je to delno uspelo. Dol ino je razcepi l v dva kraka, v dol ino 
Bale in Bukovca, ki pa se med seboj precej razl ikujeta. Medtem, ko je dol ina Bale 
prostornejša, z gozdom in pašniki zelo bogata, je bukovška stran bol j soteska kot dol ina, 
skromna v rast l inju in živalstvu. Ponekod je ta dol in ica tako ozka, da Jeti odkrušeno 
kamenje v višinah kar navpično na stezo, al i celo v potok, plazovi pozimi pa se tudi kaj 
dost i ne zamuja jo na svoj i poti v nižje ležeče predele. Pihauc je med svoj imi vrstnik i 
res nekaj posebnega in je tem le malo podoben. Tako je samosvoj , če ga pogledaš, 
če si drzneš zlesti nanj in ko slišiš govori t i o njem. Medtem ko so vzhodne strani osta l ih 
gora položnejše, zahodne pa pravi loma bol j strme, prepadne, je Pihauc z obeh strani 
enako strm, tako da bi se komaj odloči l , katera stran ima grozl j ivejše stene. Ko takole 
stoj iš t ik ob n jegovem vznožju in gledaš proti n jegovim vrhovom, se ti skoraj zavrti. 
Če pa splezaš na n jegove grebene, si kakšnih motenj v glavi ne smeš privoščit i . V obeh 
njegovih stenah pa je vseeno mnogo strmih obrasl ih vesin in ozkih pol ic, k l jub temu pa 
je vsa ta travnata navpičnost težko dostopna celo gamsom. Še celo na njegovi južni 
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strani, kjer svet ie nekol iko položneje pada v dol ino, da se je svojčas sl išalo na n jegovem 
južnem vrhu tudi kozje bekanje, so ob sestopu kar dobrodošl i pr i t l ikavi stoletni macesni, 
ki j im človek prav rad zaupa žel jo, končat i svojo ž iv l jenjsko turo v postel j i . Na n jegov 
vrh ne drži nobena človekova pot, pobarvana pa sploh ne. Je eden redkih vrhov v naših 
gorah, na katerega sedajo le orl i , nanj plezajo gamsi, izbrani spretneži ali drzneži 
v minul ih časih, in v zadnjem času, okl in jeni in ovrveni (vsaj za vsak pr imer in za 
korajžo) zasanjani dvonožci , ki bi radi posnemali ali se kaj nauči l i od svoj ih črnorogat ih 
vzornikov. Da pa ne bo zamere, je t reba povedati , da so gamsi v sto let j ih svojega 
bivanja nadelal i v Pihaučeve strmine mnogo skoraj nevidnih stezic. Spel jane so po 
pol icah, med rušjem in skr ivenčenimi macesni, po ozkih pol ičkah med previsnimi od lomi , 
ponekod skozi komaj ver je tne prehode. Včasih pa tudi pol ičk zmanjka in potem gamsi 
tvegajo drzen preskok na naslednjo pol ico. Med tak ima pol icama je večkrat_ le sto, 
dvesto metrov pogleda na melišče. Vedno pa se te steze iztečejo v varnejše, niže 
ležeče predele. Za mnoge med nj imi vedo le stare koze vodnice, ki v sili pr ipe l je jo trop 
na varno. Te gamsje poti, stečine, bi j im rekl i bol j učeno, obsta ja jo že od nekdaj , 
se zdi. Ena taka je spel jana prav po vršnjem grebenu, od sedla Pri kamnih, ki loči 
Nizki vrh od Pihauca, od njegovega južnega vrha Obl jaka. Niso pa bil i gamsi tako 
trmoglavi , ko so svojčas načrtoval i to prečenje, kot bi bili radi dandanašnj i n j ihovi 
posnemalci , ki radi izsil i jo vse prehode č im bliže nebu. Previdno so se izogibal i 
prevel ik im težavam in se umikal i po lažje prehodnih pol icah na eno in drugo stran 
grebena, a so vseeno dosegl i svoj ci l j . Ko gamsi hodi jo po taki poti, se vso pot g ib l je jo 
v območ ju mehkih trav in raznobarvnih rož in si tako lahko pr ivošči jo poslast ico ali 
poležavanje na zelenopisani preprogi . Kdo j im ne bi zavidal n j ihovega pohajkovanja in 
poležavanja po tak ih preprogah; nj ihovega igrivega, včasih kar norčavega poskakovanja 
po zračnih, dokončno izpostavl jenih grebenih; nj ihove neobremenjenost i s st rahom pred 
globino. Kar z nj imi bi bil, ko se takole zapodi jo po mel iščih in ima g ledalec občutek, 
da so brez nog, tako drv i jo v dol ino, ali ko se v poletnih sončnih dneh po svoj ih 
zadnj icah smučajo na ostankih snežnih plazov. 

Gamsi in koze, to je bi lo t isto, kar je tudi l judi v leklo v Pihaučeve strmine. Žal le za 
hipec, le v območ je treh, št i r ih č lovekovih ž iv l jenjskih dolž in seže meglen spomin in 
slutnja. Prav je, da vsaj tega kratkega časa z našo brezbr ižnost jo dokončno ne zabriše-
mo. Vsaj poskušajmo ga ohranit i zase in za potomce č im dal jšega in č imbol j resnič-
nega. Kaj so delal i naši pradedje v Pihaučevih strminah danes le še medlo odseva 
v naših možganih. Da so bil i past i r j i ovc in koz, to je gotovo. Ko so v poletnih mesecih 
preseli l i svoje živl jenje iz do l ine na planini na obeh straneh Pihauca, so prebival i t ik 
ob njegovem vznožju. Svoje črede so vsak dan goni l i , zaradi pomanjkanja paše, pa tudi 
zaradi mlajše in mehkejše trave, č im višje pod vrhove. Goni l i so j ih tudi v st rmine 
Pihauca, toda le koze, ker so ovce le preslabe plezalke za take strmine kot j ih premore 
ta gora. Še celo nje je včasih zapel ja la mehka, še nedotaknjena trava na kakšni odročn i 
pol ički , ki je navadno dostopna le z gornje strani in je t reba t ja skočit i , potem pa nazaj 
ne gre več. Zaskoč pravimo po domače taki pol ički , žival pa, da je zaskoči la. Taka 
žival je postala ujetnica pol ice, kjer je morala potrpežl j ivo čakat i na č lovekovo pomoč. 
Če se je zgodi lo, da pomoč i ni bi lo, je bi la obsojena na počasno, strašno umiranje od 
lakote in je, da bi poteši la glad, ko je trave zmanjkalo, žrla tudi zemljo. Neredko je 
v kakšnem takem nagonskem, brezupnem poskusu, da bi se rešila, oslabelo telo 
odletelo na melišče. č lovek je navadno prišel, saj je že posamezna izgub l jena koza 
ali ovca pomeni la vel ik pr imanjk l ja j v takratnem sila skromnem družinskem proračunu. 
Morda se čudno sliši, ampak je res, da so gospodar j i po drugi strani nalašč poši l ja l i 
živino v podobne zaskoče. Kot večina strmih planin pri nas, ima tudi Pihauc takšno 
znači lno pol ico, nekakšno jetn išnico, ki pa ima za zidove eno samo steno. Morala je 
imeti taka po l ica določene lastnost, ki so pogojevale živl jenje na njej . Takšne brez-
izhodne pol ice morajo bit i dovol j prostorne, da se čez poletne mesece na nj ih preživi 
do ločeno število živali, imeti mora tudi vodo ali vsaj ostanek snežnega plazu čez vse 
polet je. Take pol ice so kmet je izkoriščal i za preživet je kozlov p lemenjakov (kozlovke) 
ali tudi ovnov. Tako je bil gospodar brez skrbi , da bi ti samci prišl i v st ik z ostal im 
tropom, s samicami in bi morda nenačrtno, v nepravem času povečal i čredo. Gospodar 
je spravil živali na take pol ice v zgodnjem polet ju, na nekatere celo z vrvjo. Vsake 
to l iko časa j im je prinesel sol, jeseni pa j ih je spravi l spet v dol ino. Zgodi lo se je tudi, da 
je kakšen tak mrkač tol iko l jubi l svobodo, ali pa ga je zapel jal nagon, da je hotel po 
vsej si l i iz te ječe. Takšen je skoraj gotovo šel v pogubo in se je razletel v kakšni grapi, 
ali v grušču pod steno, kjer so imeli potem krokar j i mnogo vesel ja z d išečo pojedino 
na pr ipeka jočem poletnem soncu. Učinkovita kozja kontracepci ja. Da niso bila taka 
opravi la za past i r je v strminah nit i malo lahka in varna, si lahko misl imo. Moral i so bit i 
dobr i hodc i in spretni plezalci. In to so ti l jud je gotovo bil i. Se razume, da ne vsi. 
Mnogo je bi lo tudi takih, ki so živino redil i , ko pa je bi lo t reba zaradi n je v nevarne 
strmine, so raje najel i druge, sposobnejše, kot pri vsakem delu. Plezali so takrat 
pravi loma le zaradi raznih podobnih opravi l , čeprav se je večkrat govori lo, da so kakšni 
tak i past ir j i , predvsem mlajši, tudi tekmoval i v hitr i hoj i v strmino ali v sposobnost ih 
pri plezanju. V naših kraj ih so za plezanje po skalah uporabl ja l i izraz, da se je nekdo 447 



zbasal, oziroma še bolje, spraskal čez neki rubc (skalovje); ali se pr ipraskal od tam 
do tam; ali, da se je šel praskat nekam. Največkrat je bi lo t reba reševati zaplezane 
koze 'in ovce in pa prinesti iz nevarnih predelov uplenjenega gamsa, ki je prestrel jen, 
navadno s s labimi kroglami ali z nekol iko nemirn im očesom, še našel moč in nagonsko 
zbežal iskat rešitve v takšne, komaj dostopne kot ičke svojega domovanja. Mars ikaterega 
»raubšica« je si l i la po tak ih poteh tudi želja, da se ne bi srečal s takratn imi pok l icn imi 
lovskimi čuvaj i . Divj i lovci so tako dobro poznal i svoje d iv je revir je in so bil i pr is i l jeni 
v taka pota in predele, ko se je n j ihovim zakoni t im kolegom bol j malo sanjalo o njih. 
Se razume, da o teh svoj ih podvigih niso smeli vel iko pr ipovedovat i . Šele mnogo let 
pozneje se je kaj več zvedelo o tej javni tajni . Ker pa so bil i vsi ti l judje, ki so imel i 
opravi t i s st rminami, po sili takratne tehnike in standarda obut i le v cokle, so pred ple-
zanjem le-te sezuli z bosonogih stopal in so tako plezal i ver je tno kar z dobr im občutkom 
v nogah. Takrat, ko še ni bi lo plezanja za šport in za točke, so ti plezalci zaupal i 
svoja živl jenja res le svoj im sposobnost im in sreči . To se v vel ik i meri godi tudi danes, 
ko plezajo skoraj izk l jučno zaradi golega vesel ja in zavol jo i izjemnih doživet i j . Toda 
vseeno bo že skoraj težko najt i plezalca, ki bi doživl jal plezanje v takšni naravni, 
prvobi tn i obl ik i , s tol ikšno mero tveganja, čeprav tudi danes pogosto plezajo prosto, 
brez vrvi, zelo težke stene in mesta v njih. Ver jamem, da izbranci splezajo mnogo tež ja 
mesta kot so to zmogl i nekoč. Vse pr iznanje, vendar je vseeno vel ikanska razlika. 
Gotovo ni mnogo drznežev, ki ne bi na taka plezanja vzeli s seboj vsaj najskromnejš i 
p r ipomoček, pa tudi če je to le klin ali nekaj metrov vrvice, ki v skrajno koč l j ivem 
položaju še lahko pomagajo pri samoohrani tv i . Tudi sama zavest, da so skoraj povsod 
vselej pri roki izur jeni možje, ki plezalca spravi jo na varno, če je treba, kvari občutke, 
ki so j ih doživl jal i plezalci minul ih časov v boju z goro, mnogokrat v boju za preživet je. 
Morda se motim, saj plezalci tudi danes doživ l ja jo podobne občutke, morda? Izbranci 
že, toda teh je bol j malo. Tudi v prejšnj ih časih je bilo nekaj takih, nekaj pa bol jš ih. 
Najbol jše med nj imi so vedno iskali za pogon gamsov. Toda le redki so si upal i in so 
bil i sposobni gnati gamse čez Pihauc in so tudi poznali poti, misl im gamsje poti. T i so 
bil i prav i loma le domačin i , doma izpod tega s imbola težavne gamsje »jage«. In kdor je 
imel tako gon jo gamsov čez Pihauc v svojem sposobnostnem seznamu, je bi l zaradi 
tega na takratni lestvici vaških vrl in, mnogo bol j spoštovan. Govori se, da je bilo nekaj 
tak ih med obema vojnama. Nekaj zaradi razmer samih, zaradi raznih kriz, nekaj zaradi 
golega vesel ja ali t radic i je, nekaj pa mnogovel javnih »raubšicev«, ki so poznal i Pihauc 
in vse ostale vrhove nad svoj imi domovi kot svoje dvor išče. »Jagali« pa so gamse t i le 
naši div j i »jagri« le posamič, ali največ po dva skupaj iin to le na zalaz, pa še tako so 
bi l i tudi s sajami namazani, v kakšnem neobiča jnem oblač i lu morda, da včasih, če so 
se po nak l juč ju srečal i , sosed ni poznal soseda. Pa č im bliže žival i so moral i prit i , da 
so gotovo zadeli, kajt i pravi raubšic ni strel ja l nikol i dvakrat. Zaradi varnost i . Ustrel jena 
d iv jad je potem romala na nj ihovih hrbt ih v dol ino, se razume, po zadost i skr i t ih poteh 
in mnogokrat v dovol j gosti temi. Občasno se je bi lo t reba hinavsko pr i l izni t i tudi 
v isokovel javnim pravim »jagrom«, doma nižje dol i , v Bovcu, takratnem Plezzu in ob 
svoj i d iv j i sposobnost i pognat i kakšnega srednje rogatega kozla pred nj ihove gosposke 
cevi. Pa tudi, če je v istem dnevu izpusti l dušo še kakšen močneje rogati črn i smrduh, 
ki je n jegovo smrt povzroči la kratka, skr ivaj iz nahrbtnika privlečena, sestavl j iva »piks-
f l inta«, morda še z nekakšnim l i jakom, duš i lcu zvoka podobni napravi na koncu cevi, 
ni bi l to tako vel ik greh. Včasih pa so kakšnemu prav postavnemu radi pomagal i po-
begnit i iz pogona in je moral še nekaj dn i ostat i živ. Na koncu so veljavni »jagri« imel i 
svojo t rofejo, gonjač pa zadoščenje, da ima bol jšo in kar je bilo za pr i re jo družine 
v t ist ih i ta l i janskih časih poglavi tno, za kak mesec polne trebuhe, z vsemi dobrotami , 
nakopičenimi pod sršečo zimsko gamsjo dlako. No, čez nekaj let je pa tako zgodovina 
poravnala vse take in podobne grehe. Lahko so se ti lovci 'in najeti gonič i lepo pomer i l i 
med sabo o vrednost i svoj ih trofej . Še nedolgo tega so stari lovci vedel i za resnico. 
Kdor ni bil dober »raubšic«, ne bo dober lovec. In če bi postavl jal i spomenike, bi ga 
postavi l i najprej »raubšicem«. Zvečine so bil i to d iv j i lovci domačin i , ki so živel i v isoko 
pod vrhovi in so na t ist ih krpah zemlje pr idelal i tako malo živeža, da so skupaj s t ropom 
drobn ice sila težko prehrani l i števi lno družino in so bili večkrat že na robu stradanja, 
pa so »raubšical i« predvsem zato, da so vsaj za hudo si lo nasit i l i svoje družine. Nj im 
je bi lo st re l janje skoraj tako nujno za preživet je, kot je nujno volku v hudi z imi pre-
magati strah in si iskati hrano celo v bl iž ini č lovekovih domovanj , pa tudi, če za ceno 
premraženega kožuha. In v tem t ič i oprav ič i lo za pobi jan je živali. Tu je š lo za zakon 
močnejšega, za preživetje, vsaj d e l o m a . . . Da so tud i div j i lovci uporabl ja l i puške, pred 
mnogimi leti s icer zelo pr imit ivne, tudi »fodr lodrce«, je bilo to normalno. Še sreča, da 
so j ih imeli , saj bi le s svojo sposobnost jo , redko okušal i gamsje meso. Al i pa tud i? 
Kaj pa, ko še ni bi lo pušk? Gotovo so lovil i tud i že prej. Res je, da se da gamsa spravit i 
na oni svet tudi bol j pot iho, brez pokal ic. Za to opravi lo pa je t reba poznati teren, 
sistem pol ic in še mnogo stvari, saj ni tako preprosto pr ipravi t i odraslega, zdravega 
gamsa do tega, da se s kakšne brezizhodne pol ice sam požene v smrt. Govor i l i so, da 
je pri taki »jagi« v nevarnosti tud i človek. Le roke, ta čudovi t i pr iv i legi j op ic in l judi, 
so mnogokrat odločale o zmagi č loveka nad žival jo. Toda to je že daleč. Danes je vse 



drugače, modernejše. V novejšem času strel jata d iv jad bolj opt ika in rezanca, kot lovec 
sam. Na Pihaucu gamsov ne stre l ja jo več, ne pravi, ne div j i lovci. Gonjač i tudi že dolgo, 
dolgo niso gnal i čez Pihauc. Tudi ovc skoraj ni več v n jegovem vznožju, kozam pa tako 
že od konca prve pet letke ni t reba več na Pihauc niti drugam. Vzorno skrb i jo današnj i 
»jagri« za svoje varovance, za nj ihovo množičnost, predvsem množičnost, ki se je 
razmnoži la prav do izpušnih plinov. Da le ni t reba predaleč v breg. Kapi ta l is t ična fa-
br ikantska gospoda tudi za klavrno bahato rogovje rada odr ine nekaj več lir. Toda, 
žal, niti s lut i jo ne ti strel jači na žive tarče, da so pr ikrajšani za čudovi te stvari, ki so 
pr ihranjene t ist im, pravim, zdaj tudi med domačin i že bol j redkim lovcem s pravim 
lovskim srcem, ki j im je še dano doživeti lov na gamsa, v isoko nad gozdno mejo, v 
svetu pravega gamsovega domovanja. 
Le Narava, ta še ni nič sl išala o množičnost i med d iv jad jo, se zdi. Poslala je eno 
se lekc i jo pred leti. Častno, kot vojščaki , ki se vračajo z obel jenimi pal icami z boj išč, so 
nosi l i glave pokonci . Zr le so slepe oč i t ja, kjer je nagon čuti l sonce, svet lobo, toploto . . . 
Zaletaval i so se mnogokrat v skalovje na tavajoč ih poteh . . . Leteli so po slepem 
prestopu v mel išča . . . Jokal je stari lovec, ko je pr i t iskal na petel ina, j im poklanjal 
mi lostne krogle. In danes? Narava spet čisti. Umirajo kot gar javi psi. Nečastno. Nič 
ponosa ni več v nj ihovi drži. Razmnoži l i so se črnokr i lat i pogrebci . In l judje, ki s pono-
som og ledu je jo t rofeje svoj ih l jubl jencev, se zdaj obračajo stran. 
Ali bomo še, ali bodo še s hrepenenjem plezal i po morda mrtvih Pihaučevih st rminah? 
Koz ni več, ovac ni več, gamsov kmalu ne bo več, krokar j i bodo zapusti l i prazna 
melišča. Kaj bomo potem še iskali tam gor i? Mrtve skale, spomine? Vel ik del naj lepšega 
manjka že zdaj. Kar malo preveč se »nosimo« kot gospodar j i . Sicer pa, narava bo 
popravi la naše napake. 

PROBLEMATIKA PLANINSKIH KART 
IN VODNIKOV V SLOVENIJI 
FRANC MULEJ 

Ni dvoma, da je varnost planincev v gorah odvisna tudi od dobr ih p laninskih kart, vod-
nikov (knjig), p r ipomočkov za č i tanje kart (busola, v iš inomer ipd.) ter od usposobl jenost i 
p lanincev za uporabo vseh navedenih pr ipomočkov. Kvali teta označenih poti ni nit i 
ob idealnih pogo j ih taka, da bi mogel planinec podnevi vedno sledit i oznakam ob poteh, 
kaj šele, da bi mu to uspelo v megl i , na zaraščenih poteh ali na poteh, ki j ih pokr iva 
sneg. 
Ni tudi redko, da so oznake na kr ižiščih pomanjk l j ive ali pa j ih sploh ni. Dost ikrat 
tudi vreme poškoduje objekte, na katerih so markaci je, ali pa gozdar j i , ko posekajo 
drevesa in mar l j iv i markacist i še niso utegnil i nadomest i t i manjka joč ih oznak. 
Po moj i oceni naši p laninci vse premalo uporabl ja jo planinske karte z ustreznimi pri-
pomočki , kakor tudi planinske vodnike (knj ige). Pr ipomnit i je treba, da najdemo v mnogo 
pr imer ih v vodnik ih ustrezna opozor i la o stanju poti in snežišč ter temu pr imerna 
navodila. 
Ni odveč, če ponovno opozor im na temel j i to pr ipravo ture. Pred odhodom v neznano 
ali na redko obiskano območ je moramo na kart i pregledat i predvideno traso in prebrat i 
ustrezne opise; le tako se ne bo zgodi lo, da bi vzeli s seboj napačno karto ali več kart, 
če je tura na st ičnem območju. Podobna napaka je možna pri oceni zeml j išča na meji 
med Karavankami in Kamniško-Savinjskimi A lpami . 
Še bol j pomembna je temel j i ta pr iprava na alp in ist ični vzpon. Opise plezalnega vzpona 
in dostopa si mora alpinist pravočasno preskrbet i ter j ih prebrat i že pred turo, kol ikor 
gre za smer, ki je doslej še nismo plezali. Dost ikrat je dostop tudi or ientaci jsko precej 
zahteven, tako da je tudi za alpinista karta, kompas in v iš inomer obvezna oprema. 
Tako opremo potrebujemo v nekater ih pr imerih tudi pri sestopu. 

1. Planinske karte: 

Za slovensko v isokogor je so bile za javno rabo izdelane naslednje slovenske planinske 
karte v meri lu 1 : 50 000: 
1. a, b Ju l i jske Alpe, vzhodni in zahodni del 
2. Karavanke, osrednj i del >in Grintovci 
3. Kamniške in Savinjske Alpe z Ob i r jem in Peco 
Karta pod točko 2 je prišla na tržišče šele leta 1980, karta pod točko 3 pa leta 1982. 



Jul i jske Alpe so bile v tem obsegu nat isnjene že leta 1969. 
4. Tr ig lavski narodni park 
5. Ju l i jske Alpe — Triglav 
6. Ju l i jske Alpe — Bohinj 

Karti pod 5 in 6 sta v meri lu 1 : 20 000. 
Sredogor je in hr ibovit i del osrednje Sloveni je ter Pohor je pr ikazuje jo naslednje pla-
ninske karte v meri lu 1 : 5 0 000: 

7. Škof je loško pogor je 
8. Polhograjsko hr ibovje 
9. Okol ica Ljubl jane 

10. Pohorje, vzhodni del 

Trenutno pogrešamo naslednje planinske karte: Zahodno Pohorje, Vzhodni odrastk i 
Karavank, Zasavje ter vse dinarsko območ je (Trnovski gozd, Vremščica, Slavnik, Snež-
nik, notranjsko in dolenjsko gr ičevje). Problem Zasavja delno rešujejo obč inske pla-
ninske karte v meri lu 1 :50 000. To so: 
11. Planinska karta občine Sevnica 
12. Planinska karta občine Lit i ja 
13. Planinska karta občine Domžale 

Poleg navedenih kart je bilo po 2. svetovni vojni izdanih nešteto drugih planinskih 
kart in grebenskih skic, ki pa j ih ni mogoče kupit i , so pa v glavnem tudi že zastarele. 
Delno so v pomoč p lanincem pri g ibanju v območj ih , ki j ih ne pokr ivajo karte od 1 do 
13, zemljevidi meri la 1 : 25 000 vojaškega izvora. Le-ti so delno zastareli in tudi n imajo 
vr isanih označenih poti. Prodaja j ih Založba Part izanska knj iga. 
Kakovost planinskih kart je dejavnik, ki v mnogih pr imerih lahko dost i pomaga pri 
pravi lnih odloči tvah, in je hoja po gorskem svetu varnejša. Kakovost nekater ih izmed 
navedenih kart še ni zadovol j iva, vse pa še potrebuje jo dopoln i la , kot j ih narekuje 
stanje v naravi. 
Osnovni podatek za planinske karte je prikaz označenih poti. 
Zeml jev id Jul i jske Alpe ima v vseh petih izdajah vrisano pot iz Bavšice na Bavški 
Grintavec čez planino Bukovec, Škrb ino v Brdih in Mali Grintavec tako, kot da je ozna-
čena. V drugi polovici minulega deset let ja je bi la markirana pot iz Bavšice na planino 
Bukovec in nato levo na sedlo Kanja, medtem ko celotni zgornj i del obravnavane poti 
od višine pr ib l ižno 1500 m do vrha po drugi svetovni vo jn i ni bil obnovl jen. Markac i je 
so zato stare, medle in redke. Odcep poti ni označen niti na planini Bukovec nit i na 
vrhu Bavškega Grintavca. Pot ni zavarovana, na grebenu Bavškega Grintavca je delno 
celo 2. težavnostne stopnje. 
Podoben problem je s pot jo od Prevale do sedla Čez Brežice (Bala). V peti izdaji zem-
l jevida Jul i jske Alpe, zahodni del, je ta pot vr isana, kot da je označena, v resnici pa 
najdemo na vsej tej poti le tri stare markaci je . Pot je neizrazita, na Prevali ni oznake 
za smer niti za sedlo Čez Brežice nit i za planino Bukovec. Podobno je izdelovalec karte 
narisal kot označeno pot iz Zavet išča pod š p i č k o m do sedla Kanja že v drugi izdaji 
leta 1973, čeprav je bi la pot mark i rana šele avgusta 1974. 
Tudi ni pravi lno, da so navedeni razl ični podatk i na karti Jul i jske A lpe—vzhodni del 
ter na karti Jul i jske A lpe—Bohin j . Prva ima steze okrog Bohinjskega jezera vr isane 
kot neoznačene, druga pa kot označene. 
Precej je tudi razlik na kartah Ju l i jske A lpe—vzhodni del in Jul i jske A lpe—Tr ig lav 
v območ j i h Zgornja Krma, Planika, Kredar ica in Staničeva koča. Karti v meri lu 1 : 20 000 
je izdelal drug zavod kot kart i v meri lu 1 : 50 000. Tu so za posamezne karte navedeni 
samo t ip ičn i primeri. 
Karta, navedena pod točko 3, Kamniške in Savinjske Alpe, je v 3. razšir jeni izdaji 
kakovostno nazadovala. Več napisov je izgini lo. Tako Konj, severno od Vel ike planine, 
Rokovnjaške jame v Kamniški Bistr ic i itd. Napake okol i vrha Planjave (višina glav-
nega vrha je pr ipisana zahodnemu vrhu, označene poti so napačno vrisane) se v leče jo 
skozi vse tr i izdaje, čeprav so bile na vo l jo pr ipombe že ob poskusnem odtisu. 
Potrebno bi bi lo razmisl i t i o predlogu, da bi razl ikovali kakovost označenih poti (polna 
črta, prekin jena črta). 

2. Planinski vodnik i 

Za slovensko alpsko in predalpsko območ je obstaja jo naslednj i vodnik i , ki so trenutno 
skoraj vsi v prodaj i : 
1. Jul i jske Alpe 
2. Karavanke (3. izdaja) 
3. Kamniške in Savinjske A lpe (3. izdaja) 
4. Vodnik po Posavskem hr ibovju 
5. Po gorah severovzhodne Sloveni je 
6. a Pol janska in Selška dol ina 



6. b Ratitovec 
6. c Blegoš 
6. d Lubnik 
7. Šmarna gora 

Slovenski planinski svet še nima vodnikov za slovenski del d inarskega območ ja in za 
Polhograjske Dolomite. Tudi ško f je loško pogor je še ni v celot i obdelano. Za ta območ ja 
navajajo del podatkov vodnik i veznih pot i : Slovenska planinska transverzala, Pot od 
Drave do Jadrana, Transverzala kur i r jev in vezistov itd. 
Za vodnike, navedene v točkah 1. do 7., je potrebno pr ipomnit i , da večinoma opi-
suje jo dejansko stanje poti, kar bi moral i upoštevati izdelovalc i p laninsk ih kart. Ni pa 
v vodnik ih vselej jasno napisano ali je pot označena ali ne. Avtor j i vodnikov bi v neka-
ter ih pr imer ih potreboval i sodelavce za območja , ki j ih slabše poznajo. V vodniku 
Kamniške in Savinjske Alpe je na pr imer južni del osrednje skupine nekol iko slabše 
obdelan. 

3. Alp in is t ičn i vodnik i 

Trenutno so aktualni naslednj i vodn ik i : 
1. Naš alpinizem (ponatis) 
2. Plezalni vzponi v vzhodnih Jul i jskih Alpah 
2. a Turni smuki, Ju l i jske Alpe 
2. b Bohin jske stene, plezalni vodnik 
2. c Alp in is t ičn i vodnik, Vršič 
3. Karavanke (planinski vodnik i , točka 2) 
4. a Kamniške Alpe, Ravenska Kočna 
4. b Kamniške in Savinjske Alpe, Korošica 
4. c Kamniške in Savinjske Alpe, Logarska dol ina, Matkov kot, Peči 
4. d Kamniške Alpe, Kogel 2094 m, plezalni vzponi 

Naš alpinizem obravnava plezalne vzpone v Jul i jsk ih in Kamniških Alpah do leta 1932. 
Zahodne Ju l i jske Alpe so dobro obdelane v i tal i janski l i teraturi. Problem je obdelava 
Kamniških Alp, ker po 2. svetovni vojni ni izšel vodnik, ki bi podal celoten pregled vzpo-
nov. 
Omenit i moram vodnik izbranih plezalnih vzponov v naših stenah (le-ta ni več v pro-
daj i) . Splošni problem teh vodnikov je, da hitro zastarajo, ker alpinist i opravl ja jo 
vedno nove prvenstvene vzpone. 
Kol ikor bodo še nastajal i novi vodnik i , bi bi l potreben dogovor za enotno metodologi jo . 
Za zak l juček bi rad povedal, da v tem sestavku niso navedeni vsi problemi, omenjena 
pa tudi ni vsa l i teratura. Pred 2. svetovno vojno in po njej so izšli dobr i planinski pri-
ročnik i za celotno Slovenijo. Po zadnj i vo jn i je znan nemški pr i ročn ik za Ju l i jske 
A lpe in planinske karte v meri lu 1 :100 000 za Ju l i jske in Kamniške Alpe. 

Avtor je imel referat PROBLEMATIKA PLANINSKIH KART IN VODNIKOV V SLOVENIJI 
na posvetovanju GORE IN VARNOST, ki ga je organiz i ra la Komis i ja za GRS pri PZS 
19. 5. 1984 v Pol jčah. 

PREPROSTA DOŽIVETJA 
TOMAŽ VRHOVEC 

Jutranja skica 

Trda tema je še. Že pred pol ure so se prebudili prvi nespečneži in potiho odštorkljali 
v jedilnico. Počasi je spalnica oživela. Nekateri iščejo kose obleke in opreme, drugi 
pa imajo vse že poravnano in samo zlagajo v nahrbtnike. Luči ni, ker dela agregat 
le zvečer. Pomagam si z baterijo. Kar na postelji sede si nataknem nogavice in zlezem 
s pograda. Komaj najdem copate, vse drugo pa sem pustil v jedilnici. 
V veži je vse v prvobitnem neredu. Dva plezalca s smrtno resnima obrazoma raz-
pletata vijoličasto vrv, ki se jima zapleta ob druge, ko si urejujejo dereze; nekateri 
preštevajo kline in si nadevajo plezalne pasove. Vsepovsod je videti spočite zadnjice 
tistih, ki si obuvajo čevlje. Prostor je za vse pač premajhen. Prebijem se do svoje 
obutve. Preden jo najdem, pohodim nekoga, ki se je pravkar sklonil, da bi si zavezal 
čevlje in oba nekaj zagodrnjava v opravičilo. 451 



S čevlji se zrinem v jedilnico. Nekje visoko pod stropom brli plinska luč. Po mizah 
šumijo plinski gorilniki. Grejejo si čaj. Pri mizi pod oknom, kjer je moj nahrbtnik, 
si trije kuhajo juho in jedo kruh z nekakšnim čudnim namazom. 
Prijazno se jim nasmehnem, jim voščim dobro jutro in začnem po mizi razmeščati hrano 
in posodje. Zavzeti moram toliko mize, da bosta imela dovolj prostora še moja tovariša, 
ki se šele prebujata. 
Ura kaže pol treh. Včeraj smo se domenili, da bomo vstali ob treh in da bomo ob štirih 
šli na turo. Sosedje ob mizi že žde v puhovkah, kaže pa, da nimajo teka. Dekle, ki sedi 
nasproti, vsak grižljaj tako premleva, da postajam živčen in bi ji najraje pomagal poži-
rati. Nenadoma se ob njih prikaže zagorel bradat obraz in jih začne priganjati. Dekle 
začne hitreje mleti, starejši začne pospravljati kruh in namaz, fant popije še zadnje 
kapljice juhe, potem mi pokimajo in gredo. Priganjalec bi rad opravil svojo dolžnost 
kar najhitreje, da bi se lahko še isti dan vrnil v dolino in to dovolj zgodaj, da bi si 
lahko oskrbel nove kliente in se z njimi odpravil na novo turo. Sezona je kratka, malo je 
lepih dni, zato je pač treba pljuniti v roke. 
Ko sem se ukvarjal z marmelado in čajem, sta v jedilnico prilomastila tovariša. Čaj jima 
je dobro del. Jedilnica se počasi prazni. Med zadnjimi smo se poslovili tudi mi... 
Nebo je za vrhovi že začelo rdeti. Pobočja so bila podobna božičnim drevescem, bila so 
posejana s premikajočimi se lučkami. Naveza z nestrpnim vodnikom je pravkar izginila za 
prvi rob. Spet je pred nami vroč poletni dan. 

Samotna pot 

Po široki in mastni reki ropotajo ladje. Ni jih videti, ker so okopi stare trdnjave pre-
visoki. Skozi napol priprta okna slišim, kako dežuje. Štiri svetilke na oknu zasipajo 
prostor s slepečo svetlobo, v soseščini nekaj ljudi glasno spremlja prenos nogometne 
tekme. Brez težav se lahko torej preselim kam drugam ... 
Do tod sem se že kar upehal. Pravzaprav se vedno upeham, ko pridem na vzpetino nad 
Dvojnim jezerom. Če grem od Zlatoroga, se do Savice dodobra ogrejem, Komarča 
kljub strmini hitro mine in spodnji del Lopučnice je s svojimi značilnimi sestoji smrek 
vedno zanimiv. Vzpon mimo Bele skale do jezera pa se mi zmeraj vleče, še posebej 
tedaj, če se prej pri studencu pod skalo nacedim vode. Le enkrat, se spomnim, da mi 
je tudi ta odsek poti hitro minil. To je bilo nekoč junija, ko sem sam, tako kot danes, 
rinil v hribe, pa je bilo precej pozno, luna je svetila in kar naenkrat sem tik pred 
studencem na poti naletel na povsem svežo mrhovino. Še toplo je velo od nje. Lovca 
pa ni bilo. Zdi se, da sem ga pregnal s svojimi glasnimi koraki. Obšel me je neprijeten 
občutek in ves naježen sem z neverjetno naglico prišel do Koče pri Sedmerih, ves čas 
pa sem prisluškoval, če za mano morda ne hlača medved ali stekla lisica. 
Čeprav je junij, je še vedno veliko snega. Prejšnji teden ga je sicer nekaj pobralo, 
vendar smuči nisem zaman vlačil s seboj. Pri koči jih bom snel z nahrbtnika, jih privezal 
na prusik in jih vlekel za seboj. Pri koči sem. No, ko že sedim in jemljem kramo iz 
nahrbtnika, lahko naredim še kakšno sliko, če že vlačim s seboj fotografsko kramo. 
Fotografski aparat človeka nekako miselno poleni. Okolice, pojavov, dogodkov, ne 
spremljamo več zato, da bi jih čim bolje doživeli in si jih zapomnili, marveč zato, da bi 
našli čim boljši motiv. Ko je vtis v črni škatli, ni treba shranjevati slike v svoj spomin. 
To pa je škoda. Fotografija, diapozitiv, morda ohrani vtis, spomin pa ohrani mnogo več, 
toda žal tudi zbledi in na koncu ostane le še motna slika, ki se je spomniš morda 
le po naključju. 

Melišča pod Kopico so še dobro zasnežena, medtem ko je pobočje Lepega Špičja že 
skoraj povsem zeleno, le v nekaterih grapah je še nekaj nanešenega snega. Tu, na tej 
strani doline, je sren kar trd, po ponvicah, ki jih je izdolbla toplota, je prijetno hoditi. 
Smuči od časa do časa zdrknejo po pobočju navzdol in se začno prekopicevati in zaple-
tati, vendar je vleka še vedno manj naporna, da to ne moti. Tega prečenja bo tako 
kmalu konec, le da pridem mimo Ledvičke, tam se dolina razširi, in podi, ki sledijo, 
se mi zde ena najbolj očarljivih pokrajin v gorah pri nas. Z vsakim korakom se razgled 
proti zahodu razširja, blaga valovitost terena omogoča prijetno hojo, po kontah je 
polno snega, čez skalne stopnje pod zadnjo Lopo potihem mezi voda, stene Zelnaric 
in Vršakov pa so suhe, v popoldanskem soncu se vidi vsaka razčlemba. Rjava mlaka 
je še povsem zamrznjena, kar čeznjo bom šel. 
Sem pred bivakom. Najprej ga bom prezračil. Nobenih sledi nisem videl, zdi se, da že 
nekaj časa ni nihče tukaj prenočil. Notranjost bivaka je čista, odeje so suhe, le okrog 
zgradbe je precej smeti in zarjavelih kartuš. Zdaj, ko se sneg umika, vsa ta prej zasne-
žena navlaka prihaja na dan. Prav prijetno toplo je to popoldne. Sedel bom kar na 
stopnice. Gorilnik enakomerno šumi, juha se počasi kuha, čevlji in nogavice se na 

4 5 2 soncu kar vidno suše, jutri bo tako prijetneje hoditi. 



Ko se sprehajam okoli bivaka, zagledam gamsa, ki se pase tik ob Zasavski koči. 
Le kaj najde tam tik ob hiši, zakaj ne gre raje na zelene police Vršaca, tam bi imel 
mir, tu pa ga bom jaz motil. Ampak ta gams se sploh ne da motiti! Ogleduje se naokoli, 
zanesljivo me je že opazil, pa ga moja prisotnost nič ne vznemirja. Silhueta tik ob koči 
se obrača, za njo pa je mogočna kulisa sivo belega Razorja. Tole bi bilo pa treba foto-
grafirati. Prav potiho grem v bivak po fotografski aparat. Medtem pa je gams prišel še 
dosti bliže. Pase se le nekaj korakov od vrat. Hitro sedem na stopnice, napnem film, 
nastavim ostrino in osvetljenost in pritisnem sprožilec. Kamera z gromkim glasom, zna-
čilnim za »praktiko«, škljocne, gams dvigne glavo, postriže z ušesi, potem pa se pase 
naprej in se vedno bolj bliža bivaku. Velika, zdrava žival je, nikjer ni videti čopaste 
dlake, tako značilne za garjavost. Čudno, da je sam. Najbrž je to star kozel, ki je zapu-
stil trop, potem ko so ga mlajši premagali. Tako sedaj sam vlada prostranstvu okoli 
Prehodavcev, jaz pa se vrivam v njegov mir. 
Naredim še nekaj posnetkov, žival pa se počasi, ne meneč se za vsiljivca, pomakne nazaj 
h koči in tam izgine za rob. 
Naslednji dan se prebudim navsezgodaj. Ko sem prišel na Hribarice, tam kjer se strmina 
položi, sem pogledal proti Prehodavcem. Čez pobočje Vršaca se je počasi pomikala 
znana črna pika ... 

PREPLETANJA 
MIŠA FELLE 

Kakšna razlika je občudovati sončni zahod 
z vrha gore ali s peščene sipine sredi 
Sahare? 
Nobene razlike ni, 
oboje je enako veličastno! 

Smejem se, ko vidim, kako puščava cveti. Spekter barv, ki ga najbolje pozna mavrica, 
pokriva kilometre in kilometre peščene površine. Smeje se tudi marsikdo, ki mu zaupam 
to skrivnost in ne zna ceniti takšnih vtisov. Zato raje ne govorim, le čutim. 

Smejem se, ko stojim na vrhu Raduhe in opazujem, kako oblaki in megla pokrivajo 
človeško umazanijo. Iz vsega tega štrli le tisto, kar je čisto. In kavke mi krožijo nad 
glavo ter se posmehujejo jadralnim letalom, ki se gredo ptice. 
Veter je tod prijazen, boža in govori vsakomur, ki ga želi sprejeti takšnega, kot je. 
Sonce se smeje, kot se bo nasmihalo še naslednjih nekaj sto milijonov let, ko se bo za 
hip zaustavilo na svoji Poti in dalo prostor novi zvezdi. 

»Kaj hudirja pa počneš tukaj?« me vpraša Mali princ, ko kolovratim po suhih vadijih in 
občudujem dvesto milijonov let stare ostanke školjk, brskam po neandertalskih arte-
f akti h'in se mi trese roka, ko se dotaknem zlomljene kamnite puščice. 
»Iščem,« odgovorim. 
»Toda kaj? Pa ravno tukaj!« 
»Saj res, le kaj, ko tudi ti nisi našel, ko si prišel celo s svojega planeta na Zemljo. 
Morda vsaj spoznanje, da je tukaj nesmiselno iskati. Morda sem hotela srečati prav 
tebe.« 
Žalostno se mi nasmehne in le njegova zvezda še žari, daleč na horizontu. Samo ena je, 
ki zna tako žareti, druge se šele učijo. Učim se tudi jaz in kdove, če se bom kdaj 
naučila. 

Spet sem na Raduhi, kot da bi nihala med njo in vsem, kar je na Zemlji. 
Preseneti me Mali princ, ki me čaka ob luninem svitu na vrhu Laneža: 
»Kaj pa ti tukaj?« 
»Kaj pa ti tukaj!« 
Potem sva vesela, da sva spet skupaj. Besede niso potrebne, čeprav je on zelo rado-
veden in venomer kaj sprašuje. 
Potem se utrne zvezda. 



Všeč so mi bili dateljni. Najprej s palm štrle otežene vejice z majhnimi ovalnimi plodovi. 
Potem dobijo barvo sonca in imajo okus po taninu. Te imam najraje, čeprav je 
marsikdo mnenja, da to ni hrana. Nato plodovi spreminjajo barvo vse do čokoladno 
rjave. Dokler so še trdni, jih oberejo, naložijo v zaboje in jih obtežijo s težo, ki je 
sedemkrat večja od njih samih. Dajo jih na ladje, in ko takšna ladja pripluje od Črne 
celine do luke Koper, so dateljni že zreli. Take lahko kupimo tudi pri nas in še sanja 
se nam ne, koliko muh je prej uživalo na njih. 
Z dateljni pravi muslimani prelomijo post v času »ramadana«, ko od sončnega vzhoda 
do zahoda nič ne jedo ali pijejo. Občudovala sem njihovo vztrajnost. Potem sem opazila, 
kako mnogi čez dan na skrivaj pijejo, od sončne pripeke mnogi zbolijo, celo umro, 
ponoči pa se večina nabaše do onemoglosti. In vse to za boga, ki so si ga ustvarili 
sami, ne on njih. Zanj so proti koncu praznika pričeli zbirati jagnjeta. Vsaka družina 
vsaj eno. Dneve in noči so reve blejale z balkonov, teras, stanovanj, šotorov ali okoli 
hiš ter čakale na nož. 

Tadrart je ime, ki ga poznajo poznavalci afriške geologije. To je spodnji del devona 
v paleozoiku. Pa, čemu vsi ti strokovni izrazi. Jaz sem opazila le čudovite oblike narave. 
Po zaslugi vetra tod štrle kvišku iz peska najrazličnejše oblike apnenca. Nekatere so 
tako skrivnostne in čudne, da so jih poimenovali — hudičeve planine. 
Spet na drugem koncu je bila površina pokrita s kvarcem. Na daleč drobni kamenčki, 
od blizu — svet pravljičnih barv, ki zažive, če jih pogledaš proti soncu. 
Okostje kamele me spomni, da je tod voda na stotine metrov pod zemljo. Poslikane 
pečine v gorovju Acacus pa, da je bilo nekoč tod vse v zelenju, med katerim so se 
sprehajali sloni. Škoda, da ni z mano kakšnega politika ali vojaka ali konstruktorja 
atomske bombe, morda bi se zavedli, kako nesmiselno je njihovo početje, prav tako 
kot moje pisanje. A človeka vedno nekaj sili, da počne dobro ali slabo ali oboje. 
To bo vse dotlej, dokler človek ne bo postal spet Človek. 

Temne sence padajo pod najrazličnejšimi koti in pretvarjajo peščene sipine v nekaj, kar 
je komajda dojemljivo očem. Škrlatna plošča se izgubi za njimi, nato pa se daleč na 
horizontu spet pojavi. Vedno bolj zardeva in v nekaj sekundah je vse končano — izgine 
za obzorjem. Na nasprotni strani je že pred urami vzšel mesec in meče na pesek 
povsem druge barve in sence. Tako na hitro si v puščavi podata roki Dan in Noč. 
Spet je tu Mali princ: 
»Blagor zvezdam!« 
»Tudi mi bomo nekoč zvezde, seveda če bomo to resnično hoteli. Na Poti Tja pač 
poskušamo in počnemo marsikaj. Vsekakor pa za to ni dovolj le jesti in piti ter se 
razmnoževati.« 

454 

200 m i l i j o n o v le t 
s ta r i o k a m e n e l i 
o s t a n k i a l g 

Foto M. Fel le 



T u k a j je nekoč 
ž i ve l g o z d . . . 

Foto M. Štele 

»Kakšno je vreme v Sahari?« me sprašujejo. 
Lahko razložim z besedami, da je bilo čez dan preko štirideset stopinj nad ničlo, 
ponoči pa nam je zmrznila voda v kantah in se je na šotorskih oknih nabral led. Toda 
besede le redkim dajo tudi občutek. 
»Kaj pa gore, kakšne so tam?« 
»Čudovite!« 
Saj je vse, kar je pristno in v zvezi z Naravo čudovito. 
Tudi prvi alpski zvončki, ki prodirajo skozi snežne krpe na gorski krnici pod Raduho 
na piano, so v svoji skromnosti in nežnosti nekaj najlepšega, kar je moč srečati na tem 
planetu. 
Zato obožujem Raduho. Obožujem Raduho. Za njeno že ne vem katero pomlad Spomenko 
sestavi pesem, ki ji jo vso noč prepevamo ob njegovi spremljavi na kitaro: 

»Čakal sem, da sem prišel, 
dolgih dvajset let, 
osamljen in doline sit, 
v prelepi gorski svet — 
ki ga ljubim. 

Danes spet smo skupaj vsi 
in Grohat je naš dom. 
Tih in lep je svet okrog, 
ko z vrha gledaš dol — 
v dolino. 

Raduha je kakor zarja 
v soncu se blešči, 
pomlad povsod že sneg topi 
in ptička žvrgoli — 
tam v smreki. 

Plezat grem, četud' ne znam 
in kline bom zabil. 
Od mnogih dolgočasnežev 
v skalo se bom skril — 
in užival. 

Raduha je naša gora, 
lepše daleč ni. 
Zato sedaj zapel bi rad, 
čeprav že vejo vsi — 455 
da jo ljubim!« 



Je bila pač to gora, ki je mene in še koga učila gledati. Tako je sedaj Raduha sinonim 
za vse, kar predstavlja lepoto — je cvet, je metulj, je dež, je veter, je sonce, je Cam-
panula Zoissii, je Jonatan, je nasmeh, je stisk roke, je ljubezen, JE... 
Zato je vseeno, od kod opazuješ sončni zahod — z vrha gore ali sredi puščave. 
Oboje je enako veličastno. 

Nekoč sem opazovala človeka, ki se je spuščal s Keopsove piramide. Zanj je bilo to 
enako dejanje kot za tistega, ki je preplezal severno steno Eigerja ... 

VOTLI VRH 
IGOR ŠKAMPERLE 

Nad dolino Koritnice je Loška stena, v Loški steni pa Votli vrh, samoten, od glavnega 
grebena nekoliko odmaknjen, ki še na zemljevidu ni označen. S severa pa je to prava, 
mogočna gora drzne trikotne oblike, z divjo, kakih 800 m visoko steno. Prvi je v njej 
začel rogoviliti Igor, ko je pred tremi leti pohajal tod okoli, pozimi. Spodnjih 300 m je 
bilo povsem kopnih. Potem smo se lani poleti spravili na ogledno turo, po strmih pobočjih 
Bedinjega vrha. Povzpeli smo se do grebena in imeli steno Votlaka na dlani. 
Spet je poletje s toplimi dnevi. Pozno zvečer smo v Logu in malo kasneje na suhi strugi 
ob izteku grape. Nič ne zapletamo, najemo se in v mehkem produ počakamo jutra. 
Rado nosi tri vrvi, z Igorjem pa tovoriva težka nahrbtnika. Vreme drži, mi komaj 
čakamo, da se stene lotimo. V grapi je več kot 10 m snega, tako da je hoja hitra in eno-
stavna. Mogočna stena nam visi nad glavami. Približno na sredini vstopimo v žleb, ki gre 
poševno v desno. Po dveh raztežajih smo v krušljivih travnatih ploščah. Plezanje je 
težko, pečevje drobljivo, vse skupaj nas povsem zaposli in prevzame. V steni smo, 
v navpičnem, rjavem in krušljivem skalovju. Nad ploščami najdemo zajede. Prvo spleza 
Rado prosto, z Igorjem pa žimariva in tovoriva nahrbtnike. Na polički, nevarno razpokani 
in polni naloženih lusk, varujem Rada, ki nabija kline v trhle razpoke pod veliko streho; 
medtem prižimari še Mezgač. Raztežaj više visim v dveh klinih, spet varujem, ko se Rado 
loti bele plošče, Igor pa čaka spodaj. Plati pa kmalu postanejo neprijetne. Pretežko in 
pregladko je, da bi plezali prosto, klinov pa ni moč uporabiti; nobene poči ni. Rada pre-
vidno spuščam, klin pa se, kot nož tanek specialček, upogiba pod njegovo težo. Potem 
poskusi bolj levo. Koliko časa je Rado visel v beli plošči, ne vem, najbrž več kot uro — 
za teh slabih deset metrov. Bil je že na tem, da pade, pa se je obdržal, klinčki pa so 
zabiti le po pol centimetra. Obupan je bil, saj je bil v položaju, ko ne moreš ne naprej ne 
nazaj, ko ne moreš niti zabiti klina, a je ostal neverjetno miren. Niso se mu tresle noge 
in ni preklinjal, le začudeno je pogledoval in bil čudovito miren. 
Nad ploščo so težave popustile. Raztežaj po gredini nas je pripeljal do grdega odloma 
in do velikih lusk. Plezanje je tu lepo in slikovito, silno prav nam prihajajo metulji, na 
vrhu zadnje, velike luske me pričaka poraščena polička, ki je hkrati vhod v votlino 
Zadovoljen sem, saj je najbolj oduren spodnji del stene že za nami. Rado pritrdi 
vrv za Igorja, mene pa varuje, ko se z zgornje poličke, poraščene s travo in prijazno 
jerebiko, lotim zajede. Precej težje je, kot sem pričakoval. Trava, zemlja in krušljivo 
je, zgoraj pa me straši streha. Fanta me sprašujeta, kaj bo s streho, pa ne vidim nič 
pametnega. Rinem gor v strahu, kako se bo izteklo. Kopljem v rušo. Klini slabo prijemajo 
mežikam in pljuvam, ves sem od zemlje. Pod stropom napušča je majhen rob, prese-
nečen pa sem, ko na levi ugledam lepo, veliko polico. Kako lepo jo je gledati! Sredi 
navpične stene meter široka, ravna travnata polica! Prečka do nje je sitna, krušljive 
skale, ko pa se zavalim gor, že vem, da bomo tu bivakirali. Mangart, poln nizkega pozno 
popoldanskega sonca, naznanja, da je dan pri kraju. Ko je tu še Rado, pripneva vrv 
za Mezgača, sam pa se lotim še navpične bele plošče nad polico. Skala je čvrsta 
in ravno prav razčlenjena, da rinem gor, čeprav me je strah, da bo na vrhu zmanjkalo 
razčlemb. Skušam zabiti klin. Utopija. Nobene špranje ni, niti najmanjše. Malo više 
zataknem krempeljc, da si malo odpočijem. Obesim še streme, pa vse skupaj zdrsne 
dol. Za trenutek sem negotov in prestrašen, potem pa nadaljujem prosto, brez pomis-
lekov. Tisti odločni, podzavestni »gremo«, tokrat ni bila premišljena, zavestna odločitev. 
Imel sem srečo. Našel sem dva oprimka in sem splezal čez. Ko se vrv izteče, zabijem 
nekaj klinov, jo fiksiram in se spustim na polico. Igor in Rado se že pripravljata na 
bivak; toplo je in žejni smo. Sprašujeta me, kako je zgoraj. Težav še ni konec. Na polici 
se prijetno namestimo, usta so suha, roke zdelane, koža na prstih posneta, v udih, 



po vsem telesu čutim utrujenost. Čeprav imamo precej pijače, se mi zdi, da se ne 
morem odžejati. Počasi se večeri, Koritnica tone v sencah, enolično, brezoblačno nebo 
na koncu doline prebada Kotova špica. Robovi Loške stene, bližnjega Moreža so še 
daleč. Skrbi nas, pa smo vendarle prepričani, da smo težji del stene že preplezali. 
Zjutraj smo kmalu nared. Prvi zažimari gor Rado, zadnji Mezgač. Varujem in v tegu 
spuščam Rada okoli stebra, ko Igor izbija še včeraj zabite kline. Z viseče plošče, kamor 
me potegne Rado, pa ni videti nobenega prehoda. Ko je tu še Igor, gledamo in 
premlevamo. V vsej širini stene ni nobenega pametnega prehoda. Nobene razčlembe, 
le gladke plošče, s travo tu in tam. Edina možnost je dolga prečka pod streho, težka, 
zračna zadeva bo to, toda edino, kjer morda ne bodo potrebni svedrovci. Rado, ki je 
izgubil že vso vero in upanje, se nestrpno in pogumno odpravlja. Sam se čim bolje 
»zaštantam«, da nas ja ne bi odneslo. Rado nabija, vpenja, visi v stremenih, Igor pa raje 
ne gleda, le toži, kako bomo tu preživeli drugi bivak. Tudi sam sem živčen. Najraje bi 
sklenil, da se takih reči ne lotevam več. Čas mineva, čez nebo pa drsijo cirusi in 
ovčke. Pričakujemo naglo poslabšanje. Strah nas je, če nas tu ujame dež. Dol ne 
moremo več. Končno je Rado uspešen. Šele kasneje smo spoznali ključno vrednost 
tega raztežaja. Višje je svet lažji, čez plati jo užgemo proti levemu razu. Nimamo 
težav v plezanju, v steni ni nobene smeri in prehode si lahko poljubno izbiramo. Sicer 
pa ni velike izbire. Priplezamo na levi raz. Nudijo se nam lepi in divji pogledi na steno, 
ki izginja pod nami, in strmi Morež. Težave popuščajo in vrh, velikanski rogelj, je prav 
blizu. Še nekaj krušljivega pečevja, razbitega od strel, in priplezam na rob stene, potem 
pa na vrh, ki prebada nebo. Ležim na grobem kamenju in pobiram vrv. Sonce, skale, 
Morež, Rado, Igor, Votli vrh. Sedimo in gledamo, kakšno tudi zinemo. Zdelan sem, 
usta so razpokana in presušena. Igor prinese veliko kepo snega, potresemo nekaj kal-
cinove in čudovit sladoled imamo. Popoldan je, dva dni smo plezali čez steno, zadnjo 
tako veliko doslej nepreplezano steno v Julijcih. Fino se nam zdi, gledamo drug drugega, 
z odprtimi očmi, ližemo sneg. Če bi imel vodo in hrano, bi ostal tu, vso noč. 
Veliko veselje mi pripravi Igor; šlo je za ime smeri. ZNAMENJE OB POTI, v spomin 
Nejcu Zaplotniku in vsem drugim, ki so hodili po gorah, spoznavali veliko naravo in se 
niso ustrašili svoje ničevosti. 

Sestopamo; čez Morež z lepim pogledom na Briceljk, po dolgih travah in podih nad Balo 
tja do Brežic. Pihavci in Pelci se svetijo v soncu, misli begajo, nekaj ovc se pase pod 
grebenom, samota. Večer na Brežicah, na topli mehki travi pod Plešivcem, sonce pada 
za kulisami gora in meče črtasto svetlobo, ravno in nepremično. In čudovita zelena 
barva macesnov in mrzla vodica, tako enostavna in dobra, popolna; slapovi in šumenje, 
niže spodaj gozd, reven bovški gozd, senčna Koritnica in ozki, prekleto ozki plezalniki 
in boleči prsti, zvezde na nebu, suha struga, Votli vrh, mir. 
Konec nečesa, ki pomeni novo spremembo očesa in gubo na obrazu, majhno stopničko 
v drobni poti življenja, kratek, tragično vedno krajši predah, in začetek novega; začetek 
novega, dokler bo v meni živela moč upanja. 

Opomba: Vzpon so opravili 12. in 13. julija 1984 — Rado Fabjan, Igor Mezgec in Igor 
Škamperle, AO Postojna. 

V TEMI NA POREZEN 
DAMJAN SLABE 

Dan je bil soparen in vroč. Prav nenavadno je bilo, da je zdržalo brez nevihte. Kdo bi se 
v taki vročini odpravil v hrib, še zlasti če bi preživel »naporno« noč. Tako sva se 
z Blažem odločila, da dan raje preživiva v senci, in jo zvečer, ko bo vročina popustila, 
mahneva na vrh. Popoldan sva obiskala prijateljico v Franji, škoda, da je imela službo, 
sicer bi se nama pridružila. 
Ura je bila osem zvečer. Nad dolino se je že spuščal mrak, ko sva zaprla hišna vrata. 
Ljudje, ki sva jih srečevala, ko sva zapuščala vas, so naju nekam začudeno opazovali, 
ioda na srečo sva hitro prišla na rob vasi in se skrila v sadovnjaku. Na travo je legala 
rosa. Dolino in vas, ki sta vedno globje ostajali pod nami, je zagrinjala meglena tančica. 
Skozi hišna okna so se zasvetile prve svetilke. Hkrati, kakor odsev, so jim sledile zvezde. 
Preko travnika sva prišla do gozda, tu se pot začenja strmo vzpenjati. Na desni je 
žuborel potok in njegova večerna pesem se je zlivala s šumenjem vetra, ki se je 
poigraval v krošnjah dreves nekje na vrhu Drnove. Tema je med visokimi bukovimi dre-
vesi postajala vedno izrazitejša. Veličastno himno počivajoče narave je za trenutek 
zmotil le prijatelj, ki se je bil spotaknil ob korenino drevesa, tik ob poti. Tišine se nisva 
upala motiti, zato sva le malo govorila. 457 



Prišla sva do travnate jase, kjer je bil svet položnejši. Tema se je razredčila, tako da 
sva košuto, ki je plašno odskakljala med drevje, razločno videla. Ne vem, kdo se je 
koga bolj ustrašil. Zagledala sva senik, na Cerkljanskem mu pravijo svisla. Tega imena 
si nisem mogel zapomniti. Kmetje vanj spravljajo seno in ga kasneje, ko ga jim 
primanjkuje doma, tovorijo do svojih kmetij v dolini. Zopet sva prišla v gozd in se 
vzpenjala med mogočnimi debli. Prišla sva do križpotja. Kažipotov ni bilo, ali pa jih 
v temi nisva videla, toda prijatelj, ki je pot bolje poznal, se je odločil za pot, ki drži 
naravnost, kar se je kasneje izkazalo za pravilno. Tišino je zmotilo šumenje listja in 
pokanje vejic. Oba sva prisluhnila. Dobro sem čutil, kako mi je srce začelo močneje 
razbijati. V temi nisva ničesar zapazila, lomastenje pa je kmalu utihnilo. Oddahnil sem 
se in bolj sebi v tolažbo rekel: »Saj ni nič!« Drevje se je začelo redčiti in kmalu 
sva prišla do planote. Blaž je dejal, da se ji pravi Leha. Svisli je bilo tu več, 
za majhno vas. Seno je bilo tu pokošeno in spravljeno v velike kope. Na obronku 
je pot zopet zavila med drevje. Predlagal sem počitek. 
Pod nama je ležala dolina. Bila je tiha in mirna. Take še nisem videl. Le ropot 
redkih avtomobilov je motil njen pokoj. Luči na ulicah so bile prižgane. Tovarna je 
mirovala. Nekje iz Črnega vrha je prihajalo vriskanje, ki se je mešalo z zvoki harmonike. 
Slišala sva šumenje reke, poslušala sva umirjeno pesem vetra. Vse je počivalo. Ozrla 
sva se po zvezdah. Mirno so počivale na nebu in s svojim močnim sijem se mi sploh 
niso zdele tako daleč. Opazila sva letalo, ki je tiho drselo po nebu. »Le kam potujejo 
ljudje v njem,« sem se vprašal. Spomnil sem se, ko sem se prvič peljal tudi sam 
z letalom. Nehote sem se nasmehnil. Tudi tema je lepa, samo prisluhniti ji moraš. Izza 
hriba na nasprotnem koncu doline je prikukal mesec. Le redki oblaki so mu včasih 
zaprli čist in jasen pogled nad dolino. Sence so oživele. Na travniku so se oglašali 
črički. Bil sem omamljen. Srečen je človek, kadar ga prevzamejo tako majhne stvari. 
Teh stvari ne bi zamenjal z ničimer. Prvič sem šel v hribe ponoči in ugotovil, da narava 
tedaj ni nič manj veličastna, nič manj mikavna ... 
Treba je bilo naprej. Še enkrat sem se ozrl po senikih, po dolini, po zvezdah, kot da 
bi se od njih poslavljal za vedno. In res, doslej mi še ni uspelo, da bi ujel naravo ponoči 
v tako prečudovitem odtenku. Zopet sva se vzpenjala med drevjem, ki se je vedno bolj 
redčilo. Sence so mi vzbujale občutek tesnobe. Steza se je vzpenjala med travo, ki je 
bila visoka in ostra, pomešana s trnjem, pa tudi mokra od večerne rose. Prav nič 
prijetno ni bilo hoditi po takem svetu. Mesec se je skril za grebenom. Steza, ki se je 
še vedno vzpenjala, se je počasi približevala grebenu. Prišla sva do lovske koče. 
Potrkala sva. Odprl je starejši mož, v lovski opremi, prijaznega, obenem pa tudi začu-
denega obraza. Povabil naju je v hišo. V sobi je bilo prijetno toplo. Sedla sva za 
veliko mizo. Dali so nama čaja. Prijal nama je. Pogovor je hitro stekel in zanimivo je 
bilo prisluhniti lovcem. Poslovila sva se, v čutaro pa nalila še nekaj vode, saj nama 
je je na poti zmanjkalo. Vzdramil me je šele hladen veter, ki nama je delal družbo. 
Prijetno je bilo hoditi v takem hladu na hrib. Postala sva bolj zgovorna, tako sva pre-
magovala utrujenost, pa tudi nekam tesnoben občutek, ki ga je vzbujal mesec s svo-
jimi hladno sivimi sencami. Bližala sva se vrhu. V koči je bilo vse mirno, spali so. 
Pod nama je počivalo Podbrdo. V nekaterih vaseh pod Črno prstjo so še gorele luči. Tudi 
dolina je spala. Nekoliko sva se obotavljala, a sva vseeno poklicala oskrbnika. Priča-
kovala sva, da naju ne bo preveč vesel, pa sva se motila. Sprejel naju je prijazno, kot 
če bi prišla sredi dneva. Škoda, da je takih oskrbnikov v planinskih kočah vedno manj. 
Hitro sva zaspala ... 

Naslednjega dne sva se zbudila, ko je bilo sonce že visoko na nebu. Domov se nama ni 
mudilo. Med potjo sva nabrala vsak po eno posodo malin. Ko sem se sredi zime 
sladkal z njimi, sem se spomnil tega prijetnega izleta. Od tistikrat se tudi teme v hribih 
več tako ne bojim ... 

Planinska zveza Sloveni je — Komisi ja za odprave v tu ja gorstva — izdaja tudi za 
leto 1985 koledar z motivi na jpomembnejš ih ekspedic i jsk ih poti naših alpinistov po 
tuj ih gorstvih. 
Koledar lahko naroči te pri Planinski zvezi Slovenije, Dvorakova 9, 61000 Ljubl jana — 
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CINZIA 
DUŠAN PIRC 

Stisnil sem se k njej. Lokal je bil majhen in prijeten, zunaj je bilo še svetlo. Sedela sva 
na tesni klopci in srkala pijačo. Cinzia je zrla predse. Potem si je segla z roko v temne, 
goste lase, se naslonila nazaj in se mi nasmehnila. Imela je lepe, temne oči. 
Spoznal sem jo v tisti umazani in zadušljivi čakalnici v Delhiju. Bila je sama. Pri sebi 
je imela le majhno torbo. Sedela je mirno in sproščeno. Nogi je imela prekrižani in 
rahlo jih je pozibavala kot, da bi se z njimi igrala. Nosila je lahke sandale, oblečena 
je bila v živo rdeče hlače, zdele so se mi nekoliko kratke, in v temno ali črno bluzo, 
pravzaprav se tega natanko ne spomnim. Pod vsem tem je tičala njena temnopolta 
postava. 
Minila je ura, dve. Nato nas je glas po zvočniku povabil, naj se pripravimo za vstop 
v letalo. Pričeli smo zbirati kramo, nahrbtnike in težke potovalke. Poskušal sem zadnjič 
ujeti njen pogled. Tudi ona se je dvignila. 
Ponovno sem jo srečal nekega deževnega večera, ko smo se podili, Lucijan, Andrej in 
jaz, po tesnih ulicah, v množici, in se igrali najbolj neumno igro — kdo bo prvi... 
Zapeljal sem se mimo nje; šele nato sem jo opazil. Tedaj sem pozabil na igro, pritisnil 
sem na zavore in se obrnil. Spominjam se, da sem kolo zaustavil tik pred njo, drugega 
se ne spominjam. Moral sem kaj reči, prav gotovo kaj bedastega, sicer ji prav gotovo ne 
bi ugajal. S kolesom nisem imel kmalu kaj početi, prislonil sem ga ob zid. Tistega večera 
se še danes živo spominjam. Hodila sva v množici majhnih ljudi, se ozirala in si 
ogledovala to in ono, klepetala, se smejala, se nato izgubila, se našla in znova tavala 
skupaj po svetlikajočih se temnih ulicah, tja pozno v noč. 
Potem sva se redno shajala; okoli devete, kajti rada je poležavala. Ni je motila opol-
danska pripeka, ne vročina; tega je bila vajena doma. Sploh je bila sproščena. Nič ni 
bilo zanjo kaj posebno resnega, še najmanj pa počitnice v daljnji deželi. 
Tega nisem nikoli razumel. Čudil sem se njenemu preprostemu, skorajda spogledljivemu 
obnašanju; čudil sem se njenemu občutku za lepoto, smislu za vsakdanjost, za tiste 
dnevne malenkosti, v katerih se pogosto skriva sreča. 
Bila je uganka. Čemu je prišla v Nepal, sem se pogosto vpraševal? 
Ne, Cinzia ni imela nič skupnega s tistimi iz Freek streeta; ni bila ena izmed njih! 
Ni hodila bosa in ni se kitila s posrebrenimi ornamenti in pred menoj ni nikoli kadila. 
Nenazadnje pa je stanovala čisto na drugem koncu mesta: v Thamelu. 
Tu so se gnetli trekerji ali kratkohlačniki; tako jih je ona imenovala. Stanovali so po 
hotelih, v majhnih sobah, trije ali štirje skupaj. Vedno so bili v kratkih hlačah, vedno se 
jim je mudilo, vedno so nekaj iskali, kot da bi na ves glas hoteli reči: mi smo 
iz Thamela! 

Čas jih je nagrabil od vsepovsod. Največ je bilo »jenkijev ali turistov«. Cinziji so bili 
odvratni. Govorila je, da so surovi, ošabni in da so polni posmeha. Spominjam se, ko 
mi je govorila, da je treking moda, zgolj moda in nič več. 

Kmalu sem tudi jaz odšel. Z Andrejem in nahrbtnikom. Cinzio sem pustil v dolini. 
Spal sem le na pol. Premišljeval sem o njej. Poskušal sem si odgovoriti, zakaj sem jo 
pustil v dolini? Je bilo njenih deset dni premalo za takšno turo? Lahko bi šla z nama 
le del poti, dva, tri dni, potem pa se bi vrnila po isti poti. Bi odšla sama? Ni imela 
pripravnih reči s seboj? Ali si morda tega sploh ni želela? Ljubše ji je bilo živeti 
v sladkosti doline? Čudno, res čudno! Nisem in nisem mogel razumeti, kako ji ni bilo 
kaj dosti mar za Himalajo. In toliko kilometrov je bilo potrebnih, da je prišla sem. 
Zdramil sem se. Začutil sem bolečine v hrbtu in v glavi mi je šumelo. 
Odprl sem vrečo in se pretegnil; bil je še mrak. Terasa, na kateri sem ležal, je bila 
še vedno v temi. Le počasi so se risali beli zidovi in razpoznaval sem prve obrise 
kamnitih, tibetanskih hiš. Deset dni sem potreboval, da sem prilezel do njih; deset 
dni žgoče hoje. Spet sem začutil praznino v sebi. Nenadoma sem se zdrznil. Izza vrat 
je prihajal tih glas, kot da nekdo stoka, prosi. Napel sem ušesa in posvetilo mi je — 
jutranja molitev. 

Nato sem uprl oči navzgor, tja v nebo, kjer je strašila temna lisa. Občutek sem imel, 
da me želi pokopati. 
Danilo se je. V nos me je zbodla jutranja meglica. Temna lisa na nebu je počasi izgi-
njala, na njeno mesto pa je prihajala gora. Prihajala je iz daljave, vedno bolj blizu je bila 
in vzpenjala se je skoraj do neba. 459 



Tisti hip sem si zaželel nje! Ta želja je bila tako močna, da sem povsem pozabil nase. 
Stresel sem se, počasi se je v meni vse umirjalo. 
V ozadju je pričelo vzhajati sonce. Gora je nenadoma postala svetla, skorajda rumena, 
nato je zažarela, kot da bi hotela zgoreti, toda le za hip. Že naslednji trenutek se je 
pogreznila v molk in samoto. Bila je spet na moč vabljiva, taka kot sem jo videl dan 
poprej. Ko sem se vzpenjal v hrib in si iskal prenočišče v labirintu ulic. 
Čas mi je tudi njo vzel. 

GOLICA - RES SI VABLJIVA, T O D A . . . 
SILVO MATELIČ 

3. junija so vrli planinci z Jesenic in Planine pod Golico svečano odprli novo planinsko 
postojanko »Spodnjo kočo na Golici«. V glavnem so jo zgradili s prostovoljnim delom 
in tudi s prispevki. Nad 4000 ljubiteljev gora jo je tega dne obiskalo. Pa tudi še nasled-
nje sobote in nedelje bodo planinske steze, ki so usmerjene na Golico, polne. 
Planinci so seveda zadovoljni, da so dobili v Karavankah prostorček za oddih, počitek 
in da se na 1550 m razgledajo po Julijcih in gorenjski pokrajini pod seboj. Le kakšnih 
30 minut hoje, še više, na 1836 m visoki Golici, se vam odpre pogled na drugo, 
koroško stran. Preden pa pridete do Spodnje koče na Golici, pa morate izbrati pot. 
To pa je za številne slovenske in druge ljubitelje gora malo teže. 
Ko se pripeljete z avtobusom v Planino pod Golico, je pri hotelu konec vožnje. Seveda 
se lahko peljete z osebnim vozilom še naprej, toda na vašo odgovornost. Gozdna cesta, 
ki se razveje v gozdove in tudi proti Javorniškemu rovtu, je sicer še kar lepa, toda 
nevarna zaradi ostrih zavojev in ob delavnikih lahko naletite na kamione, ki prevažajo 
les. Če pa greste od hotela peš, po enem kilometru že pridete do križišča, ki vas 
spravi v dvome. Tabla s puščico na levo »na Golico 2 uri« in na desni tabla »Golica 
uro in pol«. Kam torej, na levo ali na desno? Leva tabla je nova, desna stara — kaj je 
zdaj res?... Če greste na desno, pridete po 300 metrih do Savskih jam, tam pa sta 
spet dve tabli — leva kaže »na Golico v 2 urah«, desna »na Golico v 3 urah« ... Seveda 
je poznavalcem Golice to križanje gorskih poti jasno; toda na stotine in stotine ljubi-
teljev Karavank vprašuje in ugiba. Pojdite po katerikoli strani ali poti, svojih 800 m 
višinske razlike morate prehoditi, če hočete na vrh. Da pa so bregovi Golice strmi in 
pota ne preveč urejena, hitro spoznate, ko pričnete gristi kolena. Mnogi, ki pota in ceste 
poznajo, pa pridejo z avtomobilom in motorjem prav do spodnje postaje tovorne žičnice 
in tako si močno skrajšajo strmino. 
Nekoč, pred 30 in več leti, ko so Golico kmetje še kosili in ko se je ta kraljica Kara-
vank še bohotila v narcisni belini, so bili kolovozi dobro urejeni, saj so morali tudi po 
500 voz sena spraviti v dolino. Zdaj Golice ne kosijo več. Po pobočjih se pase nad 
400 ovac, ni več narcis in tudi sena ne spravljajo v dolino, zato so kolovozne poti 
»grabni«. Planinci in izletniki pa si ob njih utirajo pot navkreber. 
Druga nevšečnost so vsekakor obledele markacije. Tudi napisne table, ki opozarjajo 
vse, ki gredo na Golico, da je možen dostop na obmejno območje le ob markacijah 
in od sončnega vzhoda do sončnega zahoda, so preskromne, pa še te, ki so, so bile 
deležne dobrih udarcev razposajenih neljubiteljev narave. Torej, križpotja in smeri 
gozdnih cest bi morale biti jasno označene, ne glede na to, da gre po vrhu grebena 
Golice, Krvavke, državna meja. 
In še nekaj je, kar dela našo gostoljubnost, recimo ji predvsem turistično gostoljubnost, 
bolj črno kot svetlo. Tujci, ne glede na to, da so naši turistični gostje, brez dovoljenj 
in spremstva ne smejo v obmejni pas. Goliški predel je tako za njih zaprt. O tem ne 
vedo povedati niti receptorji hotelov na Bledu, še manj turistični vodiči, niti zato ne 
skrbi dosti planinskih društev. Le graničarji vedo, da tujci v obmejnem pasu nimajo 
kaj iskati. Nevšečnosti zaradi nepoznavanja hitro nastanejo in se težko pozabijo. Mor-
da so bili v teh junijskih dneh graničarji malce popustljivejši, saj je bila otvoritev 
koče takorekoč praznik za vse. Toda teh praznikov ni veliko in popustljivosti ne bo več. 
Vsekakor bi morali naši planinci, društva, turistični delavci, hoteli in table ob zaznamo-
vanih poteh povedati tujcem, da so Karavanke eno, da pa so bohinjski kot in hribi 
nekaj drugega. Torej malenkost, ki je ne bi smeli še naprej zanemarjati. Preprečili bi 
marsikatero nepotrebno zagrenjenost tujca, ki je prišel k nam na dopust in želi biti 
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Naj vam opišem dogodek: Ženska srednjih let stoji na stopnicah majhne, idilične trgo-
vinice v Planini pod Golico in gleda na goliška pobočja, obsijana s soncem. Sama 
s seboj govori po nemško: »Moj bog, kakšna lepota, kakšna lepota ...« 
Gledam jo in odgovorim: »Lepota naših gora ...« Malce ponosa sem hotel dodati, ne 
da bi jo prizadel. Pogledala me je in rekla: 
»Bila sem na vrhu, ni prestrmo, ne predaleč, toda od tu je pogled nepozaben ...« 
Začuden jo vprašam, če je bila sama na Golici? 
»Da, sama ... zakaj pa ne?« Začudeno me pogleda in se spet ozre na Golico. »Sem iz 
zahodnega Berlina. Že nekaj let prihajam na Bled in šele zdaj sem slišala za Golico. 
Kar vleklo me je, da jo vidim. Nisem zdržala, da ne bi šla gor.« 
Slišalo se je kot očitek. Mislil sem vprašati, kaj pa recepcije, turistični vodiči, kaj pa 
naši prospekti... pa sem se raje ugriznil v jezik. Le zakaj bi naše »malenkosti« sprav-
ljal v še večje škripce. Prepustil sem jo raje njenemu navdušenju. Ob tem pa sem 
pomislil, kaj bi si mislila, če bi jo graničarji srečali in zasliševali, pa vodili... takrat 
bi bili njeni občutki za lepoto naših gora povsem drugačni. Mislim, da tudi Bleda ne 
bi več obiskala. Na srečo se je vse dobro izteklo in Golica ji bo zares ostala v trajnem 
spominu. 
Tudi zdaj hodijo tujci, posebno starejše osebe, na Golico. Srečal sem Avstrijce, 
Holandce, Nemce, tudi skupino Italijanov sem videl, kako so z zemljevidom v rokah 
iskali pravo smer. 
Ob mesecu narcis, v maju, so člani »Športnega društva Golica« skušali pri-
praviti pester program za planinske izletnike in tudi domačine. V Planini pod Golico 
nimajo ne planinskega ne turističnega društva. Mladi športniki so skušali vzpodbuditi 
domačine, da bi se ogreli tudi za tovrstno dejavnost. Recimo kmečki turizem bi lahko 
že davno oživeli. Prikazali so lepote Slovenije in naših gora. Pogovarjali so se, kako 
naj bi pozdravljali goste, ki pridejo v Planino pod Golico, kako naj bi organizirali vod-
niško službo skupaj s planinskim društvom, kaj je treba vedeti o hoji v gore, kakšna je 
prva pomoč ob nesreči in o vsem drugem, kar sodi v planinski svet in turizem v gorah. 
Večjega uspeha seveda ne more biti kar čez noč. Za to je potreben čas in vztrajno 
delo posameznikov. Toda vedeti je treba tudi tole: Leta 1925 so bili v Planini pod Golico 
le trije tovarniški delavci, vsi drugi so kmetovali. Danes pa je narobe. Le tri kmetije 
so še. Vsi drugi pa so zaposleni v dolini. Navade pa so ostale. Tu je živina, so paš-
niki, gozdovi, ki terjajo še vedno svoje, v dolini pa je služba — zaposlitev. Kdo bi se še 
brigal za te planinske zadeve? Stari časi se še niso umaknili novim, čeprav je že 
viden napredek. Prehod je težak in dolgotrajen. Bela roža narcisa je za njih še vedno 
plevel, ki ga živina ne mara. Z narcisami domačini le močno krasijo grobove svojcev 
in se jezijo na izletnike, ki se ne morejo odreči želji, da ne bi pomendran trave, kjer so 
se razbohotile narcise. Letošnje prireditve mladih športnikov v Planini pod Golico so 
bile raznovrstne in dobro pripravljene. Pokazale so, da bi lahko govorili o narcisi kot 
izletniški, turistični, kulturni in tudi športni zanimivosti. Da, celo o gospodarski korist-
nosti. Toda kaj, v domačinih je nekaj, kar je težko premakniti, ne glede na svet okrog 
njih in njegov razvoj. 

Golica je res vabljiva, z novo Spodnjo kočo pa sploh. Toda ob tem je treba še mar-
sikaj postoriti, da bi bile te planinske poti v Karavankah še bolj vabljive. In to, kar je 
treba storiti, niso na zunaj velike stvari, ampak malenkosti, ki pa so močno pomembne. 



16. avgus t 1894. O tvo r i t ev prve k o č e Sav in j ske p o d r u ž n i c e SPD, K o c b e k o v e koče na M o l i č k i p l a n i n i 
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12. jun i ja letos so položi l i k zadnjemu 
poči tku znano planinsko delavko in dol-
goietno oskrbn ico v Koči pri Sedmerih 
jezerih, ' Ivanko 2vanovo. Doma je bilo 
enajst otrok, zato je morala ona — bila 
je najstarejša — že s petnajst imi leti 
služit najprej v Belo peč, potem pa na 
Koroško, na Dunaj in v Zagreb, ko se je 
ob koncu I. svetovne vojne spet vrni la v 
svoj rodni Bohinj in je leta 1920 prevzela, 
na ponudbo takratn ih odborn ikov SPD, 
predvsem Korenčana, oskrbo planinske 
posto janke pr i Sedmer ih jezer ih. To delo 
je opravl ja la polnih 21 let in to poleti in 
tudi pozimi ! V svoj i do lgoletn i službi si 
je pr idobi la mnogo planinskih znancev in 
pr i jatel jev. Vsi so jo iskreno spoštoval i . 
Za zvestobo v planinstvu, za njeno mar-
l j ivost, za p lemeni to skrb in osebno raz-
aajanje, je prejela zlat i častni znak Pla-
ninske zveze Slovenije, ob svojem jub i le ju 
— 90-letnici — pa je prejela najvišje odl i-
kovanje — zlato p laketo PZS. 
O njenem živ l jenju in o njenem oskrbniš-
kem delu je izšel dal jš i č lanek izpod peresa 
prof. Tineta Orla ob njeni 80-letnici (glej 
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Rud i H r i ba r Ra fko F u n k l 

RUDI HRIBAR IN RAFKO FUNKL 

V zadnj ih pomladnih dneh sta PD Zabu-
kovica zapust i la dva člana, zaslužna pri 
gradnj i planinske postojanke na Homu. 
Rudi Hribar, roj. 1910, tesarski mojster iz 
Matk, vasi pod gr ičem, na katerem stoj i 
Koča na Homu, je vel jal med planinci za 
skromnega in delavnega tovariša. Ko je še 
zadnj ič opravi l tesarska dela na novi koči 
in ko so mu ponuja l i p lači lo za to delo, je 
de ja l : »Odprl i ste mi pot v svet planin, me 
sprejel i v svoje vrste in tako bom za svojo 
organizaci jo delal brezolačno!« Rudi je 
l jubi l gore. Zadnj ič , t ret j ič , j e bil na Tr ig la-
vu, ko mu je bi lo 68 let. Še sedemdeset-
letnik je obiskal Savinjske Alpe, Skuto, 
Kočno, Kokrsko sedlo . . . Potem pa ga je 
strla bolezen. 

Kmalu za Rudi jem so zabukovški planinci 
izgubil i še enega zaslužnega člana •— 
Rafka Funkla. Bil je kolar iz Griž, rojen 
leta 1908 prav v tej vasi. Akt iven na druž-
benopol i t ičnem področ ju , hkrat i pa je si lno 
rad zahajal v gore. Zlast i rad je imel 
Logarsko dol ino, kamor se je vozi l s ko-
lesom. Pri gradnj i Koče na Homu je po-
magal z izkušnjami in z gradivom. Posebno 
rad je sodeloval z mladimi, ko j im je pri-
povedoval o vel ik i borbi s lovenskega na-
roda za svobodo. 

Planinci so tako izgubil i dva izmed tistih, 
na kater ih je v vel ik i meri s lonelo planin-
stvo v kraju, kjer sta živela. 

Franc Ježovnik 

SPOMINSKO SREČANJE NA LEDINAH 

Deveto srečanje pod ostenj i Gr intavcev 
ob spominu na ponesrečene tovariše gor-
ske reševalce, ki so se v gorsko reševalni 
akc i j i 4. 5. 1975 smrtno ponesreči l i , pomeni 
hkrat i tudi spomin na gornike, ki z lastnim 
tveganjem rešujejo ž iv l jenja ponesrečenih 
planincev v gorah. 
Leto 1975 je bi lo leto vel ike preizkušnje, 
ko smo se reševalci bali, da bodo zaradi 
tega dogodka prepovedal i uporabo hel i-
kopter ja za reševanje, negotovo pa je bi lo 
tudi vprašanje, kako vkl jučevat i posadke in 
reševalce v kombin i rano gorsko letalsko 
reševanje. 
Vendar je prav to leto predstavl ja lo nov 
zagon v dopoln jevanju in kadrovskem in 
tehničnem izpopoln jevanju v uporabi hel i-
kopter ja pri reševanju v gorah. Prav zdaj 
mineva 17-letno sistemsko delo, ko s stro-
kovnim in vestnim delom dopo ln ju je tehni-
ko hel ikopterskega reševanja Enota letal-
ske mil ice z gorskimi reševalci. Tako smo 
danes v tem pogledu enakovredni z naj-
bol j razvit imi a lpskimi deželami. Hel ikopter 
je postal nepogrešl j ivo sredstvo, ki naj-
hitreje in najzanesl j iveje rešuje živl jenja in 
letošnji pr imer v Les Droites nam to dej -
stvo potr ju je, ko je hel ikopterska gor-
ska enota rešila našega alpinista. 
V letošnjem delovnem jub i le jnem letu 
kranjskega planinstva smo še posebej po-
nosni, da smo tudi z deln im deležem naše 
GRS postaje sodeloval i v tem napredku, 
da danes rešujemo tudi najbol j zapletene 
primere. 

Ko se ob tej spominski int imni sloves-
nosti spomin jamo tega razvoja in nadal ju-
jemo delo in uresničujemo ideje reševal-
cev, lahko tudi ugotovimo, da smo v š i ršem 
družbenem prostoru stalno pr isotni in da 
so tehnična sredstva za reševanje v gorah 
stalno na vol jo in imajo te akci je pr ior i teto. 
Gospodarska si tuaci ja je pomnoži la tudi 
potrebe za zračnimi plovi l i . Čeprav smo 
v vseh teh letih opremo izpopolni l i , pa 
nas vedno bolj skrbe vedno več je po-
trebe, ki izhajajo iz samega planinskega 
gospodarstva (oskrba, adaptac i je itd.) in 
ter ja jo uporabo hel ikopter ja. Potreb je že 
danes tol iko, da bi lahko porabi l i vse 
možne ure letenja. Ne bi se tu spuščal i 
v ekonomiko, saj vemo, da tem potrebam 

Spominska svečanos t 
(Led ine) 

Foto S. Saje 



streže z iz jemnim razumevanjem RSNZ, 
vendar pa bi ob tej pr i ložnosti poudar i l i 
dvoje: nujno je, da se v slovenskem pro-
storu začne akc i ja za nabavo hel ikopter ja ; 
to akc i jo bi moral i usmerjat i prav planinci, 
kot največj i možni uporabnik i . To je hkrat i 
tudi pred log izpred 10 let! In drugič, da bi 
bi le te hel ikopterske možnosti predvsem 
rezervirane za GRS kot najvažnejše dopo l -
nilo in pomoč k lasičnemu reševanju. To 
poudar jamo predvsem v bojazni, da en sam 
planinski objekt kot je na pr imer Kreda-
rica, lahko izčrpa v kratkem času vse 
razpoložl j ive lete. 

Iz pr i ložnostnega nagovora predsednika 
PD Kranj F. Ekar ja ob spominski sloves-
nosti na Ledinah, dne 1. 7. 1984. 

110-LETNICA 
HRVATSKEGA PLANINSTVA 
(Najpomembnejši mejniki hrvatskega 
planinstva) 

»Hrvatsko planinsko društvo« so osnoval i 
leta 1874. Prav tega leta je zaživelo na 
Hrvatskem še več drugih kul turnih usta-
nov. Na pr imer : Zagrebško vseuči l išče, 
Hrvatsko kolo, Hrvatski sokol itd. 
Osnovni namen tega društva je bil — za 
razliko od ostalih, ki so tedaj v Evropi že 
oelovala — spoznavati gore domovine, 
t ist ikrat še malo raziskane. Tako se je med 
članstvom znašla takorekoč vsa tedanja 
hrvatska znanstvena in kulturna elita. 
Seveda je planinstvo na Hrvatskem živelo 
še pred to ustanovitvi jo, saj je p laninska 
knj iževnost znana vsaj že štir i in pol sto-
let ja prej , ko je Peter Zoranič iz Nina na-
pisal pesem Planine. Hrvatje šteje jo za 
svojega prvega alpinista-žensko, Dragoj lo 
Jarnevič, ko se je leta 1843 povzpela čez 
steno Okiča v Samoborskem gor ju in ta 
vzpon opisala v svojem »Dnevniku«. »Ne-
ven« je leta 1852 objavi l prvo planinsko 
reportažo o nočnem vzponu skupine reških 
planincev na Učko. Tega leta sta Josip 
Schlosser in Ljudevi t Vukot inovič osnovala 
odpravo v gore južne Hrvatske. 
Leta 1878 so na Slemenu zgradi l i prvi pla-
ninski d o m pri nas, leta 1898 pa je začel 
izhajat i mesečnik Hrvatski planinar. 
Poleg osrednjega društva je na Hrvatskem 
delovalo še nekaj drugih planinskih dru-
štev. Club alpino Fiumano (Reka, 1885), 
Bršl jan (Osijek, 1897), Pr imorsko planinsko 
društvo (Sušak, 1888), L iburni ja (Zadar, 
1899). Naj omenimo tudi »Pri jatel je nara-
ve«, s podružnicami po vsej Jugoslavi j i . 
Tik pred II. svetovno vojno je bilo na 
Hrvatskem okol i 10 000 organiziranih pla-
nincev in 50 planinskih objektov. 
Danes delu je že 116 planinskih društev z 
okol i 35 000 člani, imajo okol i 50 planin-
skih domov in 40 transverzal oziroma vez-
nih poti. Današnja Planinska zveza Hrvat-
ske de lu je skupaj z regionalnimi zvezami, 
Planinski odbor Slavonije, Meddruštveni 

svet ZPP (Zveze pr i jatel jev pr irode), Pla-
ninski odbor Dalmaci je, Občinsk i planinar-
ski ;svet Reka in Planinska zveza Zagreb. 
PZH je edina zveza v Jugoslavi j i , ki ne-
posredno vzdržuje tudi planinske posto-
janke. Od leta 1948 lizdaja glasi lo »Naše 
planine« in je aktivna tudi na drug ih 
področ j ih ( izdaja vodnike, zeml jevide, 
vzgojno l i teraturo, organiz i ra odprave itd.). 
Zelo uspešni so hrvatski alpinist i , ki so 
za svoj »alpinist ični vr tec« izbral i »Klekov-
sko steno«, j i p r ik l juč i l i danes »moderno« 
Paklenico. V okviru te organizaci je delu je-
jo tudi speleologi , gorska reševalna služba, 
or ientacist i , vodnik i . 
PZH je danes organizaci ja, ki združuje niz 
dejavnikov družbenega pomena, ko ne 
smemo mimo t ist ih znači lnost i , ki so s icer 
tudi v drug ih p laninsk ih organizaci jah v 
Jugoslavi j i — mimo požrtvovalnih posa-
meznikov, ki skrbe, da je planinstvo pri 
nas tako pr i l jubl jeno. 

M. K. 

OB STOLETNICI ROJSTVA 
BOGUMILA BRINŠKA 

V petek, 10. avgusta se je steklo 100 let 
od rojstva Bogumi la Brinška, rojenega v 
znani t rgovski družini v Trnovem. 
V slovensko planinsko zgodovino se je 
zapisal zaslužen planinec, duša »drenov-
cev«, skupine navdušenih planincev, ki so 
v letih pred prvo vojno postavi l i p laninstvu 
nove ci l je, ko so začel i goj i t i a lp inizem, 
zimsko planinstvo in turni smuk. Br inšek 
je bi l močan, žilav, duhovit in kraško 
trmast, kar mu je dosti pomagalo, da je 
opravi l mnogo prvenstvenih smeri v slo-
venskih gorah, še posebej v Kamniških 
Alpah. Prav po njem se imenuje razmero-
zahtevna plezalna smer Brinškov kamin v 
severnem ostenju Planjave. 
Bogumi l Brinšek je zaslužen tudi za razvoj 
jamarstva na Slovenskem. S svojo planin-
sko- jamarsko druščino, v kateri so bili še 
brata Jože in Pavel Kunaver, Ivan Tavčar, 
dr. Cerk, Ivan Kovač, Ivan Michler in Alb in 
Hrovatin, so dodobra preuči l i mnoge jame 
in brezna na Slovenskem, pa tudi v Istri 
in Hercegovini . Br inšek je bi l tudi sousta-
novitel j prvega slovenskega jamarskega 
društva v letu 1910. 
Obe svoji l jubezni, planinstvo in jamarstvo, 
pa je čudovi to povezal s fotoamaterstvom 
in je v svojem času dosegel svojstven vrh 
v umetniški p laninski fotograf i j i . Pr ipravl jal 
je fotografske razstave, objavl ja l izvirne 
posnetke gorskega sveta v Planinskem 
vestniku. Mnoge njegove fotograf i je pred-
stavl ja jo še danes, v dobi razvite fotograf-
ske tehnike, pravo mojstrovino. Tako foto-
graf i ja Tr iglava s Sovatne, sl ika Jalovca 
in druge. Bistr ičani, posebno planinci , smo 
prav Br inšku in njegovemu pr i jate l ju Ru-
dolfu Badjur i hvaležni tudi za najstarejši 
znani fotografski posnetek Snežnika, po-
snet v snegu spomladi leta 1907. 



razglednice snežniškega p laninskega pod-
roč ja in j ih posveti lo Br inškovemu jubi le ju. 
Fotografske posnetke so pr ispeval i Hinko 
Poročnik, Emil Maraž in Rudi Paškulin. 
Na večer pred obletn ico ro jstnega dne pa 
so pripravi l i v Br inškovi rojstni hiši v Trno-
vem bogato spominsko razstavo. 
Ob pr isotnost i Br inškovih sorodnikov, go-
stov in planincev je razstavo odpr l sta-
rosta bistr iških planincev tov. Drago Ka-
rolin. V pr isrčnem pr i ložnostnem kul turnem 
programu je sodeloval tudi moški pevski 
zbor Dragot in Kette. Prof. Pavel Kunaver 
pa je zbranim naslovi l pr isrčno pismo in 
obudi l spomin na svojega tovariša v mla-
dosti. 

Dejavnosti, posvečene proslavl janju 100-
letnice rojstva Bogumi la Brinška, bodo bi-
str iški p laninci skleni l i v mesecu decem-
bru, ko se bodo zvrsti le pr i redi tve s skup-
nim naslovom »PO POTEH BOGUMILA 
BRINŠKA«. 

Vo jko Čel igoj 

B o g u m i l B r i n š e k 

Komaj t r ideset letn i Br inšek je padel kot 
žrtev komaj začete svetovne mori je, v bitki 
na Drini, 15. septembra 1914; tam je 
pokopan. 
Svojemu zaslužnemu rojaku so bistr iški 
p laninci že pred dvanajst imi leti postavil i 
na rojstni hiši v Gregorč ičev i ul ici spomin-
sko ploščo, ki jo je odkr i l Br inškov osebni 
pr i jatel j , p laninski in jamarsk i tovariš prof. 
Pavel Kunaver. 

V letošnjem jub i le jnem letu Br inškovega 
rojstva so domač i planinci obnovi l i spo-
minsko p loščo na rojstni hiši in ploščo 
padl ih domačinov v 1. svetovni vojni . Pla-
ninsko društvo je izdalo štir i nove barvne 

POGOVOR S KOMACOVO MAMO 

Naša botanična skupina je obiskala doma-
činko, Komacovo mamo, z njo smo se 
pogovar ja l i o ž iv l jenju v Bavšici nekoč in 
danes. 

Bavšica je ledeniškega nastanka, ime pa 
pr ihaja od besede »bau-bau«. S to besedo 
so nekoč straši l i otroke. Prvi l judje, ki so 
nasel jeval i Bavšico, so bil i ubežniki pred 
vojaško obveznost jo in grof je . Nekateri so 
prišli celo iz Avstr i je, na kar nas danes 
spomin ja jo nekateri pr i imki. Ukvar ja l i so 
se z ovčerejo, krč i l i so gozdove in od-
stranjeval i kamenje, tako da so z n j imi 
»gradi l i« kamnite ograje. Te so znači lne za 
to dol ino, na n j iv icah so pr ideloval i krom-
pir in f ižol. Hiše so bile kamnite, pokr i te 
s skodlami, ponavadi macesnovimi, ki so 

Razstava, k i so j o 
i l i r s k o b i s t r i š k i p l a n i n c i 
p o s v e t i l i 100- le tn ic i 
ro j s t va 
B o g u m i l a B r i n š k a ; 
o d p r i j o j e 
p r o f . D r a g o K a r o l i n 

Foto V. Čel igoj 



j ih pr inašal i iz Zadnje Trente čez prelaz 
Kanja. Sveti l i so z baklami, kasneje s pe-
t ro le jkami in p l inskimi svet i lkami — ace-
t i lenkami. Elektr ika je prišla šele pred 
osmimi leti. Ž iv l jenje je bilo težko pred-
vsem zato, ker so moral i vse nosit i do 
doma na glavah in ramenih, saj niso 
poznal i vozov. Pozimi so spravl jal i gno j 
na nj iv ice s sanmi. Kmeti je so bile majhne. 
Redko katera je premogla kravo, največ 
so imel i ovac in konj. 
Družine so bile velike. Povprečno so imel i 
po deset otrok, le-te so zgodaj navajal i na 
delo. Zaradi revne zemlje se je velik del 
mladine odsel i l zavol jo dela v Ital i jo. Naj-
več se j ih je odsel i lo po letu 1950, ko so 
prepovedal i gojenje koz; vse zgornje pla-
nine pa so opusti l i . 
Tudi cesto so dobi l i zelo pozno, šele po 
letu 1960, prej je sem držala le ozka steza. 
Zdravnika niso poznali, vse bolezni so 
zdravi l i z zdravi ln imi zel išči : lapuh, pel in, 
kumina, šentjanževka. 
Planine in gozd so bile skupna last. 
Med l judmi je še danes živa pr ipoved o 
dogodku, ki se je pr ipet i l pri t rdnjavi 
Kluže. Francozi, ki so prodiral i iz Ital i je, 
so ponoč i popadal i v sotesko Kori tnice, ker 
so j im Avstr i jc i poruši l i most. Rešil se je 
samo f rancoski povel jnik, ker je jahal na 
konju. Tist ikrat je bi la Kor i tn ica rdeča, 
to l iko ie bilo krvi. 
Travnike so pokosi l i s kosami, s t rme pre-
dele pa s srpi. Mleko so sir i l i s s ir i lom, 
ki so ga pr idobival i iz že lodčkov mal ih 
jančkov. 
Najpogoste jša hrana je bila polenta, mleko, 
čompe (krompir — op. ured.) in sir. Ob 
več j ih praznik ih pa so jedl i tudi meso. 
Prostega časa takorekoč niso poznali , vsta-
jal i so zelo zgodaj. 
Snega pade v tej do l in i tudi do dva metra. 
Da so pr iš l i do Bovca, so navezali krp l je 
in poteptal i sneg. Pozimi so navadno če-
sali in predl i volno. 
Danes v tej dol ini živi še osem l judi, pred 
vo jno j ih j e bi lo okrog sto in so imeli 
tudi lastno šolo. 
Komacova mama je danes srečna, čeprav 
živi sama, ker pravi, da je tu lepo. 

Botanik i 
(Iz Bi l tena 9. republ iškega pioni rskega 

tabora Bavšica 84) 

PMDB TRIGLAV 84 
VTISI Z AKCIJE 

Že šestič, tu na Pologu pa tret j ič, smo se 
zbral i mladi planinci iz vse Slovenije, (naj-
več je bi lo Štajercev), da bi pomagal i pri 
obnovi pašništva in gorskih kmeti j . Naša 
br igada je spadala V okvir akci je Posočje 
84. Ukini l i smo štab in se odloč i l i za vod-
stvo. V planinski br igadi smo delal i vsi — 
skupaj z vodstvom (če ni imelo pomemb-
nejš ih opravkov). Odpovedal i smo se tudi 
pr iznanjem in udarnišk im značkam. To pa 

466 zaradi tega, da bi odpravi l i »grebatorstvo« 

med br igadi r j i . Družila sta nas le tovarištvo 
in hribi. Odpovedal i smo se tudi jutranje-
mu zboru in dvigovanju planinske zastave 
(naša planinska organizaci ja lahko prav 
tako živi in dela, četudi ne v lač imo njene-
ga s imbola vsak dan gor in dol). Namesto 
br igadnih konferenc smo imeli vsak dan 
zbor, kjer smo se pogovor i l i o vseh pro-
blemih, ki so se nabral i čez dan. Sankci j 
n ismo izvajali (razen če odštejemo nagrad-
no dežurstvo). Dostikrat je pomagala že 
tovariška kr i t ika in skupno reševanje pro-
blemov. 
Delo na delovišču se je odvi jalo od sedmih 
do pol dveh. Na Pologu smo popravl ja l i 
in betoniral i cesto, postavl ja l i in čist i l i 
čredinke. Poleg tega smo pomagal i kmelu 
Bleku. Toda naše delo se ni odv i ja lo samo 
na Pologu. Tako smo dva in pol tedna 
pomagal i kmetu iz Medvod na Lojah. Čist i l i 
smo mu čred inke od posekanega drevja in 
mu postavl ja l i nove. Skupina br igadi r jev 
je pomagala kmetu na Utarskemu vrhu, 
kjer so kopali vodovod in mu pomagal i 
pri kmetskih delih. 
Toda dejavnost nas br igadi r jev je zaživela 
šele po končanem delu. Popoldan so prišle 
na vrsto razl ične interesne dejavnost i (te-
čaj PP, planinska šola, tečaj MV, športne 
aktivnosti , izdajanje bi l tena — izdali smo 
4 bi l tene in pesmarico (I), or ientac i jska 
skupina, kopane v Tolmink i — ki ima le 
12° C!, prot i koncu pa še prva Pološka 
ol impi jada). Tisto pravo br igadirsko živ-
l jenje je pr iš lo na vrsto komaj zvečer, ko 
smo se vsi zbral i ob tabornem ognju. To-
maž iz Cerkovcev je pri jel v roke kitaro 
in skupaj smo peli do 11. ure, ko je pr išel 
na vrsto nočni mir. Pa nismo samo peli. 
Večkrat smo uprizori l i skeče, za katere je 
poskrbel Gerek. Poskrbl jeno je bi lo tudi za 
l ic i tac i jo in krst (na l ic i taci j i so se znašli 
vsi predmet i , ki niso bi l i na pravem mestu 
po 11. uri zvečer). Za krst so prišl i v 
poštev vsi t isti, ki so prvič v planinski bri-
gadi. Vsak krščenec je moral odgovor i t i 
na vprašanje ali uganko, ki jo je strokovno 
zastavil Djoko. Od tega kako »dobro« je 
odgovor i l , je bi lo odvisno število udarcev, 
ki j ih je preje!. 

Hitro je mini l mesec, ki smo ga preživeli 
na Pologu, in prehi t ro je prišel zadnj i dan, 
ko smo si rekl i na svidenje. Za zadnj i dan 
smo pripravi l i »celonočni žur« in or ienta-
c i jsko tekmovanje. Povabil i smo predstav-
nike TOK, skupšč ine akci je in predstavnika 
občine. Vsak br igadir je dobi l udarniško 
značko — kamen in br igadirsko knj iž ico. 
Po te j podel i tv i je prišla na vrsto podel i tev 
pr iznanj dvema mulovodcema (MV) in bri-
gadirska poroka (na br igadirski poroki smo 
slavnostno poroči l i vse pare Pologa 84). 
Po ceremonia l ih je sledi la prosta zabava 
do jutra, ko smo si rekl i na svidenje — 
toda ne za dolgo — oktobra se spet 
v id imo na našem prvem srečanju na Po-
horju. 

Tomaž Švagelj 



TRIGLAVSKA PLANINSKA ZBIRKA 
V MOJSTRANI 

Odprl i so jo v nedel jo 5. avgusta in ob tej 
pr i ložnosti podel i l i tudi več odl ič i j gorsk im 
reševalcem. Red dela s srebrn im vencem 
so prejel i Janko Ažman, Janez Brojan, st., 
Janez Brojan, ml., Stanko Kofler, Marko 
Butinar in Franc Lakota. Medal jo zaslug za 
narod pa Krist i jan Langus, Janez Doužan, 
Klavdij Mlekuž, Miha Smolej in Jože Rožič. 
Gradivo za to zbirko so p laninc i PD Dovje-
Mojstrana zbiral i 20 let. Zb i rko so uredi l i 
s prostovol jn im delom in ob pomoči SO in 
Kulturne skupnost i Jesenice, delovnih 
organizaci j , predvsem Železarne Jesenice. 
Zbirka je urejena v opuščenem in zdaj 
obnovl jenem zdravi l iškem domu Sonje 
Marinkovič. Zbi rka v št ir ih prostor ih z vse-
binsko smotrno razporejenim gradivom pri-
kazuje razvoj s lovenskega planinstva vob-
če, predvsem pa planinstva v Ju l i jsk ih 
Alpah in Zg. Savski dol ini . 
Gradivo so pr ispeval i amaterski zbira lc i , 
Gorenjski muzej iz Kranja, Kulturna skup-
nost Jesenice, PD Jesenice, TNP, Tehnični 
muzej Železarne Jesenice. 
Posebna hvala ob tem dogodku gre pred-
vsem Avgustu Delavcu, ki je vsa leta 
skrbno bdel nad tem dragocen im gradivom 
in je osebno mnogo prispeval, da je ta 
zbirka dobi la t isto obeležje in pomen, ki 
ga danes ima. 

Povzel po in formaci jah v dnevnem 
časopis ju M. K. 

TABOR ORMOŠKIH PLANINCEV 
V ROBANOVEM KOTU 

V pr imer javi z večino s lovenskih planinskih 
društev nas je ormošk ih planincev malo, 
pa tudi po ambic iozn ih akc i jah smo skrom-
ni. Je pač tako, da v našem gr ičevnatem 
svetu, poraslem več inoma z vinsko trto, 
l judem ni dano, da bi množično odhaja l i 
v gore. Pr ik lenjeni so v domačnost in krot-
kost v inogradov in pol j , ki j im obdaja jo 
domove. »Zakaj neki bi hodi l t ja gor v 
t isto kamenje, če pa sem zadovol jen s tem, 
kar je tuka j? Pa še pošteno se spot im, če 
se takole, z mot iko ali škrop i ln ico v roki, 
petdeset ali stokrat sprehodim gor in dol 
po svojem v inogradu ali sadovnjaku!« Ta-
kole večinoma govore naši l jud je tukaj, ko 
je govor o gorništvu. Pa na srečo ne misli-
jo tako vsi. V zadnjem obdobju, z razvojem 
skromne industr i je, se tudi v občin i Ormož 
najdejo taki, ki žele preživeti svoj prost i 
čas tako, da se vk l juču je jo v akc i jo našega 
planinskega društva, ki nosi ime po začet-
niku planinstva v teh kraj ih — Maksu 
Mešku. Če pa se v občin i razvija planin-
ska t rad ic i ja (kaj več je redni bralec PV 
o tem lahko zasledi l iz č lankov Erne 
Meško), je pa seveda t reba načrtno in po-
vezano delati z najmlajš imi . Prav iz tega 
izhaja med drugimi tudi ideja o organizi-

ranju letnih p laninskih taborov našega PD. 
Začel i smo leta 1980 v dol in i Trente, bi l i 
nato v naslednj ih letih v Kamnišk i Bistr ici, 
Logarski dol ini , dol in i Završnice. Letos pa 
smo od 1. do 7. ju l i ja tabor i l i v Robanovem 
kotu. 
Kdo od planincev ne pozna te dol ine, nje-
nega gospodar ja , kmeta, očeta Robana z 
družino? Pa je le razlika, če kot planinec 
prehodiš v nekaj urah pot po Kotu do sten, 
se mogoče ustaviš za kislo mleko pri 
planšari j i — pa jo že mahneš naprej, kot pa 
če si tukaj , v bl iž ini Robanove domači je, 
in na jasi ob potoku Bele preživiš šest dni. 
Bilo nas je 45 — 32 tabornikov in 13 sta-
rejših planincev. Hodi l i smo na ture na 
Strelovec in na druge vrhove, prepeval i 
ob tabornem ognju, uživali v gorski naravi, 
v ostrem zraku, ob preprost i hrani in do-
mači pi jači . 

In še beseda o Robanovih: Robanovi so 
zadovol jna družina, nj ihova sreča je pre-
prosta, a polna, prav v tem je slutit i g lobok 
smisel n j ihovega bivanja. 
Njihov Robanov kot bo tako ostal, poleg 
svoj ih naravnih lepot, znamenit tudi po 
njegovih lastnikih, ki se j im naše planinsko 
društvo, še posebej pa udeleženci letoš-
njega planinskega tabora za gosto l jubnost 
in za lepa doživet ja z n j imi toplo zahva-
l jujemo. 

Jože Borak 

PLANINSKI TABOR V LOGARSKI DOLINI 

12. 7. ob 7. uri z jutra j smo z velenjske 
avtobusne postaje kreni l i na tabor jen je v 
Logarsko dol ino. Otovor jeni z vso opremo 
smo se z rednim avtobusom odpel ja l i do 
Mozir ja, odtod naprej pa do Planinskega 
doma v Logarski dol ini , potem pa smo lepo 
pešači l i do Doma cel jsk ih planincev. Tam 
je stal majhen, l ičen tabor , vsega z 10 
šotori. Pionir jev-planincev nas je bilo 19, 
z vodnik i pa 24. Ko smo se namesti l i , smo 
odšl i v dom na kosi lo. Po kosi lu smo bili 
prosti do večer je. Po njej smo zakuri l i 
taborni ogenj in nato ob 22. uri šl i spat. 
Naslednj i dan smo šli na Krof ičko. Pot je 
bi la dolga, vendar ne naporna. Na vrhu 
smo opravi l i p laninski krst. Ko smo se 
vrnil i , se nam je zelo pr i legla večer ja . Po 
njej so nekateri dobesedno popadal i v po-
stel je, saj so bil i zelo utrujeni. Naslednj i 
dan smo kreni l i na Rjavčki vrh. Ko smo se 
vračal i , smo se po snežišču, pr ibl ižno 
100 m, pel ja l i po snegu. Nekater i so padal i 
kot snopi, drugi so se obdržal i , t ret j i pa 
se sploh niso spusti l i . Bi lo je zelo zabavno. 
V nedel jo smo počival i . Preložnikova Rok 
in Vid -sta nama pokazala, kako se pleza 
in kako se s cepinom zaustaviš na sne-
žišču. Vse smo lahko tudi prakt ično pre-
skusil i . V ponedel jek je deževalo. Tovariš 
Kuzman nam je pokazal posnetke s poti 
na Mt. Blanc. Po kosi lu smo poslušal i pre-
davanje o nevarnost ih v gorah, o prvi po-
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moči, o zgodovin i planinstva, ter o l iku pla-
ninca. Šesti dan smo odšli na Okrešel j , z 
Okrešl ja pa na Kamniško sedlo. Bilo je 
preveč vetrovno, zato smo se samoupravno 
odloč i l i , da ne gremo na Brano, ampak 
po Biz jakovi grapi do Planjave, na Škar je 
ter preko Koče pod Ojstr ico v Logarsko 
dol ino. V Biz jakovi grapi je bilo zelo strmo 
snežišče, zato smo naredi l i vrvno ograjo. 
Vsi smo se srečno vrni l i v tabor. Naslednj i 
dan smo jo mahni l i na Turško goro preko 
Turškega žleba. Ko smo prišl i do t ja, smo 
najprej prečkal i snežišče, nato pa smo se 
spusti l i dva metra g loboko, saj smo le tako 
lahko prišl i do kl inov in »zajle«. Nato se je 
vse naenkrat končalo in zato smo se 
vrni l i v tabor. Po večer j i smo si začel i 
pr ipravl jat i stvari za pot domov. Lahko smo 
tudi d l je bedel i . 

Zadn j i dan. Napoči l je čas odhoda. Šotore 
smo lepo pometl i in počist i l i sani tar i je ter 
se odpravi l i na kosilo. Po kosi lu smo šli 
na redni avtobus in prišl i domov okol i 
13.30. 

Blaž Nardin, 
7. razred 

11. TABOR MDO POSAVJE 
V KAMNIŠKI BISTRICI 
(22. do 31. 7. 1984) 

MDO Posavje (Sevnica, Krško, Brežice) 
vsako leto organiz i rajo planinski tabor za 
mlade planince-pioni r je . Tabor i l i so že 
v Vratih, Krnici , Zadnj ic i , Kamniški Bistr ic i , 
v Logu pod Mangartom, tokrat pa so si 
izbral i spet — Kamniško Bistr ico. Udele-
ži lo se ga je 38 planincev iz šol sevniške 
občine. Bil i so na Vel iki planini, Brani, 
Grintovcu, Korošici in na Ojstr ic i . 

Komaj se rojeva nov dan, pa že št i r ideset 
mladih planincev ob dviganju zastave poje 
svojo himno (Na nebu zvezde že žari jo). 
Tako je bi lo vseh deset dni (od 22. 7. do 
1. 8. 1984) v Kamniški Bistr ici , k jer smo 
sevniški p laninci imeli svoj dvanajst i tabor 
pod vodstvom planinskega vodnika Toneta 
Šeška. Izpeljal i smo vse štir i načrtovane 
ture. Izvedli smo tudi p laninsko šolo za 
28 kandidatov. 

Antoni ja Krosel j 
in Jože Prah 

U d e l e ž e n c i 
XI . t abo ra 
MDO Posav je 
na e n e m 
i zmed v rhov 



P D TO M OS IZ KOPRA: 
GLAVNA DEJAVNOST JE IZLETNlSTVO 

Kot tovarniško društvo smo zadolženi za 
psihof iz ično krepitev in sprost i tev naših 
delavcev v naravi, predvsem v gorah. To 
bi lahko prebral i tudi v statutu PZS. Toda 
tol iko nevsi l j ivega tovarištva, sproščenega 
smeha in pet ja ter vzvišenih občutkov do-
živ l janja naravnih čudes ne more delavec 
doživeti na nobeni športn i ali s indikalni 
pr ireditvi . Pri špor tu slave č loveka-športni -
ka, pri s ind ikatu delavčeve pravice, pri 
planinstvu pa predvsem — naravo. 
To društvo je v minulem letu štelo 340 
članov, glavna dejavnost pa je izletništvo, 
ki ga društvo regresira s 20% popustom 
za svoje člane. Zahtevnih in manj zahtevnih 
izletov in tur se člani radi udeležujejo, saj 
so na pr imer leta 1983 našteli kar 794 ude-
ležencev. Več težav pa imajo z real izaci jo 
vzgojno izobraževalnega programa zaradi 
premajhnega odziva. Imajo štir i mladinske 
vodnike, pet planinskih, dva inštruktor ja 
narave in enega smučarskega vaditel ja. 
Marl j iv i so tudi markacist i . Obnovi l i so 
markac i je na planinski poti Podpeč—Koj -
n ik—Podgor je—Praproče—Podpeč . Nade-
lali so tudi posebno tr im stezo na Pomjan. 
Propagandna dejavnost se je odvi jala pred-
vsem na področ ju planinskih predavanj s 
f i lmi in diapozi t iv i , uspešni pa so bil i tudi 
v informiranju o izletih. 
Za č lansko akt ivnost v društvu je predsed-
nik podel i l pr iznanja najakt ivnejš im dru-
žinam in posameznikom. Lične knjižne na-
grade pa so prejel i najakt ivnejši č lani in 
č lanice Upravnega odbora društva. 

Ljubo Kneževič 

SLOVENSKI JAMARJI — PRVA NALOGA: 
VARSTVO NARAVE IN IZOBRAŽEVANJE 

Na občnem zboru v jun i ju letos v Lipici 
— bi lo je navzočih 26 društev, v delegatski 
zasedbi seveda — so med člane JZS 
spreje l i Jamarsko društvo Bakla iz Letuša, 
Jamarsko društvo Gorenja vas in Jamarsko 
društvo Borovnica, izvoli l i pa so tudi novo 
vodstvo: predsednik je Vito Kregar iz Kam-

nika, podpredsednika sta Silvo Ramšak in 
Rado Smerdu, tajnik pa je Jože Tomazin. 
Zanimiva je nj ihova delovna or ientaci ja, 
ko imajo namen povezati se z organiza-
ci jami, ki se ukvar ja jo s krasom in ja-
marske dosežke izkor iščajo. Poiskal i bo-
do tudi st ike z izobraževalnimi organiza-
ci jami, ki naj bi v svoje programe vnesle 
tudi znanje o krasu, kar je posebnega po-
mena v borbi proti onesnaževanju. Tur i -
st ične organizaci je, ki izkor iščajo dosežke 
jamar jev-amater jev, naj bi več pr ispevale 
k delovanju jamarsk ih skupin. V odbore 
in organe jamarsk ih organizaci j namera-
vajo pr i tegni t i zastopnike naravovarstve-
nih organizaci j in se povezati s sorodnimi 
društvi v b l ižn jem zamejstvu. 

13. zborovanje s lovenskih jamar jev in raz-
iskovalcev krasa v Lipici je predstavi lo 
vrsto zanimivih tem, ki po svoj i pomemb-
nosti prav gotovo prehaja jo meje zgol j 
jamarske dejavnost i . Jamar jem so poka-
zali najprej štir i f i lme: Lepote s lovenskega 
krasa, Randolfa Auer ja iz ZRN, Propantes, 
Jamarskega kluba iz Kamnika, Pečinka, 
Jamarskega društva Temnica in Jamarsko 
potapl janje, DJP Proteus. 
Predavanja pa so bi la: Onesnaževanje 
podzeml ja mat ičnega Krasa, Franceta 
Habeta, Pomen jam in pečin v NOB na 
sežanskem krasu, V ik tor ja Sakside, Pre-
g led pomembnejš ih odkr i t i j v Matarskem 
podol ju v povojnem obdob ju , Sama Mo-
rela in Franca Malečkar ja , Nova dognanja 
v Kačni jami , Andre ja Mihevca, Vodne 
razmere v poreč ju Reke in Škoc jansk ih 
jam v letu 1983, Daniela Rojška, Speleo-
loška va lor izac i ja jam v sežanski občini , 
Petra Habiča, Nova odkr i t ja v Majsk i jami, 
Grega Pintar ja in Part izanska jama pri Dre-
novem griču, Aleša Lajovica. Zanimive so 
tudi tako imenovane »tehnične teme«. 
Vozli, pr imerni za jamarstvo in Preizku-
šanje plezalnih naprav za vrvno tehniko, 
Tomaža Planine, Slovenski jamarsk i f i lmi 
v obdob ju 1981—1984, Rada Smerduja, 
Spusti za javnost v Logaško jamo, Draga 
Korenča in Univerzalna naprava za spu-
ščanje in dviganje, Aleša Lajovica. 

D. Novak 
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ALMANAH POŠTARJEV-PLANINCEV 

Izdali so ga ob svoji 30-letnici. Z izčrpnim 
gradivom o delovanju tega društva, z bo-
gat im sl ikovnim mater ia lom, ki i lustr ira 
akci je društva, in z natančno zbranimi sta-
t is t ičnimi podatki o vseh, tudi najbol j drob-
nih delih, ki j ih je to društvo zapisalo v 
svojo tr ideset letno kroniko, se planinci-
poštar j i predstavl ja jo s tem dejan jem slo-
venski p laninski javnost i . 
To bi mogli prav na kratko reči o tem 
zborniku. Zasluži pa še dosti več pozor-
nosti , kajt i delo, ki so ga sodelavci vloži l i 
v to knj ižno dejanje, je tako, da zasluži 
pohvalo in zgled, kako je t reba take za-
misl i udejanit i . Urednik Jože Dobnik je 
imel gotovo dost i dela, da imamo zdaj 
pred seboj kar najbol j jasno podobo, ki 
i lustr ira delo planincev-poštar jev, hkrat i pa 
vsebina izpr ičuje vel iko sistematičnost, na-
tančnost pri zbiranju podatkov in pa pre-
glednost. Na 137 straneh tako lahko zvemo 
ne samo tisto, kar je zanimivo za planin-
ce-poštar je, ampak predvsem tisto, kar je 
tvorno vtkano v planinsko dejavnost obče-
ga pomena, saj prav p laninc i -poštar j i pred-
stavl ja jo pomembno »četo« v slovenski 
p laninski množici . 

»Zbornik je nastajal l jubi tel jsko«, piše Jože 
Dobnik v uvodniku. Niti d inar ja nagrade ni-
so prejel i pisci člankov, kronike in posveti l , 
ne fotograf i j , ne lektorica, ne korektor j i , 
ne urednik in njegova sodelavca. Sledi l i 
so vel ikemu števi lu amater jev, ki so svoj 
prost i čas, ali vsaj precejšen njegov del, 
nameni l i planinstvu. In v l jub i te l jskem 
delu je naša moč, v njem so naši uspehi 
in naša bodočnost. Svoje uvodnike so v 
tem almanahu prispeval i — predsednik 
PZS Tomaž Banovec, predsednica republ i -
škega komite ja za promet in zveze Ju lka 
Zibert, predsednik občine Ljubl jana-Cen-
ter Bine Vengust, predsednik PO ZO PTT 
Sloveni je Miloš Mit ič, d i rektor ica Podjet ja 
za ptt promet Ljubl jana Fani Zagmajster 
in predsednik PD PTT Sl jeme Mladen Ko-
vačevič. Vsekakor zbornik, ki vsebuje do-
slej največ uvodnikov, kar pomeni š i roko 
zanimanje za planinstvo v okol ju, v katerem 
dela jo poštar j i , hkrati pa te misl i spet iz-
žarevajo v širši s lovenski prostor, ko pre-
bi ja jo lokalni pomen planinstva in se vk l ju-
ču je jo v občo družbeno dejavnost vel ikega 
pomena. 

Temel j i ta analiza vsebine almanaha bi od-
krila, da ta edic i ja res zasluži to ime, saj 
v njej najdemo prav vse, kar se je planin-
skega med poštar j i v teh 30. letih dogaja-
lo. Hkrati s tem spoznanjem pa se izlušči 
še plemenito dejstvo, kol iko požrtvovalnega 

dela je bi lo potrebnega, da je zdaj ta pre-
gled pred nami in da ga moremo uporabi t i 
kot dragocen vir podatkov o planinstvu 
v skupnem slovenskem planinskem razvoju 
zadnj ih treh desetleti j . 

M. K. 

SLOVENSKA OSNOVNA ŠOLA 
JOSIP ABRAM V PEVMI 

(Zbornik, ki je izšel ob poimenovanju šole, 
3. jun i ja letos) 

Skrbno zbrano gradivo, ki nam v celot i 
predstavl ja osebnost Jožeta Abrama, za-
nimivo tudi za slovensko planinsko zgodo-
vino, je uredi l Marko VValtritsch, t iskala 
pa je Graf ica Goriziana v Gor ic i 1984. 
Iz vsebine naj posebej omenimo oris živ-
l jenja in dela Jožeta Abrama, ki ga je 
prispeval njegov učenec Jožko Kragel j . V 
tem pregledu najdemo posebno poglavje z 
naslovom Abram — planinec in planinski 
pisatel j , ko na to področ je sega tudi nje-
gov dramski opus. Naj omenim ob tem 
njegovega znanega Zlatoroga, ki ga je 
prvič upr izor i lo katol iško delavsko društvo 
na Jesenicah, in sicer 7. maja 1911 v De-
lavskem domu. Isto društvo je Z la toroga 
še enkrat uprizor i lo, in sicer leta 1919. Pre-
delanega (verjetno na pobudo O. Županč i -
ča) je v L jubl jani upr izor i lo prosvetno dru-
štvo Trnovo na prostem v Karunovi ul ic i . 
Režiral je dr. Mari jan Brecel j . (Po vojni so 
ver je tno prvi upr izor i l i Z latoroga amaterski 
igralc i KUD Valentin Kokal j iz Visokega 
pri Kranju ob otvoritvi zadružnega doma 
leta 1952 v mesecu februar ju. Op. ured.) 
V nadal jevanju je Mar jan Brecel j pr ispeval 
podrobno bibl iograf i jo Jožeta Abrama, lepo 
razvrščeno po posameznih letih, od leta 
1893 do 1982. 
Zbornik se vsebinsko nadal ju je z zgodovi-
no osnovne šole v Pevmi in Štmavru (prof. 
Slavko Bratina), Verena Koršič pa nam 
predstavi Franceta Goršeta, ki je J. Abra-
ma upodobi l . Marko VValtritsch prispeva 
obširen zgodovinski prikaz Oslavja in 
Štmavra skozi stolet ja, Mar jan Brecel j pa 
predstavi l ikovno delo Toneta Kral ja v 
Pevmi (zanimiva bi bi la š tudi ja cerkvenih 
posl ikav, ki j ih je ustvari l ta naš umetnik 
po cerkvah na Pr imorskem, Bovškem, Vi-
šar j ih in drugod, ko gre v mnogih pr imer ih 
za cerkve v izrazito gorskem okol ju). 

M. K. 
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KRONIKA POMEMBNEJŠIH VZPONOV DO 15. 8. 1984 

Grenlandija 

V juni ju sta na mednarodni odpravi sodelovala tudi Janko Humar in Peter Podgornik. 
Najprej sta se povzpela na dva vrhova, ki sta j ih poimenovala po Pavlu Podgorn iku in 
Tamari Likar. V prvem vrhu sta preplezala Vrtovinsko smer (V, 60°, 50°, 850 m) in sesto-
pi la po smeri Vozi la (70°, 55°, 550 m). Na drugi vrh pa sta se povzpela po Baški in 
sestopi la po Soški smeri (obe 60°, 55°, 700 m). Potem sta preplezala 1100 m visoko steno 
(700 m ledu, 50° in 400 m granitnega stebra, VI, A2) vrha, ki sta ga poimenovala po 
dr. Klementu Jugu. V vrhu, imenovanem po Alešu Zorču, pa sta preplezala Trentsko smer 
( V I + , V—VI, 350 m). Za konec je Humar z Mazzi l isom preplezal steber Zancan (VII, IV—VI, 
350 m), Podgornik pa z Del isi jem steber Meskal (VII—, A0, VI, 350 m). 

Andi 

6. 6., JZ greben l l lampuja (6342 m): 75°, 50°—60°, 800 m, 6 ur, PrV Aleš Rotar—Janez 
Zupane 
15. 6., Z stena Huayna Potosi (6094 m): 65°, 50°—60°, 1100 m, 10 ur, PrV Aleš Rotar—Ja-
nez Zupane 

Kavkaz 

7 . - 9 . 8., J stena Užbe (4696 m), Smer Gabr i je l i : VI, 70°, 1400 m, 1. JP Mi t ja Lo Duca— 
Ivan Rejc 

ITALIJA 

Dolomiti 
. 7., S stena Zahodne Cine, Cassin—Ratt i : VII I—/VII , 500 m, 1. JPP Tadej Slabe 

(—Andre j Kokal j) 
28. 7., SV stena Crozzon di Brenta, Via Slovenia: VI, A , / V + , 800 m, 9 ur, PrV Aleš 
Dolenc—Pavle Kozjek 

FRANCIJA 

Verdon 
. 6., Pil ier de 1'Arabe Dement: V I + , 1. JPP Robi Jamnik—Rok Kolar 
. 6., ULA: V I + , 300 m, 1. JPP Robi Jamnik—Rok Kolar 
. 6., Eperon Subl ime: VII, A0, 2. JP Robi Jamnik—Rok Kolar 
. 6., Braxes: VIII, 1. JP Buddi Guthr ies—Rok Kolar 

11. 8., Kombinac i ja smer Picini Bul s smer jo Guendal : VI I I—, V l l - f / V I - f , A0, 1. JP Fabi 
Del iz i—Peter Podgornik 

Centralne Alpe 

Slavko Svet ič ič je preplezal »Tri probleme Alp«. 14. ju l i ja je s Petrom Pol jancem pre-
plezal Walker jev steber v S steni Grandes Jorasses, 17. ju l i ja z ist im soplezalcem Smer 
bratov Schmid v S steni Matterhorna in štir i dni kasneje sam (2. JSP) še S steno 
Eiger ja po Klasični smeri. 

. 7., Petit Dru, Hemming—Robbins : VI, A,, 750 m, 1. JSP Pavle Kozjek 

. 7., Aig de la Republ ique/Charmoz, Francoska smer: VI, 700 m, 1. P Aco Pepelnik — 
Milan Romih 

Dauphineja 

2. 8., Mt. Pelvoux, Couloir Chaud: 80°/60°—70°, 600 m, 1. JP Irena Kompre j—Stanko 
Mihev 

ŠVICA 

17. 7., S stena Schreckhorna: V, 55°, 1. JP Stane Belak s soplezalcem 
17. 7., S stena Lonzahorner: TD, V, 60°, 900 m, 1. JP Metod in Tone .Škarja 
20. 7., SZ stena Tyfelsgrata: V, 65°, 700 m, 9 ur, PrV Metod in Tone Škar ja 
23. 7., S rebro Moncha: V, 900 m, 1. JP Stane Belak s soplezalcem 471 



NEMČIJA 

30. 7., J stena Drustenturma, Mladinska smer: V I I / V I + , A,, 500 m, 15 ur, PrV Janez 
Jeg l ič—Si lvo Karo 

2. 8., J stena Vel ikega Drustenturma: VII, PrV Janez Jegl ič—Si lvo Karo 

Julijske Alpe 
19. 6., J stena Rušice, Aga: VI—/ IV—V, 250 m, PrV Slavko Svetičič 
23. 6., SZ stena Vrha Krnic (Loška stena), Beli labodi : VI—/IV—V, 450 m, 5 ur, PrV Rado 
Fabjan—Igor Škamper le 
26. 6., S stena M. Draškega vrha, Mona Liza: VI—, A2, 400 m, 6 ur, PrV Franček Knez— 
Mi lan Romih 
30. 6., SZ stena Vršaca, Puntarska smer : VI, A2/V, 850 m, 10 ur, 2. P Marko Kogo j— 
Žarko Trušnovec 
7. 7., S stena Vratc, Luska: VI, A3/V, A, , 300 m, 3. P Marko Kogo j—Žarko Trušnovec 
8. 7., S stena Rakove špice, Levi steber: V + , A l f 500 m, 1. P Rado Fabjan—Igor Mezgec 
12. 7., S stena Tr ig lava (Sfinga), Kunaver—Drašler : VI l - f - /VI I—, 270 m, 2. PP Srečo Reh-
berger (—Igor Kalan) 
12.—13. 7., S stena Vot lega vrha (Loška stena), Znamenje ob poti : VI, A2, 750 m, 23 ur, 
PrV Rado Fabjan—Igor Mezgec—Igor Škamper le 
14. 7., SZ stena Vršaca, Smer mladost i : VI, A2/V, A0, 400 m, vsa stena 1000 m, 2. P Edo 
Kozorog—Mirko Kranjc, 15. 7., 3. P Marko Kogo j—Žarko Trušnovec in 22. 7., 4. P Mi t ja 
Lo Duca—Ivan Rejc 
14. 7., J stena Jerebice; VI, A0, 500 m, PrV Janko Humar—Peter Podgornik 
14. 7., J stena Jerebice, Gruzinski s teber: VI, A2, 450 m, PrV Viktor Gol ja—Ivan Rejc 
15. 7., S stena Stenarja, Direktna smer: V l l - f / V I I — , VI, 600 m, 3. PP Srečo Rehberger 
(—Nuša Romih) 
15. 7., S stena Škrlat ice, Novi časi : VI I—/VI, 600 m, 10 ur, PrV Janez Jeg l ič—Si lvo 
Karo—Franček Knez 
16. 7., S stena Rogl j ice, Črnina: VI—/V, 500 m, 3 ure, PrV Janez Jeg l ič—Si lvo Karo— 
Franček Knez 
21. 7., S stena Triglava (Sfinga), Kl juč sreče: VIII/VII, V l - f , 158 m, 9 ur, PrV Janez Jeg l i č— 
Silvo Karo—Franček Knez 
22. 7., Z stena Krna, Spominska smer Silvu Kragl ju : V I + / V — V I , A0, 400 m, 9 ur, PrV 
Alo jz Fon—Peter Podgornik 
27. 7., S stena Frdamanih pol ic, Schinkova smer : V-+-, 600 m, 2. SP Fil ip Bence 
27. 7., S stena Špika, Debe lak—Derža j—Šumer : V, 900 m, 2. SP Filip Bence 
28. 7., S stena Špika, Cizl jeva smer: VII/VI, 300 m, 1. PP Srečo Rehberger (—Nuša 
Romih), 2. 8., 2. PP Matej Banič—Franček Knez, 4. 8., 3. PP Zlatko Gantar—Slavko Sve-
t ič ič in 15. 8., 4. SP Tomo Česen 
28. 7., S stena Frdamanih pol ic, Libereška smer: V I + / V + , 600 m, 1. PP Jože Povšnar— 
Bine Šter 
28. 7., S stena Triglava, Bik in i : VI I—/V—VI, 200 m, 10 ur, PrV Peter Čižmek (—Brane 
Pečar) 
2 8 . - 2 9 . 7., S stena Vrha Pol ic: VI, A! , A2, 700 m, 19 ur, PrV Janko Humar—Peter Pod-
gornik 
29. 7., S stena Planje, Spominska smer Janeza l lerš iča: VI—, A0/V, 500 m, 3. P Mari ja 
in Slavko Frantar 

. 7., S stena Travnika, Hudeček—Juvan: V l / V - f , 850 m, 2. PP Peter Čižmek (—Evgen 
Marič) 
1. 8., S stena Široke peči, Čihulova smer : V I + , 700 m, 1. PP Franček Knez (—Mate j 
Banič) in 15. 8., 1. SP (2. PP) Tomo Česen 
1. 8., S stena Škr lat ice, Belak—Sazonov: VIII, 550 m, 1. PP (2. P) Franček Knez (—Ma-
tej Banič) 
4. 8., S stena Stenarja, Zajeda spominov: V—VI, 600 m, 3. SP Filip Bence 
5. 8., S stena Travnika, Zajeda: VI—/V, 700 m, 5. SP (2. PP) Pavle Kozjek 
5. 8., S stena Travnika, Smer Aschenbrenner—Tiefenbrunner : VI, 850 m, 1. SPP v se-
stopu Pavle Kozjek 
9. 8., SZ stena Vršaca, Steber: VI, A3/V, A,, A2, 350 m, 12 ur, PrV Edo Kozorog—Slavko 
Svetičič 
12. 8., SZ stena Prisojnika, Obraz A jdovske dek l ice : A3, e, V + / V , A,, 150 m, 9 ur, PrV 
Janez Jegl ič—Si lvo Karo—Franček Knez 

Kamniške in Savinjske Alpe 

20. 6., JZ stena Strelčeve peči, Simfoni ja: V l - f , 350 m, 1. PP (2. SP) Franček Knez 
23. 6., JZ stena Strelčeve peči, Prečenje: VI, PrV Franček Knez 

472 23. 6., JV stena Kogla, Pepa: V I + , A2/V, 100 m, 2 uri, PrV Peter Čižmek—Pavle Kozjek 



17. 7., S stena Dolške Škrbine, Spominska smer dr. Chodounskega: VII—/VI, 250 m, 
1. PP Igor Kalan—Bine Šter 
21. 7., S stena Dolške škrbine, Zavrnikova smer: V I + / V — V I , 350 m, 3. PP Bine Šter 
(— Igor Kalan) in 4. PP Marko Fabčič—Davor in Kodele 

. 7., S stena Dolgega hrbta, Š imenc—škar ja : V I I + , 550 m, 1. PP Franček Knez 
(—Brane Povše) 

. 7., Z stena Turške gore, Kotn ik—Verko: V I + , 180 m, 1. PP Franček Knez (—Matej 
Banič) 
4. 8., J stena Štruce, Smer treh svedrovcev: VIII, 150 m, 1. PP Franček Knez (—Matej 
Banič) 
4. 8., JZ stena Štruce, Sanjsko potovanje: VI, A2, e, 180 m, 4 ure, PrV Matej Ban ič— 
Franček Knez 
5. 8., S stena Dolške škrbine, Maturantska smer: V I + / V I , 350 m, 1. PP (2. P) Srečo Reh-
berger (—Nuša Romih) 

. 8., S stena Dolgega hrbta, Steber jut ranje zar je: VI, 550 m, 2. PP Davorin Kode le— 
Marko Fabčič in 4. 8., 3. PP Srečo Rehberger (—Nuša Romih) 

Paklenica 

30. 6., SZ stena Anič kuka, Albatros: V I I - f / V I + , 290 m, 3. PP Srečo Rahberger (—Nuša 
Romih) 

Legenda: 

PrV 
1. P 
1. PP 
1. SPP 
1. JPP 
1. SP 
1. JP 
1. JSP 

INDOK služba PZS: 
Tomo Česen 

— prvenstveni vzpon 
— prva ponovitev 
— prva prosta ponovitev 
— prva solo prosta ponovitev 
— prva jugoslovanska prosta ponovitev 
— prva solo ponovitev 
— prva jugoslovanska ponovitev 
— prva jugoslovanska solo ponovitev 

Vestnika obveščal i o (redkih) novostih v 
planinski opremi domačih proizvajalcev. 
Teh novic bomo še posebej veseli. 
Tokrat predstavl jamo novo vponko in raz-
ne t ipe kuhalnikov. Za rubr iko skrbi Janez 
Bizjak. 

Nova varnostna vponka 

Pri evropskih alpinist ih se vedno bol j uve-
l javl ja nov t ip vponke, nekakšna kombina-
ci ja med navadno vponko in vponko z ma-
t ico. Zadnje so pri plezanju včasih po ne-
potrebnem zamudne, še bol j nerodne pa 473 

OPREMA 

Rubriko OPREMA uvajamo z letošnjo 
osmo števi lko Planinskega vestnika in jo 
bomo imel i odpr to le tedaj, ko bomo našli 
na trž išču p laninsko alp in ist ične opreme 
kaj uporabnega tudi za naše razmere. 
Upamo, da bodo bralci to rubr iko z ve-
sel jem pregledoval i . Prav tako bomo bralce 

Na sliki je vponka tipa TL (Twist Lock) f irme 
Elite. Skoraj vse f irme, ki v Evropi izdelujejo 
vponke, ponujajo zdaj vsaka svojo varianto no-
vega tipa vponke 



utegnejo bit i tedaj, ko je treba vponko hitro 
sneti iz kiina. Nova vponka nima matice, 
ima pa varostne lastnosti kot vponka z ma-
t ico. To so dosegl i z zaskočnim val jem, ki 
preprečuje, da bi se vponka sama odprla. 
Uporaba je preprosta, zadošča zasuk val ja 
v levo in vponko lahko vpnemo v kl in; 
zatem se vponka sama zapre s pomoč jo 
vzmeti, ki je v val ju. 

Kuhalniki 

Kadar smo na po-
tovanju po brez-
pot j ih, na zimskih 
vzponih in bivakih, 
ko ob isku jemo 
Centralne Alpe, tu-
ja gorstva, med 
tabor jen jem in 
sploh na samot-
nih poteh — vse-
lej tedaj nosimo s 
seboj v nahrbtni -
kih — kuhalnike. 
Na sl ikah 1—4 so 
pl inski, na sl ik i 
5 pa bencinski . 
Ko kupujemo ku-
halnik, ne smemo 
pozabit i : 

— podnožje mora 
biti s tabi lno in pri-
merno, da ga lah-
ko postavimo na 
razl ično podlago 
(kamenje, trava, 
sneg, led, skala); 

več ja posoda, ma-
lo vetra ali neko-
l iko nerodnost i in 
kuhalnik se bo 
kaj hi tro prevrni l ; 
če ne bo imel 
ustreznega pod-
nožja. 
— Huda nevšeč-
nost pri kuhanju 
v gorah je veter. 
Kuhanje pri vetru 
je do lgot ra jno in 
včasih celo nemo-
goče, saj veter 
odnaaa p lamen v 
prazno. Gor išče 
naj ima zato ščit-
nik prot i vetru 
(slika 2 in 3). Brez 
tega šči tn ika je 
kuhalnik dober le 
v brezvetrnih dneh. 
— Pri zelo nizkih 
temperaturah pl in-
ski kuhalnik več-
krat odpove, izgo-
revanje je polo-
vično in kuhanje 
postane brezupno. 
V mrzl ih kraj ih ali 
v hudi zimi se bol j 
obnesejo bencin-
ski kuhalnik i . Na 
sl ik i je znan t ip 
takih kuhaln ikov 
f i rme Opt imus. Iz-
delki drugih to-
varn se med seboj 
ne razl ikujejo ve-
l iko. 
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BILO JE PREVROČE: 
MANJ PLANINCEV V LANSKEM LETU 

Na prvi pogled nasprot je : kl jub enkratne-
mu polet ju v lanskem letu se je odpravi lo 
v gore manj l judi kot ob iča jno. 10 doka-
zuje tudi stat ist ika o obisku planinskih 
postojank švicarskega alpskega kluba. V 
letu 1983 je prenoč i lo v vseh kočah in 
domovih SAC 18 000 planincev manj kot 
leto pred tem, vsega pa j ih je bi lo 
288 500. Vzrok za ta upad je oči tno treba 
iskati v prehudi vročini , saj so doživele 
zelo skromen obisk predvsem postojanke 
v nizkih in srednj ih v iš inskih legah. Ljubi-
tel j i gora so se potemtakem odločal i pred-
vsem med kopanjem ali pohodi v v isoke 
Alpe. Tamkaj so namreč zabeleži l i več 
nočitev kot običa jno. Vsekakor je k naza-
dovanju števi la obiskovalcev precej pri-
spevalo tudi izrazito slabo vreme v lan-
skem maju. V tej zvezi doda jmo kot zani-
mivost še naše slovenske podatke, ki se 
presenet l j ivo sk ladajo s švicarskimi na-
vedbami. Tudi pri nas smo namreč v letu 
1983 zaznamoval i kar za 1 6 % manjši 
obisk v p laninskih postojankah kot leto 
pred tem, razlogi pa bodo nemara poleg 
bencina kar enaki. 

(Alpin, 6/1984.) M. A. 

TREKERSKO SREČANJE 

Tradic ionalno t rekersko srečanje, ki je bi lo 
letos konec januar ja v Berchtesgadnu, je 
bilo de loma pregled svetovne kul inarike, 
deloma pa mednarodni semenj a lpskega 
turizma. Poleg fo lk lore in ščepca festi-
vala gorsk ih f i lmov, so števi lne t rekinške 
dežele uporabi le to pr i ložnost za lastno 
predstavitev tudi s slastnimi dobrotami. 
Oči tno je, da gre tudi l jubezen do tuj ih 
dežel skozi želodec. Tako je Pakistan va-
bil z z latorumenim barf i jem, pod čemer je 
razumeti s laščico iz mleka, mandl jev in 
medu. Takoj zraven so Nepalci natakal i 
v isokoodstotni in temni kukr i - rum v brez-
p lačne pištolce. Islandci so se seveda 
postavl jal i z lososom, medtem ko so Me-
hičani k žgoče ostr i tek i l i ponuja l i tenko 
koruzno pecivo s pikantnimi omakami. 
Dekleta z Abrucov so stregla rubinsko rde-
če vino s sanjsk im pog ledom na Gran 
Sasso, pa tudi Berchtesgaden se ni pusti l 
spravit i v kot s pravim domač im enci ja-
nom. 
V nič manj kot 23 predavanj ih in f i lmskih 
predstavah so dva polna dneva govor i l i 
o potovanj ih po 17 deželah, razlagali ekso-
t ične kul ture in r ini l i v ospredje nj ihov 
gorski svet. Kajt i znano je, da sodi jo na 
t rek inge dosegl j iv i vršaci prav tako kot 
spanje v šotor ih in kuhanje na prostem. 

Trekinške ture je po izkušnjah na splošno 
mogoče bol je prodajat i , če je v programu 
tudi atrakt iven šestt isočak. Toda, ker naj 
bi l judje zlast i na dopustu ne bil i pod 
pr i t iskom uspešnost i za vsako ceno, se 
pr i redi te l j i vse bol j od loča jo za pr i jetna 
potovanja po gorah predvsem v Evropi: 
tako po Abruc ih do Gran Sassa, skozi 
do l ino Aoste do Gran Paradisa, po Pire-
nej ih kot tudi po Visokih in Nizkih Tatrah. 
Zdi se domala tako, kot da so na novo 
odkr i l i evropska visoka in srednjegorska 
področ ja . 

Živ l jenje je v zadnjem času pač marsikoga 
napel ja lo k nekol iko več j i skromnost i . To 
utegnejo znova občut i t i tudi južnoamer iške 
gorske dežele, ki so postale v zadnjem 
času iz jemno drage. Na mesto Južne 
Amer ike bi se rada zr ini la predvsem Pa-
kistan in Indija, toda zlasti s lednja povzro-
ča pr i redi te l jem s svojo bajno b i rokrac i jo 
in v isokimi pr is to jb inami za vsak dostop 
na kol ičkaj več j i kup gramoza vse več je 
težave. 
Zanimivo je, da tur izma tako v Pakistanu 
kot Indi j i — seveda pa tudi v večini dežel 
t re t jega sveta — ne ocen ju je jo več za 
takšno nevarnost, kot so to počel i še pred 
nekaj leti. Dogaja se celo nasprotno, spo-
znal i so, da bi bi l i v Nepalu že zdavnaj 
izumrl i tkalc i preprog, rezbarj i , odt iskoval-
ci lesorezov in vl ivalc i brona, če ne bi bi lo 
tu j ih turistov. Tudi nosači in vodje bi bi l i 
vel iko manj donosno zaposleni, če bi 
sploh bi l i , ko bi ne bilo t rek inških tur i-
stov iz Evrope in Amer ike. 
(Obvesti la nemškega alpskega združenja, 
2/1984.) 

M. A. 

HALO, GRENOBLE! 

Od začetka letošnjega polet ja delu je v 
Grenoblu novi »Centre Grenoblo is de Do-
cumentat ion Montagne«. Za zdaj je odpr t 
samo ob četr tk ih zvečer (od 20. do 22. 
ure), p lan incem in alp in istom pa so na 
vol jo zeml jevid i , vodič i , časopis i ter zelo 
bogata kartoteka s podrobnimi informaci-
jami o Alpah in drugih evropskih gorstvih. 
Mogoče pa je dobi t i tudi pismene informa-
ci je, če pošl jete 5 f rancosk ih f rankov v 
znamkah na naslov: Centre Grenoblois de 
Documentat ion Montagne, 30 galerie des 
Baladins, 38 100 Grenoble (France). 

jn 
(prevod Z. Z.) 

F AIR P LAV 1983 

Mednarodni komite za »Fair play nagrado« 
s sedežem v Parizu podel ju je vsako leto 
pr iznanje Pierra Coubert ina t ist im šport-
nikom, ki so se izkazali z vel iko požrtvo-



valnost jo 'in »fair« športnim obnašanjem. 
Za leto 1983 so podel i l i to vel iko častno 
pr iznanje trem slovaškim alpin istom — 
Ivanu Fiali, Jura ju VVeinczilleru in Vincentu 
Dubenu. Ti t r i je alpinist i so namreč med 
odpravo v Patagoni j i prekini l i lastni vzpon, 
da bi v ž iv l jenjsko nevarnih pogoj ih po-
magal i izčrpanemu mehiškemu alpinistu 
Jorgu Luisu. »Takšno dejanje je med alpi-
nisti nekaj samo po sebi umevnega — so 
deja l i odl ikovanci , zato spre jemamo to od-
l ikovanje kot pr iznanje vsem tovar išem v 
gorah, ki ne bi, in tudi ne ravnajo druga-
če.« 

j n 
(prevod Z. Z.) 

MEDNARODNO PLANINSKO SREČANJE 
NA PAMIRU 

V letošnjem polet ju so na planini Ačik-Taš 
pod Pikom Lenina (7134 m) pr i redi l i že 
enajst i mednarodni planinski tabor. Ude-
ležbo je napovedalo nad 300 gornikov iz 
17 držav, kar je rekordni dosežek v zgo-
dovini dosedanj ih tovrstnih srečanj . Di-
rektor p laninskega tabora, ki sodi pod 
okr i l je športnega komite ja ZSSR, M. V. 
Monast i rski je v tej zvezi ugotovi l , da je 
bi lo šotorsko naselje na planini Planik po-
večano v pravcato platneno mestece. Gost-
je so imeli poleg ob iča jnega na vo l jo sav-
no, restavraci jo, kavarno in klub. Ak l ima-
t izaci jo so nadzoroval i izkušeni zdravnik i , 
nič manj izkušeni gorski reševalci pa so 
udeležencem pomagal i pri izbir i vzponov. 
Podobne plezalske tabore so v polet ju 
1984 organiziral i tud i na Kavkazu, Tienša-
nu in Al ta ju. 

jn 
(prev. M. A.) 

VTISI S SLOVENSKE PLANINSKE 
TRANSVERZALE 

Štir je Korošci smo se loti l i Slovenske pla-
ninske transverzale, ki se začenja v Mari-
boru in konča ob mor ju pri Kopru, šele ob 
vznožju 2863 m visokega Triglava. Prišli 
smo iz Mi inchna, Dunaja in Feldkirchna, 
zbral i pa smo se v dol ini Vrat v Al jaževem 
d o m u . . . 
Napoči l je prvi dan. Odloč i l i smo se za 
strmo Tominškovo pot, ki je dobro zava-
rovana in ponuja čudovi te poglede na 
t isoč metrov v isoko in tri k i lometre š i roko 
t r ig lavsko severno steno. Po ča ju v domu 
na Kredar ic i (2515 m) smo se odpravi l i 
proti vrhu. Vsaka stopin ja je zavarovana 
z železnimi klini. Za takšne, ki j ih to jezi, 
je tu severna stena. Mi št i r je gorski popot-
niki pa nismo zaradi zaupl j ive varnost i iz-
pust i l i niti enega . . . 

Na samem vrhu stoj i rdeč železen stolp 
in štedi lnik z ž igom. Razgled seže ob le-
pem vremenu med stot inami vrhov do 

Glockner ja in Dachsteina in v modr ikast i 
megl ic i gotovo tudi do mor ja . . . 
Zvečer smo dospel i do koče Planika na 
južni strani gore. 
Naslednjega dne smo obkroži l i Tr iglav, 
vse dokler nismo znova zagledal i n jego-
vega severnega ostenja. Nad nami je nebo 
zdaj modro zdaj sivo. Za nami Tr iglav, pod 
nogami pa preproga planinskih pogačic in 
jegl ičev. Tako sopihamo po gamsj ih sle-
dovih prot i vrhu Bovškega Gamsovca 
(2392 m). Sami komaj ver jamemo, toda ko 
je začelo pršeti, smo pespeši l i naše utruje-
ne korake in se rešili v Pogačnikovo kočo. 
Razorja ne bom tako kmalu pozabi l ! Zlast i 
navzdol je bi la pot kar hudo zahtevna, toda 
zdaj je pred nami vse do našega večer-
nega c i l ja steza, ki vodi mimo čudovi tega 
cvet ja in se začasno konča na Vrš iču . . . 
Po ostankih nekdanje avstr i jske vojaške 
ceste nas vodi pot navzdol v Trento do 
spomenika dr. Jul iusa Kugyja. V nadna-
ravni vel ikost i sedi tamkaj na podstavku 
in g leda navzgor k ska lnemu rogu Ja-
lovca. Dr. Jul ius Kugy (1858—1944), ki vel ja 
za odkr i te l ja Jul i jsk ih Alp, je bil rojen 
v Trstu, a se je sam imel za Korošca, 
je opisal svoja gorska doživet ja v šte-
vi lnih knj igah. Prav te so mi pot skozi 
»njegove gore« dodatno obogat i le . . . 
Pokraj ina se je spremeni la. V isokogorsk i 
značaj se je umakni l s t rmim t ravnat im po-
vršinam. Na ozki stezi puščamo za seboj 
zdaj kamnita zdaj bujno cvetoča pobočja. 
Tu in tam je še opazit i ostanke boj išč 
iz prve svetovne vojne . . . 
Na travnikih cvetejo planike kot pri nas 
mar jet ice. Pred večerom dospemo do Črne 
prsti. Koča na Črni prsti (1844 m) sto j i 
natanko na vrhu »Črne prsti«, vrh so 
imenoval i tako po temnem in vodo nepro-
pustnem jurskem škr i l jevcu . . . 
Pod nami zagledamo Bohinjsko jezero, nad 
nj im Triglav, v ozadju pa domačnostne Ka-
ravanke in proti jugu Porezen, naš nasled-
nji ci l j , s čemer dokončno puščamo za 
seboj skalna poboč ja in se podajamo na 
kraško področ je . . . 

Cvetje, cvetje, cvet je! Kako lepo je moralo 
bit i na poboč j ih Črne prsti šele v Kugyje-
vih časih, ko je že takrat opisoval nazado-
vanje tega bogastva! 
(Potopis je napisal Almut Viebach, objav-
ljen je bi l v Obvesti l ih avstr i jskega alpske-
ga združenja 4/1984 in opreml jen s foto-
graf i jami Triglava s severno steno in Kugy-
jevega spomenika.) 

M. A. 

VISOKOGORSKI TURIZEM V SZ 

V Sovjetski zvezi odhaja vsako polet je več 
kot 50 000 turistov v v isokogorska področ ja , 
da bi tam opravi l i večdnevna ali celo več-
tedenska prečenja ledenikov in planinskih 
grebenov. Medtem ko si alpinist i , ki so 
organizirani v športn ih društvih, žel i jo 
predvsem, da bi se povzpeli na vrhove, se 



visokogorski turist i namenjajo v glavnem 
na "ledenike in na v isoke prelaze. Za varno 
hojo po neznanem v isokogorskem svetu 
pa so poleg kondic i je in tehnike potrebne 
tudi izkušnje in ustrezno znanje. Da bi 
izboljšal i usposobl jenost tur istov za viso-
kogorske ture, so v a lp in ist ičnem tabor išču 
»Šačimardan« v pogor ju Alai že pred le-
tošnj im polet jem ustanovi l i prvo planinsko 
šolo te vrste v Sovjetsk i zvezi. V njej bodo 
predvsem tečaj i za tur iste, ki že imajo 
določene izkušnje, in pa tečaj i za tur ist ične 
vodnike srednje stopnje. Med 5. in 10. 

septembrom letos pa bo (je bilo) v ta-
bor išču »Čeget« na Kavkazu srečanje vi-
sokogorsk ih turistov iz vseh republ ik. 
Pred letošnjo sezono je Centralni svet za 
tur izem in ekskurz i je izdal tudi novi klasi-
f ikaci jsk i register v isokogorsk ih pohodov, 
ki zajema že 3075 v isokogorsk ih prelazov 
na Kavkazu, Pamiru, Tienšanu in drugih 
gorsk ih verigah, pr imern ih za v isokogorske 
turiste. 

jn 
(prevod Z. Z.) 

m kmm® 

TUDI BRUNARICA NA VRHEH 
KLIČE NA POMOČ 

Savinjski p laninc i so pri brunar ic i na 
Vrheh marsikaj prostovol jno postor i l i . Toda 
brunarica je slaba. Pokvar jena so okna in 
vrata, zamašeni odtoki , potrebna je do-
datna oprema, neurejena oko l ica in še 
vrsta drugih reči je takih, ki letošnj im po-
č i tn ikar jem povzročajo precej težav. Ko-
misi jo za poči tn iške zmogl j ivost i so že 
večkrat opozar ja l i prav planinci in upajo, 
da se bodo odgovorn i zgani l i . Planinci so 
s prostovol jn im delom že vel iko postori l i . 

ROBANOV KOT 

V nedel jo, 5. 8. 1984 so se bil i v Robano-
vem kotu skromno, a občuteno spomni l i 
10-letnice smrt i Robanovega Joža. Ob tej 
pr i ložnosti so se mu v Kotu oddolži l i s 
spominsko ploščo, na kateri piše: JOŽE 

VRŠNIK, ROBANOV JOŽA, 1900—1973, JE 
TU OVCE PASEL, PESMI PISAL, OPISO-
VAL SVOJ KRAJ IN ROD, TIHO ŽIVEL, 
DOSTI STORIL, OHRANIL ČIST ROBANOV 
KOT. 
Zbra lo se je precej Solčavanov, med n j imi 
tudi predsednik občine Mozir je. Zbrane je 
nagovori l Ivan Naprudnik, p ion i r ja pa sta 
dek lamira la Joževe pesmi, robato o Kotu 
pa je prebral eden izmed pevcev. Solčav-
ski moški pevski zbor je zapel nekaj pesmi, 
Roban pa je zaigral na citre. 

B. J. 

GRADNJA DOMA NA BUKOVICI 

Žalski p laninci bodo tudi letos pomagal i 
gradit i planinski dom na Bukovici . Grad-
beni odbor je razporedi l delovne akc i je 
med društva v krajevni skupnost i . Planinci 
»Ferral i ta« bodo opravi l i 320 ur in pravi jo, 
da to ne bo prehudo breme. 

Robanov kot, 
nedel ja , 5. 8. 1984 

Foto B. Jordan 



OGRAJA ZA ŽIVINO V KARAVANKAH! 

Planinci, ki obiskuje jo Karavanke so pre-
senečeni nad ograjo, ki se v leče ob mej i 
z Avstr i jo od Podkleka do Dovške babe 
v do lž in i 2560 m. Na območ ju pašnih 
skupnost i Dovje, Hrušica in Planina pod 
Gol ico se letos pase 220 glav živine. Paš-
niki so prav do državne meje z Avstr i jo. 
Na sosednj i st rani pa pasejo kmet je s 
Koroške. Sredi ju l i ja so s he l ikopter jem 
prepel ja l i s tebre in žico za ograjo. 40 čla-
nov pašne skupnost i , pa tudi kmet je z 
avstr i jske Koroške, so postavi l i ograjo, 
da ne bi ž iv ina prehajala z ene na drugo 
stran. Sodelovanje naših kmetov in kmetov 
avstr i jske Koroške je tudi v praksi dobro. 

S. M. 

KOFCE — DANES! 

Danes je na Kofcah, kot bi prišel v mali 
gorski hotel, ni pa se bati, da bi dom izgu-
bil mik planinske koče. Še vedno je vse 
leseno, razen tal. Vse se sveti, t ja do 
konca jedi ln ice, pa na drugo stran do 
stranišč. Lani so dom na Kofcah razširi l i . 
Prizidal i so vel ik prostor, tako da je zdaj 
jed i ln ica še enkrat več ja kot prej, ima 
71 sedežev, na skupnih ležiščih pa so 
pr idobi l i 28 novih ležišč. 
Sicer pa ne le Kofce, vse koče trž iškega 
planinskega društva so doživele svoj pre-
porod. Tržiški delavci so se namreč odlo-
čil i, da bo od 0 , 4 5 % od bruto osebnega 
dohodka, ki ga pr ispevajo telesno kulturni 
skupnost i , 0 , 0 9 % šio za planinske domove. 
Od tod tore j sredstva, da imajo urejene 
planinske domove. Dom na Kofcah je res 
pr i jeten in lepo urejen. Oskrbnika Rezka in 
Vinko Švab pa sta zadovol jna, ker so trži-
čani zadovol jn i . Sploh je ta gorski svet 
od Dolge nj ive do Tegošč in Pungrata pa 
do 'Kofc in Ši je pr i jeten in razgleden. 

V TAMARJU JE SLABA SEZONA! 

Planinsko postojanko v Tamar ju pri Pla-
nici upravl ja planinsko društvo Medvode. 
Koča je odprta že od maja, obiskovalcev 
pa je malo. Izjema so le t ist i p laninci , ki 
se tudi v s labem vremenu ne morejo 
odpovedat i Ja lovcu ali Poncam. V domu 
so prespal i le Holandci in nekaj drugih 
tujcev, s icer pa so bile sobe doslej prazne. 
Dela z domom pa je vel iko, saj ima 
70 ležišč, od tega 25 na skupnih ležiščih. 
Planinsko društvo Medvode načrtuje ob-
novo doma. Hodnik in jed i ln ica sta po-
t rebna popravi la, pa še marsikaj drugega. 
Težko pa je s t ist imi, ki v Tamar ju tabo-
rijo, ali pa 'imajo tam pr iko l ice — brez-
p lačno! Da bi vsaj odvoz smeti plačal i . 
Tako j ih mora oskrbnik sam zakopavat i . 

478 Nadzorniška služba na tem območ ju Tr i-

glavskega narodnega parka bi lahko kdaj 
pa kdaj pogledala tudi v Tamar in tako 
pomagala p laninskemu društvu 'Medvode. 

S. M. 

UGODNO ZA NAKUP PV 

Ugodno prodam nekaj letnikov PV od leta 
1931 do 1984 ter novejše izdaje planinske 
l i terature. Seznam pošl jem po pošti. 
Miša Felle, H. Vrunča 3, 62380 Slov. Gra-
dec, tel.: (062) 842 758. 

NAJ... POHORJE 

Nimam namena peti hvalnic, vendar bi bi lo 
v temle mojem pr imeru to potrebno. Želel 
bi le, da bi sestavek prebral kdo izmed 
oskrbnikov v naših planinskih postojan-
kah. 
Pohor je, pr iv lačni in t ih i p laninski raj, 
je precej na gosto posejano s p laninskimi 
postojankami. Toda, tako kot se pohorsk i 
svet spreminja, tudi planinske koče kažejo 
razl ične obraze. Zavedam se, da so pla-
ninske koče odvisne od denarne moč i 
društva, ki kočo oskrbuje, ne gre pa pri 
tem pozabl jat i na oskrbnika, to dušo pla-
ninske postojanke. 
V misl ih imam planinsko posto janko na 
Pohor ju — Kočo na Kremžar jevem vrhu. 
Koča je lep pr imer vzorno vzdrževane ter 
okusno in domačno opreml jene posto-
janke. Mož, ki opravl ja delo oskrbnika, je 
temu pok l icu predan z vsem srcem. 
Povsod je čuti t i marl j ivost tega človeka, 
od l ično urejene omarice s copatami, do 
vzorno urejene vpisne knj ige. Obiskovalec 
koče lahko prebira Planinski vestnik, ki je 
na vidnem mestu. Ne smem pozabit i na 
izčrpen cenik, ki nikol i predebelemu pla-
ninskemu žepu pravočasno pove, kakšnega 
»hujšanja« bo deležen. Pa še č is toča in 
red v sobah ter snaga v sanitar i jah. Ob 
vsem tem pa vendarle najbol j izstopa 
oskrbnik, ki je vedno nasmejan, poln 
vedr ih pr ipomb, ustrežl j iv, vedno pr iprav-
l jen p o m a g a t i . . . 

Iztok Pil ih 

VREME NA KREDARICI POMLADI 1984 

Letošnj i t r i je pomladanski meseci (marec, 
apri l , maj) so bil i na Kredar ic i prehladni 
in preveč namočeni. Podrobnost i so na-
s lednje: 
Marčni mesečni temperaturni popreček je 
znašal —9,7° . Bil je za 2,5° pod normalno 
vrednost jo, t. j. pod poprečkom obdob ja 
1956—80. Apri l je bil sicer nekol iko top-
lejši, njegov mesečni temperaturni popre-
ček je znašal —5 ,8° in je bi l za 1,5° pre-
hladen. Majski temperaturni popreček je 
znašal — 2 , 0 ° in je bil za 2,0° pod nor-
malno vrednost jo. 



Abso lu tn i t empera tu rn i eks t remi so bi l i vsi 
v me jah dos le j znan ih v rednos t i . Zan im ivo 
je, da j e le tošn ja m a r č n a maks ima lna tem-
pera tu ra znašala — 2 , 8 ° , i zmer jena je b i la 
28. marca 1984. Letošn j i marec s icer ni 
bi l eks t remno mrzel , vendar se na Kreda-
r ic i ves mesec t empe ra tu ra z raka ni dv ig -
n i la nad led išče, kar se d o g o d i razmeroma 
redko. Letošn ja na jn iž ja m a r č n a tempera -
tura j e znaša la samo — 1 8 , 2 ° (dne 
1. marca 1984). V p r imer jav i z abso lu tn im 
marčn im t empe ra tu rn im m in imom, ki znaša 
na Kredar i c i — 2 8 , 1 ° (dne 1. m a r c a 1960) 
je to b i la razmeroma »v isoka tempera tura«. 
Apr i l ska maks ima lna tempera tu ra je zna-
ša la 4,4°, i zmer jena je b i la 15. apr i la 1984. 
M in ima lna tempera tu ra pa j e znašala 
•—13,2°, i zmer jena je b i la 20. marca. Maj-
ska maks ima lna tempera tu ra je znaša la 
6,6°, m in ima lna pa —9 ,6 ° . Prvo so zabe-
leži l i 6. maja, d r u g o pa 1. in 9. maja. 
S topn ja ob lačnos t i , š tev i lo sončn ih ur in 
mesečna v iš ina padav in so navadno v med-
sebo jn i vz ročn i zvezi. Letošn j i marčn i po-
p reček s topn je ob lačnos t i (5,7) je bi l pod 
do lgo le tn im p o p r e č k o m (6,3), vendar je 
s i ja lo sonce na Kredar i c i samo 147 ur, 
kar j e 4 0 % n jegovega maks ima lnega mož-
nega t ra jan ja . V 17 padav insk ih dneh pa 
je p a d l o 154 m m padav in ( i zk l jučno kot 
sneg), kar je 1 4 0 % marčne no rma lne mno-
ž ine padavin. Snežna ode ja j e ležala ves 
mesec, n jena maks ima lna v iš ina je zna-
šala 430 cm, i zmer jena je b i la 30. marca 
1984. Na jv iš ja dos le j znana marčna v iš ina 
snežne ode je je mer i l a 450 cm, dne 
28. marca 1970. 

V apr i lu je pop reček mesečne ob lačnos t i 
(7.1) p resege l do lgo le tno v rednost (6,9). 
Za to je b i lo na Kredar i c i reg is t r i rano šte-
v i io ur s o n č n e g a s i ja obču tno n iž je in je 
znaša lo samo 122 ur, kar j e le 3 0 % mak-
s ima lnega možnega t ra jan ja . Skupa j je 
v 19 padav insk ih dneh pad lo 151 mm pada-
vin — izk l j učno kot sneg — kar je 
101 % apr i l ske no rma lne v rednos t i . Snežna 
ode ja je ležala ves mesec, n jena maks i -
malna debe l i na je mer i la 500 c m (dne 
8. apr i la) . Na jv iš ja znana apr i l ska debe-
l ina snežne ode je je mer i la 560 c m dne 
10. anr. 1975. 
V ma ju j e p o p r e č n a mesečna ob lačnos t 
(8.2) močno p reseg la no rma lno v rednost 
(6,9). Štev i lo reg is t r i ran ih ur sončnega s i ja 
se je k l j ub ze lo poda l j šanemu dnevu zni-
ža lo na samo 106 ur, kar je koma j 2 3 % 
možnega t ra jan ja v maju. Za to pa so se 
odp r l e nebeške zapo rn i ce in na Kredar i c i 

je v 25 padav insk ih dneh pad lo 351 mm 
padavin, kar je 2 6 4 % norma lne v rednost i . 
Pretežni de l padav in j e b i l sneg. Samo tri 
dn i je deževalo . Snežna o d e j a je ves mesec 
prekr iva la Kredar ico , n jena na j več ja debe-
l ina j e mer i la 475 c m (dne 1. ma ja 1984) 
in j e doseg la na jveč jo debe l i no (423 cm, 
dne 9. maja 1970, p resega za 52 cm). 
Vsi t r i je pom ladansk i mesec i so bi l i t ud i 
močno vet rovni . 

Iz naveden ih poda tkov lahko zak l j uč imo , 
da le tošn je p o m l a d a n s k o v reme g o r n i k o m 
ni b i lo nak lon jeno . Zarad i ob i l o snežn ih 
padav in so se prož i l i š tev i ln i in ve l ik i 
snežni plazovi . 
Letos 1. avgusta je po tek lo na tanko 30 let, 
odka r je na K redar i c i p r i če la de lovat i 
me teo ro loška opazova ln ica . To j e seda j 
v S loveni j i na jv iš ja me teo ro loška pos ta ja 
in hkra t i s ta lno ob l j udena točka . V t r ide-
set ih let ih se je nabra lo ob i l o zan im ivega 
mater ia la , ki nas seznan ja z v r e m e n o m in 
p o d n e b j e m naših gora . Delo na tej izpo-
s tav l jen i t očk i j e težko, z last i poz imi . 
Vendar so b iva ln i in de lovn i p ros to r i v 
novih pogo j i h ugodne jš i . Zahva l j u j oč se 
RSNZ in le ta lsk i enot i mi l ice , j e de l avcem 
— meteo ro lošk im t ehn i kom na Kredar ic i , 
o la jšan z imsk i p r i s top na de lovno mesto. 
Ni se j i m t reba več v vsakem v remenu 
vzpen ja t i na Kredar i co . Ob novem snegu 
in nevarnost i snežn ih p lazov j i h t ja ponese 
he l i kop ter . S tem le ta ln im s t ro jem zadn ja 
leta v jesensk ih mesec ih tud i za laga jo po-
s ta jo s hrano, ku r i vom, op remo , inst ru-
men ta r i j em itd. Skra tka , z vsem, kar je 
za nemoteno de lo in b ivan je v tej gorsk i 
samot i po t rebno . 

Premnog i ob iskova lc i go ra se p red na-
meravano tu ro posve tu je jo o snežn ih in 
v remensk ih razmerah ter o pot i in o s tenah 
z H id rome teo ro lošk im zavodom v L jub l jan i . 
Na isti naslov nas lav l ja jo tud i vp rašan ja , 
če se kdo ne vrne d o m o v ob p ravem času. 
V tak ih p r imer ih vzpos tav i jo na H id rome-
teo ro loškem zavodu rad i j sko zvezo s Kre-
da r i co . N ič ko l i ko k l icev na p o m o č so 
že s K reda r i ce posredova l i GRS. De lavc i 
me teo ro loške pos ta je so pr i mnog ih reše-
va ln ih akc i j ah sode lova l i in ne redko nud i l i 
prvo p o m o č . 

Naj bodo te v rs t i ce sk romen spom in na 
t rud, napore , od rekan ja in vestno de lo 
meteoro lošk ih de lavcev na meteo ro lošk i 
opazova ln ic i na Kredar i c i ob n jeni 30- let-
n ic i uspešnega de lovan ja . 

France Bernot 

Spoštovani naročnik! 

Bliža se konec leta, ali si že poravnal naročnino za letošnji letnik PV? 



MNOŽIČNO NA SNEŽNIKU 
— SLOVESNO V ČRNEM DOLU 

Praznična in sončna nedel ja je za Dan 
vstaje, 22. ju l i ja, zvabila na 1796 m visoki 
Vel ik i Snežnik nad 300 planincev. Prišli 
so ne le iz bistr iške in loške dol ine, tem-
več tudi iz Jesenic, Ljubl jane, Kopra, Reke, 
Delnic in celo iz Zagreba. 
Poletni pohod na Snežnik ob Dnevu vstaje 
postaja množična prireditev, ki so j i to-
krat organizator j i ZTKO i l i rskobistr iške 
občine, domač i planinci in tabornik i dal i 
bogato vsebino. Pokrovitel j pr i redi tve pa 
je že vrsto let občinski s indikalni svet 
v I l i rski Bistr ici . 

Na poti proti Snežniku so se pohodnik i 
pokloni l i spominu padl ih in okrasi l i spo-
menik na Sviščakih z gozdnim cvet jem. 
Na vrhu Snežnika so obeleži l i praznik 
tako, da so s imbol ično razvili s lovensko 
zastavo. To častno nalogo je opravi la naj-
mlajša udeleženka pohoda, št i r i letna Jana 
Jagodnik. Nagrajeni pa sta bili tudi naj-
števi lnejši družini pohoda, sedemčlanska 
družina Skok in šestčlanska družina Vrh. 
Pohodnik i so potem šli čez Mali Snežnik 
v Grdo drago in naprej do Črnega dola. 

Tu so proslavi l i 70-letnico nekdanje pla-
ninske Vi lhar jeve koče, prve slovenske pla-
ninske postojanke na področ ju Snežnika 
in v širši okol ic i . Kočo že poldrugo deset-
let je vzorno oskrbuje taborniška organiza-
cija. Ob lepo urejeni črnodolsk i koči so 
organizator j i slovesnosti pr ipravi l i zani-
mivo razstavo o zgodovin i koče in njeni 
v logi v sedanj i taborniški dejavnosti . 
Lep praznični dan so udeleženci zak l juč i l i 
na črnodolsk i jasi ob harmoniki , razvedri lu 
in šal j iv ih igrah, ko se je šele ob vleki 
vrvi izkazalo, da so Trnovci vendar le moč-
nejši od Bistr ičanov. 

Vojko Čel igoj 

Ob tej pr i ložnost i je Drago Karol in spesnil 
tudi pr i ložnostno pesem, od katere dve 
ki t ic i ob jav l jamo: 

Takrat j i zaši je sonce, 
t isto sonce, ki s i ja lo 
je s lovenskim narodnjakom, 
ko so zidal i jo nekdaj 

kot p laninsko postojanko, 
znano Vi lhar jevo kočo, 
iz l jubezni do teh krajev 
in do l jubega S n e ž n i k a . 



P l a n i n s k a za l ožba pr i P lan insk i zvez i S l o v e n i j e j e i zda la za le to 1985 
s tensk i k o l e d a r G O R E SVETA, s k a t e r i m p r e d s t a v l j a neka j p o g o r i j , k j e r 
so že u s p e š n o de lova l i naš i a lp in i s t i , o b e n e m pa tud i znač i l nos t i ž i v l j en ja 
v teh p o d r o č j i h . 

K o l e d a r lahko d o b i t e oz. n a r o č i t e p r i P l a n i n s k i zvez i S loven i j e , L j ub l j ana , 
D v o r ž a k o v a 9. D o b a v a tako j , l ahko po p o v z e t j u na vaš nas lov . C e n a 
k o l e d a r j a je 250 d in. 

Pri n a k u p u več i zvodov imate še p o s e b n e u g o d n e p o p u s t e : 

— pr i n a k u p u 11—100 i zvodov je c e n a 220 d in za ko leda r , pr i k o l i č i n i 
n a d 100 i zvodov pa 190 d in , 

— c e n a za d o t i s k f i r m e je 35 d in za p r v i h 100 i zvodov , za i zvode o d 
100 nap re j pa 20 d in za izvod. 

Vse i n f o r m a c i j e : 

P l a n i n s k a zveza S loven i j e , L j u b l j a n a , t e le fon (061) 312 553. 


