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Lastnik- Planinska zveza Slovenije, Ljubl jana — Glavni in odgovorni urednik: 
Mari jan kr išel j , p. p. 44, 61109 Ljubl jana. Uredniški odbor: ing. Tomaž Banovec, 
inq Janez Bizjak (alpinizem), ing. Aleš Doberlet (fotografija), Stanko Hribar, dipl . 
oec Božidar Lavrič, prof. Evgen Lovšin, dr. Miha Potočnik, Nada Praprotnik 
(varstvo narave in okolja) , Janez Pretnar, Franci Savenc (alpinizem), ing. Albert 
Sušnik (fotografija), ing. Pavle Segula (tehnični urednik), Franc Vogelnik, dr. Tone 
Wraber (varstvo narave in okolja) . Izdajatel jski svet pri PZS: Božo Jordan 
(predsednik), Mat jaž Cerne, Viktor Pergar, Zoran Naprudnik, Stanko Klinar, 
Mi lan Cilenšek, Mari ian Krišelj, Mi lan Naprudnik. Naslov: Planinska zveza 
Slovenije, 61001 Ljubl jana, Dvorakova 9, Ljubl jana, p. p. 214 — Tekoči račun pri 
SDK 50101-678-47046, telefon (061) 312 553 — Planinski vestnik izhaja pravi loma 
vsak mesec. Letna naročnina je 1000 din, plačl j iva tudi v dveh obrokih in sicer 
do 31. marca in do 30. septembra: za tujino 30 S-. Reklamaci je upoštevamo dva 
meseca po izidu številke. Spremembe naslova javljajte upravi glasi la; navedite 
vedno tudi stari naslov s tiskanimi črkami. Odpovedi med letom ne sprejemamo. 
Upoštevamo pismene odpovedi do 1. decembra za prihodnje leto. — Rokopisov 
in slik ne vračamo. — Tiska in klišeje izdeluje Tiskarna »Jože Moškrič« 
v Ljubl jani . 



Eden naj lepših naših alpskih biserov: Vel iko jezero ali Jezero v ledvicah, največje, četrto jezero, 
fotografirano poleti 1984 

Foto F. Sluga 

JAVORCA VABI 
JANEZ DOLENC 

Lani sem dvakrat obiskal Javorco — čudovit i , a premalo znani kraj v dol in i To lminke 
z nadmorsko višino 550 metrov. Iz Tolmina drži t ja razmeroma dobra makadamska cesta 
skozi Zatolmin, mimo Petrove cerkve in potem ves čas ob strugi Tolminke navzgor. 
Peš je dobr i dve uri zložne hoje. Javorca je sončno brdo sredi lepe alpske dol ine, k jer 
stoj i s l ikovi ta spominska cerkvica, posvečena padl im avstr i jskim vo jakom s soške 
fronte, ki je 1915—1917 div jala ob robu te dol ine. Za njo je zaselek s tremi domač i jami 
in sadnimi vrtovi, potem so senožeti in na višini okrog 1000 m pašniki planine Javorce. 
Nad planino pa se kmalu pr ičenja mogočno ostenje Rdečega roba. Desno od Javorce 
je planina Polog (460 m); ob robu te planine pa šumi Tolminka, najč is te jša slovenska 
reka. Dol ino obkrožajo vrhovi Vodel (1053 m), Mrzli vrh (1360 m), Visoč vrh (1482 m), 
Rdeči rob (1916 m), Montura (1958 m), Vel iki Bogat in ali Mahavšček (2008 m), Tolminsk i 
Kuk (2085 m) in Migovec (1881 m). Res vel ičastno okol je, pravo doživet je za vsakega 
p laninca! 

Znameni tost Javorce je torej spominska cerkvica. Med I. svetovno vojno jo je zgradi la 
3. avstr i jska gorska br igada Gerabek, ki je brani la soško fronto od Krna do Mrzlega 
vrha. Najbol j krvav odsek fronte je bilo sedlo nad Mrzl im vrhom in Rdečim robom 
kjer so hoteli I tal i jani za vsako ceno vdret i v dol ino. Toda obramba je bi la tako močna' 
da j im to nikol i ni uspelo. Žrtve so bile velike na obeh straneh. To nam nazorno pr ika-
zuje pisatel j Tone Svetina v začetku svoje povesti »Ugaslo ognj išče«: 

»Sledilo je nekaj meglenih dni, ki so jih izkoristili Italijani, da so sedlo napadli s pehoto 
Brez težav so skozi meglene zavese prodrli do žičnih ovir, tam pa so jih zdesetkale 
dobro postavljene strojnice in ročne granate. 4 8 1 



Obnovljena spominska 
cerkvica na Javorci na 
dan otvoritve 29. maja 
1983; posneto v megle-
nem dopoldnevu z za-
hodno strani 

Foto J. Dolenc 

Hauptman Kiffer je imel svoje poveljniško mesto v kaverni, vklesani v živo skalo. Pred 
sovražnikovim topniškim ognjem je bil popolnoma zavarovan globoko pod zemljo, ni 
pa bil varen pred svojimi vojaki, kadar je pregledoval strojnična gnezda m ostale 
utrdbe in tudi ne, kadar je bilo treba odbiti pehotni napad. 
V tem času je bil v sredini čete. Slišal je, kako italijanski oficirji gonijo svoje vojake 
naprej in vpijejo »Avanti! Avanti ragazzi!«, kar je zanj pomenilo samomor na zicnih 
ovirah. Na nesrečo napadalcev je veter odpihnil meglo in italijanski vojaki so se znašli 
nezaščiteni sredi strmine kot tarče strelcem navzkrižnega ognja z obeh poboci/. 
Florjan je slonel ob puškarnici in gledal, kako ljudje vstajajo, skusajo bezati m padajo 
pokošeni, preden jim uspe skriti se za kakšno skalo ali v granatni li/ak. To sedai m bil 
več boj, bil je navaden pokol.« 

Na spominski p lošči pri vhodu v cerkv ico so vklesana imena graditel jev in nj ihovih 
predstojn ikov, začenši s cesar jem Francem Jožefom; kot zadnj i je naveden resnični 
gradi tel j , poročnik madžarsko-slovaškega rodu Geza Jablonsky. Nad vhodom je z 
več j imi črkami vklesan napis: 
Dieses Denkmal errichteten die im Verbande der 3. Gebirgsbrigade kampfenden Truppen 
des 15. Korps, vvahrend des Krieges zu Ehren und zum Andenken an ihre hier gefallenen 
Kameraden erbaut in der Zeit vom 1. Marz — 1. November 1916.] 

O sami qradnj i je sicer malo znanega, menda so zanjo v vel ik i meri izkor ist i l i ruske 
vojne ujetnike. V »Ilustr iranem glasniku« 1917 je ob zak l jučku gradnje bilo objav l jenih 
kar 7 fotograf i j zunanjščine in notranjščine tega spomenika. 
18 metrov dolgo, spodaj kamenito, zgoraj leseno arhi tekturo v gal iškem slogu so po-
stavil i na majhno vzpetino sredi planote in pred njo mogočno stopnisce, okrog nje pa 
kamni to ograjo. Nad hrastovim portalom je lesen stolp z avstr i jsk im in ogrsk im grbom, 
nad qrboma pa je sončna ura. Zvon ni v stolpu, ampak desno ob vhodu. Na zunanj i 
steni se med okni zvrst i jo grbi vseh avstr i jskih dežel. Tako je to eden zadnj ih spomeni-
kov nekdaj mogočnega cesarstva, ko je bi lo že v agoni j i ! 
Notranjost predstavl ja precej temačen, enotno secesi jsko obdelan prostor, v katerem 
igra temno modra ornamentalna posl ikava lesene konstrukc i je pomembno vlogo. Poleg 
prezbi ter i ja s secesi jsk im ol tar jem svetega Duha so znamenitost cerkve hrastove plosce, 
ki se kot listi knj ige odpi ra jo ob stenah cerkvene ladje, vanje pa je vzgano okrog tri 
t isoč imen padl ih avstr i jskih vojakov. Slovenskih imen je malo, vel iko pa hrvasko-
bosanskih, čeških in pol jskih — torej pretežno slovanski živel j , ki je izkrvavel v teh 
to lminsk ih gorah v boju s sovražnikom, »ki pr ihrumel z gorkega je juga«, kot je pre-
roško napovedal pesnik Gregorč ič . Sredi cerkve so klopi in vi t r ina z ostanki granat 
in orožja. Tu je na vo l jo tudi spominska knj iga. 

' Ta spomenik so zgradi le v sklopu 3. gorske brigade bojujoče se čete 15. korpusa zgrajen je bil 
med vojno v čast in spomin na padle tovariše v času od 1. marca do 1. novembra 19ib. 



Pogled z južne strani na stopnišče in čelni del 
spomenika; zadaj zakriva megla pobočje Rdečega 
roba 

Foto J. Dolenc 

Prof. Hinko Uršič, znani planinski delavec, govori 
ob otvoritvi obnovljene Javorce 

Foto J. Dolenc 

Ker je vel ik del stavbe lesen, k l imatske razmere pa so tu zelo neugodne (dolga zima, 
veliko padavin), je zgradbo potrebno stalno obnavl jat i . Prvo obnovo so opravi l i I tal i jani 
leta 1934, kar izpr ičuje naslednj i napis na posebni plošči ob vhodu: 
Restaurata dali uflicio delle fortificazioni del corpo d'armata di Udine a XII E. F.2 

Pripisali so še lat inski rek: Ultra cineres hostium ira nori superest.3 

Po tej obnovi je bi la cerkv ica dolgo prepuščena zobu časa; samo enkrat na leto je 
duhovnik iz Tolmina imel v njej cerkveno opravi lo. Med II. svetovno vojno in po vojni 
ni nihče skrbel za vzdrževanje in začela je propadat i . Leta 1957 so delavci to lminskega 
muzeja opravi l i manjša vzdrževalna dela. Zavod za spomeniško varstvo v Novi Gor ic i 
je objekt za silo zavaroval 1962. leta in se pet let kasneje resno loti l obnove, a je žal 
kmalu zmanjkalo denar ja. Stolp je razpadel, streha je začela puščati na vseh konc ih ; 
objektu je grozi l popoln propad, Tolminski pa velika kul turna sramota. 
Končno se je po pr izadevanju Kulturne skupnost i To lmin zadeva z Javorco le pre-
makni la in leta 1980 so bila zagotovl jena vsa potrebna sredstva za obnovo; le-ta se je 
pričela v poznem polet ju tega leta in je trajala vse do konca leta 1982. Porabl jenih je 
bilo 750 starih mi l i jonov. Gradbena dela je sol idno opravi l Franc Kaver iz Solkana, 
mizarska pa Anton Gol jevšček z Liga. Statika je bila na skrbi ing. Stojana Ribnika, za 
restavratorska dela in posl ikavo je poskrbel akad. s l ikar Rudi Pergar, obnovo pa je 
vodi la in opravi la konservatorska dela vrsta delavcev Zavoda za spomeniško varstvo 
iz Nove Gor ice s poko jn im profesor jem Emilom Smoletom. 

Slovesna otvori tev obnovl jenega spomenika je bi la ob obč inskem prazniku 29. maja 
1983. Kl jub nestanovitnemu vremenu se je ob cerkvic i zbralo vel iko l judi, zlasti nas, 
planincev. Slovesnost je pr ičel Stane Jan, predsednik Kul turne skupnost i Tolmin, učenka 
Lada je prebrala od lomek iz že omenjene povesti Toneta Svetine »Ugaslo ognj išče«, 
potem pa je glavni govornik, prof. Hinko Uršič, znani planinski delavec, lepo or isa! 
pomen tega spomenika in pr izadevanja za njegovo obnovo. Poudari l je, da je ta 
spomenik tudi protest prot i vojni . Učenka Mojca je deklamira la pretresl j ivo Rimbaudovo 
pesem o mladem mrtvem vojaku »Speči v dolini«. 

Moški zbor Gostola je vmes zapel »Doberdob«, »Pelin rožo«, za konec pa l judske vo-
jaške, med nj imi »Oj ta vojaški boben«. 

2 Restavriral urad za utrdbe pri armadnem korpusu v Vidmu v XI I . letu fašizma. 
3 Onstran grobov sovraštvo sovražnikov preneha. 



Desno od vhoda so tri spominske plošče in 
zvonec, za katerega je ravno potegnil mali pla-
ninec Miro 

Foto J. Dolenc 

Zanimiva stara arhitektura Blekove hiše na Ja-
vorci 

Foto J. Dolenc 

Tako je bi l lepo počaščen spomin na padle vojake, katerih imena so vžgana v stene te 
cerkvice, nj ihove kosti pa počivajo na vo jaškem pokopal išču na Ločah ob Tolmink i . 
Tudi to pokopal išče so s f inančno pomoč jo republ ike Avstr i je nedavno lepo uredi l i in 
obnovi l i . Zdaj nas pred tujci , ki j ih zanese pot v te kraje, ne bo več t reba bit i sram! 
V zvezi z zadnjo obnovo spomenika na Javorci je bilo tudi ob vhodu dodano novo 
obeležje z napisom: Restavriral zavod za spomeniško varstvo Nova Gorica v letih 
1980—1982 s sredstvi delovnih ljudi in občanov Tolminske ter Kulturne skupnosti Slo-
venije. Kako so nekateri občani Tolminske bil i zavzeti za obnovo Javorce dokazuje 
dejanje Mar jete Zaje s Plužen pri Bovcu, ko je za obnovo že leta 1969 darovala 150 
starih t isočakov. 
Po slovesnost i smo si ogledal i lepo obnovl jeno notranjost spomenika, se vpisal i v spo-
minsko knj igo in nato šli na pogovor ob kozarčku žganja pri Bleku na klopci pred hišo. 
Ostal i dve domači j i , Brečkova in Mat jonova, sta že dolgo zapuščeni. Mat jon, prvoborec 
Franc Brešan-Orel, si je zgradi l novo hišo v Tolminu. Brečkovi so se že pred vojno 
presel i l i v Jugoslavi jo in nj ihova hiša rabi zdaj Blekovim za shrambo. Na Mat jonovi 
hiši se je že udr lo ostrešje in je zapisana propadu. Škoda! 
Tud i pri Bleku so pri hiši sami starejši, neporočeni l judje: brata Pepi in Viktor ter 
n juna sestra Mica. Bi lo pa j ih je vseh otrok devet, nekaj j ih je umrlo v otroških letih, 
drug i so odšl i v svet. Otroškega živžava ni več, le psica Diana nezauplj ivo meri 
obiskovalce. V hlevu pa je preko dvajset glav živine, ki jo v začetku polet ja ženejo 
na planino Javorco in ostane tam do oktobra. Poleti mleko odda ja jo v mlekarno, jeseni 
in pozimi pa delajo sir in skuto doma in vse zlahka prodajo. Okrog domači je je bogat 
sadovnjak, ki daje obi lo sadja; včasih, v pozni jeseni, skuhajo preko dvesto l i trov 
žganja. V bregu za hlevom brni jo čebele okrog starega čebeln jaka — žal so s lamnato 
s t reho na njem zamenjal i s saloni tn imi p loščami. 
Med osvobodi ln im bojem je bila v hiši kur i rska karavla, iz hleva je šlo devet glav 
govedi za partizane, največ za part izansko bolnišnico, ki je bi la v bl iž ini ; zanjo so pekl i 
tudi kruh. 
Z ima je tu huda in do lga; l judje so po cele mesece odrezani od sveta. Do I. svetovne 
vojne od tu sploh ni bi lo prave poti v Tolmin, ampak le steza preko Grebena v Zatolmin. 
Med prvo vojno je vojska zgradi la cesto, ker je v Pologu nastala velika vo jaška baza, 
iz nje pa ž ičnice v vojne postojanke. 
Sedaj je živ l jenje tu mnogo lažje. Zadnj i dve leti Blekovim pomagajo pri delu tudi 
br igad i r j i p laninske brigade, ki v ju l i ju domuje jo v stanu na planini Polog. Na Javorci še 
n imajo elektr ike in br igad i r j i so opravi l i vsa gradbena dela za majhno elektrarno pri 
b l ižnjem potoku. Kako se z br igadi r j i dobro razumejo, sem videl sam. Lani sem namreč 



Planina Polog 
ob Tolminki ; levo je 
dolga staja, desno pa 
obnovljeni stan pašne 
skupnosti Žabče ; 
v stanu domuje 
vsako leto juli ja 
planinska delovna 
brigada 

Foto J. Dolenc 

Javorco drug ič obiskal, in sicer 18. septembra, ko je bi la br igadi rska akci ja že mimo. 
Tega dne je pr išel eden od br igadi r jev samo na obisk in spreje l i so ga pr isrčno kot 
družinskega člana. 
Ob tem drugem obisku je bilo čudovi to vreme in bilo je užitek gledat i venec gorskih 
vel ikanov okrog Javorce. Okrog cerkvice se je paslo in zvončkl ja lo nekaj govedi, svetle 
megl ice so plavale preko zgodnje jesenskega neba. Pri Blekovih sem zvedel, da bo 
odslej na Javorc i vsako leto ne samo katol iško, ampak tudi pravoslavno cerkveno 
opravi lo. 
Tega dne sem obiskal tudi planino Polog, ki je z v iš ino 460 m najnižja planina v 
Jul i jsk ih Alpah. Tu je v spodnjem delu planine na Srednj ic i najprej staja in stan za 
živino iz Zatolmina. Na pašniku sem naštel 17 krav. V Pologu pa je nekdanja Polo-
gar jeva domač i ja spremenjena v stan in stajo pašne skupnost i 2abče. Stan je bi l v 
zadnjem času povsem prenovl jen. Mlekar Tone Stres dela sir v prostoru, ki je ves 
v p loščicah in v b leščeči se opremi. 34 krav mlekar ic da vsak dan do 500 litrov mleka; 
le-tega so do 10. avgusta vozil i v mlekarno v Kobar idu po pogodbi s temel jno organi-
zaci jo kooperantov, ki je kredit i rala obnovo stanu. 
Prenovl jeni stan ima poleg prostorov za past i r je še štir i sobe, predvidene za prenočišča 
planincev. Vendar še niso opreml jene, ker še ni jasno, kdo naj bi to dejavnost vodi l , 
saj se past i r j i ne utegnejo ukvar jat i s turisti. Pač pa so ti prostor i kar ustrezno do-
movanje za p laninsko br igado, saj se 30—40 br igadi r jev zadovol j i s skromnimi ležišči. 
Tudi tu hval i jo br igadir je , saj so že drugič urejal i in čist i l i pašnike, na novo napel jal i 
vodovod in postavil i drogove od male e lektr ične centrale na Javorci . Zastavl jeno delo 
bodo nadal jeval i še naslednja leta, saj misl i jo tu celo na nekak center, od koder bi 
br igadi r j i odhaja l i na delo tudi na v isokogorske pašnike. 
Škoda pa je vseeno, da smo pust i l i propast i Mat jonovo hišo na Javorci . Tudi tu bi 
lahko bila skromna prenočišča za planince, še bol j zanimiv bi pa bil vo jn i muzej, ki bi 
bi l vabl j iv zlasti za šolske ekskurzi je. Za pr ihodnost Tolminske je pomemben tur izem; 
to je doslej vel ja lo le za Bovško. A če bi Švicar j i imel i takole Javorco in Polog, bi ju 
znali krepko tur is t ično izkoristi t i , saj sta to idealna kraja za iskalce miru in poči tka, 
za ubežnike iz ž ivčnega vrveža sodobnega stehniziranega živl jenja. 

Planinska zveza Sloveni je — Komisi ja za odprave v tuja gorstva — izdaja tudi za leto 
1985 koledar z motivi z najpomembnejš ih poti naših alpinistov po tuj ih gorstvih. Koledar 
lahko naročite pr i Planinski zvezi Slovenije, Dvoržakova 9, 61000 Ljubl jana — osebno 
ali po povzet ju. Koledar stane 250 dinar jev. 485 



VSE O TRANSVERZALAH, I. DEL 
TONE ANDREJČIČ — ČIKA TONČI 

Naslov mnogo obl jubl ja, ker je napisat i vse o transverzalah, za »amaterskega profe-
sionalca« — transverzalca le prezahtevna naloga. Za obdelavo problemat ike transverzal 
je nujno potrebno, da si (ne)pr izadet i vzamejo čas in temel j i to predelajo ves ta (ne)-
kompl ic i rani »transverzalis«. Vendar pa sem kot »planinec-transverzalec«, tak naziv sem 
namreč (ne)uradno prejel, ugotovi l , da za te (ne)potrebne transverzale pri (ne)odgovornih 
oziroma (ne)merodajn ih »faktor j ih« ni pravega posluha. In tako se s temi p lan insk imi 
potmi, ki n imajo še pokrovi te l ja, ukvar ja jo le posamezni amaterčki ali pa celo neka 
(ne)uradna komisi ja »planinar-transverzalac«. Vsi ti amater j i in komisi ja pa so samo 
evident ičar j i vedno novih in novih transverzal in so brez vsakega vpl iva na nj ihove 
roditel je, ki odpi ra jo večkrat nepotrebne in nesmiselne nove »antitransverzale«. Kl jub 
vsem pr iporoč i lom pr isto jn ih nastaja jo nove transverzale kot gobe po dežju, nekater im 
v veselje, drugim v žalost in negodovanje, t ret j im, t ransverzalcem-rekorder jem, pa v 
zagrenjenost in skrb, kako vso to stvar prevozit i , če že vsega ne morejo prepešači t i 
ali celo pregol jufat i . Kot obsta ja jo med planinci tudi neplaninci , tako so tudi med 
poštenimi transverzalci »gol juf ivolazci« in »fičolazci«, ki si na nepošten način pr idob i jo 
značko za »žigosano« (ne)prehojeno planinsko pot. 

Sicer pa vsaka stran ima navadno svoj prav, nobena pa nima vsega prav. Poskusimo 
razrešiti, vsak po svoje ali pa še bol je skupaj tale »transverzalis«, kol ikor se pač da. 
V Planinskem vestniku, 1980/125, je bi l objavl jen moj »amaterski« č lanek pod naslovom 
»Slovenske planinske vezne poti — transverzale«. Tedaj sem navedel 33 s lovenskih 
transverzal. Seveda niso to vse slovenske transverzale, saj so nekatere med navedenimi 
mednarodne oziroma so v tuj ini , druge so »jugoslovanske«, ker so spel jane po vsej 
Jugoslavi j i , in tu je še nepriznana plezalna pot »P—P«. 
Na koncu članka je nekaj vprašanj : Kol iko je vseh transverzal v Sloveni j i in kol iko v 
Jugoslavi j i? Kol iko časa je potrebno, da obhod imo vse transverzale? Ali so vse te poti 
prave transverzale . . . i td.? 
Tedaj sem kot amater samo spraševal. Sedaj bi lahko odgovor i l že na skoraj vsa ta 
vprašanja. 
Torej , kol iko je vseh transverzal? Če upoštevamo, k je transverzale potekajo in ne kdo 
so nj ihovi ustanovitel j i , potem bi bi la razpredelnica, kot odgovor na to vprašanje, na-
slednja: 

SFR Jugoslavi ja 3 
SR Sloveni ja 47 
SR Hrvatska 34 
SR Bosna in Hercegovina 30 
SR Srbi ja 11 
SR Črna gora 1 
SR Makedoni ja — 
SAP Vojvodina 3 
SAP Kosovo 1 

Skupno I 130 

Mednarodne 2 
v tuj in i (Itali ja) 1 

Skupno II 3 
Skupno I 130 

SKUPNO 133 
Plezalne 1 

Vseh transverzal v Jugoslavi j i j e bilo ustanovl jenih okrog 136, vendar je bilo 6 transver-
zal opuščenih, tako da je stanje 1. 1. 1984 točno 130. V nekaterih pregledih transverzal 
so navedene tudi spominske poti (Titova pot 34) ali (ne)uradno opuščene transverzale 
(ITC pot) idr. 
Zanimivo je, kako so transverzale nastajale. Prvo poznamo iz leta 1953. Nato je bil 
dve leti »mir«. Leta 1962, to je v naslednj ih desetih letih, je bilo skupno 14 transverzal 
in v naslednj ih desetih letih 14 + 30 — 44 transverzal, do konca leta 1983 pa še novih 
95 transverzal. Skupaj torej 139 manj 6 opuščenih je ostanek 133. Kl jub temu pa ta 
podatek najbrž ni točen, ker vsaka transverzala ni transverzala. 
Janko Moder je v ND, št. 198, dne 24. 7. 1983, razložil pojem »transverzala«. »Bese-

486 da .transverzala' izvira iz lat inskega pr idevnika .transversus' — poševen, poče-



zen, postrani, poprečen, prečen in pr idevnika .transversalis' , ki ravno tako pomeni pre-
čen, poševen, tekoč počez. Transverzalna pot je torej pot, ki kr iža druge poti, teče 
čez druge poti, seka poševno ali pravokotno smeri al i osi drugih poti. Lahko bi jo 
torej pr imer ja l i tudi z nekakšno pot jo, ki gre kar poprek, počez, po bl ižnj ici . Transverzala 
je torej na splošno resnična ali samo navidezna črta, ki teče čez druge črte in j ih 
seka. Tako imamo transverzale v geometr i j i in geodezi j i pa tudi p laninske transverzale, 
ki so lahko res prečnice ali prave transverzale, al i pa tudi krožne, ki prečkajo druge 
poti in se vrnejo na izhodišče.« 
Janko Moder tudi predlaga, naj bi transverzale razporedi l i v prečne planinske poti 
(prečne transverzale) in v krožne planinske poti (krožne transverzale). 
S tem pa razporeditev še ni dokončna. Obsta ja jo še druge obl ike takih poti, zanje pred-
laga Janko Moder še tale imenovanja: točkovne planinske poti (30 vrhov Velenja), 
kjer pot med temi vrhovi — KT — ni obvezna, nit i ne obstaja, temveč je tu pomemben 
le skupen seštevek teh vrhov, in višinske planinske poti, k jer je »pot« »prehojena«, 
ko je dosežena predpisana 15 000-metrska višina teh vrhov in število vrhov sploh ni 
pomembno, ampak le skupna višina. Morda bo kdo tej razlagi ugovar ja l . Tako mi 
ing. Božo Jordan predlaga, naj bi transverzale imenoval i preprosto — vezne planinske 
poti, krožne planinske poti in točkovne planinske poti. Trdi tudi, da je transverzala 
(magistrala) le planinska pot »št. 1« od Mar ibora do Ankarana. Ne soglaša tudi z besedo 
prečna, ker »prečnice« uporabl ja jo alpinist i . 
Dr. Ze l jko Pol jak razlaga pojem besede »transverzala« v planinsko-tur ist ičnem vodniku 
»Planine Hrvatske«, str. 13, tč. 5. Tam pravi, da je napačno imenovati trase veznih poti 
transverzale, ker je večina teh poti vzdolžnih ( longi tudinalnih) al i glavnih (magistralnih) 
a ne prečnih (transverzalnih) poti. Sam sem v »Pregledu veznih in neveznih pla-
ninskih pot i« uporabi l tole razporeditev: vezne poti (vzdolžne in krožne), nevezne poti 
( točkovne in višinske). Morda bi za te točkovne in v iš inske »poti«, ki v resnici niso 
poti, uporabi l po jem »sistem«. Torej ne točkovna ali v iš inska pot, temveč točkovni 
oz. v iš inski sistem. Te »poti« namreč niso (vezne) poti, ampak (nevezne) točke. 
Nekatere transverzale so tudi kombinirane, so torej vezno-točkovne in točkovno-viš in-
ske. Npr. »Moja pot od Gol jakov do Blegoša« in »Nagrada planine«. Teh posebnost i je 
pri posameznih (ne)veznih poteh kar precej. Preobširno bi bi lo naštevanje, ker so vse 
te posebnost i razvidne iz pregleda. 
Zdaj pa že lahko ugotovimo, kol iko je veznih, neveznih in kombin i ranih poti. To nam 
pove razpredelnica: 

Federaci ja , 
republ ike, 
avtonomni 
pokrajini 

Vezne 
poti 

Krožne 
poti 

Točkovno-
višinske 

poti 

Vezno-
točkovne 

poti 

Trimske 
poti Skupaj 

1. SFR Jugoslav i ja 
2. SR Sloveni ja 
3. SR Hrvatska 
4. SR BiH 
5. SR Srb i ja 
6. SR Makedoni ja 
7. SR Črna gora 
8. SAP Vojvodina 
9. SAP Kosovo 

1 
19 
25 
22 

8 

1 
3 
1 

16 
2 
5 

1 

2 
7 
5 
2 
2 

2 
2 

1 

3 
3 

47 
34 
29 
11 

2 
3 
1 

Skupaj I 80 24 18 5 3 130 

10. Mednarodne 
11. I tal i ja 1 

1 1 2 
1 

Skupaj II 1 1 1 3 

Skupaj I + II 81 25 19 5 3 133 

(Plezalne poti) (D (1) 

Zdaj torej vemo, kol iko je »transverzal« v Sloveni j i in v Jugoslav i j i ter še čez mejo in 
kaj spada oz i roma ne spada pod pojem »transverzala«. 4 8 7 



Več sezon sem bil oskrbnik v pet ih planinskih domovih in kot upravnik v dveh poči t -
n iških domovih v Kranjski gor i in še malo na nesrečnem Vitrancu. Navel ičal sem se teh 
»natakarskih« poslov, preveč sem bil vezan in to v naj lepših mesecih v letu. Želel 
sem postati nevezni transverzalec. 
Da bi to postal, sem moral najprej ugotovit i , kol iko je transverzal. Za prvo si lo sem 
imel na razpolago nekaj izrekov iz časopisov. Največ podatkov pa sem našel, ko sem 
pregledal več kot 30 letnikov Planinskega vestnika. Tu sem tudi zasledi l prve objavl jene 
podatke ing. Boža Jordana o transverzalah in sicer v »Pregledu slovenskih veznih poti-
transverzal«, PV 1976/259 in PV 1977/74. Nekaj podatkov o transverzalah pa sem dobi l 
tudi »pod roko« in tako sem prišel do sicer skromne števi lke — 33 transverzal. Da bi 
to število preveri l , sem se oglasi l še na PZS v Ljubl jani . Tam so imeli v evidenci še 
manj transverzal kot jaz. Ta seznam smo dopolni l i z moj imi podatk i o transverzalah. 
Svoj pregled transverzal sem dopoln jeval , včasih dodal še kako spominsko pot in 
nebodi jetreba — Uroševo plezalno pot, pa še t r imske poti, ta prave in ta »fouš« in tako 
sem bil prepr ičan, da je bi l ta seznam popoln. Hkrati sem tudi pešači l in res samo 
pešačil kot samohodec »samotransverzalec« in to samo po naši pre l jub i s lovenski 
žemlj ic i . Obhodi l sem skoraj vse slovenske transverzale in ker »skoraj« še nikol i ni 
zajca ujel, sem danes, po št i r i letnem transverzalnem stažu v zaostanku, ker so pač 
»pognale« nove transverzale, — kar 100 samo na Slovenskem, čeprav sem j ih obhodi l 
točno 60 po vsej Jugoslavi j i . 

Ostale transverzale po Jugoslavi i me niso zanimale, saj nisem imel nit i po jma, kol iko 
j ih je. Še manj pa so me zanimale »devizne« transverzale, za katere so pač potrebni 
ši l ingi in lire. Vedel sem samo to, da je v tuj ini zelo drago. Zato sem j ih črtal iz pro-
grama. 
Pozno jeseni leta 1981 sem lazil po hrvaškem delu bratske planinske poti L jub l jana— 
Zagreb. Prišel sem v stik z nekater imi planinci in to celo s funkc ionar j i iz Zagreba. 
Dobil sem vtis, da ima vsak hrvaški planinec neko funkci jo ali zadolžitev, če ne 
drugega, je pa vsaj — transverzalec. Ugotovi l sem tudi, da imajo v sosednj i republ ik i 
precej transverzal, t ransverzalcev in celo »največjega« jugoslovanskega transverzalca. 
Začele so me zanimati tudi druge transverzale. In tedaj me je »pri jelo«. V glavi se mi 
je porodi lo zahtevno vprašanje: Kol iko je pravzaprav vseh transverzal v Jugoslav i j i? 
Ali mogoče kje že obsta ja tak preg led? Spet sem romal k izviru vseh planinskih resnic 
— na PZS. Tu so mi rekli, da o tem nič ne vedo, da pač kaj takega ne obstaja. Dela 
sem se torej lotil sam. 
Najprej sem pisal na vse PZ po republ ikah in avtonomnih pokraj inah, razen na PZH, 
kamor sem nameraval odpotovat i osebno. Prejel pa sem en sam odgovor, in to iz 
Srbi je. V dopisu je bi lo navedenih nekaj imen transverzal s pr ipombo, da nimajo popol-
nih podatkov. 
Zapel ja l sem se še v Zagreb, na Kozarčevo 22, v Društveni dom PZH. Tu obstaja 
sicer Komisi ja za transverzale, vendar v glavnem samo za tisti dve transverzal i , 
katerih ustanovitel j je PZH, to je »Velebitsko« in »Po planinah Hrvatske«. Poslal i so me 
na PD »Železničar«, Zagreb, z zagotovi lom, da bom tam dobi l vse podatke, ki si j ih 
želim. Komisi ja za transverzale pri PD »Železničar«, Zagreb, vodi, zaradi posebnega 
tekmovanja »Planinec-transverzalec«, kartoteko-register vseh obsto ječ ih transverzal 
v Jugoslavi j i . 
Ustrežlj ivi predsednik te komis i je Krešimir Ormanec mi je izročil pr i loge časopisa PZH 
»Naše planine«; tu sem našel č lanek: »Vezne poti in transverzale v Jugoslavi j i«, objav-
l jeno v NP št. 3—4/1980 in 7—8/1981 z nadal jevanj i . Torej je seznam vseh (ne)veznih 
poti v Jugoslavi j i že obstajal in je bil objavl jen v NP že na začetku leta 1980. 
Prepričan sem, da so na PZS prejel i ta seznam, ker gotovo pre jemajo časopis PZH 
»Naše planine«. Komisi ja za transverzale pri PD »Železničar« v Zagrebu je po dogo-
voru s PZH že leta 1978 poslala vsem zvezam in društvom, ustanovi tel jem transver-
zal, anketo z vprašanj i o datumih ustanovitve in o številu izdanih dnevnikov in značk. 
Seveda niso prejel i vseh odgovorov. Tako ni v Sloveni j i odgovor i lo 6 PD, tudi ne PZS. 
V rokah sem torej imel skoraj popoln seznam vseh veznih poti- transverzal v Jugo-
slavij i , razen v tuj ini . Odloči l sem se, da bom seznam dopoln i l še z vsemi pot rebnimi 
podatki na podlagi dnevnikov-vodnikov za vse transverzale v Jugoslavi j i . In to naj 
bi izšlo kot pr i loga PV, namenjena vsem slovenskim planincem, kajti seznama »Veznih 
poti«, PD »Železničar«, Zagreb, slovenski planinci ne poznajo. Le redki so, ki ta seznam 
sploh imajo. 

Februarja leta 1982 sem napisal 50 dopisnic — naroči ln ic za dnevnike-vodnike. Po 
dal jšem času sem le prejel okrog 15 dnevnikov. Tedaj še nisem vedel, da je v Jugo-
slavi j i to l iko »nepismenih«, predvsem pa, da so med nj imi to tudi ta jn ik i PD. Marca 
sem spet odposlal na razna PD po posameznih republ ikah in pokra j inah 30 dopisnic. 
Prejel sem nove dnevnike, vendar ne tol iko, kol ikor sem pr ičakoval. 
Vse to pisar jenje je trajalo skoraj leto dni. Za pošto, pa za dnevnike-vodnike, 
v katerih ceno je vračunana že tudi vrednost značke, sem potroši l kar okrog 20 000 di-
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V tem pr izadevanju ne bi uspel, če mi ne bi pr iskoči la na pomoč INDOK služba PZS 
oziroma Franci Savenc. Tudi ing. Božo Jordan mi je pomagal, predvsem z raznimi 
nasveti. 
V Sloveni j i sicer obstaja na jveč ja zbirka vseh slovenskih pa tudi nekaterih drugih vod-
nikov-dnevnikov pri PZS v L jubl jani , Dvoržakova 9. Na Hrvatskem pa boste lahko 
kupi l i največ dnevnikov v knj igarni »Mladost«, Trg bratstva i jedinstva 3. 
Tako sem le uspel v skoraj enem letu zbrat i dnevnike-vodnike za vse vezne in 
nevezne planinske poti v Jugoslavi j i in v tuj ini . Slišal sem, da imata tako zb i rko 
v Sloveni j i še dva transverzalca. 
V »Pregledu (ne)veznih poti« sem za tiste planinske poti, za katere dnevnik ne obsta ja 
ali ga je skoraj nemogoče dobit i , sestavil seznam vseh kontrolnih točk. Tam pa nisem 
navedel razdalj v km, ker menim, da so ponekod navedene števi lke — razdalje v km 
— bol j za reklamo. Saj planinci ne hodi jo po cestah, ker je »asfaltna hoja« nepri jetna. 
Več pa pove podatek, kol ikor je ur al i dni hoje, če pri navedbi dni upoštevamo povprečno 
8 ur »čiste hoje« na dan. Lahko rečemo, da je od Mojstrane, 641 m, do Al jaževega doma 
v Vrat ih, 1015 m, 10 km ceste ali dve in pol ure hoje. Toda če govor imo, kol iko je 
od Al jaževega doma, 1015 m, na vrh Triglava, bomo pribi l i , da je kar 6 do 7 ur hoje, 
ne pa 2863 m manj 1015 m — 1848 m. Torej na vrh Triglava ni 1 km in 848 m, ampak 
6 do 7 ur hoje. Če pa so navedeni že km, naj bodo, le točni naj bodo. Navedel bi 
nekaj takih »hišnih številk«, ki sem j ih našel v stenskem »Koledar ju PZS 1983« in 
v knj ig i »Slovenske gore«. Prve navedene števi lke so »koledarske«, druge pa iz »slo-
venskih gora«: Gorenjska part izanska pot 300 :500 km, ša leška pot 110 :140 km, Za-
savska pot 140 :160 km, Loška 170 :100 km, Notranjska pot 130 :160 km, Koroška mla-
d inska 130 :100 km, Snežnik-Snježnik 6 0 : 50 km, Idr i jsko-cerk l janska pot 70 : 200 km, 
Domžalska pot 6 0 : 1 0 8 km, Hrastniška pot 6 0 : 3 0 km. Poleg tega so nave-
dene v »Koledar ju PZS 1983« še naslednje razdal je: Kranjski vrhovi 150 km, 
Solčavska pot 50 km, Planine Jugoslav i je 2500 km, »Železniške« transverzale 2000 km, 
Pot pr i jatel jstva treh dežel 500 km in Razšir jena pot 200 k m - f 6 dni. 
V »Pregledu (ne)veznih planinskih poti« pa bi bi l i potrebni drugi podatk i in to, 
kol iko je bilo izdanih dnevnikov za posamezne transverzale in kar je še bol j važno, 
kol iko je bi lo izdanih značk. Tako bi lahko ugotovi l i , kol iko transverzalcev je že pre-
hodi lo planinsko pot pa tudi, katere transverzale naj bi »uradno« opust i l i , ker ni 
zanimanja zanje. Ti podatk i so bil i sicer že objavl jeni v glasi lu »Naše planine št. 3—4/ 
1980, v pr i logi »Vezne poti in transverzale«, vendar so že zastarel i , saj obravnavajo 
stanje do 1. 1. 1978. Na vol jo imam samo nekaj »svežih« podatkov: Transverzalo kur ir-
jev in vezistov NOV je prehodi lo 5000 transverzalcev (TV 15 — št. 49/1983), Savinjsko pot 
962 in Šaleško 917 (TV 15 — št. 39/1983) transverzalcev. Planine Jugoslavi je je pre-
hodi lo do konca leta 1982 skupno 286 planincev, iz Sloveni je 114, Hrvatske 83, BiH 46, 
Srbi je 26, Vojvodine 9, Makedoni je 5, Črne gore 3. T i podatk i so skromni, ker ni evi-
dence, vendar bi morala obstajat i in še kako koristna bi bila. 
V »Pregledu (ne)veznih planinskih pot i« so te poti, kot sem že omeni l pri sestavi raz-
predelnice, razporejene na »zvezne«, to je transverzalne, ki imajo KT po vsej Jugoslavi j i , 
in na republ iške oziroma pokraj inske, ki imajo KT samo na območ ju republ ike ali 
pokraj ine. Obstaja jo tudi medrepubl iške transverzale (L jub l jana—Zagreb, L jub l jana— 
Reka, Štajersko-zagorska pot idr.); te sem razporedi l v t iste republ ike, kjer je več j i 
del pot i , to je več KT. V vseh navedenih pr imer ih je bila to Slovenija. Nekatere trans-
verzale so več ali manj lokalne (regionalne). Ker pa je bilo zanje med transverzalci 
večje zanimanje, so postale kar republ iške. Potem so tu še mednarodne (meddržavne) 
poti, potem poti v tuj ini , za zdaj samo »Vertikala« v I tal i j i in še Uroševa »nebogl jenka« 
— plezalna P-P pot. Uroš mi je zaupal, da je ta pot namenjena za starejše alpiniste, 
po mojem mnenju pa tudi za druge izkušene planince, ki pa naj bi to pot preplezal i 
pod vodstvom nekega alpinista. Sicer pa sta tudi Bohinjska pot (del) in »Ta v isoka 
Rosojanska pot« — plezalni. 
V pregled sem uvrsti l tudi t r imske poti, čeprav sem sprva sestavil zanje poseben seznam. 
Pač pa sem za vse spominske poti oziroma pohode sestavil poseben pregled. V neka-
terih drugih seznamih transverzal sem opazi l , da so med nj imi navedeni tudi nekateri 
spominski pohod i : »Spominska Titova pot 34« in »Spominska pot Jožeta Šisernika« nista 
transverzal i in torej ne spadata v ta seznam. Drugače je zadeva s transverzalo »Po 
poteh XIV. divizi je«. Po tej t ransverzal i organiz i ra jo vsako leto zimske spominske 
pohode, čeprav ta vezna pot nikol i ni izpolnjevala vseh pogojev za transverzalo, 
saj razen markaci j ni bi lo dnevnika-vodnika, KT in značke. Kot pravo transverzalo 
so odpr l i jun i ja 1984. Tr im pot po obč in i Sevnica, ki ima dva odseka — veznega 
in krožnega — in je za obhod potrebnih prek 30 ur, to ni t r imska pot, ampak je prava 
transverzala. Ne vem, zakaj so to pot imenoval i »trim pot«, razlog za to so že imeli . 
V pregledu so navedeni tudi podatki za (ne)uradno opuščene poti in delno tudi za 
načrtovane nove poti. No, še več novih poti pa odpro brez vsakih pametnih načrtov. 
Ne bi razpravl jal še o raznih transverzalah, ki j ih poznajo po drugih republ ikah in 
pokraj inah. Krajše pr ipombe že tako najdete pri posameznih transverzalah, ko l ikor je 
bi lo to pač potrebno. Sicer se bo o tem potrebno prej ali slej podrobno pogovori t i . 489 



Pravijo, da je transverzal še preveč. Preveč je nepotrebnih in nesmiselnih »novih« 
transverzal, ki teko po drugih transverzalah in uporabl ja jo seveda tudi markac i je in 
žige teh transverzal ter celo vodnike. Npr. pot Vrhn ika—Tr ig lav ; le-ta uporab l ja samo 
trase drugih transverzal. Za 1—2—3-krat prehojeno pot pr ipada bronasta, srebrna in 
zlata značka, za 5—7—10-kratno prehojeno pot prejme pohodnik bronasto, srebrno, z lato 
plaketo. Vodnik za to pot ni potreben. Izdan je bil samo dnevnik-kar ton z včr tan imi 
smermi razl ičnih poti . Tudi pred kratk im odpr ta planinska pot L jub l jana—Reka ima 
poleg Knafel jčeve markac i je še dodatne črke M, N, TV, S, RT, R in E 6. To je res 
»bratska« pot, saj združuje kar 7 »bratskih« transverzal. 
Pa pogle jmo še v Kamniške Alpe. Najprej so »Kamniške« de lno okupira le KT »Magi-
strale št. 1«, potem Gorenjska part izanska pot, nato delno še Razšir jena pot. Vse 
vrhove »Kamniških« pa so zasedle še Jezerska in Solčavska pot ter Kranjski vrhovi, 
potem pa še »30 ali celo 40 vrhov Velenja«. Piko na i pa je dala še Kamniška pla-
ninska pot. Le kakšen smisel ima vse to? Ali ne bi bi lo dovol j , če bi bi la odpr ta samo 
»Vezno-točkovna pot po Kamnišk ih Alpah«, to je ena transverzala, ne pa kup drugih. 
No, včasih se res ne moremo izognit i , da ne bi bi la neka KT vel javna tudi za neko 
drugo transverzalo, vendar ne v takem obsegu, kot se to dogaja sedaj. Dogovor in 
red pa bi vendarle moral obstajat i , ne da bi s tem želel i ovirat i delo pr izadetega pla-
ninskega društva. 
Omenim naj še nekaj. PS Gorenje — Ti tovo Velenje je ustanovi la novo točkovno pla-
ninsko pot — »30 vrhov«. V dnevniku je s icer navedeno 40 vrhov, obvezno pa je obiskat i 
30 vrhov. Dokaze zato imam v raznih dnevnik ih in v planinski izkaznic i . Zdaj pa kot 
transverzalec ne morem trdi t i , da sem »pot« 30 vrhov obhodi l in da mi pr ipada tudi 
značka. Če bi želel, da mi to »pot« tudi uradno priznajo, ko bi dobi l tudi pravico do 
značke, bi se moral spet vzpeti vsaj na 30 vrhov — s pravim dnevn ikom v roki. 
Komis i ja »PT« — Planinec-transverzalec pr i PD »Železničar« Zagreb, je 31. 1. 1983 izdala 
v 100 izvodih v posebni knj iž ic i žepnega formata seznam vseh KT — kontro ln ih 
točk za slovenske transverzale, in za pot »Planine Jugoslavi je«, »Transverzalo PDŽ 
Jugoslavi je« ter »Pot pr i jatel jstva t reh dežel« (slovenski odsek). Seznam je sestavil 
Jos ip Korlaet, ki je prvi v Jugoslavi j i obhodi l vse transverzale (115). Pri vsaki KT 
so navedena st ič išča ali sekal išča posameznih transverzal z rednimi števi lkami trans-
verzal, ki so naštete v posebnem seznamu. Pr imer: Andrejev dom na Slemenu je KT 
za transverzale št. 1, 10, 11, 16, 18 in 19. To so: Slovenska transverzala (ne pot), Koroška 
mladinska, Kur i rska NOV, šaleška, ITC (ne obstaja več), E6, kar je skupaj 6 KT ozi-
roma 6 transverzal. Skupno 6 KT je tudi na Triglavu, Poreznu, v boln ic i Franja. (Ne)slavni 
rekord pa je planinski dom na Jančah, k jer bomo žigosal i kar 7-krat. Res daleč smo 
prišl i s to našo (ne)kontrol i rano množičnost jo transverzal. 
V nekater ih časopisih in revijah so bili objavl jeni razni zeml jev id i -sk ice slovenskih trans-
verzal. Ver jetno je vse to delo tovariša Branka Sotoška (PD ČGP »Delo«). Da bi te 
poti razločeval i med seboj , so bile začrtane s polnimi a l i prek in jen imi čr tami, debe-
limi al i tank imi pikami, z mal imi krogci , t r ikotnik i in podobno. V planinskih kartah so 
redne planinske poti lepo označene, čeprav niso tudi tako lepo markirane, v posebni 
kart i pa bi bi lo in to še kako potrebno, da bi včrtal i vse transverzale v Sloveni j i 
in kasneje tudi v Jugoslavi j i . To bi bi lo izvedlj ivo, ker poznamo že vse »YU« trans-
verzale. Vendar pa menim, da čas za to še ni dozorel . Ver jetno pa bo taka »transver-
zalna« karta za območ je Sloveni je le izšla (PD ČGP Delo). Sicer ima jo skoraj vsi vod-
nik i -dnevnik i preproste sk ice poti, kol ikor niso bil i izdani še zeml jevid i . Tudi neka-
tere obč inske karte imajo včr tane transverzale (Sevnica). Za lastno uporabo sem si 
v zemljevid Sloveni je včrtal vse transverzale v Sloveni j i pa so kar na gosto posejane. 
Vodnik i in dnevniki transverzal so poseben problem. Za nekatere transverzale sta izdana 
v posebni izdaji dnevnik in vodnik, za druge samo dnevnik al i samo vodn ik in za t ret je 
dnevnik in vodnik v skupni izdaji, za nekatere transverzale pa nič. Izdani dnevnik i -
vodnik i sploh niso vodnik i v pravem pomenu besede, ker nekateri nič ne povedo 
o poti . Zato se ne zanašajte, če je zapisano v pregledu, da je za pot na vol jo 
dnevnik-vodnik in da je pot markirana. Nekater i dnevnik i in vodnik i so precej 
s i romašni in niso v čast izdajatel jem. Če j ih boste na poti še tako »študirali«, ne 
boste pr iš l i n ikamor naprej , če vas ne bodo rešile markaci je. Te pa so še večj i problem! 
Zdi se, kot da nekater i markacist i niso prebral i »Navodi la za oskrbo in označevanje pla-
ninskih poti« (Stanko Kos) in da niso bi l i nit i na tečaju. Nekatere transverzale so 
bile uradno »odprte«, ko niso bi le niti markirane ali pa samo delno. Drugod so markaci je 
že zastarele, zbledele. Ob poti so kot krožnik vel ike markaci je, druga za drugo, čeprav 
je pot shojena. Ponekod je pot vsa rdeča, ker je vsako drugo drevo premazano z mar-
kaci jo, spet drug ič pa hodiš skoraj celo uro i n opaziš komaj kakšno markaci jo. 
Poleg tega poleg rdeče in bele barve uporabl ja jo tudi rumeno — ne misl im tu na pot 
E 6 _ temveč pot na Solunsko glavo. Na drevesih so včasih kar po 3 do 4 markaci je. 
Pred tak imi drevesi sem se že ustavljal in premišl jeval ali hodim po Loški poti, TV poti, 

490 Mladinski poti, Kur i rski dolomitski , ali pa sem celo — zašel. Odcep i s cest ah dru-



gih glavnih poti so premalo v idno označeni. Večkrat pa na odcep ih ali kr iž iščih ni 
nobene označbe ali pa so vprašl j ive. Isto vel ja za hojo čez travnike in pašnike. Vel ika 
napaka je tudi, da so markaci je označene — obrn jene prot i poti in ne v smeri pot i . 
Tako markac i jo opaziš šele, ko prideš do nje. To je samo nekaj cvetk »YU« markaci j . 
Pa tudi glede zavarovanja ni vedno v redu. Večkrat naletiš na raztrgane vrvi, na izpu-
Ijene kline, podrte mostove, brvi (pred leti je bi l tak pr imer v Turškem žlebu). Ne 
vem, če je od Lipance do Vodnikove koče že popravl jen več let podrt most iček. Lani 
sem na poti Mojst rana—Vrata opazil, da je most čez Bistr ico, preden prideš do Perič-
nika, močno poškodovan in je prehod čezenj nevaren. To sem sporoči l »Komisi j i za 
pota pr i PZS«. 
Z markac i jami še nismo končal i . Poleg Knafelčeve markaci je uporabl ja jo za označevanje 
transverzal še naslednje označbe: črka B (poleg markaci je ali nad njo), Č (v c i r i l ic i ) , 
F (isto v cir i l ic i ) , FT, D, G, I (oz. navpična črta), IM, IPP, J, K, KT, L, M N NPP OT 
P, PT, RT, RS, S, SF, ST, SPT, Š, T, TV, TB, TK, TT, V, Z (poleg markaci je ali čez 
njo), ZT. Poleg tega so v uporabi še t r ikotn ik i samo okvir i ali polni al i s č rko K v sre-
dini. Nadal je sta tu še »Triglavski znak« in Knafelčeva markaoi ja s črko K v sredini . 
Nekaj je poti, ki so označene z zvezdo ali z arabsko števi lko »1« ali r imsko »XIV«. Samo 
v enem pr imeru uporabl ja jo strešico nad markaci jo . Znano je, da je Cig lar jeva pot 
E 6 označena z rdečim krogom, v sredin i pa ni bela ampak rumena pika oz. krog. 
Okrog 70 transverzal, to je več kot polovica, pa je »normalno« označenih, to je samo 
s Knafelčevo markaci jo. Obstaja jo pa transverzale, ki niso označene dvosmerno ampak 
samo enosmerno. Nekatere črke, npr. S, pa tudi števi lko »1«, uporabl ja jo za več trans-
verzal. Navajam samo dejstva, sestavl jena iz nešteto črk, številk in znakov. Tako je in 
tako bo, dokler tu ne bo reda. Nisem prot i posebnemu označevanju transverzal, vendar 
bi se moral i v tem pr imeru ravnati po načel ih, po nekih pravi l ih, pa tudi malo več 
estet ike ne bi škodovalo. Nik jer ne obstaja evidenca, katere transverzale sploh niso 
markirane, ker so pač markaci je izgini le, katere so slabo in katere so dobro marki-
rane. V Sloveni j i so v redu marki rane pot i : Cig lar jeva pot, TV pot, ša leška pot, Savinjska 
pot, Domžalska in še več drugih. »Magistrala« je ponekod pomanjk l j ivo markirana, pa 
še razne spremembe poti so, npr. Posto jna—Pivka (PV 1981/326), povsem tud i ni 
jasno, k je se dobi jo na Koprskem žigi št. 76—78 (Delo 29. 6. 1983) itd. Po transver-
zalah v Bosni in Hercegovini je na jpr imerneje hodit i v skupini . Seveda s tem ne 
misl im, da so vse poti v Bosni slabo markirane. V Črni gor i in na Kosovem sem 
(ne)uradno informiran, da ni s ledu o markaci jah. Transverzale na Hrvatskem so v glav-
nem kar dobro markirane. Vzorno je npr. mark i rana nova »Dubovački planinarski put«. 
KT — kontrolne točke so: vrhovi gora, p laninske postojanke, gostišča, gost i lne in 
bifej i , domači je, »prihvatne kuče«, spomenik i , šole, muzeji , samostani, lovske koče, 
pastirske kol ibe, izviri, jezera, mostovi, na Oštrel ju, Titov vlak, postaje LM, pa tudi samo 
drevesa ali skale. KT so označene z rednimi števi lkami za eno ali obe smeri, č rkami , 
rdečo zvezdo, tablami, imeni, raznimi označbami ali pa so tudi brez vsake označbe,' 
npr. spomenik i . Vse to je navedeno v pregledu pr i posameznih transverzalah, če je to 
seveda bi lo potrebno. 

Še nekaj o značkah. Za prehojeno pot p re jmejo transverzalci eno ali več značk, d ip lomo 
in v nekater ih pr imerih še posebno priznanje. Značke imajo redno števi lko ali pa so 
brez nje. Za obhod nekaterih transverzal vpišejo pohodnika v »častno« knj igo pr i ja-
tel jev planin. Značke za prehojene transverzale so skromno priznanje (seveda proti 
p lači lu) in lep spomin na prehojeno pot. Nekatere so zelo slabe kakovosti . Misl im, da 
ni prav, če planinec, ki je obhodi l transverzalo, značke ne prejme, če je PD značk 
zmanjkalo. Pr imer: za prehojeno ITC pot še do danes nisem prejel srebrne in zlate 
značke. 
Zakaj ne naroči jo novih značk ali pa poti uradno ne zaprejo za vedno? 
V prostor ih PD PTT »Sljeme« v Zagrebu je odpr ta stalna razstava značk vseh planin-
skih transverzal v Jugoslavi j i . Kolekci ja obsega 126 značk, ki j ih je zbral in j ih največ 
podar i l društvu tovariš Josip Korlaet. Ta že več kot 40 let hodi po planinskih stezah 
•in je, kot sem že omenil , prvi prehodi l tedaj vseh 115 transverzal po naši domovin i 
Zbirate l j izjavl ja, da je bilo za to zbirko potrebno hodit i več kot t isoč dni po osem ur 
na dan, in da je za to porabi l kar okrog 50 000 dinar jev. 

Če hočem pisati vse o transverzalah, moram omenit i tudi datume ustanovitve transver-
zal. Podatki o datumih, ki j ih navajam v pregledu, se ne u jemajo s podatki v »Kole-
dar ju PZS 1983«. Te podatke je uporabi l tudi Tomo Grgič pri objavi č lanka »Morda iih 
je res ze preveč« v PV 1983/427. Nekaj pr imer jav: Zasavska pot (prvi podatki so iz 
koledar ja) odpr ta 1958, prav 1. 5. 1960, ša leška pot 1975, prav 10 10 1974 Solčavska 
pot 1976 prav 22. 8. 1975, Bohin jska pot 1978, prav 15. 5. 1977, No t ran j sk i pot 1977 
pr-a,V 1 9 7 8 , C e r k n i š k a 1 9 7 9 - P ^ v 1980, Vrhnika—Tr ig lav 1981, prav 1980 in Hrast-
niska 1980, prav 26. 4. 1981. Podatke o ustanovitvi poti sem ugotovil po objavah v PV 
oz. v vodnik ih in dnevnikih transverzal. J 

(Dalje) 
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Po dvanajst ih dneh hoje sva prišla v zadnje večje naselje pred sedlom Thorung. Pribl ižno 
petsto hiš na višini 3351 metrov, v suhi gorski pokraj in i . Tisto popoldne so se z gore 
vrni l i Gangapurnovci pa smo naredi l i vesel večer z rakši jem in čangom.1 Z ju t ra j je bi l 
Šrauf tako pri jazen, da nama je posodi l topl i puhasti spalni vreči , kajt i naj ini s lonovi 
nogi se nista zadost i upiral i mrazu pr ihaja joče himalajske zime. Vesel ju ob srečanju 
s Slovenci tako daleč od doma se je pr idruži la še nova radost: s tema spalnima vrečama 
si lahko pr ivoščiva spanje ob jezeru Ti l icho na 5000 metr ih nadmorske višine. Lahko 
uresničiva že doma poro jeno žel jo videt i pravl j ico s fotograf i je, T i l icho Tal ! 
Ledeniško jezero Ti l icho leži pod zadnj imi vrhovi grebena Annapurn, t ik nad nj im je 
T i l icho Peak, proti jugu pa Ročk Noir, Glacier Dome in čisto v dal javi še Gangapurna. 
Večino leta je jezerska površina debelo zamrznjena, le v polet ju se za_ kratek čas 
pr ikaže modr ina vode. Do njega vodita dve poti, ena iz Jomosoma (izg. Džomosom) iz 
dol ine Kali Gandaki in druga iz Mananga, dol ine Marsiandi ja. Pribl ižno dan hoda, preno-
čevanje in spet dan hoda nazaj. Ob poti, ob jezeru ni nobenih naseli j , nobenih lodgev,2 

nobenih zavetišč č loveškega izvora. Tudi obiskano ni tako pogosto, če pomis l imo na 
kačo turistov v obeh dol inah. Nadejala sva se torej nemotene samote, t ihega pogovora 
z gorsko pokraj ino. Pa še pr id ih tveganja, drznosti je spreml ja l to nado svetega. 
Pozno popoldne sva se z naj in im nosačem Bopalom Gurungom odpravi la prot i Kangsar-
ju, zadnjemu naselju pred jezerom. Rahel nemir pa neznansko vesel je me je spreletavalo, 
ko sem med hojo pogledovala greben v dal javi, za njim naj bi se skr ivalo jezero Ti l ičo. 
Kmalu pa je pot zavila v ozko dol ino, se nato vzpela v poboč je in greben smo za dobr i 
dve uri izgubil i spred oči . Ko se je spet pokazal, je imel večerno l ice; bele lise snega 
so se še pobel i le, temne črte reber potemnele. Pred nami so plapolale bele mol i lne 
zastave na bambusovih drogovih, zataknjenih ob ravne strehe. Kangsar. Komaj sva 
prestopi la vhodni čorten,3 se nama je pr ibl ižal deček in naju začel vabit i na svoj dom. 
»Sleep? Go with me!« in je pokazal nekam na rob vasi. »Bistar!«4 Počasi. Najprej sva 
se hotela razgledati . On ni razumel, zakaj se mudiva in je postajal vsi l j iv. Ko pa se nisva 
zmeni la zanj, je čakal ob strani. Vedel je, da druge izbire nimava, midva pa sva morala 
to šele ugotovit i . Res v vasi ni bi lo nobenega lodga, domačin i so bil i v hišah, le nekaj 
otrok se je igralo na robu vasi in č rede ovc z umetelno zavit imi rogovi so se pasle po 
strniščih njiv. Hiše st isnjene skupaj, med nj imi ozka t lakovana ul ica, ponekod z debelo 
zaplato ledu. Na drugi strani pa pogled naravnost do grebena, neznanska razdalja, tako 
negotova, tako vel ičastna v svoj i osamljenost i . 

Ko sem se vrni la k čortenu, je bil tudi Bopal že tam. Zdaj se je deček napot i l med 
hiše in nas pr ipel ja l do kamnite trdnjave, kakršne so vse hiše tam okol i . Skozi vhodna 
vrata smo se znašli v hlevu brez strehe in se nato povzpeli po lestvi iz polov ice dreves-
nega debla v stanovanjski del, pravzaprav na teraso. Starejša ženska nas je pr ičakala 
s topl im nasmehom: »Namaste!«5 in nas povabi la k ognj išču v sobo. Prisedl i smo k dru-
žini na preproge ob ognju. Bopal je takoj začel klepetati , kajt i vaščani so bil i Gurungi 
kot on; prišel je torej k svoj im, čeprav se niso poznali. Midva pa sva v pol temi skusa a 
prepoznat i obl ike. Na pol icah so imeli precej posodja razl ičnih t rad ic ionaln ih obl ik , 
več inoma iz »rostfreia« in ne alumini ja kot navadno drugod. Nenavadno bogato okrašeno. 
Na ogromni skrinj i pri vhodu je ležala temna gmota, rahlo rdečkasta ponekod, drugod 
kot kosmata. Le kaj naj bi b i lo? In na steni ob ognj išču vel iko fotograf i j pod steklom, 
morda družinski spomini . Pozneje sva izvedela, da je mož delal v Bangkoku kot vel iko 
moških iz oko l ice in, ko ga je obiskala žena, sta si ogledala tudi Hongkong in Malezi jo. 
Potem pa sta se vrni la domov, v to pusto gorsko pokraj ino, kjer je t reba hrano s t rudom 
pr idelat i na strmih nj ivah ali kupit i v dve uri oddal jenem Manangu ali deset dni odda jeni 
Pokhari Edino prevozno in t ransportno sredstvo je človek s svoj imi nogami in hrbtom. 
Ni elektr ike, ni zdravnika in bolnišnice, šole so nepalsko revne in skromne z znanjem, 
ni pošte ni k i n a . . . Videla sta vse to v Indokini, živela s tem nekaj časa in se vendar le 
vrni la Lahko sem samo ugibala nagibe za takšno odloči tev — l jubezen do zemlje, ki bi 
sicer ostala neobdelana, dolžnost do prednikov, utrujenost od hi t rega ž iv l jenja v vele-
mestih'? Ali pa preprosto spadata v ta gorski svet, v to t rudno življenje,_ saj se_na videz 
v ničemer ne razl ikujeta od drug ih? Vprašati nisva mogla ničesar, nihče v hisi ni znal 

1 Rakši Je riževo žganje, čang pa ječmenovo ali proseno pivo; najpogostejši pi jači Nepalcev 

f 0 L o d g e , 0 d i z g i n i o S ' a n g l e š k a beseda, pomeni prenočišče ob poti, kjer poleg postelje dobiš tudi 

° C o r t e n , ^vhodni in izhodni, imajo vse budistične vasi kot vhodna in izhodna vrata posebne obl ike, 
pomen te arhitekturne oblike pa je predvsem verski. 

„ 1 S t e j ? j o £ č a t a k e g a kot: pozdravl jam božje v tebi; 
4 9 2 dobesedno ni prevedlj iv. 



kaj pr ida angleško, midva pa sva nepali obvladala le tol iko, da sva se zmeni la za hrano 
in spanje, vprašala za pravo pot in še to kot v ml inu; vsak stavek je bi lo pot rebno 
dvakrat ponovit i , da smo se razumeli. 
Domeni la sva se za spanje, za campo zvečer in čapati je6 s ča jem zjutraj, po pr imern i 
ceni. V hiši sva našla še pet Francozov z vodnikom, ki so se vračal i z jezera, in Japonca, 
prav tako z vodnikom, ki je odhajal t ja. Njegov gizdal insko modno oblečeni Šerpa, mlad 
fantič z wa lkmanom na ušesih, je vzbujal vsesplošno pozornost ne le s pojavo, ampak 
tudi s sporno trditvi jo, da bosta pr iš la v enem dnevu do jezera in nazaj. Ko sva se 
motala okrog in pakirala najnujnejše za naslednj i dan, ostalo opremo pa zlagala v 
vrečo, ki naj bi naju počakala v hiši, sva odkr i la, da je t ista gmota na skr in j i — polovica 
jaka, tukajšnjega goveda, ki se je počasi sušil. Oči tno je bilo tako mrzlo, da meso 
sploh ni začelo razpadat i ! 
Po večer j i so nama postlal i kar ob ognj išču — z vel iko preprogo na tla in desko_, zavito 
v manjšo preprogo, za vzglavje. Tej običajn i nepalski postel j i sva doda la še išraufovi 
spalni vreči in se spravi la spat. Bopal je medtem izgini l in Uroš se je samo smehl ja l . 
V hiši so imeli dve d e k l e t i . . . 
Jutro je pr ineslo planinsko razpoloženje. Še v mraku štork l janje Japonca in Šerpe, ki 
se j ima je mudi lo izpolnit obl jubo. Tudi mi smo z nestrpnost jo pozaj t rkoval i čapat i je 
z medom in čaj. Svet loba pa je že razpoznavala podrobnost i , ko smo se odpravi l i . 
Bopal miren in zadovol jen, ker je imel lahek tovor, Uroš tudi kar preudaren in t ih, vsaj 
na videz, jaz pa nestrpna, napeta. Hudega ne more biti do t istega grebena, sem si 
govori la. Proti večeru moramo biti pri jezeru. Spusti l i smo se do reke, pot je bi la dovol j 
izhojena in možici so zaznamoval i smer. Spreletel me je spomin domačih markaci j , 
a nj ihove varnosti nisem pogrešala. Kmalu je bi la v meni le še pot, ki se je gol jufala 
v poboč je nad deroč im tokom, včasih tik nad nj im, grozeč, da me bo vrgla vanj, 
nekajkrat pa se je smehl ja la z druge strani potoka in zastavl jala uganko — kako suha 
prit i čez? Eden od potokov je bil pošteno požlejen in ponekod tanko zamrznjen; bi la je 
mala zmaga nad telesnimi zmogl j ivostmi in st rahom pred ledeno vodo, ko sem se pre-
t ipala čez. Narava je v meni sproščala val za valom toplote in veselja, t ista ozka prodasta 
dol ina, na levi sprane stene, ponekod mel išča ali nizko grmovje, na desni mirno poboč je 
grmovja, ki je ob l jub l ja lo lahko prečenje. List je je že rumenelo, se rdeči lo in se z 
modr im nebom in sončno jesensko svet lobo-toploto zl i ja lo v podobo domače jeseni leto 
poprej v slovenski Istri. Tako daleč od doma mi je narava dihala tudi skozi nizka 
skr ivenčena drevesa in rumene trave, ko smo se vzpeli v desno, kajti ob vodi nam je 
pot zastavila ozka soteska. Navajeno sem iskala v travi zel išča in rože, toda skoraj brez 
uspeha. Steza se je vrh poboč ja nenadoma izgubila, možicev ni bi lo n ik jer . Uroš je 
hotel više, češ da je tam nekaj stezi podobnega. Meni se ni l jubi lo dosti , a sem se 
vdala, kajti odpira l se je vse razkošnejši pogled — ravnina pod Manangom in zadaj 
Chulu West in East in Pisang Peak . . . to ni bi lo več domače slovensko, pač pa domače 
nepalsko. 2e precej visoko sva bila, ko sva zaslišala Bopalove kl ice. Pot je šla seveda 
spodaj. Če je Uroš še tako trmari l , da bova tudi po zgornj i var iant i prišla, se je moral 
spri jaznit i s spustom, ko je zazi jala luknja v grebenu. Po drobnem pesku sva kar 
pr i f rčala nazaj na stezo. Oddahni la sem si, ti hribi so mi bi l i še premalo domači , da bi 
iskala prehode v neznanem. 

Steza pa se je zagriz la v čudno peščeno pobočje, t rdo in zelo prhko obenem. Vsekane 
stopnice so šle st rmo navzgor in navzdol, potem počez, spet manever gor-dol -počez 
in sem bila z mehkimi nogami na ravnih tleh. Tako negotove poti še nisem bila pre-
hodi la; kadar pada dež, jo zagotovo odplakne naravnost dol v strmo globel . 
Prehod čez prhko poboč je so bila vrata v nov svet, vrata, ki se zapro in popotnik 
zaman poskuša prit i na drugo stran, kadar hočejo gorski duhovi bit i sami. Občut i la 
sem, kot da sem se izmuznila na svet kraj, prepovedan nečistemu človeku. Pred nami 
so se svetil i bel i vrhovi, vi jugast pas ledenika in t ist i greben, ki skr iva Ti l ičo. Postali 
smo za nekaj minut, da nas je napolni la mogočnost belih vrhov, razsežnost dol ine in 
razpokanost ledenika in smo se privadi l i misli, da je zadnja ovira na poti k jezeru že 
pred nami. Potem smo bil i v pol ure na travnati ravnini ob mrzlem potoku, vse okol i pa so 
r javotravnati grebeni odpiral i le eno smer — ob potoku navzgor, proč od našega grebena. 
Mi se bomo moral i potrudi t i na levo čez potočke, v strmino k moreni, ledeniku. Bopal 
je povedal, da smo na mestu »Base camp«. Ura je bi la pol dvanajst ih, lakota se je že 
davno oglasi la. Do jezera naj bi bi la še dobra ura ali dve, torej dovol j časa za kuhanje. 
Fanta sta skoči la po vodo, za juho! Bopalu se je upiralo jest i z žl ico iz ene posode 
z nama, vajen je bil svoje skodel ice kot vsi budist i . To naju je bil že nauči l , zato smo 
juho razdeli l i , n jemu v posebno posodo, nama v eno. Tudi riž s segedinar jem iz 
konzerve. Zabavala sva se, ko je Bopal pokušal čudno jed in si jo vzel zelo malo 
z vel iko riža, obenem pa zagotavl jal , da je dobra. Potem smo lenobno obsedel i , žveči l i 
rozine in pr is luškoval i g lasovom v okol ic i in se nastavl jal i soncu. Tiho je bilo, komaj 
slišno je žuborela voda, vetra kot da ni bi lo, a smo ga sluti l i vrh grebenov. Sem in t ja 
je zahrumelo na ledeniku, podrl se je serak. Prav nikjer se ni čuti lo, da smo v tem svetu 
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l judje. Še čas ni šel po človeško, pronical je neopazno. Eno izmed neštetih sončnih 
jesenskih popoldnevov v t isočletnem bivanju je brlo, delček večnost i , večnost sama 
v tej neopazno g iba joč i se zeml j i , vodi, zraku. 
Potem smo se ob pogledu na t ik takajoč i predmet vrni l i v omejeni č loveški svet. Pred 
mrakom moramo biti gor i ! Hitro smo dosegl i prvo krpo polodta janega snega. Stopin je 
predhodnikov so nas pozdravi le z ledom. Nato trava, nizko grmičevje, zaplate snega. 
Počasi se je tudi duh pr ivadi l gibanju, naravnal se je ostrogledo v strmino, pogledoval 
ledenik, kdaj bo spet vzdrhtel. V dveh urah smo pr isopihal i komaj do rebra, v katerem 
je pot zavila navzgor, le še navzgor. Zagledal i smo postavo v modr ih vetrn ih oblači l ih , 
ki je elegantno v i jugala čez mel išče in krpe snega. Človek? Šerpa. In k je naj bi bi l 
Japonec, me je st isni lo. Fant se je zasmejal in pokazal navzgor. Drobna pika se je 
opotekala proti nam. Ko smo se srečali, se je sesedel v sneg in dihal, dihal . Komaj je 
povedal, da ni v idel jezera, ker sta se vrh grebena obrni la, da ju ob povratku ne bi 
prekmalu ulovi l mrak. Zjezi la sva se na Šerpo — enodnevni izlet že, toda brez ci l ja. 
Japonec je vendar prišel pogledat jezero, zdaj si pa ni vzel pol ure, da bi ga videl. Bil 
pa je tudi tako utrujen, da mu najbrž ničesar več ni bi lo mar. Ni nama šlo v glavo •— 
je bil namen res samo dokaz moči, ne pa doživet je gora. To bi lahko počel tudi k je 
drugje, brez drage letalske vozovnice. 
Kmalu pa ni bi lo več prostora za razmišl janje, le še sopihala sem. Niti s ledu ni bi lo 
o pr i jazni potki , ki pel je k c i l ju z nestrpnost jo in t ih im zadovol js tvom ubranost i č loveka 
z dogajan jem. Le še kletev, zakl in janje strmine in telesa, naj se sporazumeta tako, da 
bom č imprej čez. In lovl jenje sape v počivanju, ko se je vendarle vt ihotapi la nit 
zadovol jstva ob pogledu na vrhove, ki so rasli hkrat i s pot jo. Pa spet iskanje prehodov 
na ozkem rebru, previdno čez spolzka mesta, previden dot ik skale — spet ena, ki se bo 
zvali la navzdol, če jo preveč zagrabim. Potem končno sneg in st rmina se je položi la. 
Uroš je ubral s ledi predhodnikov. Vrh grebena je zaznamoval oster in leden veter. 
Anorak in vetrne h lače so bile premalo, a za ob lačenje ni bi lo časa. Jezero se je že 
pokazalo, že sva lahko zajela ves njegov obseg. Temno je bi lo, nezamrznjeno! Kovinsko 
modro. Sl ika iz knj ige, ki sem jo pr inesla v sebi, je izgini la. Pravl j ično jezero je bi lo 
pred menoj ! Na desni položna pobočja, napol kopna. Na levi snežni greben, pravzaprav 
greben- ledenik ! Čisto na koncu jezera se je z grebena kopič i l serak na seraku navzdol 
v jezero. Pravi ledeni slap, si lna energi ja je kipela iz njega. Po vseh težnostnih pravi l ih 
bi moral vendar zgrmet i v jezero, izginit i , a vendar je visel v steni, nem, negiben, grozeč. 
Zanohtavalo se mi je v noge in roke, nos mi je zamrzoval, Uroš je tudi drhtel kot 
trepet l ika. Vrh vsega se je iz dol ine privlekla megla in začela zakrivat i okol ico. Hotela 
sem nazaj do baznega tabora, še bi imel i dovol j časa, Uroš pa se ni str injal . Če je 
veter, bomo našli zavetje. Prespali bomo ob jezeru. Zanesel se je na svoje izkušnje 
in tudi meni ni preostalo drugega, za prepir pa je bi lo č isto premraz. Na dnu vseh 
misl i in občut i j pa mi je tako čepela tud i t ista — daj, poizkusi tudi to! Najprej pa 
v zavet je pred tem mor i lsk im vetrom. Gazi navzdol ni bi lo več, vabi lo je nežno belo 
pobočje, kot da sem na turnem smuku, odpoč i jem se in nato zapel jem navzdol v mehak 
pršič, vse dol v gozd in do ceste, kjer me čaka avto in bom na toplem v največ dveh 
urah, mama mi bo s k u h a l a . . . Ne, nič mi ne bo skuhala, ker je več kot teden dni proč, 
cel dan hoje je do prvega človeškega naselja in tu gor i smo odvisni le od sebe. Sama 
sem s tem vetrom, ki mi dopoveduje, da sem tu jka in mi ta svet hoče ostati tuj. 
Zavet ja pred vetrom nisva našla. Na mestu, kjer se nama je zdelo, da piha bol j usmi l je-
no, sva odvrg la nahrbtnika in se hlastno oblekla. Začela sva postavl jat i šotor. Uroš je 
t iho prekl in ja l , jaz sem jamrala in prestavl jala noge in dušo, da bi se ogrela, veter pa 
je hrumel in t rgal šotorsko tkanino iz rok, podira l p a l i c e . . . Globoko v meni se je nekaj 
spominja lo pr i jazne potke izpred nekaj ur, t ihega razpoloženja in se čudi lo novemu 
stanju. Potem je pr iskoči l še Bopal, ves moder od mraza. Uroš je oba nagnal v pol-
postavl jen šotor, vanj smo zmetali tud i nahrbtnike. Tanka tkanina je zaustavi la vse-
mogočn i veter. Prvič po dolgem času sem se zavedla moči č loveka v stvareh, ki ga 
obdaja jo, v predmet ih, ki so mi sicer vedno znova dokazoval i svojo odvečnost, vsi l j ivo 
udobnost, ki pel je v duhovno praznino. Tu, v teh nemogočih okol išč inah pa rešujejo 
živl jenje in so čudež, pravi čudež ta tanki naj lon. 

Začela sem kuhat i kakao iz mleka v prahu, »kaka« je rekel Bopal v gurunščin i in se 
spet na š i roko smejal . Uroš pa je še naprej prekl in ja l izdelovalce šotora, kajt i ena od 
nosi ln ih pal ic ni vzdržala v tem mrazu in se je zlomila. Taborn ik je — se bo že znašel 
— in si je res pomagal s smučarsko pal ico. Hvalabogu! ampak pri Mont Metki niso 
povedali , da moraš za kampiranje z n j ihovim šotorom imeti tudi smučarske pal ice! Uroš 
je pri lezel na top lo izmučen in povsem brez smisla za Bopalove 'in moje norči je. Šele 
topla p i jača nas je spet združi la. 
Med kuhanjem je začela vrtat i misel na slabo vreme. Megla nas je obl i la z vseh strani; 
kaj če se dvigne in začne snežit i in niže deževat i? Čez peščeno poboč je potem ne bomo 
prišl i . Obstaja sicer dal jša pot naokrog, toda v s labem vremenu, megl i? Preplavi la me 
je nebogl jenost , ogroženost, moč gora je neznanska, moja moč je trma, so izkušnje, 
toda preveč sem bila preplašena, da bi se je zavedla. Zakopala sem se vase in moli la, 
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medom, Bopal je ponudi l campo — ječmenovo moko, ki je zelo hrani lna in okusna s 
katerokol i tekočino. Gurunška čokolada, rozine in vi tergin. Postlal i smo si za noč z 
armafleksoma. Bopalu sem dala s lonovo nogo in vveston, vzel je šele, ko je videl, da 
imam spalno vrečo in debel pulover. Najbrž bi bil pr ipravl jen celo noč zmrzovati, da bi 
nama bilo toplo in da bi le bi l tam gori , v pustolovščini , v hribih.7 Zlezla sva še v bivak 
vrečo in k l jub pokanju šotorskega blaga v sunkih vetra, ki se nit i najmanj ni hotel 
umirit i , j e kmalu postalo pr i jetno toplo. Morala sem ven Jn odpor do mraza zunaj je 
premagala le misel, da se je morda zjasni lo, da je veter meglo odpihni l kot jo je prej 
prignal. Res se mi je zasmejalo naravnost do zvezd. Samo da ne bi prišla nova poši l jka 
megle, t iste prave za slabo vreme! 
Stisni la sem se nazaj k pr i jate l jema. Jugoslovanski sendvič z nepalsko vsebino je v 
spanju pr ičakal z jutraj , ledeno mrzlo svetlobo. Sneg je zdravo hrustal pod čevl j i , ko sem 
se odpravi la na fotografski ogled. Senca se je počasi pomikala po serakih navzdol. 
Modro nebo in sonce. Pospravi l i smo šotor in se odpravi l i . Razgled z vrha grebena je 
bi l razsežen, divj i , nor kot naše vesel je. Za hrbtom jezero Ti l icho in ledeni slap z grebena 
Ti l icho Peaka, viseči seraki ledenikov v Ročk Noiru in Glacier Domu. Gangapurn in 
vršni greben tam v dal javi. Naravnost čez dol ino na oni strani pa ogromni Peak 29 in 
skr ivnostni Manaslu, špica Pisang Peaka, gmot i obeh C h u l i j e v . . . iše en jesenski dan 
v večnost i Himalaje, še en dan na moj i pot i . 

7 Prvotno sva z Urošem nameravala ta izlet opraviti sama, Bopal pa bi ostal v Kangsarju, kjer 
so ga zelo pri jazno sprejel i njegovi soplemenci , toda on o tem niti slišati ni hotel. »Jaane« (izg. 
džane) — »Grem« je bil njegov odgovor. In je šel, pa še pot je poznal, ker je pred leti že bil 
kuharski pomočnik na nekem trekingu t ja gor. 
Opomba: Opisani izlet je del t rekinga okoli Annapurn, ki sta ga od 19. oktobra do 13. novembra 
1983 opravila Uroš Herlec, študent geologi je in Tat jana Dolžan, študentka slavistike in etnologi je , 
z nosačem Bopalom Gurungom. 

VINSKA GORA 
(Zapisek iz planinskega dnevnika) 

BOŽO JORDAN 

V roke mi je prišel l ičen vodnik PO POTEH VINSKE GORE; izdala ga je planinska sekci ja 
TVD PARTIZAN Vinska gora leta 1983. Moram priznati, da je to eden redkih dnevnikov 
z mnogo fotograf i jami in vsebuje tudi opis poti s sk ico, in je zgol j amatersko delo. 
Pot sama je vzorno označena, vsaka točka ima tablo z napisom kraja. Nadmorske višine 
so izpisane na pokrovu škat le (nekaj podobnega sem videl na Slemenu nad Vršičem), 
žigi pa so vsi kovinski. 
In k je je Vinska gora? Na planinski kart i je ni najti, je pa zapisana v p laninskem vod-
niku Po gorah SV Sloveni je (P. Ficko, PZS, Lj. 1980) kot najbol j obiskan vrh 
(str. 113), in kot kraj (str. 120). Tudi na tur is t ični karti Sloveni je bomo ta kraj našli 
nekako na sredini med Ti tovim Velen jem in Dobrno. 
Na pot smo šli 18. avgusta in s icer z avtobusom iz Celja do Ti tovega Velenja in potem 
do Zg. Črnave (tako piše v voznem redu, na krajevnih tab l icah pa na jdemo napis 
ČRNOVA). Začetek poti je pri gost i ln i Obi rc (ob sobotah in nedel jah zaprta). L ična 
tabla pred njo nam pokaže, kam je treba. Mahnemo jo do razpotja, na desno na Lipnik, 
po asfalt irani cesti. Pa ne hodimo dolgo, ker nas po dobr i vozni poti smerna tabl ica 
usmeri na gozdno stezo, ki drži čez vrh Strahovškega Pušaka. Potem pa hodimo spet 
po voznih poteh do Lipnika (484 m); tu na jdemo drugi žig. Spust imo se v dol ino, na 
konec asfaltne ceste, pa spet na stezo, ki gre po gozdu in drži v do l ino potoka Pirešice. 
Ob potoku gremo navzgor do brvi, jo prečkamo in že smo na glavni cesti. Na cesti 
se ne zadržujemo dolgo, smerna tabla »Partizanski grobovi« nam pokaže pot k t ret j i 
točki , h grobu. Tu smo naletel i na prvo razočaranje. Tu ni več vpisne knj ige, ne bla-
zinice, t renutno niti nagrobne p lošče ni, le lesena je, pr ibi ta na smreki . Pot se vi je 
poslej po lepem gozdu do Doline. Vrh s takim imenom je označen z višino 507 m. Tu 
pa je vse v redu. Do naslednje točke nam pokaže pot smerna tabla. Le komu je 
napoti , da jo je načel z rezi lom? 

Smo pri Bunker ju (440 m). Odtod se spet vračamo na cesto in se spust imo na asfalt i -
rano cesto do križišča, k jer je vodni zbira ln ik; gremo mimo Krof l iča. To je vel ika kme-
tija, kjer se ukvar ja jo z živinorejo. Kolovoz z v isoko travo se vzpenja na vrh Gor jaka 
(452 m). Naprej je treba po stezah in če smo pozorni, bomo opazi l i š tr leče ostanke sta-
rega gradu (Kačj i grad, 514 m). Ob žuborečem Temnjaškem potočku (potok je hkrat i 495 



tudi meja med občinama) gremo do Volkovega mlina (mlin je v drugi občin i kot hiša 
— Lokovina 36). Gospodar j ih zdaj šteje že okol i 80 let, 37 let je mlel žito in nosil 
v r e č e . . . Ob potoku je še nekaj opuščenih mlinov. Tu gremo čez senožet, mimo 
zadnj ih hiš (Loka pri Dobrni), k jer so še vidni ostanki apnenic, potem čisto kratko raz-
dal jo po gozdni cesti, ko zavi jemo na jaso s senikom in k lopco pod vrhom. Od tu je 
razgled že lep. Malo bo še treba, preden bomo na Vinski gori (805 m). Na topografsk i 
karti (1974) je vpisano ime Temnjak (806 m), t reba je še mimo zanimivega Gosar jevega 
vikenda sredi temnega gozda in že smo na Vinski gori (730 m). Na tabl i piše — Temnjak? 
Kaj je prav? Tudi višine so razl ične? O tem piše v Geodetskem vestniku (št. 4/81, 
str. 242): »Lahko bi dejal , da neenotnost v iš inskih navedb za nekatere v r h o v e . . . že 
kar prekaša čisto strokovno raven in dobiva širše razsežnosti. Ver jamemo, da je nepo-
učenemu res težko razumeti, da je na primer nadmorska višina za vrh Kališče v Jul i jsk ih 
Alpah na TTN 1899 m, na planinski karti IGF 1901 m, na novi TK 1 :25 000 1872 m, 
na stari TK 1 :25 000 1904 m!« Rešitev bomo našli, kot piše avtor č lanka Vili Kos. Upajmo, 
da bodo tudi imena zapisana prav? 
Če je bi l to Temnjaški potok, ki naj bi izviral v Temnjaškem vrelcu nad Volkom, bi 
morda bi lo tako prav, žal pa mi je, da se o tem nisem kaj več pogovor i l s pr i jaznim 
ml inar jem. Že smo pri Koči na Lopatniku. V dol ino je t reba po asfaltni cesti, vsaj do 
cerkve, potem pa po stari stezi ob potočku in »mlinih« do avtobusne postaje v Vinski 
gori. Lahko pa tudi mimo Gonžar ja in po tej poti v Črnovo ali pa po Šaleški poti 
v Šalek. 
Desetega ju l i ja letos smo se do Vinske gore pel jal i z avtobusom. Postaja je ob novem 
središču naselja. Pri zadružnem domu (zgrajen 1953) je spominski obel isk in grobišče 
19 padl ih borcev Tomšičeve, Šercer jeve in Bračičeve brigade. 
Iz vasi smo jo ubral i po stari cesti in ob šent janškem potoku prot i cerkvi. Ob potoku 
so bil i nekoč ml ini ; utihnil i so, z nj imi pa tudi kovačnica. Pri kapel i ob cerkvi si je 
vredno ogledat i izvir vode, od tu je tudi lep razgled po dol ini . Smo na Peči. Ta kraj se 
je do I. 1955 imenoval Št. Janž na Vinski gori , prej pa Št. Janž na Peči. Bi lo je 
to vaško središče ob stari šoli in cerkvi iz leta 1888, ki jo prvič omenja jo I. 1426, obda-
ja lo jo je taborno obzidje. Zvonik so postavi l i leta 1709, zakr ist i jo pa I. 1875. Sama 
cerkev sto j i na vrhu skalnatega pomola, kjer je večja kapniška jama, vredna ogleda. 
Od cerkve gre pot v breg po asfaltu do Koče na Lopatniku (650 m). Pod njo nas smerna 
tabla usmeri mimo dveh kmeti j na Ramšakov vrh (970 m). Pri zadnj i kmeti j i j e t reba 
v gozd. Kolovoz drži do Ramšaka; tu je tudi označena (I. 1974) Šaleška planinska pot. 
Ta gre mimo Ramšaka naprej čez Visoko do planinskega doma na Paškem Kozjaku. 
Preden pr idemo iz gozda, nas kažipot opozori , da moramo zaviti na levo. Steza, zadnj i 
del je v k l jučih, je spel jana do vrha. Tu si odt isnemo žig. Blizu je tudi k lopca! Z nje 
je lep razgled na Uršl jo goro, Šentviško hr ibovje, Paški Kozjak in na Loko. Od Visokega 
(spomenik) se spušča navzdol mimo Jurka v dol ino Pake Pot XIV. divizi je. Mi pa nada-
l ju jemo turo po slemenu, po bukovem gozdu, k jer so ostal i le štori . Puščica nas 
opozor i na razgled po južnem pobočju. Po enourni hoj i smo še pri drugi točki . S samega 
vrha, žal, ni razgleda. To je Redeč, Rudeč, Radojč ali Ramšakov vrh v oklepaju (na topo-
grafski kart i , 937 m). Spuščamo se po stezi po gozdu do razgledne jase na Šaleško 
dol ino. Spust imo se po gozdu do Gonžar jeve domači je (točka š poti, tu je sedaj 
asfal t i rana cesta do koče, ki je tedaj še ni bilo), mimo domači je na vrh Peči, kjer ob 
1. maju kur i jo kres. Do žiga in razgledne točke (475 m) nad napisom TITO, ki ga je mogoče 
dobro videt i z glavne ceste, se je t reba nekol iko spusti t i v do l ino mimo hiše, ki hrani 
staro »turško blagajno«. Smo že v nasel jenem svetu. Gremo mimo Kranjca, zadnja 
točka, in smo v 10 minutah — po asfaltni cesti pred Obircem — na avtobusni postaj i . 
Če bi pogledal i na desno, bi v Bevčah videl i cerkev sv. Miklavža (462 m). Ko sem ob 
poti povprašal krajana, ko je ravno obračal seno, kako se imenuje t ist i vrh, sem dobi l 
odgovor : Ne Redeč in Radojč, Lopatnik se imenuje. Tam je spomladi vse polno črnega 
te loha! 



HIMALAJA, DA ALI NE? 
DR. KRISTIJAN JEZERNIK 

Dvajseto sto let je — čas hitrega tehničnega napredka, ko mnoge pravl j ice posta ja jo 
resničnost. Človek se je osvobodi l zemel jske težnosti in je poletel v vesol je, potop i l 
se je v najg lobl je zemel jske razpoke, prišel na najvišje gorske vrhove, poiskal je 
skr i te dol ine v mrzl ih polarnih kraj ih in t ropsk im rekam iztrgal zadnje skrivnosti . Vzel 
je pisalo v roke in opisal vsa čuda tega sveta; j ih ovrednot i l , oceni l in spravil v inven-
tar »svoje« dediščine, v želj i , da j ih ohrani zanamcem. Obdal se je z naj lepšimi, z naj-
višj imi, z najbol j zanimivimi stvarmi; s samimi »naj«. V večini pr imerov pa je tem 
»naj« obesi l za vrat napis, ki je pr ivabl ja l in še pr ivabl ja — sprva raziskovalce, popot-
nike, in potem ljudi, ki j im še niso zamrl i prastari inst inkti ž iv l jenja v naravi z naravo. 
Pa je s tem nehote sproži l plaz nezaželenih posledic. Na tem neokrnjenem in prvobi t -
nem svetu je pusti l nezacel jene rane. Dosegel je svoje, spremeni l je pokra j ino v nekaj, 
kar je v osnovi želel prepreči t i . 
»O čem govorim?«, boste vprašali . O nacionalnem parku pri nas, o uničenih pragozdo-
vih v jugovzhodni Azij i , o smeteh in odpadk ih na evropskih ledenikih. Tudi o tem. 
Predvsem pa imam v misl ih usodo gora pod najv iš j imi vrhovi sveta — pokra j ino v dal j-
nem Nepalu, svet pod Annapurno, Daulagir i jem in Everestom. »Zakaj predem misl i o tem 
tujem in dal jnem svetu?« Zato, ker je ta dežela tudi tvoja pa moja, ker je del našega 
prvobi tnega sveta, ker v tem svetu vlada Narava in ne Človek. V ta najvišj i , d iv j i svet 
posega človek in ga počasi, a nepopravl j ivo spreminja. Tako kot to počne doma 
v dežel i pod Tr ig lavom ali k jerkol i v tem »naj« prvobi tnem svetu. Kje bodo ostal i 
in kakšni bodo naj lepši kot ičk i sveta? Kam se bomo lahko odpel ja l i ali odšl i iz te 
betonske nagl ice? Kako naj skr i jemo Cerkniško jezero pred posegi drugače mis leč ih? 
Kaj je narobe z l judmi? Mar so v nas resnično zamrl i vsi prainst inkt i? So res zakrnel i 
določeni praobčutk i? Je pozabl jena dedišč ina gozda? 

V deželi pod večno ledenimi vršaci se nekaj spreminja. Nacionalni park Sagarmata je 
najvišje ležeči nacionalni park na zeml j i . Ustanovi la ga je nepalska vlada s st rokovno 
pomoč jo Nove Zelandi je. Njegov severni konec omeju je jo gore med Čo Ojem in Eve-
restom, na jugu pa se konča v dol ini Dudh Kosija. Park obsega 480 kvadratnih mil j 
in ima najniž je ležečo točko 2000 m nad mor jem, navišjo pa na vrhu Everesta. Obsega 
področ ja v isokogorskega pragozda in vse vegetaci jske pasove, ki s ledi jo do večnega 
snega in ledu. To je rezervat d iv j ih živali, predvsem ptic, parkl jaste div jadi , medvedov 
in zveri. In vendar je to področ je ogroženo. Ogroža ga človek Evrope, Amer ike in 
Japonske. V predmonsumskem obdob ju in po njem se v to pokra j ino val i jo množice 
l judi. Poraba kur jave (drv) in hrane se drast ično povečata. Domačin i se takrat pre-
levi jo iz kmetov in t rgovcev v »turist ične delavce«. Spremin ja jo se t isoč let ja stari 
običaj i , navade; živ l jenje postaja drugačno. Nj ihova kulturna dedišč ina počasi, a zago-
tovo propada. Spremin ja pa se tudi kraj ina. Pod rezil i ostr ih kukr i jev padajo na gozdni 
meji prastara drevesa. Od nekdanjega gozda so ostal i le posekani štori in panji , 
znamenja nenasitne žel je po gret ju-energi j i v tem mrzlem svetu. Grmičevje, ki še 
vztraja, ne more zadržati podiv janih monsumskih voda, ki neusmil jeno izpirajo zeml jo. 
Erozija se bohoti , tla pod nogami izginjajo. V deželo bogov, v naj lepše kraje sveta, 
pa se vale vedno večje množice, da se nauži je jo prvobitnost i . 
Ko se spust i te v ozke dol ine, vas pozdravi jo domačin i in korak se pogrezne v mehko 
pokraj ino riževih teras in v zelenje subtrobskega pragozda. Spreml ja jo vas mnoge 
dol ine brez imen, nešteti vrhovi s severa in juga. Če stopite pod predgor ja Everesta, pod 
Annapurno ali Daulagir i ali pod skr ivnostno goro Mačapučare, je sl ika povsod enaka. 
Terase in voda, ki vre od vsepovsod, pa revščina, ki gleda za vami, in mnogo otrok. 
Če niste petični, jeste pri domačin ih, seveda riž na tak in drug način. Če ste med 
prvimi popotnik i v tem letu, potem ste še srečni, za kosi lo dobi te vel iko porc i jo niža. 
Če ste med poznimi, boste mogoče ostal i lačni. Polja niso obrod i la dovol j r iževih kla-
sov. Spet bodo ostala lačna usta domačinov pa tudi mnogoter ih popotnikov. Riževe 
terase se š i r i jo povsod, kjer je vsaj to l iko prostora, da lahko na strmo izpostavl jeno 
pol ico stopi jo bose noge domačinov. V viš j ih legah uspeva ajda, povsod, k jer se ne 
šir i puščava ali niso mrzla ledeniška t la in strme skalne pol ice. Kje naj urede nove 
terase, nova pol ja, kako naj zeml j i izvabijo več plodov, kako umir i jo d iv janje monsum-
skih voda, ki pobi ra jo davek v hrani, tej dragoceni dobr in i sveta? Kam naj gredo popot-
niki, raziskovalci, alpinist i , da se nauži je jo »dobrot« te revne dežele? Gozdovi padajo, 
ker gradi jo nove terase, ker potrebuje jo les za kur javo. Travniki izginja jo in se spre-
minja jo v puščave, tam kjer se pasejo prevel ike črede koz ali ovac. Mar je res usojeno, 
da^ človek spreminja v puščave svetove na vseh zemel jskih cel inah? A l i je sploh mogoče 
rešiti večni konfl ikt med Človekom-porabnikom in Naravo-daja lcem? Z zakonsk imi 
predpisi , s prevzgojo l judi? Brezuspešno in prepočasi ! Al i naj l judje v teh kraj ih 497 



ostanejo v vel ik i bedi , ali naj ž iv l jenje teče še naprej tako kot pred stolet j i? Bi l i bi 
skra jno kr iv ični , če bi za vsako ceno zagovar ja l i ohrani tev te prvobi tnost i . Bil i bi naivni 
in enostranski, zaslepl jeni l jubi te l j i narave. Dotok alpinistov, gornikov, l jubi te l jev narave, 
raziskovalcev, je v tej deželi podoben rušilni pl imi. Vendar z obiskovalc i pr ihaja tudi 
denar, bol jše ž iv l jenje in večje razvojne možnosti . Kakorkol i , stor i l i bi vel iko, če bi v teh 
v isokogorsk ih deželah rešil i vsaj vprašanje energi je-kur jave. Dežela je neizmerno bogata 
z rekami. Če bi zajezi l i nekaj manjših rek, bi v tem neizmerno š i rokem svetu ne spreme-
nil i pokra j ine tako, kot se je zgodi lo in se še dogaja v Alpah ali naši majhni a lpski 
domovini . Domačinom bi prinesl i luč, toploto; gozdovi bi lahko preživel i , pokraj in i 
bi bi lo pr izaneseno. 
»Človek, ki vdiraš v nj ihov svet miru, nauči in pomagaj j im rešiti otroke pred boleznimi, 
nesnago, revščino, neznanjem. Prinesi z denar jem tudi svojo dobroto!« Ta bo morda 
tako neizmerna, da se bodo nasit i l i vsi. Nekater i se bodo celo preobjedl i . Postal i 
bodo, kar nikol i ne bi bil i, če ne bi bi lo tebe. Pozabi l i bodo, da so Šerpe, ponosni 
Takal i ali Gurungi. Nj ihove korenine se bodo posušile, kot se suše stoletne himalajske 
smreke. Dal j im boš mogoče še več lačnih ust in prosečih rok, kajt i pol ja že sedaj 
zapoln ju je jo skora j vse ravnice, krnice in dostopne skalne pol ice. 
Izobrazi j ih al i pa j im pusti nj ihove bogove, nj ihov svet, v katerem bodo nj ihovi 
bogovi in bodo s svoj imi rokami ustvarjal i svoj svet. Ostal i bodo to, kar so bil i, preden 
si č lovek iz ž ivčne Evrope, Amer ike in Japonske pokazal na svet pod belo goro Mačapu-
čare, Čomolungno, na reko Marsi jandi, pod Tr iglav, na Komate, na vrednost kul ture 
naših dedov — na kolovrate, na ml ine ob vodah, na prelepo Planiko, Tr ig lavsko 
r o ž o . . . 

In potem, ko so odšl i vsi Narave žel jni l jubitel j i , si pokazal samo še na skalo, na mrtva 
tla, pozabl jene običaje, na to, kar je še ostalo tam, kjer je nekoč kral jeval gozd in t ja, 
k jer so bile nekoč zvezde tako blizu, da bi se stegnil in j ih pr i je l z roko, na kraj k jer 
si dihal s poln imi prsmi in z odpr t im srcem. 
Kako tore j? Al i sploh obstaja vprašanje »Himalaja da ali ne?« Ali se nismo že odloč i l i 
za našo Himalajo, za naše Cerkniško jezero, za naš Tr iglavski narodni park! Ze, toda 
za kakšen? 

IZTOK TOMAZIN 

Naj lepša doživet ja je naj težje opisati. V globinah s i romašnega besednega zaklada iščeš 
skromne besede s slabo vest jo, da so le beden nadomestek za vse tisto, kar bi rad 
povedal. Na koncu razočaran bereš popisane strani in se tolažiš, da ti ostajajo neokr-
njeni čudovi t i spomini , ki j ih ne znaš in ne moreš dosto jno opisati . 

Poznojesenski dnevi se začenjajo z vel ik imi vprašanj i . Mi bo uspelo samemu prinesti 
težak tovor na vrh Mont Blanca? Kako vzletet i v redkejšem zraku, na neznanem 
terenu, kako leteti v drugačnih, mnogo težj ih pogoj ih? 
Krivim se pod težkim bremenom. Zmaj , padalo in vsa ostala oprema za polet, mnogo 
hrane in p i jače za naporen vzpon, oprema za bivak in cel kup malenkost i čep i jo 
na zgrb l jen ih ramenih in me pr i t iskajo k t lom. Nosit i dobr ih št i r ideset k i logramov je težko 
že na ravnem, na normaln i višini, v strminah Mont Blanca bo še mnogo težje. 
Ledenik Bossons je zaradi mile zime in dolgega, vročega polet ja hudo reven z ledom, 
toda mnogo bogatejš i z množico razpok. Neroden, dva metra visok tovor, se mi nepri-
jetno pozibava na hrbtu in z vel iko težavo preskakujem ožje razpoke in lovim ravnotežje 
med hojo po ostr ih grebenih med nj imi. Škrtanje derez v starem ledu se stapl ja s cing-
I janjem vi jakov, ki pri vsakem opotekajočem se koraku udar ja jo ob tanke kovinske 
cevi. 
Opoldansko sonce s težko, vročo roko pri t iska na pobočje, večna zamolk la pesem 
ledenika, skupaj z vršanjem vetra izzveneva v jasno popoldne. Tanka, zavita kača naj ine 
poti se vi je skozi labir int na videz neprehodnih ledenih odlomov. Vzpenjava se počasi, 
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počasen, dobro premišl jen. Le za malenkost dal jš i ali hi trejši korak zmot i r i tem, 
hitro in g loboko dihanje se sprevrže v hlastanje za redkim zrakom. Pribl ižno vsake pol' 
ure nastopi težko pr ičakovani t renutek, poln vprašanj in upanja. Takrat se ustavim 
pogledam na viš inomer in se vedno znova vesel im drobnega, komaj opaznega premika 
kazalca na števi lčnici , ki pokaže pr igarane metre višine. 
Sredi ledenika za seboj nenadoma zasl iš im kr ik. Obrnem se kol ikor hitro morem spr ičo 
težkega bremena. Erna se je zaplet la z derezami in pada v razpoko. Hočem se pognat i 
v pomoč, toda predaleč sem in prepozen. Sreča pa se nama nasmehne že danes 
čeprav upam, da bo jutr i še bol jše vol je. Zasnežena nagnjena po l ička v zgorn jem 
delu razpoke prestreže padec po nekaj metr ih in temnozeleno žrelo pod njo ostane 
le neizpolnjena grožnja. 

Kmalu po dogodku, ki nama je zabeli l vzpon, naju dohit i in prehi t i samotni šv icarski 
alpinist Carlo. Bežno, nakl jučno srečanje se zdi eno mnogih, ki bodo hitro pozabl jena 
brez t ra jnejš ih vtisov. Misl i l sem, da se v id imo prvič in zadnj ič, toda krepko sem se 
zmoti l . Po kratkem pogovoru Carlo izgine za ostr im, nazobčanim robom bl ižnjega seraka 
in_ precej pozneje je le še drobna pika, ki se vzpenja vse višje prot i grebenu 
Dome de Gouter. ,Se danes namerava doseči bivak Vallot, kjer bo prespal. Midva o tem 
le sanjava, saj sva v resnici pr ipravl jena prebi t i noč na prostem okrog štir i t isoč metrov 
visoko. Z večerom res doseževa to višino in tedaj za nekaj kratkih, lepih minut kral ju-
je jo čudovi t i pr izori v barvah, ki j ih zmore pr ičarat i samo sončni zahod visoko v gorah. 
S temo je veter še močnejš i in začetek ledenomrzle jesenske noči nama hitro pre-
žene naivne misli o bivaku na prostem. Počasi nadal jujeva, dve slabotni lučki če ln ih 
sveti lk kažeta nejasno pot čez zasnežene strmine Bele gore, z jasnega nočnega neba 
se b ledo svetl ikajo redke zvezde in g loboko spodaj v dol ini žari pisan mozaik chamo-
niških luči. Moja hoja postaja vse bol j podobna tisti v mnogo večj ih višinah z manjš im 
bremenom. Nekaj počasnih, enakomern ih korakov, za nj imi nenaden poči tek z glavo 
nizko nad snegom, hlastanje za vse redkejš im zrakom in zbiranje moči za nove korake. 
Dobrih št ir ideset k i logramov na hrbtu se zdi vse težjih, opr tn ice in je rmenje krošnje 
se boleče zajedajo v rame in okol i bokov k l jub debel im oblači lom, boleč pri t isk v skle-
pih in hrbtenici je močnejš i . 

Ob deset ih zvečer, po enajst ih urah napornega vzpona, stoj iva pred bivakom Vallot 
(4362 m). Največja žel ja tega večera se je izpolni la, koča iz mrzle pločevine se zdi 
povsem domača in pr i jazno vabi. Carlo je še buden, čeprav je tu že dve uri. Sam je in 
ko zasliši naj ino ropotanje med vzponom po kovinskih stopnicah, naju na ves glas 
pozdravl ja s kopico jugoslovanskih besed, ki si j ih je bi l zapomni l med potovanjem po 
naši deželi. Nepopisno udobje trdih pogradov, množice odej 'in topl i puh spremene 
mrzlo noč v pr i jeten počitek. Skozi debele stene komaj prod i ra jo glasovi močneoa 
meteža. 

Preveč sem utrujen, da bi lahko zaspal. Poskušam sprost i t i razbolele mišice na nogah 
ki so po dolgotra jnem naporu še vedno napete. Pod goro odej uživam v toplot i ležišča 
in razmišl jam o ju t r išn jem poletu, obenem poslušam nepr i jetno zavi janje vetra. Vreme 
višina, neugoden teren za vzlet, turbulenca, jakost in smer v e t r a . . . To l iko je zaskrb l ju jo-
čih neznank in vsaka lahko pomeni nerešl j iv problem, ki more onemogoči t i polet 
Pomir ja me z dolg imi razmišl janj i in samoprepr ičevanjem vcepl jena zavest, da bom 
poletel, če bodo pogoj i dopuščal i vsaj na jmanjšo možnost za uspeh. Šele jutr i , pred 
vzletom bom vedel, kaj bo to moralo pomenit i , toda nisem se še nauči l da bi se 
vračal z gora z zmajem brez poleta. Preveč težko je sestopati z bremenom, ki ga 
komaj _ prineseš na vrh z obi lno pomoč jo vol je in žel je po letenju. Preveč mučno 
je vračanje s še težj im bremenom neuresničenih sanj. Cena uresniči tve je lahko zelo 
visoka, toda vedno si jo postavim sam, zato vem, da ne more biti previsoka. 
Z jut ra j se počut im, kot da sem prerojen, kl jub napornemu dnevu in neprespani noči, 
polni razmišl janj in ugibanj. Vrh se zdi, da je blizu in bl ižina odloč i ln ih t renutkov mi' 
vl iva novih, prepotrebnih moči. Z rastočo višino nimam težav, le večkrat počivam. 
Mnogo težje od napornega vzpenjanja je prenašati in pozabl jat i močne vrt ince vetra, 
ki se z jugozahoda zaganja prot i gori, na grebenih in zavetrnih poboč j ih pa se vr t inč i 
na vse strani, raznaša sneg in vzbuja skrb. Alp in is tom in p lanincem veter, dok ler ni 
izredno močan, skoraj nič ne pomeni. Na goro se da prit i brez mnogo več j ih dodatn ih 
težav tudi v vetrovnem vremenu. Za polet z zmajem pa je g ibanje zračnih tokov mnogo 
pomembnejše. Ze srednje močan, na videz nenevaren vetrič, lahko k l jub čudov i temu 
jasnemu vremenu, spremeni polet v pravi pekel al i pa ga sploh onmogoči . Pri samem 
vzletu pa lahko že šibak, komaj zaznaven vetr ič, ki piha iz napačne smeri, povzroči 
nesrečo. 

Proti vrhu se ženem hitro, kot le morem, in v si lovi tem naporu se vsaj začasno znebim 
zaskrb l ju joč ih razmišl janj o poteku poleta. Pogoj i so slabši, kot sem pr ičakoval, pred-
vsem veter bo odločal o vsem. Nekaj navez, ki se vračajo, mi v razl ičnih jez ik ih žel i 
vel iko sreče. Lovim sapo in se zahval ju jem, sreča mi bo danes potrebna, morda bol j 
kot vse drugo. Zadnj i koraki proti vrhu Bele gore so še počasnejši . Na c i l ju skoraj 499 



svečano položim zmaja v sneg in brez težkega tovora se počut im lahek kot pero. Pole-
tel bi kar brez zmaja. 
Carlo naju je počakal na vrhu, saj je bil obl jubi l pomoč pri vzletu. Skupaj se kopl jemo 
v s lepečem soncu in nemirni pogledi begajo prek jasnega neba do vseh meja obzor ja. 
Gledam vsenaokrog in uživam zadnje kol ikor tol iko mirne trenutke. 
V zavetju opasti, t ik pod najviš jo točko Evrope, pr ičnem postavl jat i zmaja. Danes je to 
svečano, predvsem pa zamudno opravi lo. Preden razpnem kri la mine debela ura, potem 
se posvetim instrumentom in ostal i opremi, vmes pa večkrat grem na zahodno stran 
vršnega grebena in iščem mesto za vzlet. Razočaran ugotoval jam, da je teren izredno 
nepr imeren in nevaren. Globok skor jast sneg onemogoča hiter tek, strmo, neravno 
snežišče pa se izteka v prepade t isočmetrskega zahodnega ostenja. Največ skrbi pa mi 
povzroča veter. Jugozahodnik se z močnimi, neenakomernimi sunki zaganja v goro, 
zaradi nagnjenost i poboč ja pa bo nemogoče vzletet i vetru nasprot i , kar bi mi edino 
dajalo upanja za »varen« vzlet. Ta in še mnoga druga neugodna dejstva se mi preple-
tajo v misl ih. Vem, da so možnosti poleta danes in tukaj daleč od najmanjš ih zahtev, 
ki vel ja jo na normalnih višinah in terenih. Tukaj smo skoraj pet t isoč metrov visoko, kar 
pomeni nove težave, predvsem pa še večjo odločenost , da bom poletel. Pot do tega 
ju t ra je bi la preveč dolga in naporna, žel ja preveč vel ika in vzdušje tako, da je vredno 
poskusit i . 

Pr ipravl jen sem, kot sem bil že od prvega t renutka davne želje. Tokrat sem tik pred 
tem, da se mi izpolni, v prekrasnem dopoldnevu predzadnjega lepega dne letošnje 
jeseni. Zadnj ič natančno pregledam zmaja, pr ipnem se in preskusim vezi. Potem se 
odprav imo na kratko, toda težko pot čez vrh na zahodno stran. Carlo drži zmaja spredaj 
na kl junu, dva f rancoska alpinista, ki sta pravkar pr ispela, pa z vso moč jo oklepata 
jek len ic i na kri l ih. Prvič se v id imo, toda njuna pomoč je nadvse dragocena in najbrž 
ne vesta, kako sem j ima hvaležen zanjo. Veter se neusmi l jeno, brez predaha zaganja 
v našo skupin ico, zmaj k l jub vsem naporom nemirno poskakuje, tanke prožne cevi 
iz lahke kovine ječ i jo in se kr iv i jo v si lovi tem pri t isku, platno se napenja in glasno 
frfota. Če bi le eden od tovarišev za trenutek popusti l , bi me z zmajem vred prevrni lo 
in pahni lo prek vrha v strmine severnega pobočja. Nemalo težav nam je povzroči l 
prehod čez ozko, toda vsaj deset metrov g loboko razpoko. Francoz nenadoma zakr ič i 
in se do pasu pogrezne v sneg, za trenutek izpusti zmaja, vendar ga takoj spet pograbi , 
še preden veter dv igne kri lo. 

Vzleteti nameravam na spodnjem robu razpoke, t ik ob zevajoči odprt in i , kakih deset 
metrov pod vrhom Mont Blanca. S Carlom, ki je obrn jen proti meni in z vso težo 
sloni na k l junu zmaja ter k l jubuje vetru, se dolgo gledava in še zadnj ič mu ponavl jam, 
kaj storit i . Ko bom zavpil, mora v trenutku spusti t i zmaja in se vreči na tla, kajt i takrat 
se bom čezenj pognal v globino. Če bo prepozen ali če bo premalo odločen, ga bom 
med tekom zadel s kr i lom ali s krmi ln im t r ikotn ikom in padec bo neizogiben. Pozneje, 
po vrnitvi v Chamonix, mi je v svoj i odl ični angleščini pr ipovedoval : »Tvoje oč i ! T ik 
pred štartom sem t i gledal v oči (drugega se izpod čelade in zašči tne maske tako ni 
videlo) in resno razmišl jal , če naj ti spust im zmaja. Čeprav se ne spoznam na zma-
jarstvo, sem vedel, da bo šlo za las in da se dobro zavedaš tega.« 
Imel je prav. V dolg ih minutah čakanja in koncentrac i je pred odloči tv i jo, preneham 
dojemat i oko l je tako kot vedno. Čut im samo tanke cevi t r ikotn ika v rokah in na rame-
nih nemirna, razpeta kr i la nad nj imi, skor jast sneg pod nogami. Čut im le prostor, tako 
drugačen od t istega, ki ga g ledam brez zavesti letenja. V t renutku popolne zbranost i 
in povsem odločen, se komaj še spomnim, da zavpi jem. Carlo postane senca, ki pade 
na t la in čeznjo se poženem z dolgimi, vedno hi t re jš imi koraki , go jzer j i predi ra jo krhko 
sneženo skor jo in sneg leti na vse strani. Prostor, pr iha jam! Gibanje celega telesa 
in duše v teku s skra jn im naporom predstavl ja eno samo, vseobsegajočo žel jo — pole-
teti To najprej pomeni živeti in šele nato uživati. V očeh ni več prelepih podob 
belega pobočja, ki izginja v steno, razbrazdanega ledenika in nižj ih vrhov g loboko 
spodaj vi tk ih ostr ic zasneženih vrhov Dauphineje na jugozahodnem obzor ju, s lepeče 
modr ine neba, ki pomi r ja tudi v najtežjem. V delc ih sekunde, ko vedno hitrejši koraki 
meri jo kratko, le nekaj metrov dolgo pot v smeri prepada, obstaja le si lovito, og lušu joče 
vršanje zraka ki se skupaj s topotom korakov, sunkovi t im d ihanjem in ječan jem obre-
menjenih cevi in platna stapl ja v zvok, ki ga, poleg popolne zavesti prostora, edino 
dojemam. To je prostor, ki tako kot vedno grozi in vabi — globina mrkih prepadov, 
v katero se poganjam zato, da bi zaplaval v nebesno modr ino. 

Takoj ko se od lep im od tal, mi bočni veter sunkovito dvigne levo kr i lo in zmaja 
obrne' proti poboč ju . Težave sem pr ičakoval, zato takoj ukrepam in v s i lovi tem naporu 
prepreč im najhujše. V naslednj ih trenutkih, ko se zmaj počasi umir ja in oddal ju je 
od nevarne bl iž ine skal in snega, ne razmišl jam vel iko. Za to ni časa in pr i ložnost i . 
Večina mojega ravnanja je pr idobl jena, je posledica mnogih poletov in skokov, dolg ih 
razmišl janj in skrbnih priprav, skr i tega upanja, ki hoče nekaj več. Zadnjega sem se 
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poletel od gore, proč od nevarne bl iž ine pobočja, že po nekaj sekundah z ostr im obra-
tom in vel ik im nagibom usmerim zmaja nazaj proti gori. Tvegana poteza, porojena iz 
skrite, na videz neuresnič l j ive žel je po jadranju, je presenetl j ivo uspela. Že v prvem 
zavoju pr idobim nekaj višine, vendar to bol j začut im kot vidim, saj sem povsem zaposlen 
z upravl janjem zmaja. Zdaj bi najmanjša napaka pomeni la udarec v poboč je pri vel ik i 
hitrosti. Skozi zavest se razleče vesel klic, pa ne vem, ali je bil moj ali kl ic tovarišev, 
ki s to j i jo na vrhu in mi mahajo. 
Šele ko drugič že precej v isoko prelet im vrh, pr ičnem dojemati , da mi ni uspelo samo 
vzleteti in poleteti. Jadranje nad najvišjo goro Evrope je več, kot sem si kdajkol i 
upal in mogel želeti. Presenečenje in vesel je ob tem sta popolna, čeprav sem g loboko 
v sebi najbrž računal tudi s to naj lepšo in najmanj ver je tno možnost jo. Zdaj je vse-
naokol i samo zrak. Redek zrak, ki neviden izginja v temno modrem nebu in valovi čez 
gorske hrbte kot močan veter. Slepeči žarki svetlobe viš inskega sonca se brez prehoda 
prel ivajo skozi ledenomrzl i prostor. Obzor ja so še vedno čista kot rosa, ostr i obrisi 
oddal jenih gora in hribov se brez prehoda zajedajo v modri obok. Pr ičenjam uživati 
čudovi to predstavo razgleda, ki ga dobro poznajo vsi, ki so že stali na vrhu Mont 
Blanca v jasnem dnevu. Skoraj sto metrov nad vrhom pa je še mnogo lepše, pod 
menoj je kot na dlani tudi vsa Bela gora in razgled občudujem med naj lepšim gibanjem. 
Danes ni težko doseči tako želene popolne predanost i letenju. Moralo je pr i t i samo 
po sebi kot že mnogokrat , toda nikdar doslej tako močno, nenavadno. Vsak delec 
telesa, vsaka misel in gib, predstavl ja jo letenje. Lepo je pozabit i , da lebdim v zraku 
s pomoč jo preproste konstrukc i je zmaja. Pozabl jam napore, ki so bil i potrebni za 
uresniči tev poleta, moreča negotovost pred vzletom je izpuhtela tudi v spominu. Prišel 
je čas, ko obstaja samo še nevidni prostor, ki ga čut im v g ibanju in gore, ki se j ih 
zavedam kot vedno. Dosegel sem najg lob l jo hkratno spoj i tev obeh najdražj ih okol i j . 
Vsako posebej vedno pomeni zadovol jstvo ob lepoti, obe skupaj pa sta bl izu t renutne 
meje v do jemanju naj lepšega. 
V močnem vetru se spreletavam sem ter t ja okol i vrha, delam in misl im, kot bi vse 
živl jenje samo letel in bi l v zraku doma. Večkrat se počut im, kot da bi letel sam. 
Sam brez pomoč i krhke pt ice iz kovine in platna, z moč jo in sposobnost jo lastnega 
telesa. V t renutk ih zamaknjenost i razšir im roke kot kri la zaprem oči in za kratko sekundo 
ali dve uživam namišl jeno popolnost letenja, potem pa moram sunkovi to pograbi t i 
krmi lni t r ikotn ik in se posveti t i k rmar jen ju . Dvigajoči se zrak je samo v ozkem pasu t ik 
nad vršnim grebenom, zato moram vsakih nekaj sekund z natančnim in ostr im zavo-
jem temu pr i lagajat i smer letenja. Majhen odklon bi me vel jal izgubo težko pr idobl jene 
višine, večja napaka kaj hujšega. 

Vzornice kavke so daleč pod menoj, jadra jo v višini vrha. Živahne črne kepe se 
razposajeno prevračajo po zraku, počenja jo vragol i je, ki si j ih z vel ik im, nerodnim 
zmajem ne morem in ne znam privoščit i , sedajo na vrh in me opazujejo. Ves čas pa let im 
visoko nad nj imi, postal sem enakovreden del n j ihovega okol ja, čeprav samo za 
enkratne, dragocene minute današnjega dne. Tovariši so že zdavnaj sestopi l i , sam pa 
se ves razvnet lot im igre oponašanja nedosegl j ivega gibanja ptičev. Z največjo hi t rost jo 
se spuščam nad vrh, da napeto platno glasno tul i v si lovitem pri t isku zraka in se kavke 
prestrašeno poženejo z vršnega grebena. Tik nad vrhom, ko bi ga skoraj dosegel z roko, 
sunkovito zmanjšam hitrost, zmaj se spet strmo vzpenja v nebo in v ostrem zavoju 
prelet im rob Brenve. Vrtoglava globina zamigla pred solznimi očmi. Nadal ju jem 
s skromnim oponašanjem vzornic. Na vršnem grebenu že zdavnaj ni n ikogar več in 
lahko si pr ivoščim skoraj vse, kar zmore zmaj. Polet je postal fantast ična igra, v kateri 
se komaj še oglašajo zadnj i moteči glasovi previdnost i in razuma. Prevzet sem od 
letenja in misl im, da zmorem vedno več. Le silna lepota, ki se j i moram ves čas posve-
čati in v njej uživati, me odvrača od stopnjevanja. Spet sl išim in čut im pesem, eno 
od tist ih, ki zveni jo le takrat, ko je naj lepše ali najtežje. 

Daleč spodaj, na belem ozadju ledenika Bossons, zagledam hel ikopter . Kot majhen 
živordeč hrošč počasi drsi prot i Dome de Gouter, potem pa se obrne in izgine v dol ino. 
Ostajam sam in živim naj lepše minute, ki se počasi zl ivajo v uro. Ta ura bi morala 
postati večnost, polet se ne bi smel n ikdar končat i . Spet se je otresla spon realnosti 
neuresničl j iva žel ja po t ra janju naj lepšega, žel ja brez upanja. Morda je ravno minl j ivost 
vsega lepega osnovno goni lo, ki te žene naprej, zaradi česar neprestano iščeš in 
poizkušaš in ko najdeš, si spet na začetku kot vedno, iščeš naprej kot vedno in ne 
razmišljaš, da je iskanje brez konca ravno tako smiselno kot tisto, kar iščeš. 
Prav zavest minl j ivost i , kratkost i minut opojnega jadranja nad najviš jo goro Evrope 
vzpodbuja kar najbol j intenzivno doživl janje. Nenasitno hlastanje za vsem, kar je lepo, 
traja dl je od najbol j opt imist ičn ih pr ičakovanj . Strupeni mraz pa vztrajno grize v otr-
dele prste, ki že dolgo z vso moč jo ok lepajo cevi krmi lnega tr ikotnika, počasi se zajeda 
v preslabo oblečeno telo, vse močnejša svet loba opoldanskega sonca izvabl ja potočke 
solza iz nezaščitenih oči . Pred vzletom mi je bi lo tako vroče, da sem precej zaščitne 
obleke pusti l tovarišem. 



Mraz in napor počasi, komaj opazno premagujeta ekstazo letenja. Toda šele, ko posta-
neta mučna in nisem več sposoben zadosti hi tro in učinkovi to upravl jat i zmaja v nemir-
nem ozračju, začenjam razmišl jat i o poletu v dol ino. Kako težko se je odloč i t i za 
usodni zavoj, ki bo usmeri l zmaja proč od Bele gore, iz območ ja hitro se dv iga joč ih 
zračnih tokov; zavoj, ki bo pomeni l začetek konca čudovi tega poleta. Zdržim točno uro 
in pol, potem se v nenadnem si lovitem naporu vol je od loč im. Pričenja se težko slovo 
od majhnega prostora nad goro, k jer sem letel cel ih devetdeset minut. Preko vršnega 
grebena in v isoko nad bivakom Vallot polet im prot i Aigui l le de Gouter. V nekaj sekundah 
zapust im območ je dviganja, jadran je je končano in sedaj bom vse do pr istanka neza-
držno izgubl ja l višino. 

Nek je na grebenu, g loboko pod seboj, z na jveč jo težavo razločim dve drobni temni 
piki. Erna in Carlo sestopata, sam pa usmerim zmaja prot i vzhodu in v isoko nad 
razbrazdano površino ledenika Bossons zarežem v nemirni zrak proti oddal jeni vi tki 
grani tn i p i ramidi Aig. de Midi. Še vedno sem precej v iš je od nje, pr ib l ižu jem pa se j i 
z žel jo, da bi jo nekajkrat elegantno obkrož i l ; enkrat, dvakrat, dokler bom pač imel 
dovol j višine. Dobro se zavedam, da si l im v težave, toda žel je tako malokrat upoštevajo 
dejstva. Poln pr ičakovanja novih, zadnj ih preostal ih t renutkov poleta, od katerih je vsak 
novo, nepozabno in enkratno doživet je, se naslajam ob pogledu v globino, ki je več ja 
z vsako minuto. Za moj im hrbtom pa raste mogočna Bela gora, prerasla me je že in 
počasi drs im v njeno zavetrno stran, kjer k ipi jo nevidni vr t inci močnega vetra. 
Opojno, sanjsko lebdenje nad strminami severnih poboči j Mont Blanca hitro prehaja 
v težko borbo. Prvi udarec me v t renutku postavi na glavo, zmaj strmoglavi kot kamen, 
a kmalu ga spet izravnam. Alarmni zvonci v glavi na ves glas zvonijo, toda nočem še 
sprejet i svari la. Midi je že blizu, grani tna ostr ica se kopl je v soncu in nezadržno vabi. 
Potem pa se pr ične div j i ples. Zmaj kot ponorela vrtavka opleta v nemirnem redkem 
zraku, razlega se zlovešča pesem bučanja zračnega toka, tu l jenja napetega platna pri 
prevel ik i hi trost i in presunl j ivega škr ipanja obremenjen ih kovinskih spojev. Hipoma se 
konča neumna žel j ica po lagodnem spreletavanju okrog Midi ja. Zaradi nje sem zavestno 
stor i l napako in poletel v zavetrno stran gore, kjer ni več nit i sence uživanja, samo še 
strah in žel ja po rešitvi iz težkega položaja. V krmi lnem t r ikotn iku telovadim kot opica, 
zmaj pa se bore malo zmeni za moje obupne poskuse, poskakuje po svoje, kot ukazujejo 
močni sunki zračnih vrt incev. Pisani mozaik Chamonixa tr i t isoč dvesto metrov pod 
menoj, sončna južna poboč ja in ledene severne strmine se stopi jo v nori vrt i l jak megle-
nih podob, ki se sunkovito obračajo v vse smeri, postavl ja jo na glavo, nihajo sem ter 
t ja. Globina nenadoma ni več predmet uživanja prostora, možnost padca stiska želodec. 
Z največjo hi t rost jo bežim iz območ ja turbulence, preko Chamoniške doline, še vedno več 
kot tr i t isoč viš inskih metrov nad mestom, prot i grebenu Aigui l les Rouges, kjer sem 
upal, da bom našel mirnejše pogoje. Sunki res postaja jo redkejši , toda nič manj š ibk i 
in pretresejo me do obist i . Ko popravl jam položaj zmaja, mišice spet zadrht i jo v popolnem 
naporu in v rokah me »navije« kot pri naj težjem prostem plezanju. 
Nad grebenom se polet s lednj ič nekol iko umir i , počasi se spet sproščam in začnem 
dojemat i povsem nove prizore. Kako drugačna so severna poboč ja Mont Blanca, pred-
vsem pa ledenik Bossons, iz zraka! Ko j ih g ledam, ko sem pravokotno nad nj imi, se 
zd i jo mnogo višja, bol j razgibana in gora sama še bol j mogočna. Kol iko lepše so sedaj 
dol ine in zlasti gore, ki ne medl i jo v prosojnem, neostrem soju poševnih sončnih žarkov. 
Obris i so izredno ostr i in jasni, močne, polne barve kar si l i jo v oči, ki komaj sprot i 
do jemajo nenavadno lepoto prizorov. 

Nizko nad dol ino sprva letim tesno ob poraščenih južnih poboč j ih , saj si niti najmanj 
ne žel im srečanja s kakim hel ikopter jem ali celo letalom. Dan pred vzponom na goro 
smo opazoval i par vojaških letal, ki sta zelo nizko z vel iko hi trost jo preletel i mesto. 
V zadnj ih minutah poleta pa mi ž i l ica spet ne da miru, zato zavi jem proti mestu. Nekaj-
krat zakrožim nad središčem, potem pa v počasnem letu nad reko Arvo zdrs im proti 
t ravniku, k jer navadno pr istajajo zmaji po polet ih z niž j ih okol išk ih vrhov. Med doletom 
na pr istajalni prostor se mi go jzer j i zataknejo in zaman poskušam izvleči noge iz tesnega 
ob jema ležalnega pasu. Vse kaže, da bom moral pristat i na kaj smešen, predvsem pa 
nepr i jeten način — na trebuhu. Po zadnjem ostrem zavoju usmer im zmaja proti pristanku, 
s precejšn jo hi trost jo zdrsim nekaj metrov nad strehami najvišj ih hiš in jezno prekl in jam, 
medtem ko se premetavam po tr ikotniku in skušam osvobodi t i noge. Zmaj nevarno opleta 
s kri l i , t ik nad t lemi pa mi vendarle uspe »spustit i kolesa« oziroma noge. 
Po eni uri in t r i inpetdeset ih minutah letenja, enega moj ih naj lepših in najtežj ih poletov, 
se spet dotaknem trdnih tal na nežni zeleni preprogi t ravnika ob reki Arvi, t ik za 
zadnj imi hišami Chamonixa. Pristanek ni lep, toda mine brez padca, čeprav s težavo 
obdrž im ravnotežje na mehkih, utrujenih nogah. Pri jatel j Panti že teče čez travnik, vse 
dopoldne je čakal in gledal v nebo. Ko je iz mesta opazoval drobno, v nasprotnem 
soncu težko opazno piko, ki se je spreletavala nad vrhom, je komaj upal pomisl i t i , da 
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obraz, poln nepr ikr i tega veselja, ki ga sam še ne morem pokazati, se vedno močneje 
zavedam uspeha. Počasi pr iha jam do sape in potem se tudi meni raztegnejo usta do 
ušes. Panti odnese zmaja v tabor med šotore, sam pa s premrl imi nogami capl jam za 
nj im in ves čas pogledujem proti s lepečemu opoldanskemu soncu, pod katerim s težavo 
odkr ivam nejasne obrise Bele gore. Že zdaj mi je žal, da nisem ostal v zraku nad njo 
vsaj še nekaj minutk dlje, čeprav vem, da zaradi mraza in naporov nisem mogel drugače. 
Končano je. Utrujen sem in prazen. Preprosto vesel je je zdaj edino, kar me lahko 
prevzema. Pripravl jen sem za počasno podoživ l janje današnjega dne, ki bo trajal 
neskončno dolgo in bom iz njega kmalu pr ičel črpat i d ragocene spomine. 

80 LET PD ŠOŠTANJ 
MILOŠ VOLK 

5. marca 1984. leta je mini lo 80 let, ko so slovenski rodol jubi ustanovi l i ša leško podruž-
nico SPD Šoštanj. To je bilo t ist ikrat sedmo društvo na območ ju današnje Sloveni je. 
Ustanovitel j i so bil i — Ivan Koporec, učitel j , Ivan Lukman, učitel j , Vinko Kolšek, notar, 
vsi iz Šoštanja. Namen društva je bil, združit i Slovence — l jubi te l je narave, gora, krepit i 
narodno zavest, utr jevat i materin jezik v duhu slovenskih taborov, krepit i zdravje in 
telesno moč in se borit i proti ponemčevanju. 
Društvo je delovalo na območ ju ša leške dol ine, od Paškega Kozjaka, Gore Ol jke, Forh-
teneka, Smrekovca, Plešivca, Uršle gore in jo po markacistu Ivanu Smoln ikar ju, uči te l ju 
in vodj i šole v Zavodnj i , mark i ra lo planinska pota, j ih označevalo z napisnimi tab l icami , 
organiz i ralo skupinske izlete, ko so odkr ival i naravne lepote in planinski svet, čuval i 
planinsko f loro in favno, vzgajal i č lanstvo in mladino v tovarištvu in pomoči , ko so 
označevali in gradi l i tudi planinske poti in zgradbe. 
Zadnj i skupinski izlet pred I. svetovno vojno je bi l na goro Urško, ko je potem prenehalo 
slovensko društveno in družabno živl jenje vse do konca vojne 1918 in do konca borb 
za severno mejo 1919. do 1920. leta, ko je društveno spet zaživelo. 
Društvo je ob oživitvi štelo 41 č lanov; število članstva pa je stalno naraščalo. Leta 1929 
so bil i ustanovi l i odsek za zimske športe in pohode; č lani tega odseka so goj i l i pred-
vsem turno smučanje in pohode v gore. 
PD je leta 1931 postavi lo na Špiku — to je vrh Paškega Kozjaka — razgledni stolp. 
Poimenoval i so ga po gradi te l ju — tesar ju Čarfu: Čarfov stolp. Z n jega je bil lep 
razgled po okol ic i . 
Na občnem zboru leta 1931 so bil i izvoli l i nov odbor, ki ga je vodi l Luce Koritzky, ta jn ik 
je bi l Ivo Svet, b lagajnik Anton Arzenšek, gospodar pa Franc Buri jan. Odborn ik i so spre-
jel i sklep, da bodo zgradi l i p laninski dom na Smrekovcu. Akc i ja za gradn jo je stekla 
tako, da so začel i zbirat i potrebno dokumentac i jo , načrte, urejal i lokaci jska in grad-
bena dovol jenja in dokumente za pr idobitev zemlj išča, pr ipravl ja l i so gradbeni material 
in zbiral i denar. Zeml j išče so kmalu uredi l i , odkazal i so j im les, ki so ga pr ispeval i 
darovalci , kmet je na Smrekovcu in Bel ih vodah ter gozdno gospodarstvo. Le-tega so 
potem s prostovol jn im de lom posekal i in ga prepel ja l i do gradbišča. Gradnjo pa so 
začel i leta 1931, ko so že zbral i kar precej denarja, ki so ga pr ispeval i : Cel jska 
posoj i ln ica, podružnica Šoštanj, šoštanjski trgovci, obrtniki in gost inc i ter zavedni in 
napredni Šoštanjčani. 
Društvo je organiz i ralo prostovol jne delovne akci je, v katerih so sodeloval i člani, s pre-
vozi pa so pomagal i kmet je s Smrekovca in Belih vod in tako so planinski dom na 
Smrekovcu zgradi l i v letih 1931 do 1933, ga opremi l i z vodovodom in e lektr iko ter uredi l i 
okol ico. Svečano so ga predal i namenu na veliki planinski slovesnosti, dne 3. septembra 
1933. leta, ko se je zbralo mnogo planincev in l jubi tel jev gora. Dom na Smrekovcu je 
imel vel iko gost insko sobo, kuhinjo, klet, skladišče, sobe za planince s 30 ležišči in 
stanovanje za oskrbnika. Dom je bil odprt vse leto in je bil zelo dobro obiskan, ko so 
vanj zahajal i predvsem domačin i in l jubi tel j i gorskega sveta. Društvo je tudi založi lo 
razglednice z domom, značke in pa razl ične spominke. Odpr lo pa je tudi knj igo vtisov. 
Dom na Smrekovcu so poimenoval i po predsedniku društva v — Lucejev dom. Zadnja 
oskrbnica planinskega doma na Smrekovcu je bi la Terezi ja Prislan s svoj imi, doma iz 
Mozir ja. Dobro je gospodar i la in vestno oskrbovala ta dom. Obiskovalc i so jo imeli 
zelo radi. 
Med okupaci jo so se v domu shajal i i legalci, med njimi tudi Božo Mravl jak-Bombi, špan-
ski borec, Ana Poprask s hčerama Ano i n Janjo, Šolnovi fant je, Ivan Marinšek in drugi 
terenci ter aktivist i . Bil i pa so izdani in so Nemci oskrbnico Prislanovo z ostal imi svojci 
aretiral i in j ih odpel ja l i v cel jski Stari pisker, dom pa so bil i tedaj požgali . Po vojn i 503 



j e društveno živl jenje spet zaživelo. Za to ima zasluge profesor Hvastja. Akt iv i ral je 
č lanstvo in leta 1946 organiziral prvi občni zbor po vojni . Na tem zboru so izvoli l i pred-
sednika Maksa Dvornika, ta jn ico Simono Dolar, b lagajn ika Antona Arzenška. Ze t ist ikrat 
so skleni l i , da bodo planinski dom na Smrekovcu obnovi l i in to na starih temel j ih. Spet 
je stekla akci ja za pr idobivanje dokumentaci je , začel i so zbirat i gradbeni mater ial in 
denar. Gozdno gospodarstvo j im je odkazalo les, ki so ga daroval i kmetje, č lani pa so 
ga s prostovol jn im delom spet posekali in ga spravi l i na gradbišče. Zbral i so tudi okol i 
10 000 dinar jev, kar pa še ni bi lo dovol j , da bi gradnjo doma začeli. Skleni l i so, da bi 
za to zainteresiral i Planinsko društvo Črna na Koroškem. Oni naj bi prevzeli to nalogo, 
ker so f inančno bil i na bol jšem. To se je tudi zgodi lo. Planinski dom na Smrekovcu so 
dograd i l i in ga opremi l i ter ga izroči l i namenu dne 23. septembra 1951. leta. Novi Dom 
na Smrekovcu razpolaga v sedmih sobah s 24 postel jami, v dveh sobah pa z 48 skup-
nimi ležišči. Ima tudi klet, kuhinjo, vodovod, e lektr iko in urejeno okol ico. Oskrbuje jo pa 
ga vse leto. 
T ik pred II. svetovno vojno so bil i zgradi l i tudi cesto Žoštanj—(Šentvid—Črna. Ta cesta 
je omogoč i la še bol jš i razvoj planinstva na tem področ ju , saj je obisk tega dela gora 
še bol j pr ibl ižala. V letu 1950 se je v Šoštanj preseli l Andre j Strgar. Prevzel je dolž-
nosti d i rek tor ja Tovarne usnja. Takoj se je včlani l v društvo in kot izkušen predvojn i 
revolucionar postal leta 1951 predsednik društva. Tist ikrat je bil za ta jn ika izvoljen 
Branko Šumer, b lagajn ik je bil Anton Arzenšek, gospodar pa Anton Dovšak, prosvetar 
Viktor Kojc, markacist pa Franc Drev. Odborn ik i so skleni l i , da bodo zgradi l i Dom na 
Slemenu. In spet se je začel znani postopek — zbi ranje dokumentac i je za pr idobi tev 
zemlj išča, za gradbeno dovol jenje, začel i so zbirat i gradbeni material in les. Dalo j im 
ga je gozdno gospodarstvo, pa gozdni posestniki, prostovol jne akci je so stekle, na roko 
j im je šla tudi cerkev, ko so j im bil i dovol i l i uporabo kamenja požgane cerkve sv. Vida 
za gradnjo cestnega odseka in za gradnjo doma ter depandanse. Organiziral i so delovne 
akci je, v katerih so sodeloval i kolekt iv TUŠ s strokovnjaki , z idar j i , tesarj i , mizar j i , k l ju-
čavničar j i , k lepar j i , vodovodar j i in e lekt r ikar j i ; le-ti so zgradi l i tudi malo e lektr ično 
centralo. Gradbena akci ja je stekla pod nadzorstvom gradbenega odbora, v katerem 
so bili poleg predsedstva še gradbeni tehnik Jože Kompan, Alo jz Plamberger, Rudolf 
Črešnik in Franc Stropnik; le-ti so organiz i ra l i in vodi l i gradbena, tehnična in instala-
c i jska dela in tako so ta poči tn iški dom na Slemenu dogradi l i ter ga predal i p lanincem 
21. septembra 1952. leta. Imenoval i pa so ga po predsedniku — Andrejev dom na Sle-
menu, društvo pa se je poimenovalo — PD »Usnjar«, šoštanj . 

Dom na Slemenu je sodobno opreml jen, oskrbu je jo pa ga vse leto. Sodi med dobro 
obiskane planinske postojanke, saj je ob vsestranski podpor i in pomoči ter skrbi gospo-
dar ja Antona Dovšaka ter celotnega upravnega odbora, vedno rentabi len. 
Po dvajset ih letah pa so se že pokazale potrebe po obnovi doma. Te naloge pa 
društvo ni več zmoglo, zato so na občnem zboru skleni l i , da Andrejev dom z vso 
opremo, inventar jem in instalaci jami prenesejo pod okr i l je Tovarne usnja v Šoštanju. 
Ta odloč i tev je bi la pravi lna. To pot r ju je tudi dejstvo, da je dom danes v celot i obnov-
l jen, ko je vsa ta dela opravi la Tovarna usnja, iŠoštanj, oziroma člani tega kolekt iva, 
ki so hkrat i tudi č lani PD. 
Planinsko društvo Šoštanj je svojo dejavnost usmeri lo predvsem na izlete in na pla-
ninske pohode po planinskih transverzalah, da bi tako spoznali lepote naše domovine 
in pa zgodovinske znamenitost i iz časov NOB. Po odhodu v pokoj predsednika društva, 
so društvo vodi l i ing. Franc Pečovnik, ing. Franc Slavič, Janez Slatner, Viktor Kojc, 
Evgen Drvarič, in zdaj Vinko Pejovnik s pomla jen im odborom. 
Društvo je slavi lo svojo 80-letnico v Tur is t ičnem tednu šoštanj , dne 28. avgusta letos 
v kul turnem domu v Šoštanju. V slavnostnem nagovoru so orisal i zgodovino in razvoj 
društva, ki skrbi za vzgojo mladih planincev z mentor j i na obeh osnovnih šolah. Ob tej 
proslavi je društvo podel i lo tudi nagrade in pr iznanja č lanom, v kul turnem domu pa so 
bili odpr l i razstavo planinskih fotograf i j Jakca Čopa. Ob tej pr i ložnosti pa je Ivč Kotnik 
pokazal tudi nekaj diapozi t ivov s svoj ih pohodov po gorah. Po proslavi so se planinci 
srečal i še v Kajuhovem domu, kjer so bil i pr ipravi l i lovsko, gobarsko in zel iščarsko raz-
stavo. Na proslavi so bil i tudi predsednik PZS Tomaž Banovec, zastopniki PD Mozir je, 
zastopnik PD poštar jev iz Ljubl jane, zastopniki PD Ti tovo Velenje, in drugi predstavniki 
DPO in KS šoštanj . 



PAJČEVINA V STREHI SVETA 
MILAN VOŠANK 

Nedelja 16. septembra 1984. Zvečer. Prvi program ljubljanske televizije. Film Uredništva 
televizijsko dokumentarnih oddaj, ki ga vodi Drago Pečko po scenariju in v režiji Igorja 
Koširja. S kamero je plezanje Frančka Kneza, Silva Kara in Janeza Jegliča spremljal 
Marjan Mantreda. Snemal pa je tudi Viki Pogačar z Janezom Kališnikom. Ton je posnel 
Dušan Žiberna, film je zmontirala Zdenka Oblak. To je nekaj osnovnih podatkov o tej 
oddaji, kakor jih je na svojih programskih straneh zabeležila revija Stop št. 37, dne 
13. septembra 1984. 
Nedvomno spadajo plezalci mlade generacije Knez, Karo in Jeglič v sam vrh slovenske-
ga, kakor tudi jugoslovanskega alpinizma in športa sploh. Tisti (povzeto po Stopu), ki 
kljub zadregam hodijo vštric z najbolj razglašenimi svetovnimi osvajalci sten in vrhov, 
ki s svojim delom doma in na tujem ohranjajo živo planinsko izročilo, ki nas je tudi kot 
narod popeljalo v vrh svetovnega plezalstva (alpinizma gledano nasploh in širše; 
op. avt.). 
Kakor smo lahko razbrali, upoštevajoč izjave omenjenih treh plezalcev v različnih 
periodičnih tiskih, so si nad sedemdeset metrov dolgo previsno streho v Ospu, izbrali za 
enega od idejnih ciljev v prihodnosti, ko so bili prejšnje leto v gorah Patagonije, ko so 
sredi tamkajšnjih — tujih — gora razmišljali o prelepih domačih vrhovih in stenah; 
o še nerazrešenih plezalskih problemih. V začetku tega leta (1984) so prišli pod Osp. 
Vzpon je trajal več dni. V več etapah. Opremljanje smeri je zahtevalo veliko znanja, 
poguma, moči, volje. Moral je plezalcem pomeniti veliko motivacijo. Alpinistični (ple-
zalski predvsem, ekstremno športni) smisel. Uresničenje ideje pomeni korak, ali več 
korakov celo, v razvoju sodobnega plezalstva. Streha sveta (!) preplezana! Čeprav je 
stena Ospa svetu le še neznana! Poleti so bili njihovo ponovitev vzpona posneli. 

Razmetani utrinki vsebin: 
Noč. Drobna luč. Avtomobil med vožnjo. Žarometi obsvetijo pročelje hiše. Kraško-primor-
ski stil. Pripotovanje do pod stene. Dan. Plezanje: klin, vponka, vrv, plezalec z brado v 
rdečem in brez čelade na glavi. Svetloba in sence na pečini. Ptičje petje. Stena. Osp. 
Plezalec v strehi: oboku; visi v zrak. Nerazumljive besede v ozadju. Zven kovinskih 
delov plezalske opreme. Kras. Kraška stena: neobičajno — a vseeno mogoče — za ta 
prevotljeni apnenčasti svet. Pogledi kamere proti vinogradom onstran. In spet plezalec 
v rdečem. Stena je bela in sivorjava s črnimi obrisi. Trta je vsa zelena. Vino bo rdeče, 
skoraj črno. Kraški teran. Igra kamere: pogled iz votline, temna silhueta plezalca. Vzpon 
se nadaljuje. Nerazumljive besede so še vedno daleč. Nerazumljiv pogovor plezalcev, 
žvižg enega. Drugi plezalec stopa — pleza — na sceno. Tudi v rdečem. Kapniki. Sve-
drovci. Klini. Vrv. Vrvi. Dva plezalca v strehi: v zraku. Prestrašene ptice prhutaje odlete. 
Tretji plezalec. Ta ima samo kapo s ščitnikom, rdečo. Svetloba je vse močnejša. Sne-
manje vzpona od daleč. Netopirski plezalci. Vrvi med njimi. Močne vrvi. Film se odvija 
zelo hitro, precej hitreje, kot gre plezanje samo: prvi plezalec je že na robu strehe; 
in drugi. Tretji, ta s kapo, ki namesto lestvic uporablja trakove, bo tudi kmalu za 
njima. Zvonenje v vasi. Vabilo k maši? Pred kamero življenje v vasi pod steno. Ospu. 
Nasmejani otroci pri igri na tleh. Vas je čisto blizu. Tam spodaj. Vrnitev k dogajanju 
v steni: plezalec z brado se spusti iz stene po vrvi in se vrača s prižemami. Hitro, 
vajeno, se vzpenja. Šum vode, odmevi glasov ljudi in ptic. Vse v votlini pod steno, pod 
streho, odmeva. Stena lovi tudi glasove in šume iz vasi. Eden pleza, dva visita. Eden 
pleza, drugi varuje, tretji se vzpenja s prižemo. Ptice še kar odletavajo iz stene. Ko bo 
mir, se bodo vrnile. Kako dolgo bo trajal ta mir? Plezalci so že toliko iz strehe, da 
lahko včasih stopijo na skalo. 

Kraiek odmik od filma: 
Zimskega večera v začetku leta 1979 mi je v znani ljubljanski gostilni Rio plezalec Igor 
Gruden dolgo govoril — potihoma, razkladal, kakor skrivnost — o veliki steni na Krasu, 
o steni, ki da ni del gore, ampak je samo stena kot kraška posebnost: o Ospu pri 
Črnem Kalu. Ni je preplezal, samo ogledal si jo je. Slikal mi je velike previse in 
navpičnost. Kasneje mi je ta posebna stena vedno bolj postajala izziv; in še bolj — 
videti jo. In zato sva na pomlad, ko so visoke domače gore bile še v globokem snegu, 
s študentskim sostanovalcem in čestim soplezalcem takrat Davorinom Žagarjem, Tren-
tarjem, porekla: Greva pogledat! Koračila sva tako v zgodnjem jutru po asfaltu navzdol 
od Črnega kala, ko se ob naju ustavi rjava katrca. Poznala sva to barvo. Ko sva se 
pozdravljala s Tinetom Miheličem, Janezom Ruparjem in še z enim Janezom, Skokom 
ter četrtim, ki pa ga nisva poznala in se ni predstavil, sva bila močno presenečena in 505 



vesela obenem, da ne bova sama. Steno smo ugledali šele iz vasi. Prej je sploh nismo 
mogli slutiti, saj je od daleč le del hriba, ki se nad vasjo nenadoma polkrožno odpre. 
Znotraj, v polkrogu je stena. Neverjetna pečina. Bomo zmogli te previse, to mračnost 
rjave barve? Tesnoba! Redke besede. Šli smo tja gor. V votlini pod steno je bilo pravo 
jezerce. Skala je bila na prvi pogled nenavadna, nekam čudna za plezanje. Rob stene 
so skrivali previsi. Vedeli smo, da sta le dve smeri v vsej steni. Skok z neznancem je 
šel v težjo Magično gobo, speljano navpik čez previse. Veliko vrtanja je bilo potrebno 
za njeno ustvaritev. Mihelič in Rupar in midva za njima, se odločimo za Staro smer, 
elegantno vijugasto zarisano med previsi. Že kar klasična smer, čeprav tudi tod ni šlo 
brez svedrovcev. Sprva je bilo lepo prosto plezanje. Premagala sva začetno nelagodnost 
in zgrabila skalo z vsem veseljem in močjo. Pričakovala sva neobičajno, drugačno 
plezanje, kot sva ga bila vajena doslej. Previsna zajeda: vrsta klinov. Prečka s svedrovci. 
Že sva bingljala v zrak. Naporna tehnika. S prečke navzgor pod streho, kjer najdeva 
vklesan napis CERGOL. (Kasneje sva zvedela, da se tako piše avtor prvih smeri v steni. 
Luciano Cergol. Tržačan. Slovenec. Teden dni kasneje ga s Tinetom srečava v Glmščici 
pri Trstu, znanem plezalnem vrtcu. Razveselil se je, da smo našli pot do stene.) Izpod 
strehe še nekaj previsnosti na ozko kamnito poličko. Nato krasna zajeda, kjer lahko 
lestvice po nekaj metrih odloživa. Spet ozka polička in nad njo gladka navpičnost. 
Kje naprej? Odkrijeva prehod po polički levo, čez lusko. Zračno, viseče m brez klinov, 
le dovolj drobnih oprimkov. In potem le še izstopni raztežaj. (Smer je ocenjena V+, 
A2C, visoka 200 m.) 

V izstopnem raztežaju najdeva vpisno knjigo. Razbereva, da smo bili tega dne tam 
prvič slovenski plezalci iz matične domovine. 
Kasneje je stena doživela — in doživlja — množičen obisk. Preplezanih je vrsta novih 
smeri. Streha sveta je vrh vseh uspešnih poskusov! 

Povrnimo se k lilmu! 
Zeleno grmovje. Stena ni več streha: so veliki previsi in nenehna navpičnost. Trdoživo 
drevo sredi te navpičnosti. Ura na eni od hiš v vasi kaže eno. Je točna? Kamera se 
zazre v črne ptice pred črnimi luknjami. Skrita gnezda. Kamera na Magični gobi, značilni 
tvorbi sosednje smeri. Vrvi padajo direktno. Naporno plezanje se pozna na obrazih 
plezalcev. Plezalec prvič ne varuje vise, ampak stoje udobno na pomolu s travo. 
Kako lep pogled iz stene. Spet na vinograde. Morebiti snemalec rad pije vino? 
Škropilec trte. Bel oblak škropiva. Plezanje teče brez zastoja: trije mušketirji v sklepnem 
delu svoje nove igre. Ali škropilec trte sploh ve, kaj se ta dan dogaja v steni nad 
njegovo vasjo? Ga sploh zanima? Kaj vidi, kaj misli o plezalcih? Morda jih skuša 
razumeti! Njegov svet je drugačen! Prvi plezalec zabija. Glas sirene iznenada. Sobota. 
Šele poldne je. Rob stene je že blizu: kamera ga ugleda, vijugasto odsekanega ter 
poraščenega s travo in grmovjem. Smeh. Prvi pleza prosto. Eleganca. Nenadoma: Kaj 
se je zgodilo? Igra plezalca na vrvi. Nihanje. Je bil padec? Namerna gugalnica? Stena 
za popestritev filma? Žimari nazaj. Vsi trije žimarijo občasno. Kamen zdrsne izpod 
plezalke. Igra — plezanje — film: vse se prepleta. Kaj se dogaja? Plezanje pač! 
Kamermani hočejo biti zanimivi in domiselni. Ponoven blagodejen osvežilen pogled 
na vas. Paleta barv: zelena je v ospredju. Delo na polju. Obrnjeno: pogled v steno iz 
vasi. Sivi kolos. Motokultivator rohni med trtami. Vaščan ne sluti očesa kamere, zatop-
ljen je v delo. Bele rože v steni. Pogled iz stene navzdol k vstopu: vse je zeleno. In 
prepadno. Zrak do konca. Prvi plezalec izpleza. Smeji se. Drugi plezalec. Prst se drobi: 
kraška zemlja v kraških rokah. Glasovi ptic. Konec filma. 

Razmišljanje o filmu (z nekaj vprašanji): 
Kaj nam je film prikazal? Ali hotel prikazati? Kaj je videl v filmu običajen gledalec 
negornik? Ni film preveč ozek, samo za alpinistično občinstvo? Ni preveč vsega? 
Je bilo dovolj tehtnosti? Razumljivosti? Umetniške vrednosti? 
In še. Je film imel v sebi sporočilo? (Vsaka umetniška stvaritev — naj bi imela v sebi 
sporočilo!) Pajčevinasta streha. Streha sveta: Zakaj jo je bilo treba preplezati? Zaradi 
rekorda? Ne vendar! Zaradi uresničenja velike plezalske ideje? Rešitev problema! Zaradi 
plezanja samega? Zaradi stene same? Iz objesnosti, odvečne energije, želje po doga-
janju, po nenavadnem plezanju? Motivi za pestro življenje so zelo različni! Le kaj so 
porekli prvi obiskovalci gora v davni preteklosti, ko na vrhovih niso našli bogov? Le 
kaj so porekli vaščani Ospa, ko so ugledali v svoji domači steni prve plezalce? Kako 
smo si ljudje različni, pa tako blizu skupaj živimo! Zakaj so na deskah podolgem in 
počez prejadrali Jadran? Zakaj so preveslali Donavo? Zakaj? Zakaj? Morali so. Vode 
so jih čakale. Vode so tam. Ker so tam. Hodimo na gore, ker so tam. Plezamo po stenah, 
ker te so. Mnogi so že tako razmišljali. Filozofija je veda brez konca. Življenje pač: 
Višje, težje, hitreje! Ne sprašujmo se več. 

506 Nadslavba družbe se gradi tedaj, ko je ta osnovno življenjsko preskrbljena! 



ŠE TROJE NOVOSTI 

Planinski vestnik je v svoji deveti številki poročal o »Novih planinskih pridobitvah«, 
o otvoritvah štirih planinskih pridobitev — o Koči na Golici, o prizidku k Domu na 
Urši j i gori, Planinski koči na Donački gori, Planinskem domu pri Krnskih jezerih, 
zdaj pa dodaja še troje takih novosti — prenovljeno Prešernovo kočo na Stolu PD 
Javornik-Koroška Bela, Kočo na Planini pri Jezeru PD Integral in pa prvo informacijo 
o gradnji Koče na Gozdu, PD Kranjska gora. Zaokroženo pomeni, da so slovenski 
planinci letos pridobili kar precej novega planinskega bivalnega prostora in s tem 
odstranili prenekatero nevšečnost, ki je »bodla«. Še večjega pomena pa je dejstvo, da 
se naše planinstvo tudi tako »obnavlja«, da izkazuje v teh akcijah še vedno živo sodelo-
vanje s prostovoljnimi delovnimi urami, hkrati s tem pa tudi »kapacitete« dobivajo vse 
večji prostor, čeprav seveda ta dejavnost ne more seči v bistvo množičnega planinstva, 
ki se je pri nas razvilo že do tiste meje, ko bo treba tudi o tem prav kmalu spregovoriti 
s problemskim poudarkom. 
Marjan Beg je za tale sestavek prispeval podatke o Prešernovi koči na Stolu. Takole 
piše: 
»4. avgusta smo planinci PD Javornik-Koroška Bela odprli vrata povečane in prenovljene 
Prešernove koče na Stolu. Tako smo poravnali dolg ob praznovanju 90-letnice organizi-
ranega planinstva pri nas v letu 1983.« 
Znano je, da je prav Stol tista gora, kjer se je porodila prva misel, da bi tudi Slovenci 
ustanovili planinsko organizacijo. To zamisel je spremljala vse bolj nasilna germanizacija 
naših gora, posebej še Karavank in zato ni čudno, da je bila želja, ko bi se v slovenskih 
gorah slišala slovenska pesem, slovenska govorica, res velika in močna. L. 1899 so 
ustanovili SPD — podružnico v Kranju. Planinci tega društva, njihov prvi predsednik 
je bil Janko Majdič, so začeli kmalu graditi slovensko kočo na Malem Stolu. Odprli 
so jo leta 1910 in so jo imenovali po našem pesniku dr. Francetu Prešernu. Slovensko 
planinstvo je torej tudi na tem področju dobilo svojo potrditev. Koča je zaživela, prišla 
je prva svetovna vojna, pa druga in leto 1942. To leto pa je za Prešernovo kočo bilo 
usodno. V najhujši februarski zimi je to kočo izbrala za zavetje Jeseniška četa. Napadli 
so jih Nemci, jih pregnali iz koče in jo požgali. V tej neenaki bitki je padel borec 
jeseniške čete Jože Koder. 
Po vojni so člani ZB in planinci občine Jesenice zgradili novo kočo na mestu, kjer je 
stala stara, in sicer kočo kot simbol borbe za našo neodvisnost in kot most prijatelj-
stva med narodi. Odprli so jo leta 1965. 
Novi pogoji, pa tudi zahtevno vreme, je terjalo, da planinci PD Javornik-Koroška Bela 
začno misliti na večjo, za obiskovalce in oskrbništvo udobnejšo kočo. Taka odločitev 
»je padla« leta 1979. 
»Naloga ni bila lahka,« pravi Marjan Beg v svojem pismu, »pričeli smo zbirati tehnično 
dokumentacijo, razna soglasja in načrte. To je trajalo vse do leta 1981, ko smo hkrati 
iskali tudi denar za gradnjo. Na gradbišče smo šli leta 1982. Začeli smo z načrtom, da 
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bi z novo kočo pridobili 40 sedežev, 20 ležišč, večja pa bi bila zmogljivost kuhinje. 
Gradnja sama je bila zahtevna, saj je tu nadmorska višina že 2000 metrov! Tako je 
bilo treba dobre organizacije pri zbiranju denarja, nabavi gradbenega materiala in pred-
vsem pri transportu le-tega na samo delovno mesto. Denar smo dobili iz prispevkov 
DD PZS, dodali smo lastna sredstva, sredstva delovnih in temeljnih organizacij ter dru-
štev in posameznikov in seveda s samim prostovoljnim delom.« 
Prešernovo kočo na Stolu so gradili v senci Triglavskega doma na Kredarici, pravijo, 
kljub temu pa je helikopterska enota RSNZ prenesla okroglo 200 ton materiala na 
gradbišče. 
In na koncu pisma se planinci zahvaljujejo: »Vsem tistim, ki so pomagali, da smo kočo 
obnovili, v imenu UO PD Javornik-Koroška Bela najlepša hvala!« V rokah imam pre-
prost prospekt PD Integral. Na njem je stilizirana slika Koče na Planini pri jezeru 
z napisom Planina pri jezeru 1974—1984. Tudi v tem primeru gre za novo gradnjo, prav-
zaprav za sanacijo že obstoječe planinske koče, ki pa so jo »požrli« ognjeni zublji... 
Vsebina, ki jo je napisala Marinka Koželj, preprosto razlaga vso desetletno pot enega 
najbolj delovnih planinskih društev, ki deluje v okviru združenega dela. 
Pa vzemimo iz vsebine najvažnejše: 
Že julija 1975 so podpisali s Pašno skupnostjo Stara Fužina najemno pogodbo, s katero 
so najeli sirarno na Planini pri jezeru za 15 let. Naslednje leto so se lotili prenove in 
kočo kmalu tako usposobili, da so jo dali na voljo vsem planincem, ki so potrebovali 
skromno zavetje in okrepčilo. Dežurstvo so uredili tako, da so posamezne družine menjaje 
se opravljale to zahtevno nalogo. Akcije so načrtovali za sobote in nedelje, ko so bili 
ljudje prosti in to vse do leta 1981, ko je bila obnova stare sirarne za nov, planinski 
namen, praktično zaključena. Dežurstvo je zamenjala Julka, ko je to dolžnost sprejela 
že leta 1978, pridružila se ji je Marinka, stalnega oskrbnika pa še vedno ni bilo. 
»31. julija 1981 je bil za vse prelep sončen dan, če ne bi sredi dneva zaplesal na strehi 
rdeč petelin. Ognjeni zublji so v trenutku zajeli s skodlami krito streho in koča jo 
bila samo še žalostno pogorišče. Proti nebu se je dvigal le osmojen kamniti zid stare 
sirarne, še zjutraj lepo urejene planinske koče.« 
Treba jo je bilo obnoviti. To so sklenili takoj. Želeli so ohraniti zunanjost kot pri stari 
sirarni. In spet se je začelo znova. Znana, stara pesem — denar, gradivo, prostovoljno 
delo, akcije. Že prvo leto po požaru so zapisali štiri tisoč prostovoljnih delovnih ur. Tem 
uram so do otvoritve prišteli še 24 200 prostovoljnih delovnih ur, kar je omembe vredno 
število ur odrekanj, skupnih prizadevanj, skupnih želja in ciljev. 
Denar so dale posamezne TOZD v okviru SOZD Integral, delavci nekaterih TOZD z eno-
dnevnim zaslužkom, PD iz Slovenje in delovne organizacije. 
»Danes stoji na ožganih zidovih stare sirarne nov, sodoben dom z 80 ležišči. V tem 
čudovitem okolju bo lahko našel miren kotiček dopustnik ali pa planinec, ki se bo 
oglasil, ko bo prihajal s poti po Julijcih.« 
Kočo so v lepem vremenu in ob navzočnosti množice planincev odprli dne 2. sep-
tembra letos. 
Mnogi planinci pa tudi drugi, ki jih je pot zanesla na Vršič, so lahko kar predolgo 
»občudovali« podrtije stare, a znane planinske Koče na Gozdu. Zaprta je bila, avtomo-

508 bHi so drveli mimo, streha se je vdirala, planinci so jo obšli, ko so želeli na planinsko 



pot na Prisojnik, vsi pa smo čakali, kdaj bo spet tu zaživelo tisto planinsko vzdušje, 
ki je bilo prav za ta košček izrednega razgleda tako značilno. 
Zdaj kaže da se bo ta želja kmalu uresničila. PD Kranjska gora je poprijelo in koča 
že kaže novo podobo. 
Iz obsežnih nalog, ki si jih je kranjskogorsko planinsko društvo zastavilo, naj izberemo 
tele: obnova Hanzove poti na Prisojnik, obnova poti iz Krnice na Kriške pode, prenova 
tal v Koči v Krnici, ureditvena dela pri Mihovem domu in pa najvažnejše — obnova 
planinske koče Na gozdu. Predsednik gradbenega odbora Franc Žerjav pa je dejal, kot 
povzemamo iz zapisa v Glasu, dne 29. 6. tega leta: »Med prvo akcijo, 26. maja, je pri-
bližno 35 planincev podrlo staro stavbo do prve plošče. Na razširjenih temeljih bodo 
delavci jeseniškega Gradbinca zgradili novo kočo ... Letos bomo uredili spodnje pro-
store s 70 sedeži. Prihodnje leto nameravamo izdelati še prostor za bivanje s skupaj 
44 ležišči.« 
Tik po zaključku redakcije pa je uredništvo prejelo še izčrpno pismo kranjskogorskih 
planincev, v katerem opisujejo svojo gradbeno aktivnost. Naj ga na kratko ponovimo: 
»PD Kranjska gora je letos okrepilo delo,« pravijo, »ko se je lotilo temeljite obnove 
Koče na Gozdu. Delati so začeli na gradbišču že maja in zdaj je koča že pod streho. 
Krajani so darovali približno osemdeset kubikov lesa, imeli pa so tudi 37 organiziranih 
akcij, ko so opravili skupaj čez 2000 prostovoljnih delovnih ur. K sodelovanju so pova-
bili tudi druge organizacije, turistično društvo, krajevno skupnost, delovne organizacije 
in komunalno skupnost občine Jesenice.« 
Kranjskogorski planinci pričakujejo, da bodo kočo v prihodnji sezoni že toliko dogradili, 
da bo na voljo številnim planincem, ki ubirajo planinska pota prav mimo te zanimive 
planinske koče. 

M. K. 

PESNIŠKI PREVISI 
FRANCE VURNIK 

Tokrat naj bodo »pesniški previsi« nekoliko drugačni: nekatere pesmi, ki so jih napisali 
planinci, občudovalci gora in bralci Planinskega vestnika, naj bodo objavljene v celoti. 
O nekaterih pa si bom dovolil pripomniti besedo, dve. Ne da bi vzgajal pesnike; kako 
jalovo opravilo je to, so vedeli že stari latinci, ki so za vse večne čase ugotovili, da 
»poeta nascitur, orator fit«, kar pomeni, da se pesnik rodi, medtem ko se govorništva 
lahko priučiš. Treba je torej povrtati v sebi in ugotoviti, kako je s to pesniško žilico, 
če je bila narava dobre volje, da jo je — tebi, njemu, meni podarila. Pa tudi vedeti 
je treba kaj, kar je tudi znano, da ne bi človek pomotoma odkrival Amerike. 
Pesmi iz te pošiljke bi po njihovi tematiki lahko uvrstili nekako v tri skupine: Tebi 
Travnik A lo jza Mikeka, Gori Jožeta Praha in nemara še Volčin in Ljubezen v gorah 
Franci ja Erzina bi nekako sodile v poglavje pesniške impresije. Vtis, ki ga del narave 
ali gora kot vršac napravi na posameznika, je ubeseden v svobodno ritmizirane vrstice 
in bralec naj bi podoživet to vznemirjenje spričo posebnosti, lepote. Malo se bo zamislil, 
ta bralec, ob zadnji kitici Prahove pesmi Gori, v kateri avtor nesramežljivo napoveduje, 
da bo gori »vzel deviškost«. Primera je homerska, naj se zgodi! Erzinova pesem Ljubezen 
v gorah je intimnejša in spominja, kako gora pomirja. 

TEBI TRAVNIK 

ALOJZ MIKEK 

Vstaja nov dan, 
kljub jutranji nemoči, 
sonce že prebudi s svojo toplino 
Travnik in ravan 
sredi kipečega gorskega sveta. 

Brenčanje muh, čebel... 
topot kopit in žvenket zvonca ... 
žvrgolenje planinskih ptic, 
je melodija gorskega sveta. 

Metulji, kakor da plešejo 
ob zvokih melodije te. 
Kakor sanje poletne, 
plovejo po modrem nebu. 

Smreke okrog in okrog čuvajo 
to neokrnjeno lepoto, 
ta čudoviti svet Travnika. 

Veliko bogastvo nosi v srcu 
tisti človek planinec, 
ki ne le gleda in občuduje, 
ampak varuje in ljubi gorski svet. 



GORI 

JOŽE PRAH 

VOLČIN 

FRANCI ERZIN 

Gora visoko, 
zaspano nad oblaki 
dviguje svoja bela 
krila, ki se iskrijo 
v pravkar rojenem soncu. 

Gora vsa mrtva, na prvi pogled, 
a v sebi skrivaš, se oklepaš 
svoje duše, 

ki privablja me v tvoja čarna nebesa. 

Gora, 
vem, da me tvoje srce 
ne bo pogubilo v prepad, 
ker duša tvoja me hoče v objem 
in me ljubi. 
Gora, zato bom vzel tebi 
tvojo deviškost. 
Ne bodi žalostna, 
kajti jaz se bom veselil. 

Všeč ti je ta cvet omamni, 
tudi meni, 
a pustiva ga, 
naj živi življenje svoje, 
lep je, a strupen, 
drugače bi že kdaj odnesel ga 

človeški plaz. 

LJUBEZEN V GORAH 

FRANCI ERZIN 

Pozabljeno je vse, 
tudi tista grenkoba, 
ki jo je dekle čutilo, 
tudi tista praznina, 
ki je fanta morila. 

Odšla sta v planino. 

V drugo skupino sedita pesmi, oziroma že kar pesnitvi, če upoštevamo njun epsko opisni 
značaj, — Kranjski vrhovi Karla Bajda in Loška planinska transverzala Franca Finzgarja. 
Obe sta nekakšen potopisni kažipot, vpet v bolj ali manj tekočo verzifikaciio. Zaradi 
dolžine obeh pesnitev objavljamo iz obeh le nekaj kitic za ilustracijo: 

KRANJSKI VRHOVI 

KAREL BAJD 

Za Tolsti vrh je dobro znano, 
da je zahodno nad Poljano, 
kjer kravji zvonec te čez leto 
kar vabi dol na kislo mleko. 

Na Storžič vse poti so strme, 
zato na vrh ne gre brez trme; 
in če na vrhu megle ni, 
razgled je lep na vse strani. 

Na Bašeljski vrh zlahka prideš, 
če startaš v Domu na Kališču; 
saj zraka komaj se naužiješ, 
že spet nazaj si v zavetišču. 

LOŠKA PLANINSKA TRANSVERZALA 

FRANC FINŽGAR 

Vrhovi hribov loške transverzale 
vabijo v gozd, na trato in med skale. 
Kdor le voljan je dihati z naravo, 
v hribe sled bo našel pravo. 

Vsak letni čas drugače vabi v planine, 
nanje dolgo hraniš še spomine. 
Tudi loška pot ti nudi to naslado, 
z vseh vrhov razgled ti daje v nagrado. 

V pomladnem vetru je razgibana narava, 
vse je v cvetju, bujno je zelena trava. 
Bukov list v gozdu zeleni, poganja, 
živo bitje vsako prav tako pomlad oznanja. 

Kmetica Stresova iz Idrskega se je oglasila z dvema prispevkoma: s Spominom na 
spoštovanega profesorja Franceta Avčina, objavljenim na koncu tega sestavka, ker izraža 
veliko spoštovanje do velikega ljubitelja narave in etičnih vrednot, hkrati pa je priložila 
še pesem Sreča, Žalost in Veselje, pri čemer pripominja, da je mislila poslati dve 
pesmi, pa se ji je mudilo na pošto, zato je poslala samo eno. Vidite, kakšne malenkosti 
nam preprečujejo ustvarjanje. Nekoliko »opiljena« pesem kmetice Stresove pa zveni 
takole: 

Sreča, Žalost in Veselje, 
vse na tem svetu so doma. 
Sreča je najbolj goljufiva, 
zmeraj nas za norca ima; 
ko misliš, da jo že držiš, 
prazne so roke. 
Oh, sreča, kdaj se zadržiš? 

2alost, ta je zmeraj doma, 
če le en dan z doma gre, 
takoj povrne se, 
ti svoje kremplje zasadi, 
da prav v srce te zaboli. 

Vesel je le redko kdaj 
pride na obisk, 
še tedaj le bežen 
sončen je preblisk. 
Tako hitijo naši dnevi, 
naj so lepi ali težki, 
mora se naprej živeti; 
le smrt vseh muk 
nas more oteti. 



Pesem kmetice Stresove in pa daljša pesnitev upokojenke Silve Fi l ipič iz Kamnika, 
napisana po akademiji ob 90-letnici Planinske zveze Slovenije, vsaka po svoje jemljeta 
v premislek razpoloženje in vrednote. Nekaj vrstic Silvine pesnitve bo odkrilo, kako 
se zadeve v povezavi s planinstvom sučejo. Po uvodnem opisu proslave ugotavlja: 

Starejši mladim zgled dajejo, 
kakšno pametno rečejo. 
Na mladih zdaj svet stoji, 
mi drugi smo že upokojenci. 

Planine radi gledamo vsi, če ne drugače iz daljave svoje, 
v srcu se želje bude. 

Potem našo avtorico malo zanese po besedilih nekaterih znanih ljudskih ali ponarodelih 
pesmi. Naj bo naveden primer: 

Mlado srce uživa zares, 
ko kravce zagleda vmes. 
Planšar krave pase, — 
pastirica ima svoje špase. 
Pastir se pa huduje, 
ker mu krava gre na tuje. 
Planšar v coklah za kravami caplja, 
krava pa z zvoncem zacinglja, 
potem sta zadovoljna oba. 
Krava v hlevu spi, pastir na pogradu smrči. 

No, krasna idila, za katero pa sem se na lanskem pohodu s Triglava proti Stari Fužini 
prepričal, da je pravzaprav ni več. Nekdaj mogočna Dedna planina je samevala, za-
raščena z bujnim grmičevjem, pa tudi na Planini pri jezeru ne bi bilo nič bolje, če tam 
Integral ne bi gradil svojega novega doma. Sicer pa je v Silvini pesnitvi še poskrbljeno 
za dobro voljo bralcev: 

Spomladi, ko listje šušlja, 
vsenaokrog vetrič pihlja, 
takrat se srna prikaže. 
Srnjak jo ugleda, ona postala je bleda. 
Ko lovec ugledal jo je, 
kaj bi bi o, če skrila bi se. 

Lovec počaka, na skali stoji, 
srnica mlada se mu iz daljave smeji. 
Srna in srnjak — nista nikakršen bedak, 
za zarod morata skrbeti, 
spomladi ljubezen znova začeti... 

Pesnitev ima proti koncu še nekaj vznesenih ugotovitev in napotkov, kot na primer: 

Narava, to je naša zlata mati, 
ne znamo dovolj je spoštovati. 
Zato ljudje, ki v hribih žive, 
so židane volje in bistre glave ... 
Zdravje pridobiš, če ob prostih dnevih v planine pohitiš. 
Pametno hoditi je res treba, da sreča v planinah nas spremlja ... 

Oglasila se je tudi Tanja Piskernik iz PD Čriček. Bralcem PV sporoča tele vrstice: 

Črički — skupina se naša imenuje, 
ljubimo gore, vrhove, doline; 
hodimo v hribe, 
se radi lovimo, 
odpadkov v gorah nikdar ne pustimo. 

Pa se pritožujemo, da vzgoja nič ne zaleže! 
Sicer pa le pošljite še kaj; s pesmijo na plan! 



SPOMIN NA SPOŠTOVANEGA PROFESORJA FRANCETA AVČINA: 

Za letošnje novo leto ste poslali voščilnico, zaželeli predvsem zdravje, zagotovili, da 
se za gotovo ustavite, prvič ko pojdete skozi našo vas. Zaman vas bom čakala. Vas in 
vaše preproste besede, ki se ne dajo nadomestiti. Ko sem stopala v sprevodu na vaši 
zadnji poti, sem bila ponosna na vas. Prof. Avčin, celi svet ste obhodili, videli naše in 
tuje lepote gora, a za svoj zadnji dom ste izbrali kakor ste sami povedali, biser gora, 
našo prelepo Soško dolino. Ne morem pozabiti tako preprostega slovesa: zadnjič je 
stisnila hčerka očetovo žaro v slovo, z nemo bolečino stoji sin in se poslavlja od očeta, 
lepo so vam pevci zapeli v slovo, zadnjič trentarski lovci v pozdrav iztrele salvo, 
planinci, vaši najljubši ljudje, pa zvončkov in spomladanskega cvetja na grob polože. 
Profesor dr. France Avčin, naj vam bo lahka naša primorska žemljica, naj Soča poje 
hvaležno vam uspavanko. 

Zapisala vaša hvaležna kmetica Stresova 

V GROBNICI' 

Josip Vandot 

V sramoto zdaj žarite, gore bele, 
v sramoto našo gledate z višav, 
ko božj i se večer v l jubezni vroč i 
ovi ja okrog vaših snežnih glav. 

Kot črvi bledi r i jemo po blatu, 
kot sužnj i neme st iskamo pesti, 
verige pesem nam pojo ponočno 
in kletev glad in žejo nam gasi. 

Ve si jete, gor i te v zar jah rožnih, 
deht i te v ravšja vonju v bel i mrak, 
kot straža zadnja domovine mrtve 
tam daleč čuvate njen zadnj i prag. 

Jaz sem umrl in v grobnico sem legel 
izdan, ponižan, bičan, opl juvan 
in Kajn in Juda grob sta zastražila, 
da v zar jo več ne vstanem tret j i dan. 

Ve ko si jete v brezkončnost dal jno, modro, 
cvet i te kakor l i l i je v nebo, 
l jubezen vam rose, pojo potoki, 
ki vam iz grud i topl ih bel i vro. 

Umrl je Bog in Al lah in Jehova, 
umrl i v ognju so stot isoč ran, 
v krvi č loveštva in v solza potok ih 
utoni l je nj ih zadnj i , bledi dan . . . 

Moj duh izlil se v vas je, gore bele, 
izli l se v pravl j ic vaših je šepet, 
t iho krožil bo ob skalah vaših 
in v večnost vašo živel nem, z a v z e t . . . 

V Turbetu, 25. avgusta 1942 

Opomba: Turbe — (turško), slov. grobnica. 
* Mar i ja Stanonik nam je poslala »zadnjo pesem« Josipa Vandota, slovenskega pisatelja pri l jubl jenih 
del o neugnanem Kekcu in drugih, ki so raztresena po raznih revijah in časopisih in so 
večinoma vsa namenjena otrokom, ter pesnika (pesmi so še v rokopisu). Pesmi so posvečene nje-
govi Lauri, ta, zadnja, pa je namenjena goram. Josip Vandot je umrl pred 40 leti v slavonski vasi 

5 1 * Trnjanska kuta, ko ga je raztrgala bomba (11. 7. 1944, rojen pa je bil 1884, torej pred sto leti). 



ZADNJI OBISK 
JOŽA ARH 

Bralci Planinskega vestnika se še spominjajo članka Marijana Krišlja z naslovom »ŠE 
NAU JENOU FLETN BITE« (PV 9/81). 
Pričakoval sem, da bo kdo od starejših planincev napisal kaj v spomin pokojni Franici, 
pa sem se odločil, da napišem nekaj vrstic v njen spomin jaz, njen bratranec, saj sva 
si bila s pokojno Franico izredna prijatelja; bila sva si od nekdaj tako rekoč kot brat 
in sestra. 
Moja botra in teta, Johana Grmova, je bila dolga leta (med I. in II. svetovno vojno) 
oskrbnica Aleksandrovega doma (današnja Planika); v njem je gospodarila polnih 26 
let. Hči Franica pa ji je bila vedno zvesta pomočnica in desna roka. Spominjam se, 
kako sem kot dijak gimnazije v Št. Vidu med poletnimi počitnicami pred to vojno »igral« 
vlogo nosača, ko sem nosil »proviant« v ta planinski dom, pa tudi na Velo polje in 
Kredarico, zato da sem si zaslužil za knjige. S pokojnim bratrancem, Podlipnikovim 
Janezom (zaradi vojnih tegob, ko je bil v partizanih, je shiral in umrl kmalu po osvo-
boditvi), sva večkrat po naročilu »od zgoraj« morala nositi tudi ponoči, saj sta bili 
tistikrat planinska disciplina in zavest le nekoliko drugačni, kot je to danes. Ob osmih 
zvečer sva v Srednji vasi »zadela« na ramena krošnji z 25 do 30 kg blaga; ob desetih 
zvečer sva prišla na Uskovnico, skuhala v Podlipnikovem stanu žgance z mlekom, 
opolnoči pa lepo ob luninem svitu odšla preko Trstja, Tosca, Velega polja na Aleksan-
drov dom. Tja sva prišla še pred sončnim vzhodom. Odpret nama je prišla pokojna 
sestrična Franica: »O jej,« je rekla, »sta pa res pridna, hitro zložita, da vama skuham 
čaj, gvišno sta tudi lačna.« 

Takih nočnih pohodov, ki so jih skoraj vedno spremljali gamsovi piski, je bilo kar 
nekaj, posebej tedaj, kadar je bila sila, ko so navalili »turisti«. Domači smo Franico 
vedno klicali kot Franca, sama pa se je vedno podpisovala Franica. Bila je natančna 
pri vseh delih, kar je dokazovala tudi njena izredno lepa pisava. 
V zadnjih dveh letih, bolezen jo je že precej vzela, sem jo večkrat obiskal na Sv. Petra 
cesti 26 (sedanja Trubarjeva) v Ljubljani. Prinesel sem ji priboljšek, pa malo sva 
poklepetala. Nekako tri leta pred tem, ko je prišla v rodni Bohinj na obisk, sva se 
domenila, da bi šla skupaj v Ljubljano. Ustregel sem njeni skromni želji. Šla sva na 
pot z avtom čez Jelovico, čez planino Rovtarico, mimo Pečane na Rudno, pod Dražgo-
šami skozi Češnjico ter skozi Dolenjo vas (kjer spijo nevzdramno spanje mnogi moji 
partizanski soborci, postreljeni ob kolih, ko so jih bili zaradi izdaje zajeli spomladi 
1943 v logorju Pod Lipanjco) in Škofjo Loko proti Ljubljani. Ni se mi mogla dovolj 
zahvaliti za to čudovito pot, polno pričanj o partizanskih doživljajih v vseh teh krajih, 
ki sem jo v juniju 1943. leta prehodil kot 20-letni »gošar«. Kako je Franica tedaj 
uživala, ko je z vrha Jelovice spet gledala svoj ljubljeni Triglav, pod katerim je preživela 
toliko let svojega življenja. 
Ne spominjam se več, kdaj sem jo zadnjikrat obiskal v Ljubljani. Morda je to bilo tik 
pred njeno smrtjo. Vedno je bila zelo vesela, ko sem prišel na obisk. Tistikrat se je le 
težko ločila od mene, »No, Joža, kam se ti tako mudi, ostani še 'pri nas, ko se tako 
luštno pogovarjava. Nikar me ne pusti same!« Ubogal sem jo, potem pa me je nenadoma 
vprašala: »Ti gotovo poznaš brate Brecljeve, Bogdana in Marjana? No ja,« je rekla po 
domače, »Jivan Vorbančkov pa Minka Podlipnjekova (njegova žena, ki je najina sestrična) 
i'h mav bolje poznata, k' te dva oba hodta k nj'm u Bohnj na frišn Ijft polet' gor na 
Pšinc.« Nadaljevala je: »Da ti sedaj povem še eno prigodo. Bilo je deževno in viharno 
vreme, ko jo primahata dva premočena turista sem od Kredarice po spodnji poti proti 
našemu domu. Bil je to pok. dr. Brecelj, oče prej omenjenih dveh planincev, partizanov. 
S seboj je imel sina Bogdana, tistikrat je bil še študent ali pa dijak. Mama (Johana Grm) 
ga je malce okarala: ,Gospod Brecelj, kako si upate tako martrati tega vašega fanta 
v tem mrazu in nevihti, saj se Vam bo še prehladi!. Mar bi počakali na Kredarici, da se 
vreme zvedri!' Pa ji je oče Brecelj odgovoril: ,Nič ne skrbite, Johana, fant naj kar malo 
potrpi, naj se navadi na hudo vreme in podobne težave, mu ne bo to nič škodovalo!'« 
Pa je prišla ura slovesa. 

Poslovila sva se in potem nisem več imel priložnosti, da bi jo obiskal; umrla je v soboto 
11. septembra 1982, v oskrbi svoje hčerke Milene v Ljubljani, pokopali pa so jo poleg 
mame Johane Grm na pokopališče pri cerkvi sv. Martina v Srednji vasi. Na njenem 
grobu so pevci iz Srednje vasi naslednjo nedeljo ob zvokih pogrebnih zvonov zapeli 
pesem »OJ TRIGLAV, MOJ DOM« in pa tisto otožno staroslovensko: »KO PRIDE DAN, 
DA JAZ UMREM«. 



LOJZ 
MILAN ROMIH 

Ko pade noč, ugasne tudi beli dan. 
Sence se zlijejo druga v drugo in počasi izginjajo v temni svetlobi. Skupaj z njimi 
izginja tudi delček življenja in veselja, ki ga vzame mir noči. 
Ko nas zagrne temina, dolga in večna, izgine vse, tudi želje in spomini. Takrat nam 
zastane korak in obstanemo, ne da bi se ozrli v globino jezera, ki ostaja za nami. 
Ostane le praznina, žalost in naš nasmejan obraz v srcih tistih, ki so nas razumeli 
in ljubili. 

Zopet je jesen. Drevesa so brez listja in gole veje samevajo v vetru. Vsako leto je 
tako. Slika izginjajočih barv je vedno enaka. Počasi mineva, bledi — kakor mladost in 
starost. Nihče ne more zaustaviti tega toka. Nosi nas in spreminja, dokler ne posta-
nemo del njega, nekaj, kar smo bili in kar bomo. Tako nebogljeni in začasni smo 
v njem, kakor plamen sveče v vetru, kakor veter v širnem prostranstvu. Hitimo, pri tem 
pa pozabljamo, da sta le smrt in rojstvo začetek nečesa, kar se dviga in rase v nov 
dan in daje barvo novemu jutru. Pozabljamo, da nismo samo mi tisti, ki živimo, ki 
poznamo smeh in sonce, ki vemo kaj sta strah in žalost. Pozabljamo, da ne bomo nikoli 
našli in spoznali vseh lepot, ki čakajo na nas. Pozabljamo tudi to, da hitimo ... 
Dež, minljivost, prijatelji. Vedno me prevzamejo spomini, kadar je jesen, ki prihaja 
izpod dežnih kapelj, močnejša od mojih misli. Včasih le za trenutek. Lahko pa sem 
z njimi tudi dolge ure. Lojza ne bom nikoli pozabil! Človek je tak, da ne more pozabiti 
ničesar, kar je v njem ali z njim na njegovi poti. 

Utrujena sediva ob veliki skali, ki izžareva prijeten hlad. Bela stena nad nama se 
otrese oblakov meglic in počasi se pokaže v vsej svoji mogočni lepoti. Njena senca 
pada čez naju globoko v dolino in daje videz prozorne zavese. Ozirava se navzgor, 
tja proti stebru, kjer sva preživela dan. Do bajte imava le še nekaj minut, pa kar 
sediva in gledava v navpično steno, kot da bi bila pijana od lepote, ki naju obdaja. 
Lojzov obraz je bil vse leto ožgan od gorskega sonca. V temnih očeh, ki niso izžare-
vale žalosti, je gorel svetel žarek. Nikoli ni ugasnil, tudi njegova gladka lica so se sme-
jala. Vedno je bil tak — vesel in preprost. Bila sva velika prijatelja. Imel je navado, da 
me je ob srečanju s svojo težko roko lopnil po ramenu in se glasno zasmejal. Poznal 
sem njegove želje in načrte. Veliko jih je uresničil, saj so bile z vsakim dnem v njem, 
kakor skrita ljubezen, ki daje upanje. Vse proste dneve je dajal goram. Imel jih je rad, 
zelo rad. Pa ne samo gore in stene, tudi rana jutra, gozdove, samotne poti, gladke kamne 
v usahli strugi, pašnike — tako rad je poležaval v porjaveli travi, se nastavljal soncu in 
sanjaril, ure in ure ... 
Mati ga je ljubeznivo varovala. Nikoli pa ni razumela njegove velike ljubezni do 
gora. Kadar se je s težkim nahrbtnikom odpravljal z doma, ga je pospremila do hišnih 
vrat in se zaskrbljeno zazrla za njim. Lojz jo je spoštoval in ljubil. Pogosto je dejal: 
»To so pa naša mati spekli!« 
Živel je v majhni kamniti hiši, nekoliko oddaljeni od vasi. Gozdna pot, ki je vodila 
od hiše, se je pozimi spremenila v ozko gaz, ki se je izgubljala v visokem snegu. Lojz 
je najrajši spal na krušni peči. Na njej je pogosto bral in koval načrte pozno v noč. Mati 
je skrbela, da je bila vedno topla, še posebno takrat, ko se je premražen vračal z gora. 
Hlad prihajajoče noči naju zdrami in spravi v bajto; od utrujenosti sva zaspala v mehkih 
in dišečih travah, ne da bi vedela, kdaj in kje je zamrl najin pogovor. Dan, sonce, ple-
zarija, modro nebo, vročina — vse je bilo tako lepo, omamno, da sva pozabila na vse, 
kar naju ni obdajalo, tudi na hrano in na suho grlo. Sedaj pa je stara, lesena miza 
polna dobrot in okoli sede sama lačna, žejna in hkrati vesela usta. Lojz prehiti vse, 
ki se počasi bašemo s hrano. Z ustno harmoniko igra ves resen in zatopljen v tople 
zvoke svoje pesmi. Nad nami se dviga blaga radost hrepenenja, ki prihaja iz naših 
ust in src. Ne zaznavamo vsega, saj smo s svojimi željami že nekje daleč, daleč pred 
vsem kar nas še čaka. 
Počasi sem odpiral belo pismo. Znova in znova sem bral vrstice, nisem in nisem 
jih mogel razumeti. »Lojza ni več!« Drhteči glas je šel skozi mene. Solze so drsele 
po licu brez konca. Stekel sem ven, ne da bi vedel kam. Dan je umiral. Videl sem, 
kako je ugašala velika luč. Svetloba je izginjala počasi, skupaj z bolečino, ki je rasla 
v meni. Težko spoznanje mi je tlelo v glavi in podrlo vse; nobene želje, misli, besede ni 
bilo, nobenih spominov, l/se naokrog je bilo tiho in temno, kot v spancu brez sanj. 
Belo pismo je ležalo na mizi, prekrivati ga je začel prah. Tistikrat sem mislil, da bo 

514 zbrisal resnico, ki je v njem. Danes vem, da mu ni uspelo. 



Hiša na hribu je prazna. Prazen je tudi prostor na krušni peči. Stara ženica včasih 
postoji na hišnem pragu, se zazre preko gmajne na vijugasto gozdno pot. V očeh se ji 
naberejo debele solze. S težavo se obrne in počasi sede pred toplo krušno peč ... 

Zunaj je jesen. Prišla je s svojimi barvami, z vetrom, s svojo enako podobo, ki pa ni 
nikoli podoba prejšnje jeseni, nikoli ni enaka, le barve enako izginjajo... Vsaka barva 
je delček življenja — delček nas, ki še živimo ... 
Nad tabo se zaveša temna senca, ampak v tej temnini temni, še vedno raste roža, 
bela in svetla, kot nasmeh, ki ga poznamo — Lojz. 

S KAJAKOM OD KNINA 
DO SKRADINSKEGA BUKA 
IZTOK KOGELNIK 

Opis poti naj rabi za osnovno informacijo popotnikom, kajakašem, ki bodo ponovili 
plovbo po reki Krki od Knina od Skradinskega buka. Zato bo sestavek kratek. 
Vkrcati se je možno blizu železniške postaje v Kninu. Po zemljevidu sodeč je močan 
izvir same reke kakšna dva dobra kilometra višje; voda je tukaj zato dokaj hladna. 
Reka teče ob robu mesteca in se kmalu za mostom izgubi med grmovjem in drevjem. 
Bistra, polna rastlinja in rib je vseskozi živahna, nikakor pa ne hitra. Desno nas nekaj 
časa spremlja železniška proga, ki se izgublja v predorih. Obdajajo nas s trnjem 
porasli, za kras značilni hribi, rodovitno dno dolinice pa je redko posejano s polji in 
sadovnjaki. Po kakšnih 8 kilometrih vožnje nas vedno močnejši šum pravočasno opozori 
na stari opuščeni mlin in na njegov slap, ki ima v bistvu dve stopnji. Delno smo čolne 
spuščali, delno pa tudi prenašali. Pred slapom je mogoče izstopiti na levi breg; skozi 
trnje je speljana stezica. Vsekakor si velja vse najprej ogledati in se odločiti, upo-
števajoč lastne izkušnje. 
Kakšnih sto metrov pod mlinom je naslednji slap; le-tega je mogoče po kopnem obiti 
z desne strani, zato se bomo s čolni prepeljali na drugo stran; izstopili bomo pred 
slapom. Takoj pod slapom spet zlezemo v čolne. Brzice, ki ne predstavljajo nobenih 
težav; smo spet v mirni vodi. Ob zaselku Marasovine se dolina razširi, rečica pa polni 
akumulacijsko jezero pretočne elektrarne. Tu se konča tudi prvi del poti, preprosto 
zato, ker je vsa voda speljana v predor, ki gre skozi goro, do elektrarne na drugi strani 
hriba. Dno doline je tam nekoliko nižje, zato ima voda zadosten padec. 
Na poti srečamo edino resnejšo težavo: kako spraviti plovila čez hrib na drugo stran. 
Imeli smo srečo. S pomočjo vojakov in njihovega tovornjaka smo spravili vso ropotijo do 
vasi Puljani, kjer je mogoč udoben, nekoliko daljši dostop do reke; Krka se tu razbohoti 
v vsej svoji lepoti. Lepotica je čista, pitna, modrozelena. Prvi redki galebi naznanjajo, 
da se pokrajina odslej spušča proti morju. Dolina se hitro zoži v kanjon, kmalu je v njem 
prostora le za reko in od časa do časa za oaze zelenja. Nikoli še nisem videl toliko 
lokvanjev in metuljev kot prav tukaj. 
Na eni večjih razširitev pridemo kmalu do samostana Krka. Niže od samostana se kanjon 
spet zoži, svet okrog se zapre, obdajajo nas gore, ki s svojimi strminami padajo v vodo. 
Nedostopne utrdbe, ki visijo kakor gnezda visoko v skalah, so bile za skrivališča ubež-
nikov pred Turki. Narava je tu veličastna, čas postane v tej divji lepoti brezpomemben. 
Bučanje vode v daljavi napove konec kanjona in začetek Roških slapov. Reka se razlije 
po več jezikih v majhno jezerce, nekoliko niže pa spet steče. Pred razširitvijo je na 
levem bregu udoben izstop. Glavni slapovi so od tu oddaljeni 10 do 15 minut hoje. 
Vožnjo je možno nadaljevati po enem od jezikov do mostička, ki je speljan čez jezero. 
Tu je možno desno izstopiti, prenesti čoln in ob slapovih spet vstopiti, lahko pa vožnjo 
nadaljujemo čez majhen jez za mostom, do samih slapov, kjer po najprimernejši poti 
spustimo čoln čez enega od slapov (mesta so lahko dostopna in jih je moč igraje 
preplezati). Tukaj se torej Krka čez Roški buk (slap) izliva v Visovačko jezero. Skozi 
krajšo ožino jezera priveslamo do otočka sredi jezera, na katerem je frančiškanski 
samostan z muzejem o zgodovini in razvoju kraja in samostana. Jezero je dolgo kakšnih 
10 km in se konča z največjim slapom, Skradinskim bukom, ki razvejan v stopnjah pada 
v tolmune in bazene, ki jih je voda skozi tisočletja izdolbla v lehnjak in apnenec. Reka 
se tako izliva v morje; do Šibenika je še kakšnih 15 km. 
Kljub temu, da na vsej poti ni nobenih »kajakaških« preizkušenj, to odtehta čudovita, 
pravljično lepa in divja narava. Potovali smo z vlakom. Izhodišče je Knin ali zaradi 
pretočne elektrarne, vas Puljani. Oba kraja sta dosegljiva tudi iz Šibenika. Manjša 
skupina si lahko omisli tudi taksi iz Knina do Puljan (25 km). 515 



»Bil sem na Gorjancih. Govoril sem z mnogimi planinci, pa mi je ostal v spominu pogo-
vor, ko sva s sogovornikom ugotavljala v tistem živžavu vedrino, ugotavljala sva, koliko 
veselih in radoživih ljudi je v gorah. Kaj takega težko kje vidiš. V mestih se zabavajo, 
to je res. Za tako zabavo je potreben pobudnik, sicer je mrtvo, nezanimivo. V gorah pa 
pobudnika ni, vsaj videti ga ni. Gore so to, vzdušje gora je to, to pa je veselo, 
j e o p t i m i s t i č n o . . . « dr. Miha Potočnik 

(Iz knj ige M. Krišlja — Zlata naveza; 
v tisku pri Založbi Obzorja , Maribor) 

d l r a i t ^ S D i K i o w o © a 

PLANINSKA MLADINA — AKTIVNOST 
V LETU 1984 SKOZI ZAPISNIKE 

Vsako leto pokaže planinska mladina na 
srečanj ih, delovnih akci jah, seminar j ih in 
tečaj ih, ki j ih vzorno načrtuje Mladinska 
komis i ja pri PZS, kol iko je pr ipravl jena pla-
ninsko organiz i rano delovati. V roki imam 
na videz nezanimiv šop zapisnikov in po-
ročil. Ker take zapise le neradi prebiramo, 
sem se potrudi l in pr ipravi l za in formaci jo 
uporaben ekscerpt. 
Takole gre po vrst i : Letni tečaj za mladin-
ske vodnike, Bavšica, I. izmena, 30. 6. do 
7. 7. Mladinski vzgojnoizobraževalni center 
je tokrat gost i l 16 tečajnikov, vod ja pa je 
bil Janko Ferl inc. V zapisniku, poroči lu, 
se pr i tožuje jo nad iztrošenostjo šotorov, 
saj služi jo svojemu namenu že šesto se-
zono. Opravi l i so vrsto tur, med drugim 
tudi na Plešivec, 2185 m, Br icel jk , 2347 m, 
Mali Grintavec, 2277 m, Bavški Grintavec, 
2344 m. Tečajn ik i so naloge opravi l i uspeš-
no, uspešni pa so bi l i tudi v teor i j i , k jer 
so se seznani l i s hojo in g ibanjem v gor-
skem svetu, nevarnostmi v gorah, meto-
dami in organizaci jo dela v MO PD in o 
prvi pomoči . Janko Ferl inc v svojem po-
roči lu doda ja : »Tečajnikom želim, da bi 
se č imveč tudi sami izobraževali na planin-
skem področ ju in da bi ostal i vzorni, 
uspešni in pr izadevni mladinski planinski 
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Drugo izmeno, tečaj je bil prav tako v 
Bavšici, od 7. 7. do 14. 7., je vodi l Srečko 
Pungartnik, udeleži lo pa se ga je 28 te-
ča jn ikov iz 19 PD. Zanimiv je sestav po 
posameznih PD. Največ j ih je iz L jub l jane 
in okol ice, potem s Štajerske in Koroške 
ter Pr imorske, svoje »zastopnike« so po-
slali tudi Dolenjc i ter Zasavci, nobenega pa 
ni bi lo z Gorenjskega konca. Tokrat so 
opravi l i tri ture: Dol ič, Br icel jk in Bavški 
Grintavec. Ugotovi l i so, da je tečaj pre-
natrpan, tečajn ik i pa so pokazal i zvrhano 
mero resnosti in prizadevnosti . 
Tu je tudi zapisnik mladinskega delovnega 
tabora na Pologu od 1. 7. do 29. 7. Pla-
nina Polog je letos gost i la kar 56 mladih 
p lanincev iz 20 PD. Delovni »pol igon« pa 
so imel i še na Srednj ic i , Javorci , Kuhinj i , 
Lojah in Utrskem vrhu — vse v okviru 
ZMDA Posočje 84. Vodja je bi l Bo jan 
Brvar. V organizaci j i tabora se je MK pri 
PZS povezala z MDA pri RK ZSMS. Dogo-
vor i l i so se, da so lahko udeleženci sode-
lovali teden, dva, tri al i štiri, kol ikor je 
pač posamezniku ustrezalo. V taboru so 
organiz i ra l i tudi nekatere spremne aktiv-
nost i : tečaj za mladinske planinske vod-
nike, p laninsko šolo, or ientaci jo, tečaj 
prve pomoči , posebne skupine pa so skrbe-
le za špor tno aktivnost, za zabavo in za 
in formaci jo , saj so izdali štir i b i l tene in 
pesmar ico. Opravi l i so 4670 delovnih ur. 
Bojan Brvar navaja v poroči lu, da so »o 



delovanju tabora javnost sprot i obveščali«, 
obiskal pa j ih je tudi predsednik Skupščine 
SRS Vinko Hafner, pa predsednik RK 
ZSMS Andrej Brvar, predstavnik i obč ine 
Tolmin, akc i je Posočje, JLA, SLO in TOK, 
predstavniki TNP, ni pa bi lo predstavnikov 
PZS, razen vod je delovne skupnost i PZS 
Zvonka Gosar ja. 
Od 22. 7. do 29. 7. pa so vadi te l j i or ien-
tac i je in vadi te l j i or ientaci je- t raser j i na 
Igu, v Domu obrambne vzgoje spoznavali 
veščine tudi te planinske aktivnosti . Vodja 
tečaja je bil Mar i jan Leban, navzočih pa 
je bilo 12 predstavnikov 11 PD. Zanimivo 
je, da je bi l to prvi tak tečaj in bo zato 
treba v programu v bodoče še kaj dopol -
niti, spremenit i . 
Naj omenimo še dvoje v idnih akci j Mla-
dinske komisi je PZS. Prva je 9. republ iški 
tabor p ion i r jev planincev v Bavšici od 27. 
7. do 2. 8. Tabor je vodi la Tanja Kocjan s 
svoj im »štabom«. Udeležencev je bi lo 44, 
oblezl i pa so lep kos naših gora. Uspešno 
in posrečeno so razvijal i tudi interesne de-
javnost i , ko so se posebej izkazali bota-
niki, or ientacist i , l i terati in glasbeniki . Iz-
dal i so, kot je s icer navada ob takih 
akci jah, bi l ten RO. 
Mentor j i p laninske vzgoje so se srečal i 
prav tako v Bavšici med 2. in 9. avgustom. 
»Smeno« je vodi l spet Srečko Pungartnik 
s pomočn ik i in reči je treba, da so bil i 
udeleženci izredno delavni. »Taki seminar j i 
so potrebni,« ugotavl ja poročevalec, »ker 
brez ustreznega znanja ni mogoče prevzeti 
odgovornost i pr i vodenju mladine v gore.« 
Udeležencev je bi lo 29 iz 22 PD, v glavnem 
prosvetnih delavcev. Tudi mentor j i so iz-
dal i svoj bi l ten »Kali«, iz katerega smo 
povzeli č lanek Kuharski recept, ki ga ob-
jav l jamo v tej le števi lki PV. 
Ostane nam še dvoje poroči l — letni tečaj 
za mladinske vodnike, III. izmena, vodja 
Franjo Krpač, 9. do 16. avgust, prav tako 
Bavšica. Franjo Krpač, zvesti sodelavec na 
prakt ično vseh pomembnejš ih mladinskih 
planinskih akc i jah v svojem poroči lu ugo-
tavlja, da se je tečaja udeleži lo 23 planin-
cev iz 14 PD, eden pa iz BiH (Treska). 
Zanimivo je, da so vsa letošnja poroči la 
posveti la pr imerno pozornost vremenu, ki 
j im tokrat ni bi lo naklonjeno. Na srečanju 
p ioni r jev p lanincev UIAA v Liechtensteinu, 
bi lo je to med 12. in 18. avgustom, pa je 
Sloveni jo zastopalo t ro je mladih planincev 
— Tone Šeško, Helena Gradišar »in pa 
Vojka Zupančič . Naslednje tako srečanje 
bo v Sloveni j i in sicer pr ihodnje leto na 
V ršiču 

Po zapisnikih in poroči l ih 
gorn jo vsebino povzel F. M. 

KALI 

To je naslov c ik lost i ranega pr i ložnostnega 
biltena, ki so ga izdali udeleženci semi-
nar ja za planinske mentor je v avgustu v 
Bavšici. Navada je že, da take pri ložnosti 
rode tudi bol j al i manj uspele biltene, 

preglede razpoloženja, ki so znači lna na 
planinskih tečaj ih, srečanj ih in seminar j ih . 
Ta poskus sodi med uspelejše, saj na 17 
straneh res znova lahko podoživ imo z 
mladimi p laninc i t isto vzdušje, ki so mu 
pr idaja l i vsak po svoje tudi šegavo-resno 
živ l jenjsko »noto«. Uvodnik je Kugyjev, po-
tem pa si s lede prozni in poet ični zapisi, 
pa tudi dost i šegavih je. Naj prepišemo le 
enega izmed njih. Najbol j duhovit se nam 
zdi, da je: 

Kuharski recept 

»Vzemi 29 enot naslednj ih sestavin: Šta-
jercev, Gorenjcev, Dolenjcev, Pr imorcev in 
še kaj. Vse vrzi v lonec, nato pa posto-
poma dol ivaj vremenoslovje, g ibanje v go-
rah, prvo pomoč, GRS, or ientaci jo in po-
dobne sestavine. Vse skupa j dobro pokr i j , 
da kaj ne izhlapi. Skrbno pazi, da v enako-
mernih presledkih dodajaš tudi izlete po 
gorah, sicer postane jed neužitna. Z ob-
čutkom pr imešaj zač imbe: pr i jatel jstvo, 
tovarištvo, pesmi v jasnih nočeh, igranje 
odbo jke za mal inovec, pri tem pa ne po-
zabi tudi na družabne večere — tu bodi 
previden, ker je ta začimba zelo ostra. 
Pri zač imbah ne skopari , sicer bo jed 
p lehka in bo imela okus po šoli. Vse sku-
paj izboljšaj z okrask i t ipa vodnik, zdrav-
nik in kuharica. 
Sestavine so kuhane v osmih dneh. Dobil 
boš jed, ki se bo kar topi la v ustih. Ostala 
ti bo še do lga leta v spominu, ponekod 
sicer z grenkim pr iokusom, na katerega pa 
lahko mirne duše pozabiš.« 

M. K. 

PLANINSKI TABORI 

Vsako leto j ih je mnogo, bomo rekli. Celo 
vsako leto več in na vseh tabor ih je pri-
jetno. Nabere se dost i spominov, sk lepajo 
se nova pr i jatel jstva, odkr iva jo pa tudi 
gorsko naravo in spoznavajo skr ivnost i na-
rave. Nekaj poroči l smo že objavi l i , tokrat 
pa imamo pred seboj kar cel šop papir ja, 
popisanega z vtisi in spomini s takih pla-
ninskih srečanj . MDO Savinjska — pionir-
ski tabor v Logarski dolini, 19. 7. do 26. 
7., t ret ja izmena. Poroči lo o tem taboru 
je napisala Mar janca Smole s COŠ Kostriv-
nica. Takole piše: »Tret je izmene so se 
udeleži l i p ion i r j i in tovariši iz Prebolda ter 
Rogaške Slatine. Tabor so dobro izkorist i l i , 
saj so se sešli zato, da se nauči jo l jubi t i 
naravo, ohranjat i okol je, da bi se nauči l i 
d iscipl ine, obnašanja, marl j ivost i , da bi 
spoznal i nekaj varovalnih vozlov, da bi 
spoznal i snežišča, mel išča in še kaj.« 
Obiskal i so Matkov kot, potem slap Rinka, 
Okrešel j , Kamniško sedlo, Planjavo. Iz-
pust i l i niso niti Olševe, Bukovnika, Koče na 
Grohatu in — Raduhe. Tik pred koncem 
tabora so bil i tudi na Klemenči jami. 
Poroči lo pa zak l juču je tale misel : »Minil 
nam je eden naj lepših tednov v naših 
gorah.« Na koncu pa najdemo tudi za- 517 



hvalo tovariš ic i Darinki Turnšek, mentor ic i 
PK in vsem, ki so v denar ju pomagal i , da 
je tabor tako lepo uspel. 

Tabor za mlade planince, organizator PD 
Brežice od 12. 7. do 22. 7., Kamniška Bi-
str ica. Bilo je čez 50 udeležencev, opravi l i 
pa so kar precej tur. Bil i so na Vel iki Pla-
nini, na Vel ikem Grintovcu, Ojstr ic i , Brani, 
pa tudi p laninskih veščin so se nauči l i , 
tehniko gibanja, bivakiranje, varovanje itd. 
»Menimo,« pravi jo, »da je planinski tabor 
za nas, ki smo oddal jeni od Alp, ena naj-
pomembnejš ih akci j . Tako omogočamo 
mladim planincem, da spoznavajo naš 
gorski svet.« Pismo, ki ga je napisala 
uredništvu Mari ja Veble, predsednica PD 
Brežice, pa zakl jučuje tale misel: »Mladi 
planinci si tako naberejo dosti bogat ih iz-
kušenj, ki j ih bodo lahko koristno uporabi l i 
ob pohajanju po gorah.« 
Svoj tabor so imeli tudi »Tamovci«. Mla-
dinski odsek PD TAM iz Maribora je za 
svoj mladinski tabor izbral — Trento. To 
je že peti po vrst i . Prvega so imeli v 
Vrat ih, prav tako drugega, t ret j i je mini l na 
Peci, lani je bi l četrt i v Logarski dol in i . 
Tabor i l i so letos v Zadnj ic i , ob Belem 
potoku, torej v delu, k jer v lada že režim 
TNP. Za dovol jenje niso imel i težav, pra-
vi jo. Tabor je bil od 23. 7. do 1. 8., udeleži-
lo pa se ga je 48 planincev. Obiskal i pa 
so izvir Soče, Ml inar ico, Alp inetum Jul iana, 
opravi l i so turo na Pogačnikov dom in na 
Razor, na Špiček in Jalovec, seveda tist i 
nabol j pr ipravl jeni za tako planinsko pot. 
Ušla j im tudi ni Mojstrovka, pa Prisojnik 
so videl i z vrha in seveda — sam Tr ig lav. 
»Zakl juč im lahko svoje poroči lo tako,« 
pravi Branka Flisar, ta jn ica PD TAM iz 
Maribora, »da je bilo lepo, pr i jetno, pa bi 
rada, če bo zdravje, tabor i la tudi v pri-
hodn jem letu.« 

M. K. 

MLADI SO TABORILI 
V LOGARSKI DOLINI 

V meddruštvenem odboru planinskih dru-
štev Savinjska, katerega sedež je sedaj 
v Cel ju, je odbor za de lo z mladino že 
drug ič uspel organiz i rat i poletni p ionirsk i 
p laninski tabor ob Domu planincev v Lo-
garski dol ini . 
Od 5. ju l i ja do 2. avgusta so se zamenjale 
št i r i skupine. Starejši p laninci so skrbel i za 
p laninsko mladino, j im razkazali čudovi to 
oko l ico v Logarski dol in i in j ih mnogo 
nauči l i o gorskem svetu. 
Vsaka skupina je organiz i ra la več eno-
dnevnih in dvodnevnih izletov. Pionir j i PD 
Zabukovica, PD Šent jur pri Celju, PD 
Rogaška Slat ina in Prebold so odšl i v 
Luče—Loko—Raduho—Groha t in v Bu-
kovn ik—Olševo—Potočka zi ja lka—Sv. Duh 
—Tr i sestre—tabor in narobe^ — PD 
Žalec — planinska skupina O š Šempeter, 
AERO Šempeter, Vitanje, Tabor, pa z Rogo-
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Škar je—Klemenča jama—tabor . Mladi iz 
Prebolda, Rogaške in lani še z Laškega, 
so se med letom srečal i kar tr ikrat, letos 
pa se je vel ika večina spet zbrala v ta-
boru. 
Izredno požrtvovalna so bi la vodstva iz-
men, še posebej Milan Polavder, Andre j 
Kuzman, Andrej Gošnjak, Tone Leskovec 
— vodje izmen in tudi drugi. 

AMATERSKI ALPINISTIČNI 
IN GORNIŠKI FILM 

Pod okr i l jem komisi je za kul turno dejav-
nost pri PZS smo 13., 14. in 17. septembra 
organiz i ra l i pregled amaterskih f i lmov z 
alp in ist ično in drugo gorniško vsebino. 
Nekakšna prva se lekc i ja domačega ama-
terskega gorniškega f i lma, kar načr tu jemo 
v l jubl janskem Cankar jevem domu. Rezul-
tat je bi l presenetl j iv in vzpodbuden. Med 
našimi alpinist i je nekaj od l ičn ih f i lmsk ih 
amater jev, saj so nj ihovi f i lmi na taki 
kvali tetni višini, da bi lahko konkur i ra l i pri 
izboru za f i lmski festival v Trentu. Tak 
je f i lm Vanje Mati jevca Lotse, pa f i lm 
Aconcagua Petra Podgornika, Bešl inovi 
Andi, pa f i lmi Otona Naglosta itd. Škoda, 
da za tovrstno umetnost pri nas ni dost i 
posluha. Dokumentarni a lp in ist ični f i lm je 
bogastvo, prav gotovo pa tudi posebna 
»veja« naše kulturne dediščine. Toda s temi 
amaterskimi f i lmi nimamo kaj počet i ! 
Ležijo po omarah doma, v id i jo j ih le pr i -
jate l j i , AO, ni pa nobene vzpodbude za 
avtor je, ne mater ialne podpore, saj si drag 
material kupuje pač vsak sam iz svojega 
žepa. Če si odmis l imo nekatere skupne 
slabosti (predolgi kadri in že obdelana 
šablona ekspedic i jsk ih f i lmov, ko se za-
čenja jo z letal iščem, z letalom in poletom), 
ki bi j ih bi lo moč odpravi t i s s t rokovno 
pomoč jo pok l icn ih f i lmarjev, so si avtor j i 
in nj ihovi f i lmi prisluži l i spošt l j ivo in upo-
števano mesto v domačih logih, z na jbol j -
šimi med n j imi pa lahko mirno sodelu jemo 
na mednarodnih srečanj ih. 

Janez Bizjak 

IZLET NA BOČ 

Jutro je pravkar vstalo izza gore, ko smo 
se otovor jeni z nahrbtnik i nameni l i t ja 
daleč na Štajersko. Ob šestih je pr ipel ja l 
avtobus. Med prer ivanjem smo zasedl i vsak 
svoje mesto, nato pa je avtobus odpel ja l . 
Drveli smo čez drn in strm in vse bol j smo 
se bl ižal i našemu končnemu ci l ju — Boču. 
Res, da nas je do lga in naporna vožnja 
utrudi la, vendar smo rade vol je nadal je-
vali pot, da se spopr imemo s samim vrhom 
(980 m). Čeprav vrh ni v isok, se je pot 
strmo vzpenjala. Še sama ne vem, kol iko 
časa smo hodil i , ko smo zagledal i p laninski 
dom na Boču. Od vesel ja bi najraje po-
skoči la, vendar sem nazadnje ugotovi la, 
da se prehitro vesel im. Do vrha je bilo še 
dobro uro hoda. Kmalu smo zagledal i stolp, 



s katerega je zelo lep razgled po okol ic i . 
Prehitro je mini l čas, ko smo se moral i 
vrni t i v Zgorn je Pol jčane, ker nas je čakal 
avtobus, iše prej pa smo si ogledal i zašči-
teno cvet ico VELIKONOČNICO. Nazaj gre-
de smo se pogovar ja l i in si pr ipovedoval i 
smešnice. Nič nismo čut i l i utrujenost i pa 
čeprav smo vel iko prehodi l i . 
Vozil i smo se še dolgo, ko smo se s lednj ič 
ustavil i v domačem kraju. Prav gotovo si 
je vsak zaželel, da bi bi lo še vel iko več 
takih izletov, na kater ih bi spoznaval i le-
pote naše domovine. 

Planinski krožek OŠ Dobravl je 

ZNAČKE ISTRSKE PLANINSKE POTI SO 
DOBILI TUDI PLANINCI IZ TRSTA 

8. septembra so št i r je tržaški p laninci , č lani 
SPDT, v Račj i vasi prejel i značko IPP 
»Labinska republ ika«. To so: Pino Roje, 
Mar jan Mil ič, Pavel Raseni in Franc Arma-
ni. Predstavniki SPDT so ob tej pr i lož-
nosti povabi l i p lanince-železničar je iz Za-
greba, naj obiščejo nj ihov dom v Ju l i jsk ih 
Alpah, medtem ko so j ih Zagrebčani po-
vabi l i na Medvednico in v Samoborsko 
gor je. 

Po zapisu J. Sakomana iz Zagreba 
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Sušnik, F. in sodelavci, 1984: Baldrijan. 

FOLIA SCOPOLIANA. 

Državna založba Slovenije, Ljubljana. 

Državna založba Sloveni je in tovarna LEK 
sta začel i izdajat i knj ige o zdravi ln ih 
rastl inah. Zb i rko so poimenoval i FOLIA 
SCOPOLIANA po zdravniku in naravoslov-
cu iz Idr i je I. A. Scopol i ju (1723—1788), 
začetniku znanstvene botanike in zoologi je 
v naših kraj ih i n avtor ju dveh pomembnih 
del FLORA CARNIOLICA (1760, 1772) in 
ENTOMOLOGIA CARNIOLICA (1763). Pri 
rastl inah, ki j ih našteva i n opisuje, 
omenja tudi nj ihovo uporabo v zdravi lstvu. 
Prav zato ti l isti nosi jo njegovo ime. Gla-
si lo s podobnim naslovom SCOPOLIA od 
leta 1978 izdaja Pr i rodoslovni muzej Slo-
venije. 
Prvi Scopol i jev list nam predstavl ja bal-
dr i jan (Valer iana officinalis) z barvno fo-
tograf i jo, s s lovenskimi krajevnimi imeni 
in imeni v tu j ih jez ik ih i n s kratko osebno 
izkaznico: droga, učinkovine, uporaba, uči-
nek, indikaci je, kont ra ind ikac i je , stranski 
učinki, odmerk i in shranjevanje. Mono-
graf i ja se nadal ju je z osnovnimi botanič-
nimi podatki , s kemi jo, farmakologi jo , kli-
n ičnimi raziskavami, uporabo, pr idelova-
njem, zgodovino in l i teraturo. Včasih suho-
parne števi lke in formule popestr i jo citat i 
iz Scopol i jeve Kranjske f lore. Zvezek so 
pr ipravi l i s t rokovnjak i razl ičnih prof i lov in 
v n jem zbral i na jpomembnejša odkr i t ja 
zadnj ih 25 let. FOLIA SCOPOLIANA so na-
menjena zdravn ikom in farmacevtom, šo-
lam, pr ide lovalcem zdravi ln ih rastl in in 
vsem tist im, ki j ih te rastl ine, nj ihova upo-
raba in uč inkovine zanimajo. 
Scopol i jev i l isti v poplavi najrazl ičnejše 
l i terature o zdravi ln ih rast i lnah izstopajo 
zaradi strokovne in korektne predstavitve 

posamezne rastl ine. . . . „ 
Nada Praprotnik 

SKRB ZA ČISTE PODZEMELJSKE JAME 

Poljski jamar j i si že nekaj let pr izadevajo, 
da bi bi le podzemel jske jame v Tatrah 
čiste. V ta namen so organiz i ra l i že tudi 
več ustreznih akci j . Tako so spomladi letos 
očist i l i podzemel jsko jamo Mietusia, ki je 
s svoj imi 9065 metri druga najdal jša jama 
v Tatrah. Pod vodstvom Rafala Kardasa je 
35 č lanov in č lanic de la lo kar tr i tedne, 
kajt i j ama je na nekater ih mest ih zelo 
težko dostopna. Iz ijame so spravi l i več 
kot tono smeti in odpadkov in j ih odnesl i 
v dol ino. Poleg navadnih odpadkov, kot so 
prazne konzerve, stare bater i je, posoda za 
kuhanje, stari čevl j i itd., j e bi lo v jami 
tudi mnogo »spominkov« še iz časov, ko 
so jo odkr ival i — več sto metrov telefonske 
žice, dve vodni črpalk i , dva železniška 
pragova, dvajset metrov dolg jek len i me-
ri lni t rak in drugo. Ob vsem tem pa je 
razveselj iva ugotovitev, da večina odpadkov 
izhaja še iz petdeset ih let, pa čeprav se je 
število obiskovalcev v zadnj ih let ih zelo 
povečalo. To je gotovo tudi rezultat tega, 
da je zavestna skrb za oko l je v zadnjem 
času mnogo večja. Jamar j i so s icer že 
od nekdaj čuti l i potrebo po čistem pod-
zemel jskem svetu, vendar so se navadno 
zadovol j i l i s tem, da so prazno konzervo 
ali s tek lenico skr i l i kar pod skalo, to pa 
danes seveda ni več dovol j . 
Jamo Mietusia so odkr i l i leta 1936, vendar 
še do danes ni povsem raziskana. Deloma 
tudi zato ne, ker ter ja jo raziskave po-
gosto tudi dolge podzemel jske bivake, 
kajti dostop v njene labir inte je vse prej 
kot lahak. 

j n 

(prevod Z. Z.) 



IL CARSO ISONTINO 

Goriška sekci ja I ta l i janskega alpinist ične-
ga k luba (CAI) je bi la ustanovl jena leta 
1883. Stoletnico so pr i društvu, ki ga 
v zadnj ih let ih uspešno vodi skupina mlaj-
ših 'in zelo delovnih l judi, počast i l i z raz-
l ičn imi pobudami. Tako so organiz i ra l i 
samosto jno alpin ist ično odpravo v Ande, 
pr ipravi l i vrsto kul turnih in družabnih p r i -
reditev, obnovi l i nekaj gorskih poti itd. 
Ob stoletnic i pa sta izšli tudi dve zani-
mivi publ ikac i j i , od katerih posebej izstopa 
knj iga II Carso Isontino. Gre za nekakšen 
zbornik (v i tal i janščini), posvečen Goriš-
kemu Krasu, gr ičevnatemu območ ju med 
Trž ičem in Gor ico na eni strani ter državno 
mejo in Furlansko ravnino na drugi strani. 
V bistvu gre za geografsko zelo majhno 
območ je , vsega nekaj deset kvadratnih 
k i lometrov, ki pa je izredno zanimivo tako 
za geologa, kot za zgodovinar ja , za bota-
nika in zoologa in ne nazadnje za etnolo-
ga. 
2e na zunaj je zbornik — predstavi l i so 
ga letos maja na posebni slovesnosti v 
deželnem avdi tor i ju v Gor ic i — zelo 
vabl j iv, z barvno sl iko kraške pokraj ine 
v jesenskih barvah. Sicer pa je knj iga 
bogato opreml jena z barvnimi in črno-bel i -
mi posnetki ter r isbami. Članke z razl ičnih 
področ i j je pr ispevalo dvajset avtor jev, ne-
lahko koord inaci jsko delo je opravi l LUigi 
Medeot. Kar vel ja posebej omenit i , je 
delež slovenskih avtor jev. Tako je prof. Pav-
le Merku prispeval dal jš i č lanek o l jud-
skem izroči lu, prof. Mi lko Rener o kraški 
hiši in arhi tektur i nasploh, Vlado Klemše 
pa zapis o ledinskih imenih na Gor iškem 
Krasu z navedbo kakih 600 imen, razde-
l jenih po posameznih vaseh in zaselkih. 
Pomemben je delež slovenskih avtor jev 
tudi pri s l ikovnem gradivu. Precej fotogra-
f i j sta pr ispevala Zdenko Vogr ič in Karlo 
Ferlet ič. 

V zborn iku so objavl jeni , poleg krajšega 
uvoda, še članki S. Tavana, F. Fort i ja 
(Kraški pojavi in hidrologi ja) , F. Cucchi ja 
(Geomorfo log i ja Gor iškega Krasa), S. Pol-
l i ja (Kl imatski pogoj i) , L. Poldini ja (Flora), 
B. Perca (Gobe), S. Dolceja (Plazilci), U. 
Fur lani ja (Oris prazgodovinskega obdobja 
na Krasu), V. Tomadina (Srednjeveška 
keramika), C. Medeota (O vojaških spopa-
d ih in nasploh vojnih dogodkih) , R. De-
rossi ja (Kras v i tal i janski l i teraturi), M. 
Malni — Pascolett i (Kras in l ikovni ustvar-
ja lc i ) , C. Macor ja (Kulturna kraj ina), M. 
Gal l i ja (Kartograf i ja), G. Canciana (Jame), 
A. Duca (Dvanajst sprehodov po Krasu). 
Knj iga obsega nad 400 strani srednjega 
formata. Prav gotovo predstavl ja prvi in do 
zdaj najbol j popoln opis Gor iškega Krasa. 

520 čep rav je pisana za povprečnega bralca, 

ne kaže podcenjevat i n jenega znanstvene-
ga pomena. Pa še na nekaj ve l ja opo-
zor i t i : obravnavano področ je spada skoraj 
v celot i k s lovenskemu etn ičnemu ozemlju. 
Ta znači lnost dovol j jasno (in objekt ivno) 

RAZSTAVA SLIK UDELEŽENCEV 
TREH PLANINSKIH SLIKARSKIH 
KOLONIJ NA JESENICAH 

Osnovna naloga delovanja planinske orga-
nizaci je je vsekakor razmah planinstva na 
vseh področ j ih . Poleg te osnovne dejav-
nosti nekatera društva vk l juču je jo v svoje 
delo tudi kul turno delovanje kot so pevski 
zbori , glasbene skuoine in podobno. 
Leta 1970 je Planinsko društvo Jesenice na 
pobudo takratnega tajn ika Stanka Ravni-
kar ja organiz i ralo na Vršiču prvo s l ikarsko 
koloni jo. Vso pomoč pa mu je nudi l do lgo-
letni predsednik Planinskega društva Je-
senice Janez Košnik. K sodelovanju so 
povabi l i s l ikarski odsek »Dolik«, ki de lu je 
v okviru » DPD SVOBODA Tone Čufar, Je-
senice« zato, da bi razširi l i p laninsko sl i-
karstvo, ki ima bogato t rad ic i jo . Namen 
organiz i ranja sl ikarske koloni je je tudi bil, 
da bi del ustvar jenih umetnin zbral i za 
bodoč i planinski muzej. Skupaj z vodstvom 
odseka Dolik so zaoral i ledino in prva 
skupina s l ikar jev l jubi tel jev gora je odšla 
na Vršič. K sodelovanju so povabi l i zna-
nega s l ikar ja kra j inar ja Ljuba Ravnikar ja iz 
Kranja. Udeleženci prve s l ikarske ko loni je 
na Vršiču so bi l i : France Kreuzer, L jubo 
Ravnikar, Janko Korošec, Pavel Lužnik, 
Tone Tomazin in Tine Markež. 
Razen leta 1971, ko zaradi tehničnih raz-
mer ko loni je ni bi lo, je letos svoje 
p lodno delo opravi la skupina s l ikar jev že 
št i r inajst ič. 

Planinskem društvu Jesenice se je leta 
1980 pr idruži lo še Planinsko društvo Dovje-
Mojst rana z organizaci jo s l ikarske koloni je 
v Vrat ih. Člani odseka Dolik Jesenice na-
dal ju je jo delo sl ikar jev, ki so z vel ik im 
uspehom upodabl ja l i naš gorski svet na 
Gorenjskem, Valent ina Hodnika-Bavanta 
iz Bohinja, Ljuba Ravnikarja, pa Kamniških 
Koželjev in mnogih drugih. 
V petek, 24. avgusta 1984, so v razstavnem 
salonu Dolik na Jesenicah odpr l i razstavo 
slik udeležencev planinskih s l ikarsk ih ko-
loni j »Vršič 1983 in 1984« ter »Vrata 1984«. 
Za razstavo so svoja dela pr ispeval i : ude-
leženci s l ikarske koloni je Vršič 1983 in 
1984: Peter Adamič , Rudolf Arh, Danica 
Bem-Gala, Mi lo jka Bozovičar, Nika Hafner, 
Leon Koporc, Helca Krasnik, France Kreu-
zer, Ernest Krnaj ič, Pavel Lužnik, Ferdo 
Mayer, Ani ta Napred, Stane Oblak, Mirna 
Pavlovec, Franjo Smolej , Tone Tomazin, 



Jože Trpin in Daniel Tujdina. Udeleženci 
s l ikarske ko loni je v Vratih 1984: Ivanka 
Arzenšek, Fran Berce, Nika Hafner, Leon 
Koporc, Helca Krasnik, France Kreuzer, 
Ferdo Mayer,_Franjo Smolej , Vida Stember-
ger, Ernest Špi ler, Tone Tomazin in Mar-
jan Zidanek. 
V imenu Planinskega društva Jesenice in 
Planinskega društva Dovje-Mojstrana se 
je ob otvoritvi razstave zahvali l vsem 
č lanom Dolika in ostal im udeležencem, ki 
so sodeloval i na s l ikarskih koloni jah na 
Vršiču in Vrat ih, predsednik Planinskega 
društva Jesenice. 

Pavel Dimitrov 

GLAS GORA 
julija 1984, št. 1 

Glasi lo, ki ga je izdalo PD Kamnik, mladin-
ski odsek, v svojem uvodniku razloži na-
men in pomen tega dogodka, ko žele izda-
jate l j i z nj im vzgajat i , obveščat i in raz-
vedrit i . Uredniški odbor si je torej zastavil 
nalogo, ki naj bi bi la tako rekoč zapisana 
v rednih delovnih dogovor ih kamniške pla-
ninske mladine. 2e navedba, da gre za 
prvo števi lko, da slutit i , kako resno so 
delo zastavil i . Sprehod po vsebini pove, 
da ne gre zgol j za planinsko mladino, pač 
pa sploh za planinsko dejavnost kot tako, 
saj na jdemo sestavke, ki razlagajo odnos 
do narave (Narava mi je najbol jša pri ja-
tel j ica, A l jana Golob) predstavl ja jo AO 
Kamnik, potem odsek za varstvo narave 
in gorsko stražo, propagandni odsek ob-
jav l ja načrt izletov v letošnjem letu, 
navzoči so tudi zmajar j i . Z anketo žele 
vzpodbudi t i še druge, da bi se vk l juč i l i 
v enega izmed odsekov PD Kamnik. Gla-
silo dopoln ju je Poroči lo o delovanju PŠ 
na OŠ Frana Albrehta (Pavle Kobi lšek), 
Dani lo Golob pa v l i terarnem poskusu po-
doživl ja svoj plezalni vzpon v Kalški gor i . 
Prakt ično branje je Dvanajst pravil za 
izlete v hribe, V strehi sveta pa zvemo 
vse najnovejše o znani Ospovi Pakovi 
strehi (Dare Božič), glasi lo zakl jučuje pr i -
poroči lo knj ige Marka Twaina Jenki na 
dvoru kral ja Ar thur ja , in Križanke. Vmes 
pa na jdemo od lomke iz svetovne in doma-
če l i terature (Mark Tvvain, Bogo Flander-
Klusov Joža, Oton Zupančič, Josip Murn 
in W. Shakespeare.) 

M. K. 

PREGLEDNA KARTA 
OBČINE CELJE 

Geodetska uprava obč in Cel je in Laško je 
dala septembra 1984 v prodajo pregledno 
karto občine Cel je, naklada 3000 izvodov 

v tur ist ični izvedbi. Na vol jo je pri Tur i -
s t ičnem društvu Celje (Tomšičev trg 7, 
63001 Cel je p. p. 94, cena 200 din). Na 
karti je prvič vrisan del Savinjske planin-
ske poti od Šmohor ja (žal posebej planin-
ski dom ni označen, kot tudi ni na pre-
gledni karti obč ine Laško, 1982, drugih 
pa je precej označenih, tudi zunaj meje) 
čez Laško, Tovst (834 m), Ramanco 
(781 m), Kr ižpot je, k jer stoj i spomenik Celj-
ski četi, mimo Doma na Resevni, Šent jur ja, 
Gor ič ice, kjer se križa s pot jo XIV, š k o f j e 
vasi, mimo Šmart inskega jezera na Goro 
(569 m) do V. Pirešice. Vrisana je pot 
Celjske čete, vendar ne po njeni prvotni 
trasi mimo Plavčevega mlina in Langer-
jevih peči (PV 1981/438). Na mlinu je še 
vedno obledela smerna tabla »Pot 1. cel j -
ske čete«. Ob odkr i t ju spomenika Cel jsk i 
četi je izšla tudi knj iž ica — Lojze Požun: 
Celjska part izanska četa in njeno obdobje, 
Cel je 1976. Sedanja trasa pa drži po »do-
lini spomenikov« do Šent jur ja. Pot 
XIV. divizi je, ki je letos dobi la vodnik in 
dnevnik, je vr isana o d sv. Petra skoro do 
dol ine Pake. Del te trase je tu, kot v vod-
niku, napačno Vrisan, čeprav je bi la skica 
vrisana pravi lno. Pri Gor ič ic i gre pot samo 
čez cesto ob vzhodni strani r ibnika na Fed-
l ina in med zadnj ima r ibnikoma (od treh v 
vrsti nad cesto) na vzhod in dal je za Cero-
vec. Gre nad avtocesto in z nadvoza je 
zelo lep razgled v smeri, kjer gre cesta; 
onstran pa je boln išnica »ZIMA«. Škoda, 
da niso vrisani še s imbol i za spominska 
obeležja. Na Paškem Kozjaku gre sedanja 
trasa poti nekako od Tonača na vrh Basa-
lišča (1272 m). Tudi s spodnje, vrisane, je 
odcep tam nekje mimo Štrukl ja na vrh, 
vsaj tako j e razbrati z obledele smerne 
table na l ipi pred domači jo . Naprej gre 
po slemenu, kot je vrisana pot z Vi tanja čez 
vrh. Spodnja pa je stara trasa, pa je tudi 
pr i jetna hoja, le obvezni žig z vrha nam 
uide. Sicer v drugi občin i in del po mej i 
drži s Črnove mimo Vovka na Temenjak in 
Vinsko goro, Osvečana na Ramšakov vrh 
(970 m) in Radojč (937 m) pot planinske 
sekci je TVD Partizan Vinska gora. Ali v 
spodnjem koncu ni označena planinska 
pot iz Petrovč, bol je Liboj mimo Klepa, 
Cajner ja , Šnajcer ja , k jer se pod nj imi 
pr ik l juč i pot s Tremar i j oziroma mimo Pod-
kor i tn ika na Šmohor. Tudi s Štor na Ra-
mance ni vr isane poti . Škoda je, ker 
samostojne p laninske karte za ta predel 
še zlepa ne bomo dobi l i . Vsekakor pa je 
karta zelo dobra in bo s pomočo pisa-
nega planinskega vodnika (Po Posavju in 
SV Slovenija) od l ično rabi la za hojo po 
tem predelu. 

B. J. 
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KRONIKA POMEMBNEJŠIH VZPONOV 
DO 30. 9. 1984 

ITALIJA 

Zahodne Julijske Alpe 
27. 8., S stena Vevnice, GoMijeva smer: 
VI—, A0/V, 600 m, 1. ŽP Ana Mažar—Sanja 
Vranac in Lidi ja Honzak—Vlasta Kunaver 
28. 8., S stena M. Kor i tn iškega iMangarta, 
Desna Piussi jeva smer: VII—, V I + / V I , 
750 m, 1. JPP Pavle Kozjek (—Peter Pod-
gornik) 
1. 9., S stena M. Kor i tn iškega Mangar ta , 
F lamingo: VI/V, 550 m, 7 ur, PrV Nives 
Miro i—Peter Podgornik 
1. 9., S stena M. Kori tn iškega Mangarta, 
Severni raz (Gi lbert i) : V + / I V — V , 800 m, 
1. JSP Fil ip Bence 
2. 9., S stena Roba nad Zagačami, Pri ja-
te l jska smer: VI/V, A0, 430 m, 10 ur, PrV 
Fil ip Bence—Peter Podgornik 
2. 9., S stena Divje koze, Lepa noga: VI/V, 
600 m, 8 ur, PrV Janko Humar—Marko Ko' 
goj 

Dolomiti 

18. 8., JZ stena Tofane di Roses, JZ raz: 
V I + / V — V I , 450 m, 1. JPP Igor Kalan—Jože 
Povšnar 
27. 8., Rotvvand, Spominska smer Her-
mana Buhla: VIII/VII, 450 m, 1. JPP Srečo 
Rehbeger (—Bine Šter) 
29. 8., Cima Scotoni, Smer Lacedel l i—Ghe-
d ina—Lorenz i : V I I I / V I I + , VII, 470 m, 2. JPP 
Srečo Rehberger (—Bine Šter) 
30. 8., J stena Tofane, Smer Costant in i— 
Apol lon io: V I I + /V I—VI I , 450 m, 3. JPP Sre-
čo Rehberger (—Bine Šter) 
1. 9., S stena Zahodne Cine, Smer Cassin— 
Ratti: VII I—/VII , 500 m, 2. JPP Srečo Reh-
berger (—Bine š ter ) 

ROMUNIJA 

9., Področ je Bucega, Fisura albastra: 
V I + , A,, 350 m, 1. JP Alenka Jamnik— 
Stane Mokotar 

Julijske Alpe 

16. 8., S stena Triglava, Helba s Čopovim 
stebrom: VI, A, , 1005 m, 4. SP te kombina-
ci je Silvo Karo 
18. 8., S stena Triglava, Kunaver—Drašler 
v Sf ingi: V I I + / V I I — , 270 m, 3. PP Slavko 
Svetičič (—Ivan Menard) in 30. 8., 4. PP 
Andrej Kmet (—Dare Juhant) 
18. 8., ;S stena Stenarja, Direktna smer : 
VII—j—/VIl—, VI, 600 m, 4. PP Pavle Koz-
jek (—Andrej Beg) 

21. 8., SZ stena Vršaca, Smer mladost i : VII 
400 m, 1. PP (5. P) Stavko Svet ič ič (—Ivan 
Menard) 
22. 8., S stena Travnika, Var ianta: VI4- . 
850 m, 1. 2P (PP) Lidi ja Honzak—Vlasta 
Kunaver 
30. 8., S stena Triglava, Helba: V l l l /V i , 
306 m, 1. PP or ig inala Matej Banič (—Aleš 
Šega) in 1. 9., 2. PP or ig inala Stane Mo-
kotar s soplezalcem 
31. 8., S stena Vel ikega Draškega vrha, 
V ik tor i ja : V, VI, A,, 600 m, 1. SP Fil ip 
Bence 
31. 8., S stena Bavha (Loška stena), Ste-
č ina: V—VI, A,, 450 m, 11 ur, PrV Edo 
Kozorog—Igor škamper le 
8., S stena Planje, Obraz: V I — / + . A,, 
500 m, 1. P Rado Fabjan—Igor Škamper le 
31. 8., S stena Škrlat ice, Barbkina smer : 
V-j-, A,, 600 m, 1. P Rado Fabjan—Igor 
Mezgec—Igor Škamperle 
8., S stena Rogl j ice, Črni kot: V-|-
Ai / lV, 600 m, 1. P Rado Fabjan—Igor Mez-
gec—Igor Škamper le 
8., S stena Malega Oltar ja, Severni ste-
ber: VI—, 450 m, 2. PP (5. P) Bogdan 
Biščak—Igor škampe r l e 
1. 9., S stena Rakove špice, Švicarska 
smer: V I I — / V l - f , 500 m, 1. PP Jože Povš-
nar (—Igor Kalan) in 2. 9., 2. PP Rado Fab-
jan—Igor Mezgec 
1. 9., S stena Rogl j ice, Be lak—Manf reda: 
V + , 600 m, 1. P (1. PP) Rado Fabjan— 
Igor Mezgec 
2. 9., S stena Šit, Steber Šit: IX/VI, 540 m, 
PP z »rdečo piko« Silvo Karo (—Franček 
Knez) 
3. 9., S stena Šit, Diret is ima: V I I + / V I I , VI, 
550 m, 10 ur, PrV Silvo Karo—Franček 
Knez 
4. 9., S stena Široke peči, Kr iv ic—Cedi l -
n ik : VI, A2, 400 m, 1. SP (2. P) Tomo Česen 
4. 9., S stena Široke peči, Juvan—Šteb la j : 
V i l—/VI , 600 m, 1. PP (2. SP) Tomo Česen 
15. 9., S stena Vel ikega Draškega vrha, 
Skra jno levi steber: V + , A,, 400 m, 1. SP 
Fil ip Bence 

Kamniške in Savinjske Alpe 

16. 8., S stena Planjave, Glava: VI I—/VI, 
100 m, 1. PP Srečo Rehberger (—Igor 
Kalan) 
18. 8., S stena Dolgega hrbta, Š imenc— 
Škar ja : V I I + , 550 m, 2. PP Srečo Rehber-
ger (—Bine Šter) in 19. 9., 3. PP Matej 
Banič (—Aleš Šega) 
19. 8., Golar jeva peč. Orlovska smer: IX—/ 
VIII, VII, 270 m, 1. PP Silvo Karo—Franček 
Knez 
19. 8., S stena Dolške škrbine, Č ingulmaki : 
VI, A, / IV—V, 350 m, 5 ur, PrV Srečo Reh-
berger—Bine š te r 



8., SZ stena Vežice, Spodaj Pasja—zgo-
raj Zajeda usmi l jen ja : Vl l l /VI - j - , VI, 200 m, 
1. PP te kombinac i je Tadej Slabe (—Andre j 
Kokal j) 
8., S stena Dolške škrbine, Zavrnikova 
smer : V I + / V — V I , 350 m, 5. PP Stane Mo-
kotar (—Romana Tomšič) 
13. 9., S stena Storžiča, Lomska smer: VII/ 
VI—, 150 m, 1. PP Srečo Rehberger (—Nu-
ša Romih) 
15. 9., S stena Dolške škrbine, Maturantska 
smer: V l - f / V I , 350 m, 2. PP (3. P) Miha 
Kuhar—Bine Šter 
9., SZ stena Jezerske Kočne, Spominska 
smer dr. Chodounskega: VII—/VI, 250 m, 
2. PP Davo in Luka Karničar 

Bosna in Hercegovina 

2 4 . - 2 6 . 8., Izgor je la gruda: A2—A3 , VI, 
380 m, 28 ur, PrV Dragan I l ič-Mukr im Šišič 

Legenda: 

PrV — prvenstveni vzpon 
1. P — prva ponovitev 
1 .PP — prva prosta ponovitev 
1 .JPP — prva jugoslovanska prosta po-

novitev 
1 .SP — prva solo ponovitev 
1 .JSP — prva jugoslovanska solo pono-

vitev 
1 .ŽP — prva ženska ponovitev 
1. JP — prva jugoslovanska ponovitev 

Kroniko ob jav l jamo že nekaj časa in na 
splošno veselje, saj zapoln ju je vrzel, ki 
smo jo čut i l i nekaj let. Pogrešamo pa do-
polni l (manjkajo datumi in podobni po-
datki) in korektur ! Prav gotovo n imamo za 
vse smeri dovol j popoln ih podatkov o po-
novitvah, poznavalci posameznih področ i j 
bi lahko posredoval i popravke. Enako velja 
tudi za ocene. Morda boste ugotovi l i , da 
nam je pri pr ipravi te kronike kaj ušlo . . . 

INDOK SLUŽBA PZS 
Tomo Česen 

»NAJVEČJE PUSTOLOVŠČINE 
V HIMALAJI« 

Jul i ja in avgusta 1984 je pol jska TV pred-
vajala izredno f rancosko seri jo »Les gran-
des adventures de l 'Himalaya«, režiser ja 
Daniela Costel le in scenarista Maur ica 
Herzoga. Ta prepr ič l j iva ser i ja je obdelala 
na kratko zgodovino himalaizma z odl ič-
nimi komentar j i in vel iko lepih posnetkov 
starejš ih ekspedic i j . Zal pa je bila ta zgo-
dovina strnjena le na zahodno področ je , 
torej na vodi lne sile, na Vel iko Bri tani jo, 
Franci jo, Japonsko, Itali jo, Nemči jo in ZDA. 
M. Herzog ni nit i omeni l spremembe na 
himalajsk i sceni zadnj ih 15 let. Od leta 
1969 se uvrščajo med pomembne obisko-
valce h imala jsk ih vrhov Češkoslovaška, 

Poljska, Jugoslavi ja, Špani ja, zadnja tr i 
leta tudi Bolgar i ja in SZ. 
V zgodbi o Everestu »Le toit du monde« 
se je f i lm naslanjal predvsem na nepo-
membno japonsko odpravo, ne da bi sploh 
omeni l na pr imer zgodovinski dogodek, ko 
je leta 1979 predstavl ja l jugoslovanski Za-
hodni greben na Mont Everestu eno naj-
zahtevnejših plezari j na svetu; ali pa prve-
ga z imskega vzpona 1930, ki so ga opra-
vili Pol jaki. 

V poroči lu o borbi na Makalu ju je nada-
l jevanka slavi la f rancosko odpravo, povsem 
pa je pozabi la na jugoslovansko in češko 
smer. Edino pol jsko epizodo predstavl ja 
kraterk intervju z VVando Rutkievvicz »Des 
femmes dans l 'Himalaya«, Jugoslavi je in 
Češkoslovaške pa, kot da ju n i . . . 
Ignoranca ali nevoščl j ivost avtorjev f i lma? 
Ali obo je hkrat i? Sicer zanimiva TV seri ja, 
je torej predstavl ja la le slabo obdelano 
zgodovinsko sporoči lo . 

jn (prev. Irena Komprej) 

NOVE OMEJITVE V NEPALU 

Da bi lahko ustregli vse števi lnejšim pri ja-
vam za izvedbo ekspedic i j , se je nepalsko 
ministrstvo za tu jsk i promet odloč i lo za na-
dal jn jo poostr i tev predpisov. Vse odprave, 
ki bi se pr i javi le, so zdaj dolžne uredit i vse 
potrebne formalnost i v 4 mesecih. V dose-
danj i praksi je bi lo mogoče ci l je — zgolj 
z imenom gore in želene smeri — rezer-
virat i za dal jš i čas. Vrh so za takšno od-
pravo rezerviral i tudi tedaj, če si je od-
prava premisl i la in v napovedani sezoni 
sploh ni prišla. Podrobnost i o novih ome-
j i tvah bodo izšle v na novo nat isnjenih 
pravi l ih. Za organizator je odprav bodo 
nove do ločbe gotovo pomeni le dodatno 
težavo, čeprav je gotovo, da ravnajo gosti-
tel j i v načelu pravi lno. 

PROF. AVGUST LETSVET 1893—1984 

Na začetku letošnjega polet ja je umrl, star 
91 let, eden 'izmed p ioni r jev sovjetskih 
v isokogorskih odprav Avgust A. Letsvet, ki 
je bi l sicer profesor medic insk ih znanosti , 
napisal pa je nad sto knj ig in razprav. Za 
svojo dejavnost je dobi l naziv akademika, 
leta 1949 je dobi l sovjetsko državno na-
grado in bi l leta 1952 odl ikovan z Lenino-
vim redom. 

Letsvetova gorniška deiavnost se je za-
čela leta 1926 s prečenjem Kavkaza po ne-
utrt ih poteh. Nato so s ledi le odprave v gor-
stva osrednje Azi je — dve v Pamir, deset 
v Tienšan. Gorn ikom, ki j ih je vodi l , so se 
posreči l i prvenstveni vzponi na Pik Kar-
pinskega (5025 m), Pik Sovjetske ustave 
(5220 m), Pik Nansen (5697 m), Pik Mar-
morne stene (6150 m), Pik Panorama 523 



(6100 m) in Pik 30 let sovjetske oblast i 
(6440 m). Leta 1938 je prof. Letsvet vodi l 
odpravo na Pik Zmage, ki je izvedla prven-
stveni vzpon na ta visoki t ienšanski vrh 
(7439 m). 
Prof. Letsvet je pogosto poudar ja l svojo 
tesno navezanost na naravo: »Ljubim in 
vedno sem l jubi l naravo . . . gotovo, tudi 

gorništvo mi je postalo l jubo, ker je v tako 
tesni povezanosti z naravo, saj si ga brez 
nje sploh ni mogoče mislit i.« Po prof. Let-
svetu so poimenoval i v iš insko sedlo na 
grebenu Petra prvega kot tudi znaten vrh 
v gorovju Kungei-Ala-tau. 

jn (prevod M. A.) 

ČELNE SVETILKE 

Uporabl jamo j ih pri 
turah in vzponih, ki 
se začenja jo v zgod-
nj ih jut ranj ih urah (ko 
je še trda tema) ozi-
roma tedaj, ko kon-
ču jemo ture pozno v 
noč. Bater i je ne no-
simo v roki, pač pa 
imamo sveti lke pri tr-
jene na čelu. Model 1 
je iz programa Won-
der. Včasih smo ga 
množično kupoval i v 
Chamonixu. Pri mo-
delu VVonder imamo 
mat ično bater i jo z 
v ložkom v žepu, na 
čelu pa svetilo. Pove-
zovalna žica je bi la 
marsikdaj v napoto, 
zato zadnje čase 
vedno bol j uporabl ja-
mo novejše modele, 
pr i kater ih je komplet 
(svetilo in vložek) 
pr i t r jen okrog čela. 
(Glej sl ike 2—4) 

OPREMA 

Slika 1 

Slika 2 

Slika 3 

Slika 4 

TOK ZA CEPINE 
(Firma Trol l) 

Tak etui, obešen za 
pas, nam omogoča, 
da nosimo cepin za 
pasom. To pa je iz-
redno pomembno pri 
vzponih, kjer je raba 
cepina večkrat preki-
njena in je zat ikanje 
tega orodja za na-
hrbtnik nerodno. 
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PLANINSKE NESREČE 
V VELIKI BRITANIJI 

Gorska reševalna služba Vel ike Bri tani je 
in VValesa je pred kratk im objavi la letno 
poroči lo za lansko leto. Na obeh območ-
j ih skupaj so lani registr i ral i 360 planin-
skih nesreč, pri katerih je bilo udeleženih 
488 oseb. V Vel iki Br i tani j i in VValesu se 
je v zadn jem času zelo povečala dejav-
nost v gorah, vzporedno s tem pa se mno-
ži jo tudi nesreče. Tako se je lani smrtno 
ponesreč i lo kar 55 planincev, leto prej pa 
42. Poleg tega pa poročajo iz Škotske 
še o nadal jn j ih 167 nesrečah, med nj imi 
kar 37 s smrtn im izidom. Med vzroki za 
tako števi lne nesreče navaja »Mountain 
Rescue Commit tee« predvsem naslednje: 
pomanjk l j ivo tehnično znanje in premalo 
a lp in is t ičn ih izkušenj; neustrezna in po-
manjk l j iva oprema; precenjevanje lastnih 
sposobnost i ; plezalski podvigi in planinsk' 
izleti mladih brez vodstva in nadzorstva. 
Za lansko vroče polet je pa so še posebno 
znači lni tudi števi lni pojavi sončar ice, le-ta 
pa je bi la pogosto povezana še z dehidra-
ci jo. Dvajset plezalcev je zadobi lo tudi 
težje ali lažje poškodbe na glavi — 16 od 
nj ih je plezalo brez zaščitne čelade. Pri 
petih se je ta lahkomiselnost končala 
s smrt jo. 

jn (prevod Z. Z.) 

IZ INDIJE 

Pristojna indi jska planinska organizaci ja 
(Indian Mountaineer ing Foundation, IMF) 
je do jun i ja letos izdala za letošnjo hima-
lajsko sezono 83 dovol jenj za inozemske 
odprave (od tega 9 začasnih) in 50 za 
domače. Največ gostov pr ihaja to pot iz 
Japonske (18 odprav), Velike Br i tani je 
(11 odprav) in ZDA (8 odprav). Največjo 
»gnečo« pr ičaku je jo na območ ju Nun-
Kuna, vel iko povpraševanje pa je tudi po 
vrhovih skupine Gangotr i — Shivl ing, Bha-
girat i , Satopanth in drugih. Tako namerava 
neka indi jska vojaška odprava naskoči t i 
zanimivi vrh Saser Kangri (7672 m), neka 
ind i jsko- japonska skupina pa sosednj i , še 
nepreplezani Kasukosamas. 
8. maja letos je bi lo v Srinigaru tudi za-
sedanje indi jskega koordinaci jskega komi-
teja za gorsko reševanje, da bi se še pred 
sezono dogovor i l i o nekaterih važnih pro-
blemih. 

jn (prevod Z. Z.) 

17. BINKOŠTNO POTOVANJE 
PO JUGOSLAVIJI 

V nepretrgani vrsti je bi lo mogoče letos 
že 17. organizirat i to pr i l jub l jeno potova-
nje, tokrat s c i l jem v Crikvenici . Po zaslugi 

čudovi tega vremena, ki nam je ob Jadranu 
celo omogoč i lo kopalno veselje, je bi lo 
poleg sanjskega hotela Omor ica-Ad Turres 
in kul inar ičnih užitkov vse v naj lepšem 
redu! 
Če bi pregledal i dosedanja potovanja, bi 
lahko z vesel jem ugotovi l i , da smo po 
zaslugi dosedanj ih lepih poti postal i kar 
dobr i poznavalc i severozahodne Jugosla-
vije. Naši c i l j i so bil i Ju l i jske in Kamniške 
Alpe, zatem Pohorje, spodnješta jersko 
v inorodno področ je s Ptujem, Celje, zdra-
vi l išče Rogaška Slat ina, Bohinjsko in Blej-
sko jezero, slovita Pl i tv ička jezera, čudo-
vit i kraj i ob istrski in dalmat inski obal i vse 
do Senja, otok Krk in Postojnska jama. 
Seveda ne gre pozabit i čudovi te Trente 
z naj lepšo gorsko vodo — Sočo od izvira 
do Gor ice in še vel iko tega, kar leži vmes! 
Šestnajst tak ih potovanj smo pr ipravi l i sku-
paj z našima pr i ja te l jema Otmar jem in Bo-
risom Gašper l inom in j ih tudi izpel jal i v 
vsesplošno zadovol jstvo. Naši stalni gost je 
so postal i v tem času tako številni, da 
letos nismo mogl i upoštevati vseh pr i jav. 
Tovar iške planinske vezi s Planinsko zvezo 
Sloveni je smo letos še posebno utrdi l i , kar 
se je pokazalo tudi s števi lnimi turami 
v sanjsko lepo področ je Tr ig lava in nje-
govih spreml jevalcev. Mangart , Prisojnik, 
čudovi te višinske poti kot tudi Dol ina sed-
merih jezer so bil i pogosto ci l j naših poz-
nopoletn ih pohodov, ki bodo ostali vsem 
udeležencem v nepozabnem spominu. 
(Prispevek je napisal FK, objavl jen pa je 
bi l v Obvest i l ih avstr i jskega tur is t ičnega 
združenja ju l i j /avgust 1984, ki so v isti 
števi lki ob jav i la na naslovni strani foto-
graf i jo Tr ig lava s pogledom na njegovo 
severno steno.) 

M. A. 

SVOBODNO UDEJSTVOVANJE V GORAH 

Oddelek za narodne parke zvezne države 
Al jaske v ZDA je pred kratkim razglasil tr i 
plezalna o b m o č j a v pogor ju Chugach pri 
Anchorageu za zaprta. Za razlog pa je na-
vedel »krušl j ivost skal« kot možnost, da 
pr ide do nesreče. Proti temu ukrepu je 
takoj ostro protest i ral »Alaskan Alp ine 
Club«, 6. jun i ja letos pa je bi lo v Fairbank-
su srečanje med upravo narodnega parka 
in zainteresi ranimi alpinist i ; srečanje je 
imelo posvetovalni značaj. Anket i rani alpi-
nisti so se izrekli prot i ukrepu odde lka za 
narodne parke, kajt i , kot je dejal eden od 
govornikov »na Al jaski je skala krušl j iva 
povsod, se pravi, da bi lahko odlok o pre-
povedi plezanja razširi l i na pol jubna druga 
območja«. Doug Buchanan, upravni d i rek-
tor »Alaskan Alp ine Cluba«, pa je poudar i l , 
da je izbira plezalnega območ ja in pa var- 525 



noslnih ukrepov svobodna osebna zadeva 
vsakega plezalca, ne pa upravnih b i rokra-
tov. Kl jub temu pa je eden od d i rektor jev 
oddelka za narodne parke zakl juč i l po-
svetovanje z izjavo, da izid posvetovanja 
ne bo vpl ival na odloči tev odde lka za na-

rodne parke in da so napisi o prepovedi 
na celotnem območ ju že postavl jeni . 
Če bo novi ukrep ostal v vel javi, bi to bi la 
prva uradna prepoved a lp in is t ičnega delo-
vanja v gorah Al jaske. 

jn (prev. Z. Z.) 

SREČANJE NA USKOVNICI 

Skupnost borcev Jeseniško-bohin jskega 
odreda in PD Srednja vas Bohinj sta orga-
nizirala tovar iško srečanje borcev in pla-
nincev v p laninskem domu na Uskovnici . 
Tako se je 16. sept. zbralo vel iko števi lo 
borcev in 'planincev, pa tudi iz letnikov na 
tej pokl juški vzpetini in preživeli so pr i jetno 
nedel jo ob kul turnem programu. 

S. M 

OB 80-LETNICI 
PLANINSKEGA DRUŠTVA IDRIJA 

Ta visoki Jubilej so idr i jski p laninc i poča-
sti l i s slavnostno akademi jo, razstavo in 
števi lnimi pohodi na najvišje domače vrho-
ve ter spominske kraje iz NOB. 9. sep-
tembra pa je bi la sklepna pr i redi tev ob 
planinski koči na Javorniku nad Črnim 
vrhom. Ob tej pr i ložnosti so idr i jski pla-
ninci dobi l i v isoko pr iznanje predsedstva 
SFRJ. Planinsko društvo Idri ja je dobi lo 
tudi najvišje priznanje Planinske zveze Slo-
venije. Večje število planincev pa je do-
bilo društvena priznanja. Razvili so tudi 
prapor Planinskega društva Idri ja. 

S. M. 

PLANINCI NA VISU 

Pred praznikom naše vojne mornar ice je 
56 planincev PD Ljubl iana-Mat ica v sedem-
dnevnem pohodu po otoku Visu obiskalo 
vse kraje na otoku in se povzpelo tudi na 
Hum 587 m visoko. Nj ihove planinske iz-
kaznice imajo žige vseh krajev, ki so j ih 
bi l i obiskal i na tem zanimivem, enkratnem 
planinskem pohodu. 

S. M. 

PLANINCI »FERRALITA« IZ ŽALCA 
V SAVINJSKIH ALPAH 

Planinci tega kolekt iva so ujel i nekaj lepih 
dni in odšl i na potepanje po Savinjskih 
Alpah. Pot j ih je vodi la skozi Robanov kot 
na Korošico, od tu na vrh Ojstr ice in 
preko Škari j in koče pri Klemenči jami na-
zaj v dol ino. Pravijo, da je bi l ta planinski 
sprehod enkraten in nepozaben. 

526 S. M. 

PLANINCI SCT V SEPTEMBRU 

September je za planince »SGP Sloveni ja 
ceste tehnika obnova« vedno izredno 
pester. Tako z izleti v neznano, na Razor, 
Pr isojnik in Oltar. Pohod na Pr isojn ik je 
trajal dva dni. Začel i so v Vrat ih in se 
preko Luknje povzpeli na Bavški Gamso-
vec in Stenar ter preko Križa prišl i v Po-
gačnikov dom. Naslednj i dan so nadal je-
vali pot preko Razorja, Ml inar ic na Pri-
sank po znani Jubi le jn i poti skozi zadnje 
okno in sestopi l i čez prednjega v dol ino 
Pišnice. 

S. M. 

PLANINCI PD ZABUKOVICA 
PO YU TRANSEVRZALI 

PD Zabukovica je organiz i ralo pohod po 
YU transverzali, ki je bi l razšir jen še na 
pogor je Olympa (2918 m) v Grč i j i in na 
pogor je Rile v Bolgari j i , k jer so se povzpeli 
na najvišj i vrh na Balkanu — na Musalo 
(2926 m). 

S. M. 

PLANINCI IZ ŽALCA NISO KAJ DOSTI 
MISLILI NA BUKOVICO 

V začetku leta so planinci iz Ža lca pa tudi 
drugih društev v Savinjski dol in i načrtoval i 
delovne akci je pri Brunar ic i in gradnj i 
koče na Bukovici. Leto se je krepko pre-
vesilo, planinska in gradbena sezona se 
izteka, od akci j pa nič. Niti žalsko planin-
sko društvo niti komisi ja za družbeni stan-
dard »Ferralita« nista pr ipravi la delovnih 
akci j . Ver jetno bo sezona mimo brez delov-
nih uspehov. 

S. M. 

PLANINCI »LITOSTROJA« 
V SEPTEMBRU 

Kot vsako leto so bil i p laninc i L i tostro ja 
na začetku septembra na Ratitovcu. Potem 
so bil i 9. septembra, na Dan planincev na 
Gor jancih, 15. septembra pa so praznoval i 
prav lepo slovesno na Soriški p lanin i svoj 



praznik »35-letnico Planinskega društva 
Litostroj«. 29. septembra pa je planince 
tega kolekt iva popel ja l mojster fotograf i je 
Oskar Dolenc v gore: »tam, kjer lepota je 
doma«! Torej v neznano, zato pa pri-
v lačno. 

S. M. 

PLANINSKI STENSKI KOLEDAR 

PD Trbovl je bo izdalo stenski planinski 
koledar za pr ihodnje leto pod nazivom: 
PATAGONIJA. Koledar bo imel 13 listov — 
barvnih posnetkov, ki bodo prvič pr ikazo-
vali deviški gorski svet. V Jugoslavi j i to-
vrstnih posnetkov še ni bi lo objav l jenih 
— pr ipravi la pa sta j ih dva člana alpinista 
tega društva, ki sta v svoj i mini odpravi 
plezala na najbol j odročnem delu sveta. 

S. M. 

PLANINCI SLOVENIJALES 
NAČRTUJEJO IZLETE 

Dejavnost planincev tega kolekt iva je 
opazna. Letos so med drugim nameraval i 
na Triglav pa j im je — kot mnogo drugim 
— te načrte prekr ižalo deževno vreme. 
Zdaj pr iprav l ja jo načrt izletov za pr ihod-
nje leto, ko ne bodo pozabi l i na pohod 
na Triglav, ki so ga moral i letos zakl juči t i 
že na sredini poti. 

S. M. 

PLANINCI IZ SATURN USA POD KRNOM 

Planinci kolekt iva Saturnus iz L jubl jane so 
se odpravi l i čez Vršič v Lepeno. Pri Domu 
dr. Klementa Juga so oprtal i nahrbtnike in 
z dežnik i odšl i do nove postojanke pri 
Krnskih jezerih. Tu so prespali. Drugo 
jutro pa zaradi ob i lnega dežja niso mogl i 
na Krn, pač pa so jo ubrali — tudi z dež-
niki — na Komno in odtod v Bohinj . 

S. M. 

DOM NA VRHEH — ZAPRT 

Dom revirskih lin savinjskih borcev na 
Vrheh je zaprt. Zato se je odloči l Občinski 
odbor ZZB NOV Trbovl je. Zaprt bo tol iko 
časa, dok ler ga ne bodo popravi l i . V tem 
domu je bil tudi kontroln i žig Zasavske 
planinske poti Kumovec—Kum. Planinci 
bodo zdaj dobi l i ta žig v poči tn iškem domu 
na Part izanskem vrhu. 

S. M. 

PLANINSKA POSTOJANKA 
NA KALU KMALU NARED 

Pred dvema letoma so pr ičel i na Kalu ob-
navl jat i in dozidavat i pr i l jub l jeno planinsko 
posto janko. Dela bodo kmalu končal i in 

tako bodo na vol jo več je zmogl j ivost i tako 
v gost inskem delu kot v prenoči tvenem. 
Postojanka bo imela poslej 60 ležišč. 

S. M. 

POŠTARJI NA TRIGLAVU 

Zadnja avgustova nedel ja je bi la za pla-
nince PTT Ljubl jana bol j čemerna, k l jub 
temu pa se niso pusti l i ugnati. Več kot 
40 se j ih je odpravi lo na Triglav. Najprej 
so načrtoval i pot Čez Prag, pa so zaradi 
s labega vremena raje zavil i v Krmo in 
odšli na vrh po ob iča jn i poti. Organizaci ja 
pohoda je bi la odl ična, razvedri la in pla-
ninskega užitka pa je bilo tudi dovol j . 

S. M. 

PLANINCI SGP SLOVENIJA CESTE-
TEHNIKA-OBNOVA 

Avgust je bi l za p lanince tega kolekt iva 
dokaj razgiban in hkrati tudi grenak. Naj-
prej se j im je iz jalovi l izlet v švicarske 
Alpe; zaradi slabega vremena so načrto-
vano turo zakl juč i l i v dol in i pod Finsterar-
hornom. V koči so zaman čakal i , da bi 
prenehalo deževati. 

Vozniki tovornjakov in mehanizaci je tega 
kolekt iva so si zaželel i pohod na Triglav. 
Ideja o sto šofer j ih na Triglavu se je, 
k l jub vestn im pr ipravam, izjalovi la. Pri-
jav l jenih je bi lo 60, odšlo pa j ih je na pot 
le 18 in šest spremljevalcev. Vremena niso 
imeli, k l jub temu pa so vsi, razen dveh, 
prišl i čez Uskovnico na Triglav in odtod 
po Dol ini sedmer ih jezer v. Bohinj. 

S. M. 

ŠALEŠKA PLANINSKA POT 

Kot mnogo let doslej , so tudi letos pri-
pravi l i p laninci iz Šaleške dol ine razstavo 
fotograf i j ».šaleška planinska pot«. 28. sep-
tembra .je PD Velenje razstavo odpr lo, 
hkrati pa so s kul turnim programom in 
s podel i tv i jo priznanj proslavi l i 35-letnico 
delovanja PD. 

S. M. 

IZ ČRNE GORE 
O TEKMOVANJU PLANINCEV 

V okol ic i Kolašina v Črni gor i je bi lo 
državno or ientaci jsko tekmovanje za pla-
nince. PZS so zastopale tri prvouvrščene 
ekipe s s lovenskega or ientaci jskega tek-
movanja. Vse tri ek ipe so bile iz Idri je. 
Ekipno so se uvrsti l i na prvo mesto. Po-
samično pa so se ekipe uvrsti le na peto, 
šesto in sedmo mesto. Tekmovalni progi 
sta bil i zelo zahtevni, zato je tekmovanje 
zakl juči lo le deset ekip od 23! 

S. M. 527 



UPOKOJENCI NA TRIGLAVU P D IDRIJA 

Pri društvu upokojencev v Medvodah je 
ena najbol j delavnih — planinska sekci ja. 
Včlanjenih je 46 upokojencev, vodja pa je 
Ivan Bizant. Le-ta je že 30-krat obiskal vrh 
Triglava. Tudi letos je tr inajst upokojencev 
te sekci je popel ja l na Triglav. Najstarejši 
je bi l Janko Otničar, ko z 72 leti ni imel 
težav pri hoj i ; prvič pa je prišla na Tr ig lav 
tudi 63-letna Anica Mele. 

S. M. 

30. septembra je bil v Idri j i II. p laninski 
maraton imenovan Pavla. Lani je bi la le 
ena proga, dolga 42 ki lometrov. Začela se 
je v Idri j i , šla čez Hleviše do nekdanje 
part izanske bolnišnice Pavla. Vračala pa 
se je po dol ini Bele na Hleviše. Letos 
pa so na žel jo mnogih planincev dolo-
či l i še drugo progo, dolgo 15 k i lometrov. 
Tudi ta se končuje na Hlevišah. 

S. M. 



SPOŠTOVANI NAROČNIK PV, 

ČE ŠE NISTE PORAVNALI NAROČNINE, 
VAS VLJUDNO PROSIMO, 
DA TO OBVEZNOST PORAVNATE 
T A K O J 

LE TAKO BOSTE TUDI VI PRISPEVALI, DA BO PV 
REDNO IZHAJAL TUDI PRIHODNJE LETO 

IZREDNI POPUSTI Planinske založbe Planinske zveze Sloveni je pri nakupu p laninsk ih 
ed ic i j s pr i loženo naroči ln ico. 

NEPREKLICNO NAROČAM: 

1. Planinske edic i je iz pr i loženega seznama v Planinskem vestniku št. 6 in 7: 

» t -

j | 61000 L jubl jana, Dvoržakova 9 
F telefon (061) 312 553 

tekoči račun 50101-678-47046 

PLANINSKA ZALOŽBA 

2. Planinski koledar »GORE SVETA« 1985 

števi lo: 

Žepni koledar planinskih akci j 1985 

števi lo: 

DA NE 

DA NE 

3. Novoletne vošči ln ice 

števi lo: 

DA NE 

4. Naročam Planinski vestnik (sem pr idobi l novega naročnika) 

stari naročn ik 
ZA NAKUP SE VAM PRIPOROČAMO! 



PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 

JE ZALOŽILA KVALITETNE 
NOVOLETNE VOŠČILNICE 
S PLANINSKIMI MOTIVI 

Zainteresiranim in vsem planincem so na vol jo 
na Planinski zvezi Slovenije, Dvoržakova 9, 
Ljubl jana. 

Naročnikom večj ih kol ič in pr ipada 15 oziroma 
30% rabat. 

Osem razl ičnih z imskih motivov z naših gora! 
Kvaliteten papir! 
L ična obdelava! 

Izkupiček bo namenjen za pomoč pri pokri-
vanju dela stroškov Planinskega vestnika. 


