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A l e š K u n a v e r G o r a z d š t u r m T o n i H i e b e l e r 

Spoštovani žalni zbor, družine pokojnih, prijatelji in znanci! 

Slovenski in jugoslovanski planinci, alpinist i ter drugi pr i jatel j i gora spet žalujemo. 
Nepr ičakovan t ragični dogodek — polet z p lemeni t im namenom — se je končal z 
usodnimi pos led icami . 
Dan po Dnevu, v katerem smo se spominja l i mrtvih svojcev in nesrečnih gorskih 
pr i jatel jev, ta dan, še vedno poln žalosti in spominov, je postal t rag ičen za nas vse, 
družine, pr i jate l je, sodelavce in znance. Hkrati, ko je vstajal iz ju t ran j ih megla 
lep jesenski dan, so izpod Kočne, bl izu Jesenic, pr ihajale strašne novice. Vsaka je 
potr jevala popre jšn jo ; nismo mogl i , nismo hoteli ver jet i , vseeno je bi la strašna dokončna 
resnica pred nami. Postalo je vse dokončno, kot je tudi dokončna smrt Aleša Kunaverja, 
Gorazda š turma, Toni ja in Erike Hiebeler, ki j ih ni več med nami. Sive jesenske megle 
so stor i le svoje, zadnj i , s tehniko podprt vzpon dveh vrhunskih alpinistov, je ob 
neskončni vrst i uspešnih vzponov bil usoden. 
Težko razmej imo objekt ivno od subjekt ivnega, vseeno pa moramo ugotovit i , da sta bila 
Aleš in Toni izredno subjekt ivno pr ipravl jena vrhunska alpinista. Z imsk i vzpon v Dolgi 
nemški, v Čopovem stebru in v Eiger ju; z naj težj ih začetnih tur pa do zadnj ih Aleševih 
podvigov na Manasluju smo vedel i , da se taki vrhunski alpinist i vračajo domov 
subjekt ivno od l ično pr ipravl jeni tudi na objekt ivne težave. Vendar je v tem pr imeru 
tisto — objekt ivno — odloč i lo . 
Aleša smo zadnj ič poslušal i v Cankar jevem domu. S tovariši je pr ičaral vzdušje svojega 
letošnjega zadnjega vzpona v Himalaj i — vzpon na Manaslu. Čudovito umir jeno mu je 
tekla beseda, s l ika za sl iko. Aleš je znal govor i t i ; besede so s ledi le besedam; tisti, ki 
smo ga poslušal i , smo se kot že tol ikokrat doslej presel i l i v Nepal, v n jegove soteske, 
med l judi te dežele, na ul ice Katmanduja. Slišali in poslušal i smo ga kot stratega, 
takt ika, doživel i smo ga kot človeka, saj se je sam nič kol ikokrat odrekel uspehom, da 
so to lahko stor i l i mlajši v mešani navezi. Povedal nam je, kako težko se je vračal , 
kako se je poslavl jal od jur išne naveze, in kako so bi l i vesel i uspeha. 
Tak je bil Aleš. Vseskozi se je uči l in uči l druge. Temel j i to izobražen pol iglot, svetovl jan, 
konstruktor- inovator, izreden delavec z mnogo energi je ter z izrednim izborom idej in 
ci l jev. 
Tudi družina se je pr i lagodi la temu polnemu živl jenju. Ljubezen do gora je pri Kunaver-
jev ih t radic i ja. Ljubezni do svoj ih domačih in vsega, kar je z gorami povezano, je Aleš 
dodal še eno: l jubezen do dela, do svoj ih nalog v kolekt ivu. Vse ostalo je bil preplet 
teh l jubezni. 
Normalno je ter zgodovinsko in tudi sicer logično, da sta se dva svetovna vrhunska 
alpinista — Toni in Aleš — hitro našla. Mednarodna planinska organizaci ja ima vel iko 
delovnih teles ter precej pr i ložnosti za sodelovanje. Ko je Toni urejal Alpinismus, je 
že pisal o Aleševih uspehih ter o s lovenskem in jugoslovanskem alpinizmu. Postala 
sta sodelavca in pr i jatel ja. 
Toni Hiebeler, najprej smo ga poznal i kot vrhunskega alpinista, pa je spet zaslovel 
z Eiger jem; organiz i ra l je več odprav, v sedanj ih zrel ih let ih pa je postal eden naj-
pomembnejš ih alpskih oziroma gorskih publ ic istov. Svojo pr i ro jeno natančnost ter 
vestnost, z ve l ik im razumevanjem za temel j i tost ter dokumental is t iko, je usmeri l tudi 529 



v našo deželo. Gore so mu pomeni le zvezo med l judmi in narodi. To je bilo njegovo 
osnovno načelo pri urejanju Alpin ismusa, Bergsteiger ja, in sedaj revije Bergen. Njegove 
knj ige govore o gorskem svetu, tudi o našem. Živel je polno živl jenje z zdravo ž iv l jenjsko 
energi jo, četudi mu s težavami ni bi lo prizanešeno. 
Zadnj i , usodni projekt Alpe iz zraka, sta zasnovala z Eriko Hiebeler, ž iv l jenjsko sopotnico 
in sodelavko. Alpe, ta čudovi t i venec gora, danes že majhen in klasičen, če ga pr imer-
jamo s Himalajo, in tak tudi je , je vseeno rodi l športno alpinist iko in k lasično razuml je-
no planinstvo. Vid imo j ih iz skromne perspekt ive, še ko sto j imo na t leh so že tako 
čudovite. Toni in Erika sta hotela ob Aleševi in Gorazdovi pomoči to lepoto prestavi t i 
iz zraka v knj igo. Zadnj i publ ic is t ičn i pro jekt , p lemenita misi ja, se je končal t rag ično 
v petek 3. novembra ob 9.25. Smrt nemških pr i jate l jev je za nas prav tako boleča, kot 
bi umrl kdo izmed nas. 
Najd l je se je smrt i upiral naš pr i jatel j pi lot-reševalec Gorazd Šturm. Ne samo v teh 
zadnj ih trenutkih, tudi sicer smo na Gorazda vel ikokrat pomisl i l i s hvaležnost jo v src ih 
ter s strahom, saj sta živl jenje, stalna nevarnost tega plemenitega pok l ica ter ja la od 
n jega zelo veliko. 
Slovenski in jugoslovanski planinci in alpinist i s hvaležnost jo in s spoštovanjem govor i jo 
o pi lot ih-reševalcih. Čudovi to je, da družbena skupnost razume ter pomaga č loveku v 
st iski v gorah, še bol j čudovi to pa je, da imamo ljudi, kot je bi l Gorazd Šturm, ki te 
naloge osebno opravl ja jo. Na vajah ali v akci j i , vseeno kje, smo postal i pr i jatel j i , vendar 
pa smo se zraven vedno tudi bal i : rešenci, potniki , reševalci, vsi odhaja jo, pi lot i pa 
ostajajo, ostal je tudi Gorazd, do usodnega dne. 
Hvaležni smo Gorazdu in hkrat i žalostni ob skupni usodi. Hvaležni smo mali skupini 
LEM in RSNZ za sodelovanje, g loboko sočustvujemo z družino v imenu slovenskih 
planincev, rešencev in reševalcev pa tudi tujcev, ki ob reševalnih akci jah niso mogl i 
razumeti pr ipravl jenost i , žr tvovanja in humanost i naših posadk ter Gorazda Šturma. 
Tragični petek. Tragična novica je obšla Ljubl jano, Sloveni jo in Jugoslavi jo. Precej 
b l ižnj ih pr i jatel jev in sodelavcev je bi lo v gorah. Zadnj i lepi, kratki jesenski dnevi so 
bil i tudi še pri ložnost za omenjeno nalogo. Izziv za Aleša, Toni ja, Eriko ter naloga za 
Gorazda. 
Ob 9.25, ko so nekateri že prišl i na svoje vrhove nad razpadajočim meglenim mor jem, 
se je v tem morju na poboč ju Kočne začel zadnj i boj. 
Pesnik je naše gore pr imer ja l z valom, kot da je le-ta ob svojem naletu obstal — in 
okamenel . Tako so za nekaj časa obstala tudi naša srca, obstala misel. Srca in misl i 
na jb l iž j ih : družin, pr i jatel jev, sodelavcev, znancev. Neutolažl j iva je bolečina, praznina, 
ki ostaja za nj imi, je strašna. 
Spoštovani žalu joč i ! 
Tist i , ki smo ostali, imamo še spomine. Spomine, ki j ih moramo še uredit i , uredit i za 
nazaj ter za pr ihodnost. Z imska Dolga nemška, zimski Čop, Trisul i , Hindukuš, Makalu, 
Lotse, Manaslu, šola v Manangu, pa delo in družina, Alešev nastop, samoumeven, 
moški , real ist ičen. Spomin na Aleša, ki je tako spretno urejal zadeve v Pakistanu ali 
Alžiru ali Egiptu. Spomin na Aleša in n jegov odnos do družine, pr i jatel jev, do dela na 
sploh. Zal, imel je premalo časa, da bi napisal, dokument i ra l al i vsaj ožje objav i l svoje 
ideje: celo nagrade in pr iznanja ga niso ustavila. 
Spomin i na Toni ja in Eriko! 
Z imski Eiger, Centralne Alpe, knj ige, č lank i in komentar j i , korespondenca. Ne moremo 
ju pozabit i , ostal i bomo hvaležni za l jubezen do naše pokraj ine, gora in do l judi, ki 
ž iv i jo tod. 
Zgodovina naše Gorske reševalne službe je že precej obsežna, vendar je Gorazd stopi l 
vanjo z novimi tehničnimi sredstvi ; v kratkem času je mnogo prispeval k novi moderni 
zgodovini GRS. Gorazda ne bomo pozabi l i , ne planinska organizaci ja in ne t ist i pone-
srečenci, ki j im je hrup pr iha ja jočega stroja pomeni l — rešitev. 
Izredno vel iko izrazov sožal ja spre jemajo te dni družine in organizaci ja. Umrl i so bi l i 
čudovi t i l jud je ; l judje, ki so j ih obl ikovale gore, l judje, ki so obl ikoval i druge l judi. 
Aleš, Gorazd, Toni in Erika! Hudo nam je, da se je to dogodi lo . Izjemni dogodki , vel ika 
sreča, vel ika nesreča, vse to se po pravi lu dogod i iz jemnim l judem. Mi, ki smo ostal i 
v žalost i , vemo, da ste obl ikoval i z besedo, dejanjem tudi nas, v svoj i žalosti smo vam 
za to hvaležni. 
V imenu slovenskih in jugoslovanskih planincev, širše športne javnost i , mednarodne 
planinske organizaci je, se zahval ju jem vsem za stor jeno. Družinam pokojn ih pa izrekam 
g loboko sožal je in sol idarnost ob strašni izgubi. 

Tomaž Banovec, predsednik Planinske zveze Sloveni je 
na žalni sej i dne 5. 11. 1984 v Domu t iska v L jubl jani . 
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NAGOVOR NA PREDSTAVITVI JELINČIČEVE 
KNJIGE V TRSTU, 25.10.1984 

Spoštovani navzoči! 

Avtor Dušan Jel inč ič je v svoj i knj ig i Zgodov ina SPD Trst z uvodno misl i jo povedal, 
da g leda na planinstvo z najširšim zajemom, to se pravi, da ga pojmuje in obravnava 
tudi in predvsem iz pol i t ičnih in narodnih aspektov, 'išče in ugotavl ja vse t iste zgo-
dovinske poteze planinske organizaci je, ki so pomembne za razvoj, napredek in obsta-
nek naroda. Pri tem cit i ra dr. Klementa Juga, n jegove znamenite besede: »Mi Jugo-
slovani smo po številu majhni, zato pa moramo po svojem bistvu postati veliki.« 
Z drugo besedo: avtor D. Jel inč ič grebe v g lob ine socia lne in pol i t ične narave našega 
planinstva, posebej na Primorskem, in ga t rdno poveže z narodno usodo, z narodnimi 
ideal i in ci l j i . Čudno bi bi lo pravzaprav, če bi pr i s lovenski narodni prebuj i ne prišlo 
do takega soočenja z našimi gorami na Pr imorskem in v vsej Sloveni j i , saj sto je 
na naših mejah, večj i del gorat ih. Zato je t reba obravnavat i prvi vzpon na Tr ig lav 
kot pol i t ično in kulturno dejanje, ki je bilo v drugi polov ic i 18. stol. moderno, napredno, 
velik kul turno-športni uspeh v dobi razsvetl jenstva, zato tudi slovenski narodni uspeh. 
Tehtnost te resnice je v povezanosti temel jn ih razsvet l jenskih družbenih idej z nasko-
kom na Alpe, pri nas na Triglav, pri čemer je bi l pobudn ik in organizator baron Žiga 
Zois, tudi vsaj deloma Tržačan s svojo prosvet l jensko osebnost jo, z jasno idejo in še 
z mater ia ln imi sredstvi. Dobrih 100 let za tem se zdrami mesto Trst s svoj im zaledjem 
in s svoj im razvojem pomaga tudi pri ustanovitvi t ržaške podružnice SPD, ki je v nekaj 
letih močno zrasla in se uvel javi la s svoj im kul turn im delom, s planinskimi akci jami, 
z gospodarsk imi ukrepi >in potezami. 

Drugi del Je l inč ičeve knj ige nam je časovno bl ižj i , vendar ne to l iko poznan in popula-
ren, da bi ne posegl i z zanimanjem po in formaci jah Jel inč ičevega dela; in formaci jah, 
ki odkr iva jo tedanjo slovensko narodno prebujo, lahko rečemo narodni odpor ; infor-
maci jah, ki pot r ju je jo iznajdl j ivost, pogum in vo l jo do mirnega živ l jenja pr imorsk ih 
Slovencev, zoper potujčevanje, zoper zat i ranja slovenstva. 
Ko sem to bral, mi je bi l pred očmi pok. Zorko Je l inč ič , dober kakor kruh, zvest in 
pr isrčen, z jedk im nasmehom in s t iho bolečino v dobr ih očeh. Spomni l sem se nje-
govih opisov, n jegove korajžne ture »Za božič na Kanin I. 1927«, »Na Krn pozimi 
I. 1926«, dve turi, ki mu dajeta lepo mesto med našimi prvimi z imskimi alpinist i . Svojo 
pr ivrženost do gorsk ih čarov in svoje možate nazore je izpovedal v spominski besedi 
»Na gomi lo dr. Klementa Juga« v PV 1925. Med drugim je o Jugu zapisal: »V strogi 
znanost i si obravnaval vprašanja, za narod najvažnejša.« Jel inč ič je dobro vedel, da 
je Jug prišel do etike, to je do vede, ki obravnava najvišje vrednote sploh, dobroto, 
razmer je in odnose med posamezniki in narodi. Že kot osmošolec je Jug zapisal : 
»Šel sem študirat, da bi korist i l svojemu narodu, ne zato, da bi me po smrt i časti l i , 
marveč da bi na smrtni postel j i ne prišel do prepr ičanja, da sem živel zastonj.« S 
svoj im delom, svojo osebnost jo in s svojo stvar i te l jsko si lo je svetu dokazal, da je naš 
narod sposoben ustvarjat i kul turne vrednote, pomembne za svet in l judi. Nekako tako 
je misl i l in tako govori l tudi dobr ič ina in poštenjak Zorko Jel inč ič s p laninskim 
pr i imkom »Krpel j«. Pri tem njegovem pr i imku nam zazveni: za vsako ceno navkreber, 
k c i l ju do konca, čeprav je snega do pasu in čez in čeprav je hoja s krpl j i še tako 
težka. Misl im, da je zdaj le pr i ložnost za naslednjo besedo: Lahko bi dali obema, Jugu 
in Je l inč iču v spomin pr idevek »Neiztrohnjeno srce« slovenskega alpinizma. Prepr ičan 
sem, da pesnik, ki je tvorec te prelepe poet ične podobe, ne bi protestiral, i n upam, 
da je tako z vsemi, »ki dobro v srcu misl i jo«. »Posvetit i svoje živl jenje resnici,« to je 
bi lo pok. alpinistu in mislecu dr. Klementu Jugu živ l jenjsko geslo, spoštovano, geslo 
vseh poštenih mislecev in vseh poštenih l judi. 

In ker sem že pri osebah, imam pred očmi tudi nepozabnega pr i jatel ja Ludvika Zorzuta, 
n jegovo zgovornost in duhovitost, bogat i jo in pestrost njegovih rim, njegovega baročnega 
s loga v izrazu — nenadomest l j iv je bi l na naših zbor ih in shodih njegov zlat i humor 
in sat i r ično želce, ki je imelo svojo ostr ino, vendar ni preveč zabolelo, nekako dobro-
dušna graja, rahel opomin: Ne bomo ga pozabi l i ! 
Nemškim oblastn ikom se je slovensko planinsko društvo zdelo odveč, češ da na 
Kranjskem v hr ibe hodi jo le nemški turisti. SPD 'in PV sta temu navkl jub s svoj im 
de lom izpričevala in utemel jevala našo naravno pravico do obsto ja in do planinstva 
na tem ozemlju. Naše planinstvo in njegovo glasi lo je tako opravi lo tudi delo za 
utr jevanje naše narodne bit i in sicer s svoj im kul turn im naprezanjem, z alp in ist ično dejav-
nost jo, s p laninskim leposlovjem in s planinskim gospodarstvom. Zoisovo delo za prvi 
vzpon na Tr ig lav res ni bi lo na prvi pogled a lp in is t ično veledejanje. Bilo pa je mutatis 
mutandis tudi dejstvo, ki je obetalo nove čase našemu narodu, in to tudi na športnem in 



kul turnem področ ju . Bi la je naša prva ekspedic i ja na najviš jo koto naše zemlje. Brani l i 
smo se pred sosedi, ki so radi premikal i mejnike. Tako so začetk i našega planinstva 
strnjeni z našo narodno usodo. Ni čuda, če je družbena in družabna vel javnost planinstva 
v zadnjem deset let ju prejšnjega sto let ja bi la močno vidna, pomembna in tehtna. V 
zadnj ih letih ugotavl jamo, da smo se uspešno uveljavi l i v najv iš j ih gorstvih na zeml j i . 
Možje barona Zoisa so pred 200 leti stopi l i na Triglav, danes pa naše naveze segajo 
po najvišj ih vrhovih na Zeml j i , lahko rečemo, da nas ni t reba bit i sram pred alpin ist ič-
nimi velesi lami in velenarodi na svetu. Tudi naše planinske l i terature ni t reba bit i sram 
pred svetovno planinsko l i teraturo. Imamo svojo »Planinsko založbo«, imamo Planinski 
vestnik, gostujemo skoraj pri vseh drugih založbah, prav pa je, če opomnimo na 
dejstvo, da je bi l prvi slovenski planinski l i terarni tekst objavl jen že I. 1820, govori pa 
o mogočnem Nanosu, ki se razgleduje š i rom po Primorski in po drugih naših deželah. 
Med svetovno pomembne občudovalce gora pa štejemo take l i terarne vel ikane kot so 
Petrarca, Dante, Jean Jacques Rousseau, Goethe. Slednj i spada med p ion i r je alpinizma. 
Dejanje samo res še ni dovol j , č lovek je moral ob novem pojavu — planinstvu tudi 
zapisati, kaj daje dejanju v gorah t ra jno vrednost, in to utemlj i t i z lepo misl i jo in besedo. 
Misl im, 'da ni t reba iti v podrobnost i in v navajanje cele vrste pomembnih ugotovi tev 
in utemelj i tev, ki povezujejo planinstvo z našim narodnim g ibanjem tudi na Primorskem. 
Bilo bi res čudno, če bi do srčne in pr isrčne povezanosti našega narodnega živ l jenja 
z gorami od Triglava do Pohor ja ne prišlo. Tu so mejnik i naše domovine, tu so korenine 
našega bivanja, naše l jubezni do domači je. 

Naj za razhod iskreno čest i tam PD Trst in njegovim funkc ionar jem za kulturni praznik, 
ki so ga posveti l i 80-letnici svojega planinskega društva. Čest i tam avtor ju knj ige »Zgo-
dovina SPD Trst«, sinu alpinista Zorka Jel inčiča, ki je s to knj igo poskrbel za izpolnje-
vanje tudi stare lat inske besede: Li t tera scr ipta manet — pisana beseda ostane. Tudi ta 
jasna resnica o našem planinstvu naj ostane in obvel ja za vselej. 
Naj nam v ušesih zazveni: Tol le, lege — vzemi in ber i ! 

Jel inčičeva knj iga je temel j i ta, pravična, poučna in navdušujoča, je jedrnata in dobro 
premišl jena beseda o slovenski planinski zgodovini na Primorskem. 

RAZMIŠLJANJA O PLANINSTVU* 
prof. EVGEN LOVŠIN 

Telesna kultura v tesni povezanosti z duhovno 

Samo od sebe se razume, da brez tesne povezave telesne in duhovne kulture č loveku 
ni moaoče živeti. Razvita kul tura duha vpl iva v veliki meri na ravnotežje v delovanju 
telesnih funkc i j . Človek je hodi l že v davnih časih in hodi tudi današnje dni v naravo. 
Opazuje njene čudovi te obl ike, njen govor v gromu, streti, vetru in v ihar ju, njene barvne 
odtenke in dogajanja v njej . Popotnik se pogovar ja z l judmi, opazuje živali, teren in 
rastl instvo, pri tem pa se mu porajajo posebne misl i in novi izsledki na znanstvenih 
umetnostnih, l i terarnih in drugih področ j ih . Naš nobeiovec Ivo Andr ic je na neštet ih 
sprehodih sam ali s srečevavci beležil misl i in spoznanja ter napisal v vse svetovne 
jezike prevedena prodorna psihološka dela. 
Človek si izbere svoj pokl ic po srcu, po pretehtanih misl ih pa tudi po tuj ih nasvetih, 
lahko celo po nak l juč ju zunaj vsake spoznavne zakonitost i . Pokl ic je področ je dela in 
dejavnosti , je t rajna naloga in ob iča jno vir za preživl janje. Mnogoter pa ni samo pro-
fesionalec e lahko tudi amater, l jubi tel j kakršnekol i d ruge dejavnost i , s kateregakol i 
druaeaa področja, poleg pokl icnega. Človek je na pr imer lahko pol ihistor, kar pomeni, 
da pozna več področi j in se z nj imi več ali manj ukvar ja (astronomija, jamarstvo, vreme, 
fo lk lora itd.). 
Težko je seči v globine dveh ali treh znanstvenih strok, je pa neko povprečno znanje dan-
danes potrebno. Pravijo, da v pr ihodnje ne bo mogoče dobro živeti brez hišnega ra-
čunalnika, torej brez nekaj znanja višje matematike. 
Že stari Grki so vedel i za »pol imat i jo«, kar pomeni večstransko znanje. Pridevnik »in-
terdiscip l inaren« pomeni več znanstvenih d isc ip l in (strok) skupaj. Gre za interdisc ip l i -
narnost raziskovanja, posvetovanja, študi ja več znanstvenikov. 
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Filozofska fakulteta v L jubl jani (dekan dr. Nace Šumi) pr ipravl ja zajetno raziskovanje 
kulturne ustvarjalnost i na Slovenskem. Eden od projektov nosi naslov: »Interdiscipl i -
narne sinteze Zgodovine kulture na Slovenskem. (Arheološka področ ja kul turnega živl je-
nja na slovenskih tleh, srednj i vek, 19. in 20. stolet je. Dvajset sodelavcev!)« Al i se ne bi 
tudi naša Planinska zveza s ku l turno-propagandno komisi jo, fotosekci jo, z zgodovinsko 
muzejsko skupino in z urednišk im odborom Planinskega vestnika ponudi la k sodelo-
vanju pri imenovanem vel ikem pro jektu za snov z naslovom »Odkrivanje Ju l i jsk ih in 
Savinjskih ter Kamniških Alp in drugih gorovi j v času zadnj ih treh stolet i j«. Gotovo bi 
bi l i deležni pri jaznih nasvetov p laninca in od l ičnega planinskega pisatel ja, p ro fesor ja 
za l i terarno zgodovino na Fi lozofski fakul tet i tov. dr. Mat jaža Kmecla. 
Povedano naj vel ja za Uvod v razmišl janje o planinstvu in njegovi bogat i l i teraturi . 
Planinsko spisje je del celotne knj iževnost i . Je zelo raznovrstno. Za bol jše razumevanje 
ga bomo prikazal i v naslednjem sporedu: 
Potopisi in opisi (def inic i je po dr. Mat jažu Kmeclu, Andr i janu Lahu in Silvi Trdina). 
Vodnik i , pr i ročnik i , plezalni vodič i itd. 
Znanstveni prispevki v Planinskem vestniku, (rastl instvo in živalstvo, meteorologi ja, na-
ravni pojavi, geologi ja, planinska zgodovina, etnologi ja, gospodarstvo). 
Leposlovje in umetnost (roman, pesem, novela 'itd.). 
Planinski vestnik je obogaten tudi s splošnimi zadevami: vzgojni članki, organizaci ja, 
varstvo narave, GRS, oprema itd. 

Potopisi in opisi 

Andr i jana Laha članek z naslovom »Slovenski potopis« (Jezik in slovstvo 1983/1984) 
začne z opredel i tv i jo pojma »potopis«, kar pa ni preprosto in na prvi pogled razumlj ivo. 
Že sestava besede pove, da je to opis poti . Opis poti pa je tudi strokovni prikaz v 
zeml jepisnem vodiču, a to ni potopis, zato si z besedo samo ne moremo pomagati . 
»Glede na to, da je zemljepisni vodič č imbol j ob jekt iven prikaz poti, bi lahko dal i 
temel jno določi lo , da je potopis subjekt iven prikaz poti. Imamo torej osebo popotn ika 
— pr ipovedovalca — potopisca in pot. Bistveno za potopis je, da je pozornost neke 
osebe obrn jena na pot, navzven in ne navznoter. Če se oseba ukvar ja predvsem s seboj 
in je pot postranski element, dobimo le razl ične avtobiograf i je. Večina avtobiograf i j ima 
tudi potopisne sestavine.« 
Matjaž Kmecl deli snov potopisa (Mala l i terarna teori ja, Ljubl jana, 1978, na prakt ično 
stran kot napotek potniku, potem na leposlovno, k jer je l i terarno sporoč i lo manj 
prakt ično, vendar z varovalno podobnost jo , geografsko in časovno sicer določ l j iv ih l judi, 
pokraj in, navad, dogajanj . 
Tudi Silva Trdinova (Besedna umetnost, 2. del, Ljubl jana, 1958) uvršča potopis v mejno 
področ je med leposlovjem in informat ivnim poučnim pisanjem, tudi med znanost jo in 
informaci jo. Trdinova omenja Levstika, Erjavca, Mencinger ja itd., in daje naslednj i 
nasvet: »Opis pokraj ine in prebivalcev, l judski običaj i in dogodki vzbujajo v bralcu ob-
čutek, kakor da sam potuje po opisanih deželah. Dober potopis ne sme ostat i samo 
poučen, ampak vselej tudi zabaven in zanimiv.« 
Lah ugotavl ja, da je Kmeclova opredel i tev malo uporabna, pr imeri iz svetovne knj ižev-
nosti pa so sploh nesprejemlj iv i . Kmecl navaja s icer potopisce Turno, Juga, Avčina, 
Lipovška, Orla in druge, omenja pa tudi Marca Pola, Homerjevega Odiseja, Cervanteso-
vega Don Kihota itd. 
Ni razlogov za tako Lahovo mnenje. Nasprotno. Spr ičo izredne šir ine in raznovrstnost i 
po jma »potopis«, ne bi smeli i t i mimo starine Homer ja in n jegovega Odiseja, ne mimo 
Don Kihota, ne Aleksandra Vel ikega in n jegovih potovanj, tudi ne mimo srednjeveških 
raziskovalcev in odkr ivatel jev sveta, potnikov v novem veku itd., pri katerih vzbuja jo 
pozornost ravno opisi potov in seveda dogodivšč ine pri tu j ih l judeh in neznanih kraj ih. 
Za Laha je potopis poi l i terarna zvrst razl ične dolžine, od članka do knj ige. Njemu sta 
teoret ik in kr i t ik, pr ipovednik in potopisec Fran Levstik in Fran Er javec s števi ln imi 
potopisi , polnimi pr i rodoslovne znanosti , ideala slovenskega potopisja. Njemu po po-
menu blizu Janez Mencinger, katerega pr ipoved o pr ihodu v misl ih na Triglav spada 
med klasična dela slovenske planinske l i terature. Kmeclova misel, da je Menc inger jeva 
»Moja hoja na Triglav« v bistvu »Moja hoja skozi živl jenje«, uvršča knj igo že na rob 
potopis ja in f i lozofi je. 
Po viru, kakor zgoraj (M. Lah), imamo pred seboj 92 imen, uvrščenih med potopisce, 
med nj imi je 14 takih, ki spadajo pretežno v planinsko spisje. Tudi ne bo odveč spom-
nit i se slovenskih potopiscev, znanih po objav l jen ih del ih in sl ikah, pa znameni t ih 
tudi po drugih svoj ih vrl inah in zaslugah. 
Slovensko planinsko potopisje, več kot dvesto let staro, kaže tol ikšen kol ič inski in ka-
kovostni razvoj, da se lahko postavi v vrsto svetovne planinske knj ige in sl ike. 
Povzemimo še sklepne besede Andr i jana Laha, ki j ih imamo za pomembne in temu 
pisanju kor istne: 



»Ta bežni pregled s lovenskega potopisa vseeno dokaj razvidno pr ikaže pestrost te 
zvrsti, pestrost potopisnih tem in pestrost prof i lov potopiscev. Tako na jdemo med po-
topisi duhovnike, profesor je, l i terate in pol i t ike, s l ikar je in glasbenike, novinar je in 
zdravnike. Pri s lovenskem potopisu se bo treba po natančnem pregledu lotit i kar 
n jegove zgodovine.« 
Nekaj planinskih piscev iz Lahovega seznama: Josip Cir i l Oblak, Pavel Kunaver, Klement 
Jug, Janko Mlakar, France Avčin, Zoran Jerin, Miha Potočnik, Mar jan Lipovšek, Tone 
Škarja, Matjaž Kmecl, Mar jan Raztresen, Nejc Zaplotn ik. Sto in več drugih bomo omeni l i 
v analizi Splošnih kazal več desetleti j Planinskega vestnika. 
Naj omenim, da so nekateri potopisc i — priznani leposlovci , znanstveniki in umetniki iz 
Lahovega seznama deležni posebne pozornost i in hvale. To vel ja ne g lede na nj ihovo 
več jo ali manjšo planinsko dejavnost, sicer so nekateri pisali tudi v Planinski vestnik. 
Prežihov Voranc s potopisom po domovini z naslovom »Od Kotelj do Belih vod«. 
Mel ik Anton, geograf, ob znanstvenem pisanju se je lotil tudi potopisja. »Od Ohrida do 
Bitol ja«, »Ameriška Sloveni ja in Amerika, popotni zapiski, 1950«. (Tu ne navajamo nje-
govih znanstvenih del, ki zadevajo gospodarstvo v planinah.) 
Bučar Vekoslav, »Kod Lužiških Srba«. 
Jakac Božidar, »Odmevi Rdeče zemlje«, »Po Združenih državah Amerike«. Potopisi in 
doživ l ja j i med drugo svetovno vojno. 
Vošnjak Bogumi l , »Zapiski mladega potnika«. 
Tominšek Josip, »Itali ja, nje slava in beda«. 
Kozak Juš, »Za pr imorsk imi kolniki«. 
Ogr in Miran, obšel je ves svet in napisal vrsto knj ig. 
šegu la Frančišek, »Petdeset dni po Jutrovem« (Sinaj, Egipt, Libanon, Palestina). 
Ciuha Jože, »Okamenel i smehl jaj«, »Pogovor s tišino«. (Izbrušeno l i terarni knj ig i spadata 
v sam vrh s lovenskega potopisja, opomba M. Laha.) 
Ravl jen Davorin, »Pot k mrtv im batal jonom«. 
Aškerc Anton, »Carigrad in Rusija«. 
Bebler Aleš, »Južne sončne dežele«. 
Ljubeznivi bralec naj se zadovol j i s temi primeri, izbor pa je še mnogo večj i . 

Potopis kot napotek potniku, njegova pozornost je obrnjena na pot, navzven 

Otrok, sedeč na tleh, si z rokami pomaga dvigni t i telo v koračno stojo. Potem zakoraca 
sam po sobi ali ob materi . Nožne mišice in kosti uporabl ja za premikanje s korakanjem. 
Tako otrok opravl ja izredno važno delovanje telesnega organa. Otrok je shodi l , njegovo 
delo pa je hoja prvih korakov. Za starše pomeni jo največje veselje. Otrok se seveda 
še ne zaveda, da mu bodo zdrave noge potrebne za nešteto opravi l v živl jenju, da se 
mu bo ves svet odpr l , in da mu bo hoja vir sreče in zadovol js tva t ja do visoke 
starosti . Kmalu bo uporabl ja l noge ves dan. Leta bežijo, fant bo kmalu na gorsk ih poteh 
in pozimi na smučeh! 
š e mi pogle jmo, kam bi šli. Izbor je vel ik. Slovenska planinska l i teratura je bogata 
potopiscev in n j ihovih del. Pa tudi zemljevidi , risbe in sk ice niso redki. 
Če govor imo o potopisu, o poteh, usmer jenih v gore, se nam predstavi najprej ne 
slovenski, temveč češki vodnik. Čehi spadajo med najstarejše slovanske goste v naših 
planinah. Izdali so leta 1910 350 strani obsežno znanstveno vodi lo po naših gorah in 
dol inah z mnogimi podrobnostmi , ki so še danes zanimivo og ledalo našega zgodnjega 
planinstva. Vodnik je izdal Češky odbor s lovinskeho alpskeho društvo z naslovom »Slo-
v inske Alpy a Primori«. Sestavi lo ga je 8 čeških znanstvenikov in vnetih p lanincev: dr. 
J. Čermak, dr. V. Dvorsky, K. Hlava, dr. K. Chodounsky, dr. F. Machat, Z. R. Mareš, dr. 
St. Prahensky in dr. VI. Ružička; delež pri tem odl ičnem delu imajo naslednj i s lovenski 
planinski delavci in vnet i gorohodc i : Kocbek, Pavliček, Pretner, Šerbec, dr. Fran 
Tominšek, dr. Jos ip Tominšek, dr. Henrik Turna, J. Vidunc, J. Zupančič. Poleg naštet ih 
je bilo še nekol iko svetovalcev zunaj odbora. 

Češki vodnik vsebuje najprej razna navodi la za gorske ture, pr ihode iz Prage na 
jug v šestih smereh in izstopne postaje, gorske ture v Savinjskih Alpah, v Karavankah, 
v Karni jsk ih in Zi l jsk ih Alpah, v Jul i jsk ih Alpah s skupinami Viš-Montaž, Kanin, Mangart, 
Razor, Triglav, Krn in Črna prst, Kraška predgor ja itd. 
Omenjenih je 2100 imen krajev, dol in in gora, ki j im je pr ip isana stran podrobnejšega 
teksta. 
Rudolfa Badjure v hrvaščini pisan vodnik z naslovom »Vodič kroz Jugoslovenske A lpe 
— Sloveni ja« je izšel leta 1922 v žepnem formatu in t isku nemške l jubl janske založbe 
Kleinmayer & Bamberg. Bil je na 514 straneh naj izčrpnejš i vodnik po slovenski zeml j i . 
Imel je 71 zeml jevidov in 74 slik. Avtor piše v predgovoru, da vsebuje njegov vodnik vse 
važnejše kraje med Dravo in Kolpo od i ta l i jansko-nemške meje pa do Sotle. Poleg 
navodi l za hojo, pregleda planinskih koč, opomb o zimskem športu, o lovu in tur ist iki , 
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Badjurovega vodnika (skoraj 400 strani) namenjen opisu potov in smeri po ravninskem 
delu, ture po položnejših poboč j ih , po alpskih strminah s k las i f ikaci jo nevarostnih 
stopenj . Badjura je imel skrb za potnika. T isočem je olajšal pot in mnogi so se vračal i 
ali pa izbiral i nova pota, ker so bil i s pre jšnj imi izlet i zadovol jni . 
Ne štejmo za zlo Čehom in Badjur i , da vodn ika po slovenski zeml j i nista bi la 
napisana v slovenščini. Pred očmi j im je bil uspeh v turizmu, v tu jskem prometu in 
s tem blagor domovine. 
Badjura je napisal še nekaj kra j inskih pr i ročn ikov: Na Triglav (1922), Smučar (1924), 
Kozjansko pogor je nad Dravo (1927), Pohor je (1924), Izleti po Karavankah (1932), 
Izbrani izleti (1953). 
2e od prvih pr istopov na Triglav in od časov Valent ina Staniča, ki ga imamo za začetn ika 
modernega alpinizma, so znani pr istopi na alpske vrhove po nemark i ranih in nezava-
rovanih poteh. Hoja navkreber in vzpenjanje po skalah, se spremene v več ali manj 
navpičnih smereh v plezanje z vrvjo, p lezalkami, klini itd. Knj iga »Naš alpinizem«, ki je 
s tovariši Skalaši zbral gradivo in jo uredi l Mirko Kajzel j , ovitek, platnice, peror isbe in 
zemljevide pa je narisal Herbert Drofenik, je izš la šele leta 1932, saj je bi l pobudnik 
alp in izma po prvi svetovni vo jn i v Sloveni j i Turistovski klub »Skala«. 
Poglavitni del vsakega planinskega vodnika so po določenem sistemu zbrana in pred-
stavl jena pota in smeri. Ta del opisa plezalnih smeri je določen pri Mirku Kajzel ju po 
izhodiščih izletov z in formaci jo o gori , ki obvladuje dol ino. Kajzelj si je izbral nasled-
nja izhodišča: Rabel jska dol ina, Mangartska dol ina, Planica, Pišenca, Krnica, Martu l jek, 
Beli potok, Vrata, Kot, Krma, Bohinj , Velo pol je, Komna, Trenta, Dol ina Soče, Bavšica, 
Bala, Kori tnica, Dol ina Kamniške Bistr ice, Robanov kot, Logarska dolina, Belska Kočna, 
Ravenska Kočna, Dol ina Kokre. 

Kajzel jev »Naš alpinizem« je ena od redkih knj ig, ki je doživela pred kratk im svoj 
zasluženi prvi ponatis. Avtor pravi, da se je naša športna alpin ist ika in kul turna de-
javnost, predvsem l i teratura, povzdigni la skoraj do nepojml j ive višine. Naši p lezalc i so 
preplezal i vse stene in grebene v naših gorah, mnogo najzahtevnejših smeri v Centraln ih 
Alpah, Andih, Kordi l jer ih, v norveških gorah, na Al jaski , Grenlandi j i , afr iških gorah, 
Kavkazu, predvsem pa so se izkazal i v Himalaj i . Z vzponi na Makalu, Everest, Lotse, 
Daulagir i , smo se povzpeli na sam vrh alpinist ike. 
In Tine Orel, dolgoletni urednik Planinskega vestnika, ki je t r ideset let spreml ja l vsak 
korak števi lnih planincev in alpinistov, je knj ig i na pot namenil naslednje besede: »Naš 
alpinizem« je v deset let j ih svojega obstanka svojo nalogo zares imenitno opravi l . . . 
Knj iga nas opozar ja, da ne bomo smeli odlašati tudi s knj igo o zgodovin i našega 
alpinizma v pravkar preteklem polstolet ju.« 
Izidi vodnikov, pr i ročnikov in zeml jevidov so vzbujal i precejšnjo pozornost tako pri 
organiziranih planincih kot pri števi lnih drugih gorohodcih, saj so izhajal i posamič 
vsakih nekaj let. V četr tem deselet ju je poleg Kajzel jevega vodnika leta 1939 izšel 
dr. Arnošta Bri leja »Priročnik za planince«, ki pa ni v ožjem pomenu potopis, je pa 
zbirka zakonit ih določi l , podatkov in navodi l : Slovensko planinsko društvo (krat ica SPD) 
po prelomu med starejšo strujo in mlajšo generaci jo z novimi pravi l i , 10 000 članov, 59 
koč, domov in zavetišč, v kater ih izkazuje 80 000 letnih obiskovalcev* (Glavni odbor , 
področ ja podružnic, zgodovinski pregled, prva pomoč, reševanje, vodništvo, razna na-
vodila, Zveza jugoslovanskih planinskih društev, Asociac i ja s lovanskih planinskih zdru-
ženj, Mednarodna uni ja p laninskih združenj) itd. 
Leta 1950 je Bri lej izdal »Priročnik za planince«, zbirko pravil, navodi l in podatkov ter 
kratek vodnik po gorat i Sloveni j i . 31 zeml jevidov je narisal prof. Vi lko Mazi, koče in 
70 risb ing. Herbert Drofenik. Knj igo je založi la Državna založba Slovenije, t iskala pa 
Tiskarna »Jože Moškrič«. Br i le jev »Priročnik« je za gorohodca v vsakem oziru vse-
stranska informaci ja, od l ično pomagalo in koristno opozor i lo. Sistemizaci ja gradiva je 
izvirna, morda manj znanstvena, a bol j pr ikupna, bol j pr istopna gorohodcu. Avtor porabi 
25 strani za organizaci jo planinstva v Sloveni j i , za poglavje »Koče in pota po planinah 
Slovenije« pa 140 strani. Gorska ozeml ja so razdel jena na posamezne regi je (predele, 
območja) . Naj naštejemo nekaj regi j : Ob Savi navzgor, Pol janska in Selška dol ina, ture 
z Vršiča, ture iz dol ine Bače, iz Soške dol ine, dva pr istopa na Bavški Grintavec, ture 
v okol ic i Idri je itd. Enaka s istemizaci ja vel ja za Savinjske Alpe, za Karavanke i td. Ko 
potuje od koče do koče, opiše nj ihovo oko l ico , višino, dostope na bl ižnje vrhove in 
druge važnejše zadeve. Zanimiv i podatk i v Bri le jevem pr i ročniku so še: Avtor ob išče 
v posamičnih regi jah kočo za kočo. Vsako opiše po okol ic i , po zunanjost i in notranjost i , 
navaja podatke o višini, letnici gradnje in druge zanimivosti . Zadnj ih stošt ir ideset strani 
je nameni l nevarnostim gora, prvi pomoč i in reševanju, markaci jam, or ientaci j i , slovstvu 
ter raznovrstnim kazalom. Med najznamenite jša kazala spada krajevno, vsebuje na 33 
straneh drobnega tiska na oko 1600 krajev, gorskih vzpetin in a lpskih vrhov, pr i vsakem 
pomeni številka pred črto zemljevid, števi lka za črto pa stran, na kateri se kraj omenja. 
Takega seznama do t ist ikrat v planinski l i teratur i ni bi lo. Bri lejev Pr i ročnik je bi l vzor 
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natančnost i in skrbnost i za potnika-planinca, pa tudi vzor poznejš im ustvar ja lcem vod-
nikov, ki so ga posnemal i v raznih ozir ih. 
Bri lej se je zahvali l »vsem pr i jaznim sodelavcem« tako dr. Bogdanu B r e d ju za njegovo 
poglav je o prvi pomoči , dr. Val ter ju Bohincu in prof. Francetu Planini, ki sta pr ipravi la in 
izpopolni la zeml jevide in potopise, in vsem t ist im odborn ikom in č lanom planinskih 
društev, ki so gradivo pregledal i ali pa so vanj pr ispeval i s svojega delovnega področ ja . 
Od leta 1950 (izid Br i le jevega Pr i ročnika za planince) pa do leta 1979 (izid Vodnika po 
slovenski p laninski poti — Banovec in tovariši), je mini lo manj kot 30 let. Za planinsko 
vodniško l i teraturo pomeni dovol j dolgo dobo, da jo obravnavamo s pog ledom na celoto. 
K temu nas si l i tudi povezanost vodnikov med sebo v nekater ih precej obsežnih poglavj ih. 
Imamo opravit i z naslednj imi vodnik i iz tega obdob ja : Po slovenskih gorah, 1958, dva-
indvajset terenskih skic, pet shemat ičnih razgledov, uredniški odbor Vilko Mazi, France 
Planina, Cene Malovrh. 
Vodnik po slovenskih gorah 1964, I. Slovenska planinska transverzala od Mar ibora do 
Kopra, tr ideset zemljevidov, pet shemat ičnih skic, uredi l Vi lko Mazi. 
II. Zasavska planinska pot od Kumrovca do Kuma, sestavi l Vitko Jurko ob sodelovanju 
Fr. Goloba, uredi l Stanko Hribar. 
Ju l i jske Alpe, p laninski vodnik, 1974, sestavi l i T ine Mihel ič, Dar inka Petkovšek, Tone 
Stroj in, uredi l Franci Savenc. 
Vodnik po slovenski planinski poti, četr ta popravl jena in dopoln jena izdaja, 1979, po 
dosedanj ih izdajah uredi l in dopolni l uredniški odbor : ing. Tomaž Banovec, Stanko 
Klinar, Mari jan Krišel j , T ine Mihel ič, Darinka Petkovšek 'in dr. Peter Sokl ič. Vodnik je 
razdel jen na dva dela: 
I. Slovenska planinska transverzala od Mar ibora do Kopra (iz leta 1974); II. Razšir jena 
pot (iz leta 1974). Pri prvi objavi so z opisi sodeloval i : dr . France Habe, Drago Karol in, 
Luka Kočar, Stanko Kos, France Planina, Pavel Pol janec, Janez Pretnar, dr. Roman 
Savnik, Tone Stroj in, Smil jana Šker janc, Mirko šoštar ič , Ivan Šuml jak, Franc Vogelnik, 
Ludvik Zorzut, Danica Zevart. 
Vsi ravnokar omenjeni vodnik i , razen Mihel ičevega in tovarišev (I. 1974), imajo isto vse-
binsko prostorsko (regijsko) razdelitev, ki se vsa deset let ja ni spremeni la. Nekaj spre-
memb je bi lo pri avtor j ih in nekaj tekstnih popravkov. 
Zeml jev ide in sk ice je risal Vi lko Mazi, le leta 1979 so zemljevidi Geodetskega zavoda 
v Ljubl jani , razgledne skice pa spet Mazijeve. 
Navajam tu vsebinsko prostorsko (regijsko) razdeli tev, kakor je zabeležena ob četrt i 
izdaji Vodnika po slovenski planinski poti. 

Opisi pot i : 

I. Iz Mar ibora čez Pohor je (Ivan Šumljak). 
II. Iz Slovenjega Gradca na Uršl jo goro (pok. Mi loš Grmovšek in Ivan Šumljak). 
III. Z Uršl je gore do Savinje (Ivan Gams). 
IV. Skozi Robanov kot na Korošico (pok. Branko Zeml j ič in Tine Orel). 
V. Po osrednj ih Kamnišk ih Alpah (ing. arh. Vlasto Kopač). 
VI. Čez Grintovec in Kočno v dol ino Kokre (dr. Cene Malovrh). 
VII. V območ ju Storžiča (France Planina). 
VIII. Po osrednih Karavankah (dr. Jakob Prešeren). 
IX. Od Stola do Mojst rane (Anton Blažej 'in France Pengal). 
X. Po v isokem svetu kral ja Jul i jcev (Vilko Mazi). 
XI. Čez Kriške pode na Vršič (Pavel Pol janec). 
XII. V ob jemu Trente (Stanko Hribar). 
XIII. Po Dol ini Tr ig lavskih jezer (Pavel Kunaver). 
XIV. S Komne čez Krn (Miran Marussig). 
XV. Po robeh Bohin jsk ih gora (Marjan Lipovšek). 
XVI. Nad Baško grapo (Tomaž Planina). 
XVII. Čez Porezen v idr i jske hribe (pok. Peter Brel ih). 
XVIII. Skozi Trnovski gozd (pok. Rudolf Brajnik, Srečko Kočar in Otmar Črni logar). 
XIX. Čez Nanos v Postojno (Vilko Mazi 'in dr. France Habe). 
XX. Nad Pivko (dr. Roman Savnik in dr. Branko Šalamun). 
XXI. V Škocjanske jame in na zadnj i t isočak (dr. Branko Šalamun). 
XXII. In še do mor ja (pok. dr. Viktor Vovk in Božidar Zega). 
Naj p r imer jamo Mihel ičevo prostorsko razdelitev z zgorn jo t ransverzalsko: 
Zgorn ja Savska dol ina, dol ina Save Bohin jke in Blejski kot, Soška dol ina in dol ina 
na i tal i janski strani Jul i jsk ih Alp. 
Tr ig lavska skupina, 
Martu l jške gore in škr la t ica , 
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skupina Ja lovca in Bavškega Grintavca, 
Mangart in ver iga Ponc, 
Kanin, 
Krn, 
spodnje Bohin jske gore, 
skupina Viša in Montaža. 

Ustvarjalci p laninskih vodnikov so imeli v prvi vrsti pred očmi, kako se s pisano besedo 
pribl ižat i pešcu, da bi se ta hitro znašel v zamotanih in zamedenih s i tuaci jah. Upošteval i 
so opise pomembnih, posebnih, lahko tudi nevarnih stvari. Najhi t re je pade v oči marka-
cija, istočasno tudi vnanje ob! ike narave, razgledi, prepadi itd. Slovenska planinska 
transverzala uporabl ja opise poti v dal jš ih č lankih. Mihel ič in tovariši z mnogimi po-
drobnostmi opisuje jo ločeno koče, dostope, prehode, bivake itd. Zanimiv vodnik ! 
Kakor je iz Vodnika po Slovenski planinski poti (1979) razvidno, je ta pot našla svojo 
razširi tev — seveda samo v besedi — kot vodnikov drugi del. »Razšir jena pot« vsebuje 
nekaj manj znanih posebnost i : obvezne točke in neobvezne točke. Prvih je 18 in drugih 
43. Vsaka točka pomeni po en vrh v naših Alpah in predgor j ih . Vsak vrh je opisan na 
kratko in jedrnato, dovol j za obremeni tev spomina. Te navedbe so še iz leta 1974. 
»Razšir jena pot« je zajela seveda tudi pregled pravih poti. Vsaka pot je označena z 
imenom kraja, vrha ali postojanke, kamor smo se namenil i . Za potnika ni nič važnejšega 
kot nadmorska višina, čas hoje in žig. Teh poti je navedenih 116. Za kontrolo poti je 
potrebna ura, za obvezne in neobvezne točke pa samo tekst, ki so ga pr ipravi l i naši 
»pravi« planinci . Večina je zabeležena med dvaindvajset imi avtor j i č lankov v preglednic i 
vodnikove vsebinsko prostorske (regijske) razdelitve. 
Ker se bomo imeli lepo pr i ložnost ponovno veseli t i na Slovenski planinski poti — pred 
izidom je 5. popravl jena in dopoln jena izdaja »Vodnik po slovenski planinski poti« 
(urednik Tomaž Banovec, Stanko Klinar, Franci Savenc, Janez Porenta, Dar inka Petkov-
šek, France Malešič — zemljevide narisal Geodetski zavod SRS, pregledne sk ice narisal 
Vi lko Mazi — Planinska založba Sloveni je 1984) končam besedi lo o Slovenski planinski 
transverzali . 
Poleg omenjenih izbranih, več ali manj reprezentat ivnih planinskih vodnikov in pr i roč-
nikov pa imamo še števi lne druge vodnike in vodničke, ki imajo s icer splošen pomen, 
obravnavajo pa le posamezna področ ja , pota na do ločene vrhove itd. Zelo pr ikupni in 
strokovno dovršeni so med drug imi : Vodnik po planinski poti SPD Trst iz leta 1975. 
Ta nas vodi s t romeje na zahodnih Karavankah do vznožja t ržaškega Krasa po pet ih 
poteh, imenovanih po zaslužnih Pr imorcih: dr. A lo jz Dolhar, dr. Henr ik Turna, Mart in 
Čedermac, dr. Klement Jug, Zorko Jel inčič. Uredil in dopise je dopoln i l Boris Sancin, 
za osnovne opise in za določi tev potov pa so poskrbel i Štefan Bratož, Rafko Dolinar, 
Sonja Mašera, Slavko Tuta. Miroslav Črnivec pa je poskrbel za zemljevid. 
Prav pr ikupen in skoraj popoln z 72 oštevi lčenimi smermi je iz leta 1977 vodnik z 
naslovom Kamniške Alpe — Ravenska Kočna, plezalni vzponi. Gradivo sta zbrala 
Robert Gaberšček in Matjaž Dolenc, fotograf i je so od znanih planincev Gabrščka, Per-
čiča, Ekar ja in Geodetskega zavoda v Ljubl jani . V pr iprav l ja lnem odboru so bili Ekar, 
Herlec, Trebušak, Benedik, Gaberšek, Dolenc in Kapus. 
Kdor se zanima za severovzhodno Sloveni jo, naj vzame v roke vodnik, ki je izšel leta 
1980 in mu je urednik Peter Ficko, recenzenti in dopoln jevalc i pa so bil i Bračič, Kert, 
Kuzman, Lodrant, Titan, Onič, Šuml jak, Zgodn ik ; grebensko sl iko je zrisal Mari jan 
Smrekar. 
Tomo Česen je sestavil izbor plezalnih vzponov v Jul i jsk ih Alpah. Vsebuje 50 plezalnih 
smeri. »Polovica j ih je pr imerna za začetnike, nekaj smeri je srednje težavnostne stopnje, 
ostale pa potekajo po težavnem terenu in so le za najbol j pr ipravl jenega in izur jenega 
plezalca,« opozar ja urednik Česen. 
Planinska vodniška l i teratura je obogatela leta 1983 s tret jo izdajo vodnika Karavanke, 
ki ga je napisal Peter Kl inar, uredi l pa Farnci Savenc. To je planinska knj iga, ki j i 
zlepa ni najt i boljše. Pisec se zahval juje vsem sodelavcem, ki so svoja imena vzidal i 
v temel je karavanškega vodnika. Naštel sem 38 imen! Kolekt ivno delo z najštevi lnejš im 
sestavom sodelavcev. Tudi vsebina je bogata z informaci jami. Poleg uvodnega dela 
(prakt ični napotki) je največj i vsebinski del dan dostopom, dol inam in predlogom za 
ture (35 strani) in kočam, prehodom in vrhovom (172 strani). Zanimiva je tudi vsebinska 
prostorska deli tev na posamezna področ ja . Knj iga je dopoln jena z Abecedn im kazalom, 
ki nam nudi po abecedi na oko 433 imen! 
Naj omenim nekol iko, manjših plezalnih »vodničkov«: Mangrtska dol ina (Tine Mihel ič 
in tov.), Logarska dol ina (Tone Golcar in tov.), Vršič (Niko Novak-Andrej Božič in tov.), 
Raduha, Peca, Uršl ja gora (Milan Vošank), Sela (Sella) Milan Vošank, Tine Mihel ič in ob 
pomoči nemškega vodnika. 
Last, not least — zadnj i a ne najmanj pomembni , mojemu srcu najb l iž j i je Vodnik po 
Trdinovi poti po roških in gor jansk ih gozdovih s pog ledom na l jubo Belo kraj ino. 
Novo mesto 1975. Besedi lo in ureditev Anton Trunkel j in tovariši. 537 



DR. JULIUS KUGY -
V SPOMIN NA 4G-LETNICO SMRTI 

Povzemimo najprej zapis, ki smo ga prebral i v Obvesti l ih avstr i jskega alpskega združenja, 
5/1984, izpod peresa R. H. Sch i icker ja : 
»Moja hoja po gorah ima korenine v l jubezni do narave . . . Četudi sem spoznal to l iko 
gora, se v mojem srcu ne more nič pr imer jat i z Ju l i jc i . Mladostne sanje so tamkaj 
ustvari le domovino moje duše.« Tako je Kugy zapisal v knj igi »Iz ž iv l jenja gornika«.* 
To l jubezen do gora, prav posebno t ist ih v Jul i jc ih, je Kugy odnesel s seboj v grob, 
ko je 5. februar ja leta 1944 — torej med drugo svetovno vojno — v Trstu za vedno 
zatisnil oči . 
Kugy je kot sin s Koroške izvirajočega uvoznega t rgovca s kolonia ln im blagom in slo-
venske matere preživel večino svojega živ l jenja v Trstu, rojen pa je bil 19. ju l i ja leta 
1858 v Goric i . Med njegovim šolanjem so starši in odrasl i pr i jatel j i kot tudi uči te l j i 
prebudi l i v postavnem in za vse do jeml j ivem mladem Kugyju l jubezen do glasbe, 
botanike in do gora. 
Večino svoj ih poti v gore je Kugy opravi l z vodnik i , tega ni spremeni lo niti dejstvo, 
da se je med študi jem prava na Dunaju v let ih 1876 do 1881 med drugim spopr i jate l j i l 
z znanima planinskima samohodcema Ottom in Emilom Zs igmondyjem, preko nj i ju pa 
je spoznal tudi Ludvviga Purtscheler ja, začetn ika plezalstva brez spremstva vodnikov. 
Kugy se je tako znašel ob zibelki a lp in izma brez vodnikov, vendar je sam ostal vse 
ž iv l jenje pri hoj i in plezanju z vodnik i . 
Po očetovi smrti v letu 1883 je Jul ius Kugy skupaj z bratom prevzel družinsko podjet je. 
To pa tudi starost sta ga napeljala, da se je odloči l za skrajno varnost. To naj bi mu 
poleg lastnega znanja in bogat ih izkušenj zagotavl ja l i predvsem vodniki . Prav v nj ih 
je hotel spoznati tudi dušo l judstev, katerih gore je osvajal. Z vodnik i takratnih treh 
narodnost i na področ ju Jul i jcev je Kugy izpel jal pr ib l ižno 50 novih smeri zgol j v okol ic i 
Tr ig lava in na očaku Triglavu samem. Iz obi l ice teh vzponov naj ob tej pr i ložnost i 
omenimo le prva pr istopa na Škr lat ico leta 1880 in leto pozneje na Bavški Grintavec. 
Med prvenstvenimi vzponi pa bi kazalo omenit i Kugyjevo smer iz Trente na Triglav, 
na Razor po severni, južni in zahodni steni, na Montaž po severni steni in leta 1905 
prvi z imski vzpon na Montaž. 
Kl jub njegovi odl ični telesni pr ipravl jenost i je bi l Kugy zaradi kratkovidnost i v mladost i 
oproščen vojaške službe. Vseeno pa se je že kot zrel mož pri javi l v vojaško službo, 
ko je I tal i ja leta 1915 stopi la v vojno z Avstro-Ogrsko. Služboval je kot alpinist ični 
referent 59. gorske br igade v zahodnih Ju l i j c ih in je v t istem času napisal vel iko 
pr ispevkov za planinske časopise. Tist ikrat je tud i objavi l svojo prvo kn j igo »Iz živ-
l jenja gornika«. Še nekaj knj ig je sledi lo v času po prvi svetovni vojni, vendar prva 
Kugyjeva knj iga slej ko prej sodi med najodl ičnejša dela v planinski l i teraturi. 
Bolezen, ki se ga je loti la, ko je bil vojaški a lp in is t ičn i referent, mu je onemogoč i la 
nadal jn je v isokogorsko planinstvo. Poleg l i terature se je zato bol j posveti l predava-
tel jstvu in botaniki . Na njegovo pobudo je njegov pr i jatel j Albert Bois de Chesne 
ustanovi l v letih 1926 in 1927 alp inetum Jul iana v zgornj i dol in i Trente. 
Nedaleč od tega alpskega vrta, tam, k jer se začenja cesta vzpenjat i proti Vršiču, so 
slovenski p laninc i postavi l i dr. Jul iusu Kugyju spomenik sredi gora, ki so mu tol iko 
dale in ki so bile njegova domovina. 

Boris Ostan iz Bovca pa uredniku piše tako le : 
Spoštovani urednik! 
Ni do lgo tega, kar sem dopoln i l 76 let in te zavol jo tega t ikam. Ne zameri mi! To je 
med planinc i stara navada, da se starci in mladci , ki imajo isti c i l j , med seboj t ikajo. 
V pr i log i ti poši l jam poleg dveh fotograf i j tudi Kugyjevo pismo, naslovl jeno na brata, 
ki pa ni pomembno. Zato pisma ne vračaj , če ga ne boš objavi l , tudi fotograf i j ne, ker 
ne ver jamem, da bodo tvoj i fant je — kl išar j i mogli kaj iztisniti iz nje. 
Na fotograf i j i je dr. Jul ius Kugy (označeno s črt ico), skupaj z Bosanci BH 4, bosansko-
hercegovski pešpolk. Fotograf i ja je nastala v Soči septembra 1917, na večer pred 
ofenzivo v Kobar idu. 
Brat mi je večkrat pr ipovedoval : »Ko so Ital i jani z enajsto ofenzivo zasedli na soški 
f ront i pred Trstom kl jučne avstr i jske obrambne pozici je, je avstr i jsko vrhovno po-

* D r . J u l i u s K u g y : Iz ž i v l j e n j a g o r n i k a , Z a l o ž b a O b z o r j a , M a r i b o r , 1968, k o t 3. k n j i g a iz z b i r k e 
D o m a č e i n t u j e g o r e , p r e v o d L i l i j a n a i n F r a n c e A v č i n . 



T r u p p e n d i v i s i o n s -
k o m m a n d o , n a č e l u 
g e n e r a l K r a u s v S o č i , 
o k t o b r a 1917. l e t a , 
na v e č e r p r e d 
o f e n z i v o p r i K o b a r i d u . 
V s r e d i n i g e n e r a l 
K r a u s , l e v o o d n j e g a 
n e m š k i g e n e r a l i 
V V i i r t t e m b e r g o v c i , 
d r u g i z d e s n e j e 
» B o s a n e c « , b r a t F r a n c 
( č r t i c a ) 
Z g o r a j n a l e v i 
o b e l i s k , k j e r j e še 
d a n e s v o j n o 
p o k o p a l i š č e v S o č i . 

veljstvo spoznalo, da morajo 12. i tal i jansko ofenzivo prehiteti s prot inapadom in se 
tako izognit i porazu na Banj iški planoti in pri Doberdobu. 
General Svetozar Borojevič, ki sodi med avstr i jske generale, ki so imel i med prvo 
svetovno vojno največ uspehov, saj je zaustavil na soški f ront i 11 i ta l i janskih ofenziv, 
je svetoval cesar ju Karlu i n nemškemu cesar ju VVilhelmu II. predor pri Bovcu in 
Tolminu. Ofenziva po dol in i Soče, ko je imela takrat i tal i janska vo jska zasedene vse 
najvišje vrhove nad dol ino, je bi la predrznost proti vsem pravi lom of ic i rskih vo jn ih 
akademi j ; manever bi bil proti kaki drugi armadi-četam neopravičl j iv, pa se je posreči l . 
Ko so bil i zamisel generala Borojeviča sprejel i , je glavno povel jstvo poslalo na vse 
odrede okrožnico, naj prestavi jo vse vojake, ki so po rodu iz Bovca in Tolmina, na 
soško fronto. Brat se je takoj javi l kot dober »poznavalec« naših gora, predvsem zato, 
da bi se rešil za nekaj mesecev fronte. Njegov batal jon je bil t ist ikrat na odseku visoke 
planote Sette Comuni na južnem Tiro lskem. V naslednj ih dneh so brata premest i l i 
s skupino Bosancev v Sočo v tečaj , ki ga je vodil dr. J. Kugy. Dr. Kugy je bi l prosto-
vol jec, referent in svetovalec na front i v Zahodnih Jul i jc ih, saj so v z imi 1915/16 plazovi 
pobral i od Jul i jsk ih Alp do Dolomitov več kot 40 000 i tal i janskih in avstr i jskih vo jakov! 
V tečaju so uči l i tehnike plezanja in reševanja. 

Po tečaju so ga bil i premest i l i z odredom na odsek Mali Lipnik in nato pod Vršič nad 
dol ino Slatenika, da bi od tam prešli v Drežnico in Kobarid. Pri predoru so imeli malo 
izgub v moštvu in napredoval i so do Piave. Ital i jani so se, takoj ko so opazi l i , da so 
Avstr i jc i pri Bovcu in To lminu prekorači l i prvo in drugo obrambno l ini jo, umakni l i 
z vseh vrhov, le na Rombonu in na Stolu pri Zagi so nudil i večj i odpor . 

V i n j e t a : J a n e z V o g e l n i k 



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

Katera je najdal jša planinska transverzala? To je »Slovenska planinska pot«, ki jo 
sestavl jata »Slovenska planinska transverzala« od Mar ibora do Ankarana oz. Kopra in 
»Razšir jena pot«. Kol iko časa je potrebno za obhod te poti je težje ugotovit i , ker je 
poleg vezne poti, ki obsega 78 KT, še 18 obveznih in 20 obveznih od 43 neobveznih 
kontro ln ih točk. Menim, da je za to pot pot rebno okrog dva meseca. Tudi tu so v »Ko-
ledar ju PZS 1983« napačni podatki , saj navaja za Razšir jeno pot samo 18 KT, 
200 km + 7 dni, ker je sestavl jalec pač menil, da 43 neobveznih točk ni obveznih. Pa 
so, vendar samo vsaj 20 od teh, ostale pa so v resnioi neobvezne: »Razšir jena pot« 
obsega namreč 18 obveznih KT, vštevši Krim, za katerega je bilo določeno, da ni 
obvezen, in še vsaj 20 neobveznih — obveznih KT. Zelo do lga je tudi »Železniška t rans-
verzala«, ker jo sestavl ja 14 veznih poti po vseh republ ikah in avtonomnih pokraj inah. 
Zdi se mi, da so pri železnici odpovedale zavore in da so zapel ja l i kar nekam predaleč. 
No, zvedel sem, da bo ta pot spremenjena, in misl im, da je tako tudi prav. Zato pa naj 
t ransverzalc i malo počakajo, da ne bo potrebno pešačit i kar 30 dni, brez t ist ih k i lometrov, 
ki bi j ih moral i prevozit i z v lakom ali avtobusom. Teh 30 dnih pa pot rebujemo tudi za 
kur i r je in veziste NOV, to je za »poštarsko transverzalo«. 

Če zdaj poznamo najdal jšo transverzalo, pa ugotovimo še »mini« transverzalo. Pri nas 
v Sloveni j i so to razne »tr imčkove pot i«: Kočev je—Radeče, ko je dovol j 4—6 ur hoje in 
Vevška pot ter Kur i rska pota Dolomitov, ki jo lahko prehodimo v enem dnevu. Na 
Hrvatskem je »mini-mini« transverzala Grebengrad—Čevo, 4 ure, »Osječki p ješački put«, 
tri ure v eno smer, če pa se še vračaš peš, pa seveda še tr i ure, vendar to ni potrebno. 
Jubi le jn i »Jankovački put« in »Dubovački p laninarski put« sta dolga po 7 ur. V BiH 
je še »Transverzala 25. maj« in v Vojvodin i »Vršačka«, k jer je tudi po 7 ur hoje. To so 
torej transverzale enodnevnice in takih z 8—10 ur hoje je še več. Naštel pa sem j ih 
nekaj za t iste transverzalce, ki žel i jo prehodi t i č im več transverzal in j im zato top lo 
pr iporočamo, naj prehodi jo najprej te. 
In kol iko časa potrebuje transverzalec za vse vezne in nevezne poti? V Sloveni j i po-
t rebuje kar 300 dni, na Hrvatskem samo 90 dni, v BiH 140 dni, v Srbi j i 40 dni, v Črni gor i 
8 dni, v Vojvodini 7 in na Kosovu 12 dni. Poleg tega sta še dve zvezni, kar znese še 
novih 60 dni. Seštevek je 657 dni. V tuj in i pa bi se pot ikal 80 dni. Skupaj je 737 dni ali 
dve leti, če ne bi bi lo vmes zime in dežja, tako pa kar podvo j imo na 4 leta. Pri tem 
seštevku nisem upošteval nekaj neveznih — točkovnih poti in sem j ih vzel kot odbi tek 
za st ične točke KT. Npr. v Kamniške Alpe ni potrebno, da lazimo za vsako transverzalo 
posebej, ampak bomo vrgl i v nahrbtnik 1. Slovensko, 2. Razšir jeno, 3. Solčavsko, 4. Je-
zersko, 5. Kamniško, 6. Kranjske vrhove, 7. Velenjsko, pa še 8. Nagrado planine, 
9. Jubi le jn ih 35 vrhov, 10. Što više u pr i rodu, to je poleg kruha in klobas — še 10 dnev-
nikov. Seveda ti podatki niso za rekorder je in tudi ne za tiste, ki se ustavi jo v vsaki 
»oštari j i«. 

In katere so najzahtevnejše transverzale? Kategor izaci ja transverzal še ni opravl jena, 
pa bi bi la tudi odveč. Lahko pa bi transverzale razvrsti l i v v isokogorske transverzale, 
srednje in nizkogorske ter dol inske. Vsekakor so najzahtevnejše v isokogorske transver-
zale, ki so spel jane po Jul i jsk ih in Kamniških Alpah, in katere v isokogorske v BiH (Slo-
boda, Neretva idr.), na Hrvatskem Velebitska, Biokovska, v Črni gori Or jensk i s lobodar i , 
na Kosovu Proklet i jska in v Jugoslavi j i Po planinah Jugoslavi je. Najzahtevnejša od 
vseh transverzal je točkovna pot »Pot pr i jate l js tva treh dežel«, ki obsega 30 vrhov 
v Sloveni j i , na Koroškem in v Fur lani j i -Jul i jski Kraj ini . Od vseh teh 30 vrhov je samo 
en vrh izpod 200 m, 24 vrhov je visokih prek 2000 m in 5 vrhov prek 3000 m. 
V »Dnevniku« 28. 10. 1980 je bil objavl jen č lanek z naslovom »Z avtom po planinske 
žige«; podpisan je »Iztok«. Navaja, da lahko 35 žigov od 78. za »Slovensko transver-
zalo št. 1«, naberemo kar med vožnjo z avtom. To je nekaka »žigomanija«. Pisec navaja 
vse KT, do kater ih drže vozne poti, bodis i č isto do KT ali v neposredno bližino. Do 
nekater ih KT domov ali vrhov pa vozijo — gondole. Ugotavl ja, da je že kar preveč trans-
verzal, da bi moral i vel jat i kakšni kr i ter i j i in PZS naj bi o tem nekako odločala. 
Stanje je tako, da bo že vsako planinsko društvo hotelo imeti svojo pot. Predlaga, da 
bi take poti spei javal i stran od takih cest, ki so nastale iz prejšnj ih nevoznih poti. 
So transverzalci , ki uporabl ja jo moped ali avto, da bi č imprej prevozil i vse transverzale 
in na KT žigosal i č imveč dnevnikov. Za lastno korist, pa za isto transverzalo kar več 
dnevnikov, da bo več značk. Zame to niso transverzalci ampak »fičkolazci«, ker ž ige 
samo zbirajo, so še »štemplar j i« povrhu in ker gol jufajo, bi se moral i še sramovati , 
pa se ne. Nekaj kr ivde pri vsem tem »štempl janju« pa nosi jo tudi t isti, ki hrani jo 
žige. Sicer pa je res, da je v nekaterih vodnik ih navedena uporaba vozila in so našteti 
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pot je določeno, da jo je treba prehodi t i peš. In kdo danes še hodi peš po 250 km 
dolgi Pomurski t ransverzal i? No, kl jub temu je še mnogo transverzal, k jer je le t reba 
pešačit i . Pravi transverzalec je samo tisti, ki hodi peš od ene do druge KT. Tudi 
ni prav, če »pikira«, to je da hodi po vezni poti, kot da je to točkovna pot. Seveda 
so tudi tu dovol jene izjeme. 
Po hr ib ih je to l iko novih, predvsem gozdnih poti, npr. v Karavankah, ki omogočajo , da 
brez napora pr idejo do KT. 
In kdo je najznamenite jš i transverzalec v Jugoslavi j i , oz i roma v Sloveni j i? 
V Jugoslav i j i je to Josip Korlaet iz Zagreba, č lan PD PTT »Sljeme« in č lan PD »Željez-
ničar«, Zagreb. Z njim sem se pogovar ja l dne 10. 2. 1983 v njegovem stanovanju 
v Zagrebu. Rojen je 1914. leta v Dubrovniku. Transverzale ob isku je že 20 let. Prislužil 
si je 155 značk. Zbi rko 126 značk je odstopi l PD PTT »Sljeme«, k jer so stalno raz-
stavljene. Vse KT je tudi fotograf i ra l in vseh teh črno-bel ih fotograf i j je okrog 3000. 
Vse fotograf i je ima zbrane v desetih albumih. Poleg tega ima še 4000 diapozit ivov. Pri-
pravl jen je odstopi t i črno-bele fotograf i je vseh KT v Sloveni j i , to je 1200 fotograf i j 
v petih a lbumih. Po transverzalah je hodi l vedno sam. Ni nikake več je nevarnosti 
zaradi d iv j ih zveri ali kač, seveda pa je t reba biti pazl j iv pri hoj i . Porabil je okrog 
400 000 d inar jev in to v glavnem za prehrano, prenočišča, prevoze in fotograf i ranje. 
Za celoten obhod transverzal so potrebna kar tri leta, brez prave prekini tve pozimi in 
pod pogojem, da hodimo vsak dan 8 ur. Domačin i so gostol jubni . Večkrat nočejo za 
usluge nit i d inar ja . Zato j im je poši l ja l fotograf i je. Doživel je mnogo lepega. Poleg 
njega so prehodi l i še največ transverzal Ivo Ott iz Karlovca, Mehmed Šehič iz Sara-
jeva in Krešimir Ormanec iz Zagreba. 
In kakšno miš l jenje ima o transverzalah »prvi t ransverzalec« danes? V č lanku »Epi-
demi ja p laninskih transverzal« ugotoval ja: Imam vtis, da želi vsako PD okrepi t i svoj 
»ugled« z ustanovitvi jo svoje lokalne transverzale . . . nove transverzale ponavl ja jo KT 
prejšnj ih t r a n s v e r z a l . . . transverzale ustanavl jajo tudi neplaninske o r g a n i z a c i j e . . . zdi 
se, da smo s števi lko 115 (zdaj 130) transverzal presegl i vso E v r o p o . . . vse prehaja 
v neko nestvarnost in n e o d g o v o r n o s t . . . tako je nastala zmešnjava, da niti republ iške 
zveze (PZ) n imajo vpogleda, kol iko je na nj ihovem področ ju t r a n s v e r z a l . . . žal zveze 
(PZ) n imajo »jur isdikci je« o pr iznanju ali nepr iznanju neke nove transverzale . . . neka-
tere transverzale so »prekompl ic i rane, npr. železniška, ki jo sestavl ja kar 14 manjš ih 
t r a n s v e r z a l . . . društva ustanovitel j i ne odgovar ja jo na pisma, pa čeprav je pr i ložena 
dopisn ica za o d g o v o r . . . ne poši l ja jo naročenih dnevnikov in z n a č k . . . »nesrečni« t ist i 
t ransverzalec, ki želi obhodi t i vse transverzale, težko bo u s p e l . . . zanimanje za transver-
zale upada (ker j ih je preveč), a število transverzal stalno narašča . . . 
In še nekaj mi je napisal »prvi t ransverzalec«: . . . Si tuaci ja je taka, da se ne splača 
več hodi t i po transverzalah, pa sem se odloči l , da z letom 1982 v glavnem prekinem 
oz. zak l juč im . . . v bodoče bom potoval s svojo ženo samo tam, k jer vem, da je lepo in 
čudovito, a transverzale bom povsem opusti l . 
Do danes nit i eden transverzalec še ni prehodi l vseh 130 transverzal v Jugoslavi j i , pri 
tem ne upoštevam tist ih treh v inozemstvu. Josip Korlaet (le-ta še vedno hodi po teh 
poteh) pa ne kr i t iz ira le ustvar janja »novih« transverzal, ampak tudi ves ta nered ob njih. 
Kaj pa v Sloveni j i? Poglejmo v »Večer«, dne 10. 3. 1983. V č lanku »Vodi lo po gorah« 
beremo o Milanu Medenu. No, upam, da mi ne bo zameri l , če ga imenujem za »prvega 
transverzalca« v Sloveni j i . Je član PD »Maribor-Mat ica« in že več kot 25 let vodi 
planince po gorah. Poznajo ga ne samo planinci, pač pa vsi t ransverzalci . In še nekaj : 
n jegova žena Vida, je z nj im prehodi la skoraj vse transverzale. Milan Meden je obhodi l 
108 transverzal, medtem gotovo že katero več, njegova žena Vida pa 105 transverzal 
in tako je »prva« transverzalka v Jugoslavi j i — Vida Meden, ker mi ni znano, da bi 
še katera p laninka obhodi la več transverzal. »Družinska« transverzalca sta obhodi la 
nekatere transverzale kar po večkrat. Naj naštejem le nekatere najdal jše: Slovenska 
planinska transverzala — petkrat, TV transverzala — tr ikrat, Pot pr i jatel jstva treh dežel, 
dvakrat, Planine Jugoslavi je, dvakrat Nagrada planine, dvakrat, Po planinah BiH, zlata 
značka, dvakrat, Pomurska pot, dvakrat. Lahko trdim, da je največ transverzal v Jugo-
slavi j i prehodi l Mi lan Meden s svojo ženo Vido, le da j i m a ni šlo za to, da bi lovi la 
še razne t r imčke in druge mini transverzale, da bi postala »največja transverzalca« 
v Jugoslavi j i . In tako je tudi prav. Prehodi l je tudi nekatere druge poti, ki j ih imamo 
navedene kot transverzale, npr. Borbenim putem Mostarskog batal jona, ker PD »Prenj« 
v pismu trde, da to ni transverzala. 

Še to: Kaj meni tovariš Milan Meden o transverzalah? V »Večeru«, dne 10. 3. 1983 
p r a v i : . . . »Sam ver jetno ne bi prehodi l to l iko s lovenskih gora, če ne bi bi lo transver-
z a l . . . če ne bi bi lo transverzal, bi številna pr izor išča doga jan j v naši zgodovini p laninci 
obšl i , morda j ih celo nikol i ne bi obiskali.« 
Osebno pa mi je v pismu napisal: » . . . meni ni do tega, nit i ne ženi, da bi bi la prva 
v S l o v e n i j i . . . upam, da se boš v svojem opisu izognil naj in ih imen . . . (če že mora biti, 
zadostuje član PD . M a r i b o r - M a t i c a ' . . . nerad se hvalim s transverzalami, ker se je 
tudi nama (tudi ženi) ob poplavi .raznih' transverzal zdelo vse zelo , h e c n o ' . . . prvo 
slovensko pot št. 1 sva z ženo prehodi la v letu 1957 in je zame nekaj pomenila. Sedaj 



pa vsak vrh vel ja, kar za več transverzal in nekater i nosijo poln nahrbtnik d n e v n i k o v . . . « 
V časopisih smo objavi l i poziv vsem transverzalcem, da bi ugotovi l i , kdo je v Sloveni j i 
prehodi l največ transverzal. Ni bi lo pravega odziva, kot da so tudi t ransverzalci nepis-
meni. Tako še zdaj ne vemo točno, kdo naj bi bil t ret j i t ransverzalec v Sloveni j i . 
Inž. Branko Čeh iz Mar ibora je prehodi l 55 transverzal. Ima pa ver je tno neki drug 
rekord. Neko pot, ver je tno čez Kozjak, je prehodi l 135-krat. Pri seštevku transverzal 
pa upoštevam vsako transverzalo samo enkrat in to samo tiste, ki so navedene v pre-
gledu. 
Med transverzalci pa limamo razne rekorder je. Anton Cedi lnik je pot E-6 prehodi l 
al i pretekel v 4 in pol dneh. Normalno pa je za Cig lar jevo pot potrebnih kar 12—14 dni 
oz. 73—83 ur hoje. Tudi t istih rekorder jev, ki imajo »skromno« žel jo, da bi prehodi l i vse 
transverzale, je kar lepo število. Poznam nekatere: Božidar First, Zdenko Krist i jan, 
Ivan Kr ižmančič idr. Nekateri že kar prek 100 transverzal. Kdor bo prehodi l vseh 
130 transverzal, bo tedaj zaskrbl jen ugotovi l , da je transverzal že kar 150. Samo vpra-
šanje časa je, al i bo prvi letalec na vel ikanki v Planici ali k je d rugod prej skoči l al i 
poletel 200 m ali pa bo prej 200 transverzal. Pogoj i so pr ib l ižno kar enaki. 
Pogle jmo še, kako se slovenski t ransverzalci udeležujejo tekmovanja PD »Železni-
čar-planinec-transverzalec«. Največ značk v tem tekmovanju so prejel i člani PD Zabu-
kovica-Griže in to 36, od tega 24 tret je, 11 druge in 1 prve stopnje za 10, 20 oz. 
30 prehojenih transverzal. Planinci PD Ljubl jana-Mat ica so prejel i 21 značk (14—5—2), 
č lani PD Mar ibor-Mat ica 19 značk (7—6—6) i n PD Polzela 8 značk (3—3—2). 
Ker smo že navedli mnenja »prvih« transverzalcev, pa navedimo še mnenja drugih (ne)-
merodajn ih forumov. Seveda je pri teh mnenj ih prvi na vrst i predsednik PZS tovariš 
Banovec. V »Teleksu« št. 8., dne 24. 2. 1983, je bil objavl jen pogovor na vprašanje, 
zakaj je v Sloveni j i kar okrog 40 transverzal. Ali je to znak slabe fantazi je gorohodcev 
ali prav nasprotno, vešče povezovanje gorsk ih predelov in vrhov v krožne pot i? Pred-
sednik PZS je lepo pojasni l : »Misl im, da gre za oboje. Gotovo so v neki fazi č loveko-
vega planinskega razvoja, ko se mu hitro poveča zanimanje za gore, transverzale izredno 
pomembne. Imamo nekatere gorske predele, kamor skoraj nihče ne bi šel, če tam 
ne bi bi lo transverzale, ker vrh ni .moderen'. Misl im, da teh transverzal ni preveč. Skrbi 
pa nas, da nekatera planinska društva ne bodo mogla oskrbovat i svoj ih poti.« 
Kaj pa meni tovariš Franci Vesel, predsednik Komisi je za pota in markac i je pri PZS? 
Po nak l juč ju sva se srečala v prostor ih PZS. Stekla je beseda o transverzalah. Tovariš 
Franci Vesel meni, da je transverzala samo Slovenska planinska transverzala št. 1, 
druge pa so bol j pešpoti . Za komis i jo je bol j važno, kdo te poti vzdržuje i n kako so 
vzdrževane. Tudi glede markaci j je bil mišl jenja, da je tega »farbanja« preveč in da naj 
bo vodnik tisti, ki t ransverzalca varno vodi po poti. 

Samo negativno stal išče komisi je dokazuje tudi naslednje: V PV 1980—491 je bi l objav-
ljen članek »Beseda o veznih poteh«. Avtor č lanka je tovariš Cir i l Zupane, ki je tudi 
č lan komisi je za pota pri PZS. V č lanku pisec navaja » . . .tudi števi lne druge vezne 
pot i (poleg SPP) so več vsebinske (zemljepisno-planinske, delno zgodovinske, gospo-
darske, b o t a n i č n e . . . ) in področ je , po katerem so spel jane, žel i jo predstavi t i v več 
pogledih. Tako je tudi p r a v . . . In ker ni vse zlato, kar se sveti, tudi z veznimi potmi ni 
vedno vse v najbol jšem redu in p r a v . . . načelo planinskega marki ranja je, da ne bomo 
na gosto pobarval i naših gora in vrhov, ampak le tol iko, da bodo potnika varno vodi le 
po neznanem ali manj varnem terenu . . . Z nastajanjem veznih poti se je označevanje 
planinskih poti tu in tam oddal j i lo od tega lepega načela. Vrsta drugačn ih obl ik marka-
ci j in dodatn ih znakov ob Knafelčevi markaci j i kvari estetske obl ike naše planinske 
markaci je. Komisi ja za pota zagovar ja stal išče, naj bodo vse vezne poti enako ozna-
čene, posebno ali dodatno oznako vezne p o t i . . . pa naj bi uporabi l i le redko. Osnovno 
vodi lo vsake poti pa naj bo pr i ročen vodnik z dnevnikom, ne pa »barvanje« poti. V 
č lanku je nadal je omenjeno, naj bi bil vodnik transverzale na dosto jn i višini, v ponos 
društva in vsem planincem. Glede značk za prehojeno pot navaja avtor, da so nekatera 
društva prišla do nj ih po »bl ižnj ici«, to je izdelane so cenene značke, ker so pač 
p o c e n i . . . 

Komis i ja za pota, pa je pod št. 1 pr ipomni la pod čr to: Sploh ni zaželeno, da imajo 
vezne poti svojo oznako . . . z nekater imi vodnik i (vodiči) z dnevnikom smo zadovol jni , 
drugi so pa spet površno sestavl jeni in ne delajo časti društvu . . . Pod št. 5 na strani 
492 je pod črto napisano: Komisi ja ne zagovar ja nastajanje novih veznih poti, če zato 
ni posebne potrebe zaradi pomembnih smeri ali območ ja . Zahteva p a . . . , da društva 
svoje terenske odseke poti vzdržuje jo in obnavl ja jo kar najbol j vestno, in to vsako 
leto. 
K članku »Beseda o veznih poteh« bi omeni l še eno zadevo. Namreč uporabl ja besedo: 
»Knafel jc«, »Knafel jčeve markaci je«. Ko sem nekoč pisal ing. Božu Jordanu in ome-
nil Knafel jčeve markaci je, mi je takoj v odgovoru pr ipomni l , da je pravi lno samo Kna-
felc, to je brez črke »j«. V nekater ih vodnik ih, pravzaprav vodič ih, sem celo zasledi l 
spakedranko »Knefecove« markaci je in še »transferzale«. Pa t o nit i ni bi la t iskarska 
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Znano mi je, da je 10 PZS na predlog INDOK službe obravnaval problemat iko (ne)veznih 
poti in sprejel sklep, naj komisi ja za pota pr ipravi predlog o nazivih transverzal, kaj je 
vezna pot ipd. Zdi se pa, da se o tem niso dogovor i l i za okroglo mizo. Prav tako je 
INDOK predlagal 10 PZS in komisi j i za pota, naj pr ipravi jo predlog o poimenovanju 
transverzal, da je potrebno napravit i red, skl icat i okroglo mizo in sploh določ i t i oz. 
ugotovit i , kakšno je uradno stal išče PZS, če je to sploh dodelano. 
Omeni l bi samo (ne)uradno stal išče »Komisi je za pota«: 1. Komisi ja ne zagovar ja nasta-
jan je novih veznih poti, č e . . . in 2 Sploh ni zaželeno, da imajo vezne poti svojo 
o z n a k o . . . (PV 1980/491—492). 
Predsednik komisi je »PT« pri PD »Železničar«, Zagreb, Krešimir Ormanec pravi : Ze 
20 let se ukvar jam s transverzalami. Vsak ima svoje vesel je in tudi v planinstvu ni 
mesta za take, ki svoja mnenja kuje jo do nebes, drugih pa ne priznajo, in nam ne pre-
ostane drugega, kot da nekako regist r i ramo-evident i ramo transverzale, brez kakršnega 
kol i vpl iva na ustanovitel je, ker tega ne zmorejo niti v išj i planinski forumi. 
Vprašujem se, kol iko časa bo »Komisi ja za pota« stala samo ob strani in poskušala 
obravnavati prob lem transverzal samo z raznimi pr iporoč i l i in stal išči. Zakaj se mora jo 
ukvar jat i s transverzalami samo neke druge komis i je in posamezniki , če imamo zato 
pr istojne organe? 

No, pa po jd imo naprej. Ze tako bo preveč zamere. Rešimo vprašanje, zakaj transver-
zale sploh ustanavl jamo? Razlogov zato je nešteto. Naj j ih navedem samo nekaj : 
1. da s lavimo razne obletn ice (Maršala Tita, ZK, SKOJ, AVNOJ, vstaje jugoslovanskih 
narodov) in razne planinske jubi le je, 
2. da ohran jamo trajno in nepozabno spomine na slavne dni NOB in njene žrtve, na 
zgodovinske dogodke naše revoluci je, 
3. da vsadimo v mlade generaci je spoštovanje revolucionarnih tradici j NOB, 
4. da go j imo bratstvo in pr i jatel jstvo med narodi socia l is t ične Jugoslavi je, kakor tudi 
mednarodno planinsko tovarištvo, 
5. da propagi ramo planinsko akt ivnost in rekreaci jo, da go j imo množičnost v planinstvu 
in družabno zbl iževanje in tako sk lepamo nova poznanstva in pri jatel jstva, 
6. da odpremo pot do samotnih in težko pr is topnih krajev in gora, 
7. da se spomnimo zaslužnih planincev in se j im tudi tako zahval imo, 
8. da ob iščemo hribovske prebivalce z žel jo, da bi vztrajal i na svoji zemlj i , 
9. da se mladina in drugi občani usposabl ja jo za SLO in TO s hojo po gorah in 
dol inah in spoznavajo kraje in l judi, 
10. da propagi ramo turizem, 
11. da razvi jamo fotoamaterstvo, 
12. da spoznavamo ne samo kraje in l judi, ampak tudi nj ihovo živl jenje in običaje, 
da spoznavamo naravne lepote in znamenitost i gora in dol in. 

Vse te stvari sem nabral iz vodnikov-vodičev. Seveda je teh razlogov za ustanavl janje 
transverzal še precej več. 
V vodnik ih so tudi razna pr iporoči la, opozor i la in nasveti ter prepovedi. Čeprav pla-
n inc i vse to že poznajo, bi k l jub temu omeni l nekaj »problemov«. Prepovedi: za neka-
tere poti je določeno, da se smejo obhodi t i samo v določeni smeri, ker so pač tako 
marki rane ali celo delno samo v do ločen i smeri in delno v obe smeri. Tudi nekatere 
transverzale, npr. Ustanička v Srbi j i , so »prepovedane« za nečlane planinskih društev 
oziroma j im ne pr ipada značka, razen če to iz jemoma odobr i PS Srbi je. V nekater ih 
gozdovih, predvsem v Bosni pa tudi drugod, so div je svinje in seveda tudi prašiči in 
celo medvedi. Ne obstaja kaka posebna nevarnost. Vsaj doslej ni bi lo slišati o kakem 
napadu. Pr iporočajo pa potovanje v skupinah. Samohodstvo odsvetujejo. Volkovi se 
pojav l ja jo samo pozimi. Glede kač — nevarnost ni nič večja, kot pri nas v Sloveni j i . 
Pr iporočajo, naj imajo planinci v ročni apoteki serum proti kač j im p ikom in da naj 
hodi jo v v isokih čevl j ih in dolg ih hlačah. Glede seruma pa misl im, da je bol je upoštevati 
navodi la v PV 1973/463, kjer pr iporoča nabavo kompleta proti kač j im p ikom iz uvoza. 
Seveda pa je vprašl j ivo, če je ta komplet pri nas mogoče nabaviti. Vsekakor je t reba 
bit i previden pri hoj i po skalnat ih terenih in v isoki travi. Poznati je t reba tudi navodi la 
prve pomoči . Samo nekateri vodnik i ta navodi la vsebuje jo. Ko sem bil leta 1983 okrog 
50 dni v planinah Bosne in Hercegovine na pohodu »Bratstvo i jedinstvo«, smo naletel i 
v vseh teh dneh samo na t r i kače. Ko pa sem istega leta jeseni hodil po grebenih 
Košute v Karavankah, sem samo v enem dnevu naletel na dve kači. 
Vel ike skupine planincev niso zaželene, ker zavet išča niso prostorna. 
Za dokaz so poleg žigov predvidene tudi osebne fotograf i je pred KT. V teh pr imer ih 
pa mora fotograf i ja prikazovati tudi do ločen odsek KT. Skupinske fotograf i je so s icer 
dovol jene, vendar sme biti na fotograf i j i največ 5 do 6 oseb. Seveda pa je vprašanje, 
kako fotograf i rat i v močni megli, mraku, sneženju? Samohodc i morajo seveda imeti 
aparat s samosproži lcem. 

Poleg dokazov za prehojeno transverzalo z žigi al i fo tograf i jami je večkrat predpisano, 
da je t reba navesti datum in podpis oskrbnika oz. izdajatel ja žiga in še vpis v kon- 543 



t rolne knjige. Včasih zadostu je jo tudi priče, pot rd i lo PD, žig najbl iž je pošte, opis poti, 
KT, vrha, videza naravne znamenitost i , spomenika, zgradb ipd. Pri skupinsk ih pohodih 
potrdi obhod transverzale organizator, navadno z enim ali več razl ičnimi žigi. Ne pr iznajo 
pa žigov, ki so odt isnjeni na papir in so naknadno nalepl jeni v dnevnik na ustrezno 
mesto. Reklamaci je o man jka jočem žigu upoštevajo v roku 15 dni od trenutka, ko je 
ta pomanjk l j ivost ugotovl jena. 
Kdor bo hodi l po transverzalah po SR Hrvatski, naj si nabavi p laninsko tur is t ični 
vodnik dr. Žel jka Pol jaka »Planine Hrvatske«. Za obisk transverzal po Bosni in Herce-
govini pa rabi za pr ipomoček že precej zastareli »Transverzalni vodič po planinama 
Bosne i Hercegovine« Mehmeda Šehiča (I. 1975). V vsakem dnevniku-vodniku so pre-
proste skice poti, le redki imajo pri ložene planinske karte. Večkrat pa je navedeno, za 
katere sekci je je t reba nabavit i planinske karte. V dnevnik ih in vodnik ih so osnovni 
podatki , vendar ne v vseh, zlasti ne g lede oskrbe s pitno vodo in živil i, o možnost ih 
prenočevanja, »hodogrami«, o vremenu ter o nevarnostih in drugih znači lnost ih trans-
verzal. So pa nekateri vodnik i -dnevnik i res zelo siromašni in površni, za nekatere trans-
verzale pa j ih sploh ni. 
Vel iko dnevnikov-vodnikov, izdanih za transverzale v Bosni in Hercegovini , nekaj pa 
tudi v drugih republ ikah, so kot brošure z opisi dogodkov iz NOB, z raznimi domol jub-
nimi pesmimi, opisi domač ih krajev idr . 
Pa ugotovimo, vsaj pr ibl ižno, kol iko je vseh KT — kontro ln ih točk g lede na to, da imamo 
1. 1. 1984 že 133 transverzal. Tabela bi bi la nekako takale: 

Z v e z a , r e p u b l i k e , 
p o k r a j i n i 

K o n t r o l n e t o č k e 

o b v e z n e n e o b v e z n e 

S k u p n o 

SFR Jugoslavi ja 
SR Sloveni ja 
SR Hrvatska 
SR BiH 
SR Srbi ja 
SR Makedoni ja 
SR Črna gora 
SAP Vojvodina 
SAP Kosovo 

973 
414 
565 
142 

10 
47 
46 
33 

45 
29 
4 

115 000 
1 018 

443 
559 
142 

10 
47 
46 
33 

Skupno I 
Ital i ja (Furlani ja-
Jul i jska Krajina) 
Avstr i ja (Koroška) 

2230 

51 
10 

78 2 308 + 115 000 m višine 

51 
10 

Skupno II 61 61 

Skupno I in II 2291 78 2 369 + 115 000 m višine 

Tol iko naj bi bi lo obveznih, neobveznih, glavnih, stranskih, kontro ln ih in vmesnih točk. 
Pa še to ni točno, ker imajo nekatere transverzale več smeri, kot npr. Vrhnika—Trig lav, 
delno Ri ječka transverzala, pa tudi Slovenska transverzala št. 1 in še nekaj drugih. 
No, poleg teh kar števi lnih KT pa je t reba obhodi t i še to l iko vrhov, KT, da dosežemo 
100 000 m višine za p lanince (Nagrada planine) in še 15 000 m višine vrhov in domov 
enako za planince (Što više u pr i rodu). 
Naj omenim še »komercia lno« transverzalo. To je »Četiri godišnja doba na Kamenim 
Svatima«. Ustanovitel j je PD »Susedgrad«, Zagreb. Planinsko zavetišče v Kamenih 
Svatih je t reba obiskat i v vseh št i r ih letnih časih vsaj enkrat, to je spomladi , poleti , 
jesni in pozimi in naj bi bi la to kar nekako najdal jša časovna transverzala, ali kar je 
že, ker moraš pač počakat i skoraj vse leto, da jo obhodiš. Od najb l iž je točke, vasi 
Jablanovac, je 40 min. hoje, to je 4 X 40 je 160 min.: 2 uri 40 min. 
No, tako smo ugotovi l i najdal jšo in obenem najkrajšo »potko«. Moramo pa priznati, 
da je namen društva dobronameren — privabit i č im več planincev v to, ver je tno pre-
malo obiskano zavetišče. 
Omeni l bi še, da sem sestavi l tudi »Pregled spominskih pohodov«. Že v naprej naj 
zapišem, da ta pregled ni popoln in da ga bo pač potrebno dopoln jevat i in popravl jat i . 
Za sestavo točnejšega pregleda mi je zmanjkalo časa, ker sem želel, da bi bi la pregled 
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največ ukvar ja Hinko Leb inger iz Li t i je, ki mi je tud i pomaga l pr i izvedbi te na loge. 
Men im, da sem odgovor i l na vsa vprašanja, ki sem j ih bil zastavi l v PV 1980/125/128 
v č lanku : S lovenske p lan inske vezne pot i - t ransverzale. Odgovor i l pa n isem na vpra-
šan je : Kol iko t ransverzalcev je p rehod i lo posamezne t ransverzale. Pa naj odgovo r im 
lakon ično, mis l im tako, kot da nisem odgovo r i l : Vsako leto vedno več ! Pa še res j e ! 
Zak l j uč im pa naj tako le : Namen tega č lanka je, naj bi nared i l i red in pa da bi se 
s lovenski p lan inc i seznani l i s t ransverza lami in spominsk imi pohod i in se od loč i l i , ali 
na j g redo vsako leto le na Tr ig lav al i pa naj bi ob iska l i katero od teh š tev i ln ih 
t ransverzal . 

DODATEK: 

Od 1. 1. do 1. 7. 1984 so na novo odpr l i 9 t ransverzal . Od tega po 3 v SR Sloveni j i , 
Hrvatsk i in Bosni in Hercegov in i . Skupaj je tore j že 142 t ransverzal . 
Od novih veznih pot i je na jbo l j zan imiva Slovenska geo loška transverzala, ki je ozna-
čena tudi v p lan insk i kart i Karavanke, 2. izdaja. 
Transverza la je spe l jana od Jezerskega prek Pečovnika, Dolge nj ive, pod Košuto do 
Kofc, skozi Dolžanovo sotesko v Trž ič in napre j skozi Podl jube l j , prek Begun jšč ice , 
Ze len ice , pod Stolom, mimo Javorn iškega rovta do Jesenic . Pot je mark i rana s Knafe l -
čev imi markac i jami in opreml jena z rumenimi pušč icami s prekr ižan imi k ladiv i . Pot ima 
8 KT in 33 opazovaln ih za minera le 'in fos i le ; obhod i t i jo je mogoče v 4—5 dneh. 
Vodn ik in dnevnik je t reba naroč i t i na naslov: Društvo pr i ja te l jev minera lov in fos i lov 
Trž ič , 64290 Tržič, T rg svobode 31. Pogo j za obhod je tudi č lanstvo v navedenem društvu. 
To je prva geo loška t ransverzala v Sloveni j i , Jugos lav i j i in v Evrop i ! Pohodn ik i p re jme jo 
druš tveno in t ransverzalno značko. 
Zan imiva in ne zahtevna je tudi nova pot Po s ledeh par t izansk ih re le jn ih kur i r jev NOV 
Gorenjske. Pot ima 40 KT: pohodn ik p re jme za vsak ih 10 KT po eno značko. Dnevnik 
oz i roma vodn ik je t reba naroč i t i pr i Komis i j i za re le jne kur i r je 0 0 ZZB NOV al i pr i 
Pododboru re le jn ih kur i r jev Goren jske, L jub l jana, Cigaletova 15. 

Konec 

VPLIV TELESNEGA NAPORA IN HOJE 
V GORE NA SRCE IN KRVNI OBTOK 
DR. MATIJA HORVAT 

Dandanes vemo o vpl ivu te lesnega napora oz i roma o vpl ivu hoje v gore več, kot smo 
vedel i p red deset le t j i in t isto, kar vemo, nam stvar i kaže v d rugačn i luči , kot smo j ih 
bi l i g ledal i nekdaj . 
Izdatnejša razmiš l jan ja in opazovan ja izha ja jo iz petdeset ih let. V neki raziskavi o obo-
lenj ih voznikov in sprevodn ikov v l ondonskem javnem prometu se j e izkazalo, da bo l j 
obo leva jo te lesno manj ob remen jen i voznik i , kot sprevodnik i , ki se mora jo dos t i več 
g ibat i . O tem je bi lo ve l i ko razprav, mnog i v izs ledku niso v idel i zakoni tost i , t emveč 
zgol j igro nak l juč ja . 
Danes vemo izredno mnogo predvsem po zas lug i špor tne medic ine, ki se je posvet i la 
tud i zdravemu č loveku in ugotav l ja la vp l iv te lesne akt ivnost i na n jegovo telo. 
Med ugotov i tvami so na jpre j zan imive nas ledn je : 
Zarad i špor tne dejavnost i , g ibanja, naporov, se spremene miš ice. Te se okrepe, bo l je 
izrabi jo hrano in kisik, ki ga porab i jo za isto delo manj, kot bi ga popre j . N j ihovo de lo 
postane gospodarne jše . 
Če v tej luči obravnavamo srce, opaz imo nas ledn je : srce se poveča, miš ična v lakna 
se odebele , poveča se minutn i vo lumen (ko l ič ina krvi, ki j o s rce pot isne v ži le v eni 
minut i ) . V ž i lah j e več krvi. 
Zarad i bo l jšega izkor is tka se zman jša števi lo u t r ipov srca — f rekvenca. Pri na jveč j i 
obremeni tv i , ki jo zmoremo in p renašamo pri p remagovan ju naporov, števi lo u t r ipov ne 
more prekorač i t i do ločene maks ima lne f rekvence (fmax = 2 2 0 - s (u t r ipov/minuto) . V 
enačb i pomeni s starost obravnavane osebe v letih. f m a x j e t isto števi lo u t r ipov srca, 
ki ga pr i obremeni tv i ne moremo prekoračiti. 
Za starejše osebe je ta v rednost ok rog 160 oz i roma 150, medtem ko pri o t roc ih lahko 
seže tudi čez 200. 5 4 5 



1. Telesna aktivnost preprečuje bolezni srca in obtoka 

Telesno aktivni l jud je ostanejo bol j zdravi. To naj bi bil povzetek števi lnih razprav in 
raziskav v minul ih t r ideset ih letih. Opravi l i so okrog 80 raziskav o vpl ivu telesne dejav-
nosti na č loveka; izsledki so pojasni l i marsikaj in razjasni l i vprašanja, ki so bi la še 
pred deset imi leti doka j nejasna. V marsičem so se mnenja poznavalcev zelo razhajala. 
Danes lahko mirno t rd imo, da tek, telesni napor, živa dejavnost, izbol jšajo ž iv l jenjsko 
si lo človeka. To se kaže tudi v tem, da se akt iven človek počasneje stara. Izstopajo 
izsledki ameriške študi je (Rhode Island) s pr imer javo tekačev, ki so redno tekl i in 
l judi, ki niso bil i športno akt ivni. Ugotovi l i so, da je bilo med 100 000 tekači 13 mrt-
vih na leto, medtem, ko je med telesno neakt ivnimi 100 000 osebami iste starostne 
kategor i je bi la smrtnost kar 23-krat večja, saj je bilo v enem letu mrtvih 295. 
Spr ičo navedenega so se nekateri special ist i za srce in oži l je vpraševal i , kaj je t isto, 
kar preprečuje bolezni srca in krvnega obtoka. Je to redna telesna dejavnost? Sta to 
hoja in tek, je to samo povečana telesna zmogl j ivost? Ugotovl jeno je, da zoper bolezen 
učinkuje le oboje skupaj, da torej samo redna vadba (dejavnost) ne zadošča. Potrebna je 
še povečana zmogl j ivost . Če delamo, tečemo, se gib l jemo, moramo porabi t i tudi neko 
najmanjšo energi jo, če naj bo učinek zadost i izdaten! 

Da bi dosegl i in izpolni l i ta pogoj , moramo pri telesni dejavnost i porabi t i vsaj 31,4 J /min 
(7,5 cal /min). 
Pomen tega podatka nam pojasni vrednost i za dve iz jemni dejavnost i : 
— za mirovanje v postel j i 4,19 J /min (1 cal/min) 
— in za tek z močn im znojen jem 41,87 J /min (10 cal /min) 
Torej je za porabo 31,4 J /min (7,5 cal/min) potrebno že kar živahno in naporno telesno 
delo. 

2. Manjša nevarnost infarkta zaradi povečane telesne dejavnosti 

Zaradi infarkta umre v Sloveni j i na leto okrog 1500 oseb, kar pomeni dvakrat več, 
kot je žrtev prometnih nesreč. Glede na vzroke, ki sodelu je jo pri nastajanju te bolezni, 
vel ja upoštevati naslednje ugodne posledice redne vadbe, ki zmanjšu je jo tveganje: 
1. zmanjša se telesna teža, 
2. zmanjša se kol ič ina škodl j iv ih maščob, 
3. poveča se kol ič ina t ist ih maščob, ki preprečuje jo srčne bolezni (zaščitne maščobe), 
4. zmanjša se možnost s t r jevanja krvi v oži l ju, 
5. zmanjša se krvni t lak. 
Opazil i so, da so ži le oseb, ki se vel iko g ib l je jo i n j im telesni napor ni tuj, za 1 7 % 
bolj odprte, so več jega preseka, kot pri l judeh, ki mirujejo. 
Masaji , afr iško l judstvo, so zelo aktivni. Na dan prehodi jo in pretečejo vel ike razdalje, 
hrani jo se z mesom; v hrani j e dost i maščob. To je hrana, ki .iz zdravstvenih v id ikov 
za srce in oži l je ni najpr imernejša. Kl jub temu Masaji ne oboleva jo za boleznimi srca 
in krvnega obtoka. Premer nj ihovih žil je v povprečju dvakrat večj i , kot je premer žil 
d rug ih l judi. 
Znan je pr imer umr lega ameriškega tekača, maratonca. Premer njegovih koronark je 
bil še pr i starosti 72 let, tr ikrat večj i , kot je to običajno. 

3. Hoja v gore preprečuje nastanek srčnih bolezni 

Trdi tev sama še ne zadošča; poznati in izpolnit i moramo tudi pogoje, ki so potrebni, 
da bo obvel jala. Kako se smemo in moramo obremenjevat i , da bo prav, da nam napor 
ne bo škodoval? 
Dolgoletna preučevanja, pr imer jave in razglabl janja so nekater i raziskovalci strni l i 
v kr i ter i j pulzne točke. 

Gre za naslednje: 
1. Izmerimo utr ip v mi ru jočem, ležečem stanju (fj) 
2. Izmerimo utr ip med obremeni tv i jo (odči tek v šestih sekundah na vratni arter i j i mno-
žimo z 10); dob imo f 0 

3. Izračunamo razliko med števi lom utr ipov: 
df = f 0 — fi (utripov) 

in kvadrat razl ike: d f 2 = (f0 — fe)2 

4. Pulzne točke (PT) dob imo, če kvadrat razl ike (df2) množimo s časom t ra jan ja obre-
menitve (T), izraženim v urah: 
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Izobl ikovalo se je pr i ročno pravi lo, naj bi t isti, ki se želi z g ibanjem in oprav l jan jem 
telesnega napora zavarovati pred obolen jem srca in ožil ja, na teden s telesno dejav-
nost jo pr idobi l vsaj 4000 pulznih točk. 
Poglejmo nekaj zgledov. 
Denimo, da smo si v ležečem stanju izmeriMj utrip f j = 50 v minuti, med tekom na stezi 
pa f o = 140/min. Razlika znaša: df = 140 — 50 = 90 in kvadrat 8100. 
Če tečemo eno uro, smo s tekom pr idobi l i 8.100 PT. Isto bi dosegl i s št ir imi teki po 
15 minut, ki j ih opravimo vsak drugi dan. 
Če bi l jud je vsak dan prehodi l i v hitr i hoj j 1,6 km, bi si bolj podal jšal i ž ivl jenje, kot če 
bi č loveštvu uspelo odpravi t i smrt zaradi raka. 
Vedet i pa vel ja še tole: redno delo samo nas pred obolen jem ne zavaruje. Zavarujemo 
se zgol j s f iz ično zmogl j ivost jo, dejavnost j jo , pri kateri znaša utrip vsaj 100/min. Delo 
na vrtu, pri gradnj i hiše, delo pri gospodin js tvu nimajo tega učinka! 

4. Bolezni srca in ožilja in hoja v gore 

Ogledal i si bomo štir i poglavitne vrste pr izadetost i , 

a) Hoja v gore, infarkt in angina pectoris 
Ljudje, ki vedo, da imajo katero od teh bolezni, naj ne hodi jo v gore oziroma naj ne 
opravl ja jo težj ih del, če se poprej ne posvetujejo z zdravnikom, ki bo ugotovi l , kakšna 
je nj ihova zmogl j ivost ter srčna f rekvenca (utr ip), pri kateri se pojavi jo znaki pomanj-
kanja kis ika v srcu. 
Zdravnik bo pacienta pregledal z energometrom ob hkratni kontrol i z EKG in upošteval 
druge varnostne ukrepe. 
Ko se boln ika loti sapa, če začut i boleč ine ali če EKG pokaže bolezenske spremembe, 
je dosežena maksimalna frekvenca (fm). Takrat je preizkus treba prekinit i , saj bi bi la 
dal jša obremenitev živ l jenjsko nevarna. Isto vel ja tud i za hojo v gore, tek ali za po-
dobne druge obremenitve. 
Še dopustna je hoja, tek, vzpenjanje v hrib, pri kateri se število utr ipov poveča do 
določene nižje, še varne frekvence utr ipa (fv) , ko zdravje še ni ogroženo. Izkušnje 
povedo, da je to mogoče izračunati , če maksimalno f rekvenco pomnožimo z 0,8. 

T 0 r 6 j : f v = 0,8 . f m (utripov) 

Seveda so to le pr iporoči la, ne f iz ikalni zakoni. Bolnik pa vendarle ve sam, kol iko si 
lahko pr ivošči in kdaj naj odneha, da ne bo škode. V okviru navedenih omej i tev si bo 
lahko pr ivošči l hojo v gore, za vsak pr imer pa bo imel s seboj tudi tablete n i t rogl icer ina 
in lasix. Če se ga loti bolečina, vzame po zdravnikovih navodi l ih tabletko n i t rogl ice-
rina in morda še eno, če prva ni zalegla. Če bi imel težko sapo, bo vzel lasix, ki odvaja 
vodo, in tako razbremenjuje oži l je. 

2. Hoja y gore in bolezni zaklopk 

Marsikater i bolnik nima težav, al i zanje ne ve, dok ler j ih ne odkr i je zdravnik povsem 
po nak l juč ju , na pr imer pri rut inskem pregledu. Težave so lahko razl ične, začenši 
s težkim dihanjem pa do popolne nezmožnost i g ibanja in podobno. 
Preventivno vel ja isto, kot smo že rekl i za infarkt in angino pectoris. Bolnik mora 
k zdravniku, ko le-ta ugotovi zmožnost pr izadetega in stanje bolezni, z drugo besedo, 
kaj si pr izadet i še lahko privošči brez nevarnosti. Sitnosti se posebno pogosto pojavi jo 
v v ročem in soparnem vremenu. 
Bolnik s pr izadeto aortno zaklopko hitro izgubi zavest. Če je v okvari mitralna zaklopka, 
sledi p l jučn i edem s hropenjem in dušenjem. 
Bolniku, ki hrope in težko diha, pomaga sedeča lega, damo mu tableto n i t rogl icer ina 
in lasix. Hoja ni dopustna, največkrat prizadeti tudi ni zmožen hodit i ali pa mu hoja 
dela hude težave. Takega bolnika je t reba prenest i v zdravniško oskrbo. Hel ikopter je 
najpr imernejše pomagalo, čeprav ob hujši okvari lahko nastopi smrt najkasneje v četr t 
ure. Spr ičo tega naj l judje, ki vedo, da imajo hude okvare zaklopk, raje ne hodi jo 
na zahtevnejše ture. To ne pomeni, da naj bi se sp loh ne gibali . Mirovanje n j ihovo 
zdrav je le še poslabša. 

3. Hoja v gore in motnje v ritmu srčnega utripa 

Za motnje v ri tmu srčnega utr ipa ni nekega splošno vel javnega pravi la; ni j ih lahko 
predvidet i . 



Ob nenadnem napadu je mogoče z masiranjem vratnih arter i j — s pr i t iskom levo in 
desno v predelu jabo lka — ustavit i nadlego. Vendar je t reba potem tudi takoj poiskat i 
zdravstveno pomoč. 

4. Hoja v gore in visok krvni pritisk 

Ljudi, ki j im nagaja previsok krvni prit isk, je mnogo; tudi s topnja zvišanja krvnega pri-
t iska je kaj razl ična. Nevarno postane, če pret iravamo, stopnja ogroženost i pa je zelo 
odvisna od pri t iska. 
Togih pravil ni, nekr i t ično obnašanje je za nekoga smrtno, medtem ko drugega zaradi 
pr i t iska po nemarnem odvračamo od hoje v gore. 
Za or ientaci jo naj povemo, kateri dve vrednost i šte jemo za kr i t ični . Tako vel ja 115 kot 
kr i t ična spodnja vrednost in 180 kot kr i t ična zgornja vrednost krvnega pr i t iska. 
Hkrati naj število utr ipov ne preseže 120 v minuti. 
Za bolnike te vrste je zelo kočl j ivo dvigovanje bremen.* Že 20 kg lahko povzroči 
nenadno hudo povečanje pri t iska in s tem srčno ali možgansko kap. Nevaren utegne biti 
tudi kašelj ali napenjanje pri stol ic i . 
Ne smemo prezreti, da je tudi premagovanje strmine dviganje bremena in da težka 
oprema nevarnost še poveča. 

* Z dviganjem bremen lahko pr imer jamo plezanje v steni, v strmem brezpotju in tudi vzpon po 
strmih in nadelanih ter zavarovanih poteh, kakršne so na primer ital i janske »vie ferrate« ali pa pri 
nas Kopiščarjeva pot skozi Okno na Prisojnik, Hanzova pot na Prisojnik in še vrsta drugih (op. P. S.). 

NESREČE V SNEŽNIH PLAZOVIH 
V SEZONI 1983/1984 
PAVLE ŠEGULA 

V sezoni 1983/84 je bi lo nesreč v plazovih vel iko. Na zasedanju podkomis i je za plazove 
1 KAR smo zbrali podatke držav članic, ni pa podatkov o nesrečah v Azi j i , Južni Amer ik i , 
Novi Zelandi j i in od drugod. Vemo, da je tako bilo v Himalaj i , saj je večina smrtnih 
žrtev v tem predelu posledica lednih in snežnih plazov, pri čemer vsa naša pr izadevanja 
prav nič ne pomagajo, da bi se število žrtev zmanjšalo. Kaže, da je prav v Himalaj i to še 
posebno težko doseči. Že naravni pogoj i sami so taki, da v v isokih h imalajsk ih gorah 
nastajajo plazovi nenavadno or jašk ih razmer in da so tud i t ist i v ob iča jn ih razsežnostih 
zelo števi lčni in — za naše predstave — veliki in uničevalni. 

Svoj delež pr ispeva še dvoje dejstev: 
1. Vel iko h imalajsk ih vrhov so odprave že osvoji le, kar j im je sprva uspevalo predvsem 
po naj lažj ih in najmanj nevarnih smereh. Dandanes ostaja jo nedotaknjene le še najbol j 
nevarne smeri. Objekt ivno torej ni pr ičakovat i , da bi bera smrt i upadla, če se alpinist i 
ne odpovedo svoj im c i l jem, kar pa se najbrž ne bo zgodi lo. 

2 Tudi v Himalaj i se že uvel javl ja alpski slog plezanja. Prideš, vidiš, oceniš in se lotiš 
naloge Temu pogosto sledi uspeh, včasih pa so posledice tudi t ragične, ker ima taka 
odprava pravi loma š ibko zaledje, malo moštva, malo hrane in šerp ter je skoraj pri-
si l jena, da deluje naglo, ne g lede na vremenske okol iščine. Seveda ob vsem tem spet 
pr idejo do vel jave tudi plazovi. Zanimivi so vsakovrstni »recepti«, ko nekateri najbol j 
ostr i ter ja jo prepoved vzponov; to utemel ju je jo predvsem s tem, da je med žrtvami 
pr ibl ižno 2/3 šerp. Ti pa ne plezajo prostovol jno, temveč zaradi zaslužka. 

Jasno je da ta f i lozof i ja ne bo zmagala, ker je nesmiselna. Pomaga le več znanja, bol jše 
razumevanje razmer in seveda — nekol iko več premišl jenost i in manj tveganja. Vse to 
je možno doseči, potreben pa je čas, čeprav tudi vemo, da se nesrečam nikoli ne bo 
mogoče povsem izognit i . 
Da je tako, kaže že tudi b i lanca nesreč v »navadnih« gorah, k jer so v minul i zimi plazovi 
pobral i kar 169 l judi. Podrobnost i kaže preglednica, iz nje bomo tudi povzeli zakl juček 
o tem, kdo je najbol j izpostavl jen nevarnosti plazov. 
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Ital i ja z Južno 
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Kanada 4 4 3 8 
Liechtenstein 5 
Norveška 110 
Poljska — 6 6 14 
Švica 17 3 5 4 1 4 7 — 41 3 0 8 
ZDA 3 4 1 — 4 — — — 12 45 
ZR Nemči ja 6 6 4 0 
ZK (Angli ja) 
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Prevladujejo turni smučar j i , torej p laninci na smučeh, pa tudi p laninskih hodcev ni 
malo, saj so zastopani skoraj enako števi lčno, kot t ist i , ki s prezasedenih ali premalo 
mikavnih teptanih smučišč uhajajo na nj ihova deviška obrobja. Preglednica pa opo-
zarja, da nevarnost preži tudi na cestah, na urejenih smučiščih, pa na tiste, ki zahaja jo 
na bele strmine po delovnih dolžnost ih, pa tudi na prebivalce same. 
Letos se je med smrtnimi žrtvami znašlo tudi četvero sankačev, ki so se v gore name-
nili z motornimi sanmi. Če lahko ver jamemo zastopnikom iz Kanade in ZDA, se obeta 
pristašem tega novega športa še dost i slabega, saj o plazovih vedo bore malo, pod-
jetnost pa j ih žene t ja do 3000 m visoko v gore, kamor j ih močni motor j i lahko pone-
sejo tudi po vel ik ih strminah. 
In kako je bilo pri nas? 
Iz preglednice povzamemo, da smrtnih žrtev ni bi lo, le en ponesrečenec si je nakopal 
hujše posledice in še danes — po prestani operaci j i kolena — ni povsem ozdravel, ozi-
roma ima težave pri hoj i in delu. 

Prizadeti Zajet i 
Posledice 

mrtvi 
poško-
dovani 

Reševanje 

G R S 

1. Planinci na smučeh 
2. Planinci brez smuči 
3. Smučar j i izven pist 
4. Smučar j i na pistah 
5. Delavci, v naselju 
6. Na cestah, v prometu 
7. V zgradbah 
8. Na saneh 

SKUPAJ 10 

S — sam T — pomoč tovarišev GRS — Gorska reševalna služba 

1. Plaz pod Travnikom, Tamar, 14. 1. 1984 

Dan je bil zelo hladen, zjutraj delno oblačno. V ledenih slapovih so plezale naveze in 
ker so bile vse možnosti »že zasedene«, so se tisti, ki so prišl i pozno, lahko zado-
vol j i l i samo z opazovanjem in fotograf i ranjem. B. B. si je hotel poiskat i bol jše razgle- 549 



dišče in je zabredel v celec v grapi. Prišel je do zameta; sneg obremeni tve ni zdržal, 
zdrsni l je po strmini kakih 10 do 20 m navzdol. B. B. je še utegnil posvari t i tovariše, 
ko ga je plaz počasi odnesel, ne da bi si mogel pri tem kaj pomagat i . Obt ičal je v vrhnj i 
plasti plazu, iz katerega je molel ie zadnj i rob čelade. Pomagat i si ni mogel, bil je 
negiben; sam bi se iz plazu ne mogel izkopati . Pomagali so mu tovariši , ki j im je isti 
plaz odnesel nahrbtnik. 
Slednjega so nato z združenimi močmi marl j ivo iskali, pri čemer pa so j ih ves čas moti l i 
p lazič i in plazovi, ki so pr ihajal i iz Travnikove grape. Eden teh plazov je bil kar hiter 
in vel ik, zato so se odloči l i , da prenehajo iskati in so se raje umakni l i na varno. 
Dogodek kaže, da alpinist i podcenju je jo nevarnost, četudi j ih narava opomin ja z osipi 
in plaziči . Marsikdaj prav to zavaja k misli, da ne bo »kaj hujšega«, namesto da bi 
sklepal i , da lahko pr ide tudi večj i plaz. 

2. Plaz na Vršiču, 14. 1. 1984 

Skupina d i jakov iz L jubl jane z vodjem J. K. je nameravala opravit i vzpon na Mojstrovko. 
Sneg je bi l v g lavnem utr jen, ponekod pa rahel in slabo povezan s podlago. Tod se je 
udiralo do kolen. 
Med vzpenjanjem se je skupina izogibala predelom z rahl im snegom in se gibala 
bol j pod steno. Ko so prišl i do sedla, pa so se zaradi vedno hujšega vetra odloči l i za 
povratek. Tokrat niso tako pazil i na sneg. Hotel i so si skrajšat i pot in so preči l i pobočje. 
Pri tem so sproži l i snežno kložo, ki se je utrgala kakih 15 m više in zdrsni la vse do 
ceste, več sto metrov niže. Plaz je zajel tr i č lane skupine, J. K. in še dva di jaka. Slednja 
je nosil kar na površini , k jer sta se kmalu nepoškodovana ustavi la in sploh nisita bi la 
zasuta. J. K., ki je bil med sestopom na čelu skupine, je bil povsem zasut, medtem 
ko se preostal im št i r im ni nič zgodi lo. 
Eden od di jakov je takoj pohitel v bl ižnjo Erjavčevo kočo po pomoč, preostal ih pet je 
nemudoma pr ičelo iskati. Kl ical i so pogrešanega, ki je k l ice sl išal in se je tudi sam 
odzival. Bil je v ugodnem položaju, pr ibl ižno 20 cm pod površino, z obrazom navzgor. 
Imel je srečo, da so iščoč i zaznali n jegove kl ice* in so ga našli po kakih 15 minutah 
iskanja in ga osvobodi l i . 
Članom skupine ni bi lo znano dnevno opozor i lo pred plazovi; prepr ičani so bil i, da bodo 
kos razmeram, o snegu in plazovih pa niso vedeli nič takega, kar bi j ih lahko varovalo 
pred nevarnost jo. 

3. Plaz na mednarodni cesti pod Ljubeljem, 26. 2. 1984 

Tega dne sta se utrgala drug za drugim dva plazova nad predorom, skozi katerega 
gre mednarodna cesta L jubl jana—Celovec. Del plazovine drugega plazu je pl juskni l 
z roba na cesto in jo zasul le nekaj sekund po t istem, ko je z nje zapel ja l v predor 
avtomobi l s car inik i . Plazovina je segala 7 m visoko in je zaprla promet do naslednjega 
jutra. 
GRS je plazovino presondirala, ker ni bi lo znano, če plaz ni zasul kakega vozila, vendar 
na srečo žrtev in druge škode ni bilo. 

4. Plaz pod Stolom, 26. 2. 1984 

Letošnj i pohod na Stol naj bi potekal zaradi varnostnih razlogov po planinah, saj zaradi 
neugodnih razmer ni kazalo usmerit i pohodnikov proti vrhu. 
Izkazalo pa se je, da je lahko nevarna tudi ta tolaži lna smer, na kar smo sicer že 
poprej večkrat opozar ja l i . 
Z jutra j ob 2.30 je iz Valvasor jevega doma odšlo prot i lovski koči pri Zabreški planini 
6 oseb. Obnovi l i naj bi gaz ter poskrbel i za kontrolo. Spotoma so preči l i več plazin ter 
končno še sami zašli v plaz. 
Na čelu skupine je bi l J. P. član GRS in vodnik lavinskega psa. Povedal je, da so med 
sneženjem gazi l i nov sneg do kolen. Okrog 3.30 je zasl išal zamolkel pok. Plaz! 
Zbežati ni bi lo mogoče. Takoj nato ga je zasulo. Dobi l je udarec na glavo in na desno 
roko. Plazovina ga je vlekla proti t lom. 
V plazu mu je uspelo, da je desnico potegni l k obrazu in se malce osvobodi l snega. 
Izpl juni l je sneg. Kmalu se ga je pr ičela lotevati st iska zaradi pomanjkan ja zraka, 
a nekako mu je uspelo, da je s konicami prstov suval prot i površini. Tako so ga tova-
riši lahko opazi l i i n osvobodi l i . Isti plaz je bol j ali manj zasul še D. M. in J. K. Prvi je 

* Klicev zasutega iskajoči pravi loma ne slišijo zaradi loma in odboja zvočnih valov v predelu snežne 
5 5 0 površine. 



imel prosto samo roko, vendar mu je uspelo, da se je — kot tudi tovariš — sam rešil 
iz plazu. 
Dogodek se je za J. P. končal srečno, a kl jub temu slabo, saj čut i posledice še danes. 
Tega dne je pr iš lo s Stola še več plazov, zato so organizator j i pohod omej i l i na 
Valvasorjev dom, kar je bilo edino pravi lno. Sploh kaže, da bi bi lo pohod najbol je 
omej i t i le na Valvasorjev dom. 

5. Plaz na C postaji Kan i ns ki h žičnic, 26. 2. 1984 

Zdi se, da j e bi la snežna odeja 26. 2. 1984 kaj rahlo naložena. Tega dne so imeli 
težave tudi na — sicer nemalo izpostavl jeni — C postaj i Kaninskih ž ičnic. Med 22. in 
23. 2. 1984 j e padlo 60 cm snega, v noči na 26. 2. pa še 80 cm. Plaz iznad C postaje 
je zasul vhod ter potrgal del zaščitne stene ob straneh. 

6. Osi p s strehe zasul fantiča, 26. 2. 1984 

Opoldne tega dne je hotel 5- letni J. D. nakrmit i sosedovega psa. Odšel je iz domače 
hiše, pri čemer ga je zasul osip s strehe. Obležal je z razšir jenimi nogami in rokami, 
dobre pol metra pod snegom. 
Ko so ga domač i pogreši l i , so opazi l i sledi, ki so se nehale pri kupu snega, okrog 
katerega je prizadevno brskal pes. Ko so še sosedje povedali , da fantka ni bi lo in 
da je s strehe zgrmel sneg, so se loti l i odkopavanja ter fant iča našli celega in 
zdravega. 

7. Osip s strehe poškodoval kmeta, 29. 2. 1984 

Petinšestdeset letni kmet S. F. na osaml jenem Bukovskem vrhu pri To lminu je, stoječ 
na lestvi, z do lg im drogom bezal sneg na strehi svoje kmeti je. Sneg se je res zganil, 
vendar je hkrat i zasul tudi S. F. samega ter ga pahnil ob lestvi navzdol. Na srečo mu 
je zaradi lestve v plazovini ostalo zadosti zraka ter je še živ dočakal pomoč. Na k l ice 
žene zasutega si je moral sosed najprej s t rak tor jem izkrči t i gaz do ponesrečenca. 
S. F. je utrpel hujše poškodbe in se je moral zdravit i v bolnišnici . 

8. Plaz zasul postajo sedežnice Zelenica, 3. 4. 1984 

Po zelo izdatnih padavinah (60 cm snega) je zgoraj z jutraj 3. 4. 1984 zgrmel plaz z vrhnje-
ga platoja na Begunjšč ic i ter deloma zasul in poškodoval srednjo postajo sedežnice. 
Vrt inci so vrgl i iz ležišč v lečno vrv ž ičnice ter s tem začasno onemogoč i l i promet. 

9. Plaz pod Cmirom, 2. 6. 1984 

Ob menjavi posadke opazovalcev na Kredarici se je J. G. odloči l , da se v dol ino 
spusti s smučmi. Ubral je najkrajšo pot, po znani smuški trasi pod Cmirom. 
Bilo je nekaj novega snega, ki ga je že močno načenja lo jun i jsko sonce. Na največj i 
strmini je s prečenjem prerezal snežno odejo in tako sproži l plaz, v katerega je 
zavozil ob naslednjem obratu. 
Plaz j e J. G. nosil kakih 10 m daleč. Smuči se niso odpele. Na srečo to ni imelo 
hujših posledic, ostal je v plazovini, zasut do pasu, vendar so roke ostale proste, da 
se je lahko osvobodi l . Plaz se je zadovol j i l s smučarsko pal ico, J. G. pa je — brez 
poškodb — lahko srečno pr ismučal v dol ino. 

Imeli smo torej kar precej sreče, saj so tudi od drugod poročal i , da so ponekod plazovi 
prodr l i nenavadno g loboko in daleč, ponekod vse do nasel jenih vasi. 
Dogodki nas vendar le spet opozar ja jo, naj bomo previdni. 
— Osipi s streh so pri nas pogost i ; dost i je tudi takih, ki zasujejo l judi, in zgodi lo se je 
že, da so si vzeli tudi žrtev (Bohinj) . Nesreče se dogaja jo, ker lastniki ne zavaruje jo 
streh zoper drsenje snega. 
— Na Vršiču z bl ižnjo oko l ico je pozimi več nevarnih plazov. Pazlj ivost je potrebna 
že od Erike naprej , dostop ogroža tudi plaz Kamnitnica izpod Robič ja, posebej nevaren 
pa je vršni predel. 
— Komisi je za varstvo pred plazovi pri obč insk ih skupščinah bodo v pr ihodnje morale 
še bol j paziti na ogrožene ceste, bodisi z namernim proženjem plazov, s pregradami 
ali zaporo ceste. 



— Samohodc i v v isokogor ju, bodisi peš bodisi na smučeh tvegajo vedno preveč. 
— Organizaci ja množičnih pohodov v z imskih razmerah je skra jno tvegana. Zahteva 
poglob l jeno analizo razmer in skrajno odgovornost do vseh, ki se zanašajo na var-
nostne ukrepe organizator jev. 
Sicer pa tudi bogata tuja praksa kaže, da majhna opozor i la navadno ne zaležejo. Šele, 
ko narava pokaže vso svojo moč, j i č lovek pr is luhne in se vpraša: »Kako, da tega nisem 
razumel in upošteval že poprej?« Seveda je t ist ikrat za marsikoga že prepozno. 

DVE IZ LANSKEGA POLETJA-
SKOZI VOJAŠKO SUKNJO 
MILAN ROMIH 

Vsakdo ima svoje življenje. 
Ampak to, kam nas bo popeljalo, 
kaj nam bo dalo in kje bo obstalo, 
to je odvisno od nas samih, 
ki ga živimo in rojevamo. 

Najlepši dan 

Suhoparno poletje se kaže povsod, kamorkoli se ozremo. Gruča otrok se nabira okoli 
majhne skrinje, polne sladoleda. Drobne peščice, v katerih stiskajo denar, stegujejo 
visoko proti prodajalcu in se neučakano tiščijo drug ob drugega, v strahu, da ostanejo 
brez njega. Večina ljudi se zadržuje v hladnih sencah kostanjev, ki mečejo svoje 
velikanske veje na vse strani. Žeja me in le z očmi lahko tešim to svojo žejo. Ljudje 
so lahkotno oblečeni, jaz pa gorim v svoji mestni obleki in vidim številne poglede, 
kako me pomilujejo. Kapa mora biti na glavi, dolgi rokavi zapeti, na ovratniku je lahko 
odpet le en gumb in živ bog ti ne more pomagati. Takšna so vajaška pravila in taka 
mora biti podoba vojaka. Prehodil sem že vso postajo, podolgem in počez, slonel na 
vseh kostanjih, pokadil skoraj celo škatlo cigaret, preklel vse mogoče vozne rede, 
vlaka pa še vedno ni. V meni pa se vse dviga, postajam vse bolj nestrpen in ne-
učakan. Ura nikakor noče steči hitreje. Kdaj bom doma? 
S težavo požiram grenke cmoke, ki jih porajajo spomini. Prebujajo se stari obrazi in 
želje, ki so potonile v pozabo, zdaj pa so spet tu, pred mano, ki sem še ves zmeden, 
pred velikim pričakovanjem. Še vedno mi je znan občutek, ki ne bo hitro splahnel. 
Zazdelo se mi je, kot da sem stopil skozi velika, neznana vrata, ki ostanejo odprta, 
vendar poti do njih ne najdeš, vse, dokler ne pozabiš na tisto, kar je onkraj njih. 
Potem je lažje in navadiš se na nov svet. 
Iz topega premišljanja me zdrami vlak. In ko sem na njem, ko se počasi premakne z 
glavnega kolodvora, resnično začutim, da se bližam domu. 
Dnevi so izginjali drug za drugim. Bili so polni izživetih ur, dolgih noči in vseh mogočih 
norij. Klatil sem se povsod, bil sem prost in okoli mene je bil svet, ki sem ga poznal 
in mi je bil domač. Na vsakem koraku mi je vel čez obraz dolg nasmeh in vedel sem 
zakaj. Pa vendar so dnevi izginjali. Ostala sta le še dva — najkrajša in najlepša. 
Slovo od domačih je bilo kratko, brez odvečnih besed in stiskov rok. Taka čustva 
nimajo časa in moči, da bi se pokazala v očeh ali besedah in takšno slovo je prijetnejše 
in bolj iskreno, kakor pa tisto, ki je polno solz in mokrih robcev. Še zadnjič jim po-
maham, potem pa se izgubim v naslanjaču in podoba pokrajine, ki odteka mimo mene, 
je kot neka daljna, izgubljena dežela. 

Poletna vročina počasi pojema v poznih urah popoldneva, ki sameva v praznih ulicah 
Ljubljane. Povsod se kaže odmev pravega poletja. Na postaji me čaka Sablja s svojo 
razpadajočo škodo. Če jo pogledaš, je res odvratna, ko pa te popelje skozi dolino 
Vrat, po neskončno dolgi makadamski cesti, ki ji ni konca in si jo že nekajkrat prehodil 
s težkim bremenom na ramenih, tako da si se smilil samemu sebi, je pa takale škoda 
zlata vredna in si vesel, da jo imaš. Z vsako staro stvarjo je tako. 
Mučiva se v trdem črnem snegu, ki še vedno leži v grapah v senčnih straneh velikih 
sten in vsa umazanija njihovega spomladanskega umivanja se ustavi v njem in mu 
odvzame sinjo barvo. Prelena sva, da bi poiskala kladivi nekje v nahrbtniku. Prav 
počasi nama gre in ker sva obuta v copate, si ne moreva narediti dobrih stopinj. Leževa, 
praskava in stopava in zaupava trenju, ki ga je med snegom in copati bore malo. Noro 
početje. Pustiva si, da naju premaga trma, pozabiva na nevarnost, na zdravo pamet 
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bi pokvarila vse, ponižala sebe in razbila sliko zadovoljstva. Takrat ne veš, da je trma 
le trenutna in te nikoli ne postavi na trdna tla. Traja tako dolgo, dokler ti strast 
početja odvzema vse in pozabljaš na strah, nevarnost in ostali svet. Skupaj s strastjo 
mine tudi utvara in spet stojiš na trdnih tleh, osupel in preklinjajoč svojo lahkomiselnost 
in trdoglavost, vesel, da si jo poceni odnesel. Na vrhu snežišča se ustaviva, duškava 
v rdeče, odmrle prste, s katerimi sva grebla po zamrzlem snegu. Nazadnje jih potisneva 
globoko v žep, gledava proti steni in se reživa. Vsega tega ne bi počela, če bi na dnu 
snežišča pod nama zijal prepad, namesto melišča, v katerem bi se ustavila ob mo-
rebitnem zdrsu. Tako pa je bila trma močnejša od strahu in ga je premagala. 
Na polici, ki se globoko zajeda v severno steno Travnika in jo ločuje od njenih manj 
strmih skal, leži razmetana vrv, kup opreme in pa midva, vsak na svoji strani z rokami 
pod glavo, in oba veva, da se je zamisel o današnji turi razblinila, kot se razblini 
nešteto stvari na svetu. Svet še stoji in midva sva še premlada in preveč veselja in 
ljubezni je v naju, da bi jo lahko zapustila vse te hribe in skale, v katerih pozabljaš, da 
obstaja ob njih še kaj drugega, morda lepšega, večjega. Hotela sva preplezati zajedo 
v Travniku, Šitah in Jalovcu, tri velike klasične smeri, in želja, da bi jih preplazala v enem 
dnevu, se je skrivala v meni že dolgo. Dolgo sem vedel zanjo samo jaz. Zamišljene 
prvenstvene smeri, kombinacije, zanimive prve ponovitve, spusti na smučeh se skrivajo 
v duši vsakega hribovca in so sila zanimive za vse ostale, ki jih prav tako skrivajo. 
Prehitro se najde kdo, ki vse skupaj spravi v lasten koš in pogovori v planinskih kočah 
in bivakih so med plezalci o teh rečeh hudo redki, če pa so in po naključju naletiš 
nanje, so kratki in tihi. Zadevajo samo najožji krog prijateljev. 

Pripet na dva slaba klina visim nad globino. Sam, brez strahu in brez misli. Povsod je 
ena sama praznina, svetla, jasna in globoka. Podobna je le prozorni gladini brezna, 
ki te vleče vase s svojimi nevidnimi močmi in ti daje občutek, da boš kmalu postal 
del njega, z vsem svojim bitjem, brez upora, nekje v prostoru njegove neskončnosti, 
ki se v velikih vrtincih dviga in se neopazno dotika nas vseh, ki smo nad njo in ji 
pripadamo. 
Vrv se je iztekla. V dolgem loku izginja za robom strmih plati. Vpeta je visoko nad 
mano in ko se izpnem iz obeh klinov, postane lok še večji. Poln sem miru in resnobe. 
Vse to izvira iz zatrtega strahu pred neznanim. Počutim se podobno, kot v gimnazijskih 
letih, kadar je ležala na mizi pred tablo odprta redovalnica, jaz pa sem imel v glavi 
bolj malo pojma o tistem, kar je zanimalo profesorje. Po 20 metrih sem pri prvem 
varovalnem klinu; drugi klin je nekaj metrov višje, med obema pa se boči majhen previs, 
ki je težak za »takratke«, jaz pa sem dolg in ga zlahka zmorem. Neprijeten občutek 
utesnjenosti je že zdavnaj izginil. Plezarija je težka. Gotovo je to najtežji in najbolj 
izpostavljen raztežaj v celotni smeri, ki spada med najlepše smeri pri nas. Na polico, 
kjer me varuje Sablja, splezam z desne namesto z leve strani. Dvakrat ga lepo prosim, 
da me »malo« potegne in zmanjša moje kilograme. V naslednjih dveh raztežajih, pojeva 
in vriskava; plezarija je tako lepa. No, v tretjem si pojem samo jaz, Sablja pa izgovarja 
težke besede. Iz police, nad katero se bočijo rumeni, razdrapani previsi, ki odvzemajo 
nasmeh z vsakega obraza, zavije smer v desno, kjer se velika zajeda nadaljuje proti 
vrhu. Prečnica se začenja z gladko žmulo, zaradi katere so nastale številne zgodbe. 
To mesto sta prva plezalca (Ki I ar in Levstik) preplezala z živo lestvijo, tako da je prvi 
s pomočjo »štuporame« stopil na glavo drugega. Zdaj po 30 letih pa je tu kamnita 
lestev. Previdno jo uporabim in splezam preko znamenitega, opevanega mesta. Sablji, 
ki je manjši kot jaz, pa tudi bolj nezadovoljen je, se zdi kup kamenja premajhen in ga 
začne popravljati, vse dokler se mu vse skupaj ne podre in zgrmi z velikim truščem 
v dolino. Tako je še lep čas odmevalo in smrdelo po žveplu. Sabljič poseda in jezno 
puha cigaretni dim. Zaman ga poskuša preplezati brez kamenja, ki leži razbito nekje 
pod steno, globoko pod nama. Zdaj bi mu zadostoval tudi majhen kamenček, vendar 
je tako trmast, da ga noče poiskati. Predlagam mu, naj teh nekaj metrov izpusti in 
začne nad njimi. To je bilo tudi za starega prijatelja preveč. Res je splezal nekaj metrov 
desno od žmule, kjer je bilo še veliko težje. Na stojišču se še lep čas smejiva in 
dregava drug drugega med rebra, potem pa plezava naprej. Ob stiku z Aschenbrenerjevo 
smerjo se razveževa, pospraviva opremo in počasi splezava do roba stene. 
Med poležavanjem v mehkih travah, ki ležijo kot zelene lehe med belim skalovjem 
južnega pobočja, nama ugasne še zadnje upanje, da bi se poskusila še v ostalih dveh 
smereh. To so bile najine zadnje besede, potem naju je premagal spanec. Nekaj dni 
kasneje naju sreča Čopek. Preplezal je vse tri smeri v enem dnevu. Ob srečanju sem ga 
vprašal, zakaj je takšnja »pentlja«, da krade tuje ideje. Zasmejal se je na vse pretege 
in mi odvrnil, da sta šla z Bucikom tja samo »pogledat«. No, nad mojim predlogom, 
da bi lahko šel kdo pogledat v njegovo še nedokončano smer, ki jo »klofa« v Travniku, 
pa ni bil kdo ve kako navdušen. 

Ozirava se proti grebenu Mojstrovk preko višin Travnika in Šit in ne veva, po kateri 
strani bi jo mahnila v dolino. Povsod se vije dolga pot, ki jemlje voljo in ti lahko 
zagreni dan, kot je danes. Odločiva se za pot, ki gre skozi Ozebnik. V dobrih treh urah 
sva v Tamarju. Sediva na udobnih lesenih klopcah pred bajto in žuliva pivo. 553 



Copati 

Vse lepo se nabira v meni. Vroče sonce se mi je zajedlo že globoko v kožo. Velike 
kaplje znoja počasi drsijo čez obraz in postajajo vse večje, dokler jih lastna teža ne 
potegne v globino, ali pa izginejo ob dotiku roke, ki gre lahko preko čela. Le še v sencah 
za velikimi skalami, ki delajo družbo tej samotni poti, po kateri hitim proti steni, so 
trave v lesketu jutranje rose, ki jim daje videz nenehnega prebujanja. Tako bo do 
poldneva, potem pa bo tudi tja posijalo sonce, senca bo prekrila steno, ki je sedaj vse 
bleščeča v svoji belini in nepojemljivo lepa. 
Dani je nekaj metrov pred mano, polglasno si prepeva in s suho travo v ustih mežika 
soncu. Tako lepo je in midva imava čas, da vse to doživljava, premlevava in počasi 
spravljava vase, svobodno in pohotno, kot otroka, ki še ne vesta, da se tudi pred 
njima, nekje v daljavi, skozi svet vije dolga, prašna cesta, ki čaka na oba, da jo prehodita. 
Sama sva. Stena, ki se še vedno strmo dviga, čeprav je pod nama že precejšnja globina, 
je že zdavnaj v senci. Tudi Danijeva žalost je že izginila. Nekje na polovici smeri je 
izgubil nove copate; le pomahal jim je lahko v slovo, ko so zaplavali po zraku, za pasom 
pa mu je ostala pretrgana vezalka v tolažbo in za spomin. Moje mnenje je bilo, da 
se lahko to zgodi le njemu, ki komaj okuša slasti vojaškega življenja, nikakor pa ne 
meni, ki sem že star vojak in čez nekaj dni sploh ne bom več vojak. No, na vrhu pa je 
bilo malo drugače. Vojak gor ali dol, star ali mlad, ko sem se hotel preobuti, je za 
mojim pasom visel samo en copat... 
Po položnih plateh se bližava robu stene, ki je v poznih popoldanskih urah podoben 
rdečemu slapu, tako močno ga oblijejo sončni žarki. Zdaj pa skupaj z žarki počasi 
ugaša, kakor ugaša ljubezen, ki je brez prave topline. 
Kmalu se bo zmračilo. Nebo postaja temnejše, počasi ga prekriva barva noči, ki ne-
izbežno prihaja. Predolgo sva poležavala pod steno, se prepuščala čarobnemu dnevu 
in to naju zdaj preganja. Še sreča, da poznava smer in se ne zamujava v teh zadnjih 
metrih. 
Udobno sediva v kamnitem grušču, ki se nabira tik za robom stene, varen pred njeno 
globino. Smer je za nama. Počasi pospravljava opremo, ki bi nama bila zdaj le v napoto. 
Prižgem si cigareto. Vseskozi sem jih imel s sabo, varno spravljene v najglobljem žepu. 
V navadi je, da se skoraj po vsaki turi, zlasti še po veliki in težki, spodobi, da potegneš 
nekaj dimov, pa naj bo to dim iz cigarete ali pa iz preproste lesene pipe. Oba enako 
zaležeta in nekaj resnice je prav gotovo v tem. Pri meni to pomeni le dim, mnogi pa 
tako opazujejo svoje kratke dneve, ki teko mimo njih, svoje najbližje, svoja najlepša 
leta in na koncu vsega stoje in čakajo tudi sami, ko se izgubljajo v svojem času. 
Daniju poravnam konec vrvi, ki se mu opleta okoli njegovih dolgih nog. Sam sem zaradi 
takega opletanja že večkrat padel; praske, ki sem jih pri tem dobil, so me izučile in 
sedaj poravnam vrv vedno prej, še preden je prepozno. Ko se zvališ po poti, ti ne 
pomaga več nobeno popravljanje in preklinjanje. Vesela sva, nasmejana in bogatejša, 
pa čeprav so najina grla suha, čeprav so najini lasje razkuštrani in preznojeni, tako da 
se kar lepijo v trde štrene, čeprav je koža odrgnjena, čeprav so roke in noge težke in 
željne počitka, ni v meni niti najmanjše slutnje, ki bi mi to veselje oporekala in mi 
kalila njegovo slast, kajti vesel sem, z vsem svojim telesom, z vsemi čustvi in željami, 
z vsemi hotenji, ki so me prignala v ta mogočen svet in mi ga dajejo, da ga spoznavam 
in v njem živim. 

V mraku sestopiva v dolino. Brezskrbno opazujem medlo luč v dolini. Poln sem neke 
sile in moči, poln besed in želja, prijateljev, poln sem ljubezni in volje do življenja, 
poln ciljev in idej. V meni se razliva ena sama velika sreča, en sam velik klic hrepe-
nenja, ostati tukaj med gorami, med mogočnimi sencami vrhov in prepadov. Tak stopam 
proti bajti, iz katere se že slišijo znani glasovi, pri tem pa ne mislim na jutri, saj bom 
tak, kot sem danes. Sploh pa mora najprej miniti ta dan, katerega noč je še pred 
mano... 

UTRINKI IZPOD HIMALAJE 
KRISTIJAN JEZERNIK 

Iz letala je bil čudovit razgled na monsumske oblake v predgorju Himalaje. Ko smo se 
spustili nižje in predrli meglene zavese, smo bili manj navdušeni. Deževalo je tako 
močno, da so se še popularne pijavke skrile na kopno in so se žabe utapljale. Čez čas 
so nam uslužbenci katmandujskega letališča uspeli pripeljati »pripomoček« za prevoz 
potnikov do letališke stavbe. Z zadovoljstvom smo ugotavljali, da je monsumski dež ce.'o 
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Letališka stavba je seveda poglavje zase. Takšna je, kot so povsod na svetu, pa vendar 
nekaj posebnega. Sedel sem na leseni klopi ob steni v čakalnici in se čudil, od kot na 
betonskih tleh toliko vode. Šele čez čas sem opazil, da vedno hitreje vre izpod stropa 
in skozi okna ter se po stenah, lestencih in lučeh zliva na tla. Polkrožno oblikovani 
leseni stoli so bili večinoma podobni z vodo napolnjenim posodam. Sedel sem na 
»otoku« — na suhem stolu med poplavljenimi. Z desne dež, z leve curki, po tleh voda 
in nad glavo sumljivo pretakanje s stropa na tla. Ko tako čakam, da opravim carinske 
formalnosti, prisede ženska s širokim klobukom, belo obleko in vitko postavo. Vase 
zaverovana in z nenavadno pisanimi ličili, ki so »krasili« njen obraz, je pritegnila 
marsikateri pogled. Potem pa je počilo, kot bi izbili sodu dno. S stropa se je vlilo, 
ravno na njo. Bil je kaj smešen prizor. Klobuk s širokimi krajci se je povesil, razno-
barvna ličila na oblazu so se zlila v mavrične pramene in slišali smo krik: »O, God, 
help me!«. 

Pa je resnično v Nepalu potrebno velikokrat klicati na pomoč bogove, o čemer smo se 
lahko večkrat prepričali na naši poti po deželi tisočerih bogov. Naj dodam še to, da so 
se uslužbenci na letališču močno čudili, čemu tak hrup okrog povsem vsakdanjih in 
nepomembnih reči. Mogoče so imeli prav! 
V Katmanduju je seveda veliko tujcev z vseh koncev sveta. Domačini, ki brez težav 
ločujejo tuje obraze na svojih ulicah, te pogosto ustavljajo z vprašanjem: »Oprostite, 
od kod prihajate?« Navadno zadostuje pojasnilo: »Iz Evrope.« S tem so zadovoljni, 
njihov prijazni nasmeh je zahvala za vaš odgovor. Eno takih srečanj pa mi bo vendar 
ostalo dolgo v spominu. 
Mož urejene zunanjosti me ustavi s klasičnim vprašanjem: »Od kod prihajam?« Kot 
ponavadi povem, da iz Evrope. Vendar mu odgovor ni zadostoval. Hotel je še dodatno 
pojasnilo. »Povejte mi iz katerega dela Evrope?«, je izstrelil kot iz topa. »Z južnega,« 
vztrajam z odgovorom. In on ponovno s prijaznim in nevsiljivim: »Iz katere dežele, 
gospod? Povejte mi, kako sc imenuje vaša dežela?« Pa mu povem: »Iz Jugoslavije 
sem.« Takrat pa je udarilo, kot bi me s kolom po glavi. »Oprostite, ali je ta dežela 
daleč od Amerike?« In še: »Ali Združene države mejijo na vašo državo?« Seveda sem 
mu pojasnil: »Ne, med nami je Atlantik.« 

Sedaj sem vedel, da je bila v njegovih vprašanjih prisotna le radovednost in neka 
posebna vrsta vljudnosti, ki jo čutite v teh ljudeh. O znanju zemljepisja ni bilo seveda ne 
duha ne sluha. 
Ko sem po treh dneh hoje iz Dumre proti notranjosti v neki odmaknjeni vasi srečal 
človeka, ki se je na podoben način zanimal za mojo domovino, sem mu, da ne bi 
ponavljal vse zgcdbe, pojasnil tisto o Atlantskem oceanu. Pa se je od srca nasmejal in 
na moje veliko presenečenje dodal, da ve, kje je Ljubljana. V tem mestu je študiral 
strojništvo njegov brat, ki sedaj služi kruh v Pakistanu. Dolgo sva se smejala in potem 
ni in ni hotelo biti konca pogovora pozno v noč. 
V večini primerov potujete po deželi s šerpami in nosači. Čeprav mnogi govorijo 
dovolj razumljivo angleščino, jih še več te veščine seveda ne obvlada. Bolje rečeno, 
govorijo neke vrste tibetansko angleščino. Ta sestoji iz nekaj angleških besed, vse 
ostalo pa je kar njihova originalna tibetanščina ali kakšen izmed mnogih nepalskih 
jezikov. Tako se vam lahko zgodi v mučnem in dolgotranjem pogovoru s Šerpami, ko ste 
že povsem prepričani, da ste sogovorniku dopovedali, kar ste hoteli, tudi kaj podobnega. 
V neki vasi sem želel fotografirati domačinko. Bila je zanimiva ženska z mnogoštevilnimi 
uhani v obeh ušesih. Poprosil sem našega Šerpo Tendija, da bi domačinko pripravil 
do tega, da bi požirala. Trdno mi je zagotavljal, da me razume. »O, kay!«, so bile 
njegove pogoste besede. Odločno je nameril svoj korak proti ženski, se med potjo 
ustavil, iz žepa pa je potegnil glavnik ter se skrbno počesal. Zagledal se je v kos 
zrcala, ki ga je imel vedno s sabo, se še malo popravil in stopil v pozersko držo za 
hišni vogal. Šlo mi je na smeh, komaj sem se zadrževal. Kaj sem hotel, kot da sem 
fanta ovekovečil. Potem sem stopil do ženske in jo poprosil, da sem jo lahko fotografiral. 
Po premisleku sem ugotovil, da je Tendi morda le, seveda nehote, napravil plodna tla. 
S svojim poziranjem je »omehčal« domačinko — ji dal dober vzgled. 
Šerpovska angleščina je poseben jezik. Pozna nekaj standardnih besed, s katerimi začuda 
uspejo povedati vse. Je pa tudi res, da so Šerpe nadarjeni ljudje, bistri in se tujih 
jezikov izredno hitro učijo. Če ne poznajo besed, si jih preprosto izmislijo, ali pa 
uporabijo sorodne izraze, kar je večkrat lahko še manj razumljivo ali pa celo komično. 
Tako sva nekega dne z že omenjenim Tendijem korakala skozi pragozd in na neki jasi 
zagledala cel trop opic. Tendi, ki jih je prvi zagledal, je začel kričati ne vem ali v strahu 
ali zaradi navdušenja: »So many people there. Stil one people there. See, see, people .. .«* 
Kazal je z drevesa na drevo in med grme. Jaz pa sem med goščavo iskal domorodce. 
Žal, zaman! Kot sem spoznal, ni poznal besede za opico »monkey«. Uporabil je kar 
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izraz za njihovega bližnjega sorodnika, človeka — »people«. Duhovita in kar nekam 
domača primerjava. Res pa je tudi, da ponekod domačini za opice uporabljajo kar 
besedo človek. Še en dokaz našega skupnega sorodstva! 
Pa še nekaj »živalskih«. 
Popotoval sem po notranjosti lepe dežele in videl zares zanimive reči, lepe, manj lepe, 
grde, boleče, žalostne pa tudi zabavne, smešne. Zadnje so mi najbolj pri srcu. 
V Nepalu se nikar ne bojte mnogih psov, ki jih srečujete med potjo. Ne, to ni Gorenjska, 
pa tudi psi niso gorenjski. Ne grizejo. V večini so lačni, strašno jim je vroče, če so v 
dolinah, ali jih peklensko zebe, če so pod gorami. Skratka psi iz lenobe, podhranje-
nosti, vročine, zaradi mraza ali česa drugega niti ne lajajo, kaj šele grizejo, ko vas 
imajo čast občudovati v svoji bližini. 
V Nepalu je veliko žuželk, predvsem uši. Te gojijo skoraj vsi domačini. Trebljenje uši 
med prostim časom nadomešča gledanje televizije ali poslušanje radijskega sporeda. 
Skupinsko obiranje uši je tam zgodovinsko pogojeno — tradicija, folklora, če hočete. 
Tega ne počno samo ljudje med seboj (stari, mladi, otroci, ženske, moški, zaljubljenci, 
sovražniki in med njimi vse verjetne kombinacije), na poseben način tudi psi med 
seboj, pa opice, pa ljudje s psi in opicami... Posebno rade to počno v družinskih 
klanih opice, ki na cestah, v svetiščih ali pod krošnjami dreves, dajejo vzgled ali delajo 
konkurenco domačinom. 

V Nepalu boste srečali mnogo bivolov. Teh se izogibajte, kajti ti so resnično nevarni, 
na ozkih poteh kaj neokretni in pri srečanju z vami nepopustljivi izsiljevalci prednosti. 
Če vas počijo z vso težo, vas lahko Šerpe in nosači samo še po koščkih znosijo v 
dolino. Torej pozor! Za razliko od prej omenjenih pripadnikov živalskega cesarstva 
v Nepalu ti ne napadajo kot nepaiski psi ali bolhe, temveč kot bivoli, naravnost in 
učinkovito. 

Ja, pa pijavke. Ne pozabite nanje. Ah, pa saj tudi ne morete, ker one ne pozabijo na 
vas. Silno so vztrajne. Gotovo vas uspešno in množično obiščejo, ko potujete skozi 
njihovo domovanje. Ne pustite se motiti in v njihovi družbi mirno nadaljujte svojo pot. 
Če se povrnemo v naši pripovedi nekoliko nazaj, lahko ugotovimo, da niso samo psi 
tisti, ki se jim v Nepalu ne godi kaj prida, med domačini »zvermi« tudi kokoši in petelini 
niso na boljšem. Povem vam, da srečate v dolinah nad 3500 metri nadmorske višine 
po vaseh posebne lesene priprave, še najbolj podobne mini skakalnicam. Dolgo smo 
ugibali komu so namenjene, potem pa smo nekoč le imeli srečo in spoznali skrivni 
namen teh čudnih pripomočkov. V višinah 3500 metrov nad morjem se pojavljajo že 
simptomi višinske bolezni, ki se kaže tako pri ljudeh kot pri živalih. Ubogi petelini, ki 
so v Nepalu nekakšna mini izvedba naših (verjetno vpliv višin) se ne morejo spraviti 
na kokoši, da opravijo svoje biološko poslanstvo, saj so slednje precej višje. Da 
domačini ne bi ostali brez kurjega potomstva v tistih nadmorskih višinah, so bili seveda 
prisiljeni izumiti omenjeno »mini skakalnico«, ki omogoča združitev kurje pasme. 
Pojmi o tem, kaj je lepo, so kaj različni. Na poti proti Chameju sem naletel na ženo, 
ki se mi je pridružila pri hoji. Bila je iz plemena Četrijev in čez čas se je pridružila 
naši skupini in se vso pot prijazno smejala. Ko smo počivali pod velikim pipalom, pa so 
je le izdala, kaj ji leži na duši. Želela si je konec prusika, vrvice, ki jo je s seboj 
nosila ena izmed naših popotnic. Res je bila vrv lepo pisana, pa vendar nam ni bilo 
razumljivo, zakaj si želi samo približno polmeterski kos. Za nošnjo na glavi bi bila vrv 
vendar prekratka. Kolegica je odrezala košček vrvi ter ji ga dala. Oči žene so se 
zasvetile. Zahvaljevala se je. Vrv je zvezala, nekako spletla in jo obesila okrog vratu. 
Ves ostali blišč na njenem vratu, pisan, plemenit in ročno izdelan, je romal v culo. 
Odhitela je k svojim kolegicam in ponosno kazala na novo pridobitev — ogrlico. 
Razmišljal sem, kako malo je potrebno, da te ljudi neizmerno osrečite. 
Ja, katastrofa je bila šele potem, ko so vse njene kolegice hotele tako vrv. Zmanjkalo 
bi nam prusika že v spodnjem delu poti. Pobrali smo šila in kopita ter jo ucvrli pred 
nenasitnimi domačinkami. 

Na poti proti proti Gorapaniju sem hodil sam. Nekje na pol poti sem prehitel skupino 
mož z žensko. Možje so bili nekam nestrpni in vrteli so se okrog žene, ki je jokala. 
Potem sem opazil, da je imela na nogi obvezo. Videl sem, da pripravljajo nosila. Ko 
sem stopil bliže, mi je bilo vse razumljivo. Žensko je v nogo pičila kača in sedaj jo 
nekam neso. Toda, o groza! Žensko so trdno obvezali tik pod ugrizom, na rano pa so 
posipali pepel in nekaj vraževerno mrmrali. Poskušal sem posredovati, pa zaman. 
Ranjenega mesta niso hoteli privezati nad ugrizom. 
Če hočete pozabiti na naglico, na tisoče nepomembnih obveznosti, ki vas vsak dan 
priganjajo, če hočete znižati svoj krvni pritisk, če se hočete vrniti v svoje zdravo bistvo 
in pogledati vase od zunaj, potem napolnite svoje nahrbtnike z optimizmom in pogumom 
ter s pologom ali brez odbrzite pod Himalajo. Tam se bo čas ustavil. Spoznali boste, 
kako malo je potrebno za človeško srečo, zadovoljstvo in kako težko je življenje 
v vsakdanjem boju z revščino, lakoto in neizprosno naravo. 



COTOPAXI 
(V spomin Andreju Veličkoviču-Fazanu) 

JANEZ PRETNAR 

Že mesec dni se potepamo po Ekvadorju, deželi, ki je tako različna od drugih južno-
ameriških držav ob pacifiški obali. Zelenje te spremlja do najvišjih gora, barve v dolini 
vulkanov so pomirjajoče in obdelane zaplate rodovitne zemlje spominjajo na dolenjske 
griče. Gorjanci zgubanih obrazov so prijazni, le preveč melanholični so; morda je to 
odsev zgodovine, ki jim ni bila naklonjena. Veliko gorja so užile andske dežele, še 
danes tli upanje na boljše čase. 
Dili smo že pod Altarjem, nazobčani vulkanski trdnjavi na robu deževnega pragozda, 
Chimborazo in lllinizi sta izkušnja več in pravkar smo se vrnili z Galapaškega otočja, 
sanjskega sveta ognja in vode. 
Z Andrejem sva pozno vstala; morje nas je polenilo in skrbi me, kako bo na gori, saj 
višinska razlika šest tisoč metrov ni kar tako, in to v treh dneh. Skočim na hrib nad 
kolonialnim delom Quita do mogočnega kipa indijanske Madone. Cotopaxijevi ledeni 
jeziki segajo skoraj do travnatih pobočij parane, pokrajine z bodljikavimi šopi trave, 
temno Kiklopovo oko ognjeniškega trikotnika skal pa grozeče odkriva svojo preteklost. 
S svojimi skoraj 6000 metri spada Cotopaxi med najvišje delujoče vulkane, nekateri 
prisegajo, da je celo najvišji. Vendar to ne bo držalo, Ojos de Salado — Solze slane 
reke v Atacami, meri tisočaka več. V zgodovini je že večkrat pokazal zobe, zlasti izbruh 
26. junija 1877 je bil poguben. Že nekaj dni prej je sosednja Tungurahua puhala dim, 
usodnega dne pa je šlo zares, Quito in naselja v vznožju je pretreslo in na gori se je 
stopil led. Tri leta kasneje je Whymper s Carreloma prišel po kopnem na razdejan vrh. 
Po povratku izbiram opremo. Vse mi je pretežko, še dobro, da je le pol ure do koče. 
Najtežje je s čevlji. Prave, planinske so mi ukradli iz kombija sredi mesta, kombinirke 
pa so strašno težke. Še hrana za dva dni in nahrbtnik je sumljivo trebušast. Poldne je, 
ko grem k »Princu« čez ulico na kosilo. Zavalim oe v kot lokala in si naročim obilno 
jedačo; slutim, da bo dan, kolikor ga je še, naporen. Najetega vozila v dogovorjeni uri 
seveda ni, to je že prislovično. Širok nasmeh voznika premaga jezo. Na datsunov 
poltovornjak naložimo vso kramo, štirje se zavalijo na pod, z Andrejem pa se stisneva 
k šoferju. Izvijemo se iz mestnega vrveža in se po Panamerikani odpeljemo proti jugu. 
V Machachiju zavijemo levo po pobočju Ruminahuija. Razoran vulkan so poimenovali 
po zadnjem Atahualpinem vojskovodji, ki se je po legendi po porazu inkovske vojske 
iz obupa vrgel v prepad. Prašna makadamska cesta se vijuga v nedogled, redek gozd 
se umakne visoki travi. Sredi planjave se ustavimo ob Nasini telekomunikacijski postaji 
z veliko parabolično anteno. To je le ena izmed postaj, ki so pomagale pri pristankih 
na Luni in spremljajo pot satelitov. Še nekaj kilometrov in pri vstopu v nacionalni 
park smo. Plačamo vstopnino in obvezno napitnino za »božična darila«. 
Pokrajina postane pusta, poživlja jo le svinčenosivo jezero Limpios. Motor tovornjačka 
sumljivo hrope in voznik se čoha za vratom in vztrajno ponavlja, da smo na koncu 
ceste. Toda cesta se še vedno vijuga proti koči, ki z rumeno streho bode v oči. Zadnje 
metre vožnje bolj prehodimo kot jih prevozimo. Obljube in grožnje se mešajo s šofer-
jevim godrnjanjem. Na koncu ceste smo vseeno zadovoljni, saj smo 4600 metrov visoko. 
Dogovorimo se za povratek, zmečemo opremo z vozila in se umaknemo v zavetje 
stare koče. Hladno postaja in ker tropi ne poznajo mraka, jo odsopihamo proti koči 
Jose Ribaš. Zopet se kot pršič pod nogami valja vulkanski prah, srečujemo pa 
izletnike, ki v lahki opremi zapuščajo kočo. 

Koča je solidno grajena in še prav nič zanemarjena. Oskrbnik nam odkaže prostor za 
prenočišče v udobni jedilnici. Vse si pripravimo za turo in potem kuhamo, toda kakšne 
kombinacije!? Temno je že, ko grem na piano, čeprav grdo piha. Veličasten je pogled 
na večerni Ouito. Pravzaprav je to odsev njegovih luči, zaledenela pobočja zamirajo 
v vijoličasti svetlobi. Pred kočo srečam možaka in se zapletem v pogovor. Kanadčane 
je pripeljal in jutri gredo tudi na vrh. Razneži se, ko mu povem, odkod smo. Vztrajno 
govori o novinarju Anteju, ki ga je spoznal v Keniji ob vzponu na Kibo. Nazadnje se mi 
posveti, da bo to Ante Mahkota in nihče drug. Povem mu, da je izdal knjigo Sfinga in da 
v njej opisuje tudi šolo v Loitokitoku in njega. Svet je pa res majhen! Mraz naju pre-
žene v kočo, ki vrvi od pogovorov in priprav za vzpon. 
Noč je kratka in Boštjan že kuha čaj. Tudi ostali dvignemo zadnjice in se premrli in 
zaspani pripravimo za odhod. Nismo prvi, priključimo se opotekajoči koloni in se zakop-
Ijemo v pepelnato pobočje. Tristo višinskih metrov nas loči do snežne meje. Korak za 
korakom se pogrezamo v prah, monotonost ubija, le včasih noga zdrsne ob kosih ledu, 
ki so se privalili s pobočja. To so ure zoprnega dostopa na vse ognjenike; pozabiš jih, 
ko stopiš na sijočo belino vršnih pobočij. 5 5 7 



Cotopaxi , 17. X I I . 1930. 
Dobro je videti tudi 
satelitsko postajo 
NASA. 

Odmor. Nekateri se že vračajo. Prevelika sprememba višine terja davek. Pod ledenim 
odlomom ostanemo štirje, saj so tudi Kanadčani zaostali. Soj njihovih čelnih svetilk 
le še motno odseva v temi. Navezujemo si dereze, mraz kar preveč ščiplje. Skoraj zale-
timo se v šotore Američanov, ki so jih postavili pod serake. Fantje si pa veliko upajo! 
Dereze dobro prijemljejo in mimogrede smo čez prvi prag. Pot je označena z zastavi-
cami in ni naporna, vijuga pa se med mogočnimi razpokami. Snežni mostovi dobro drže, 
vendar previdnosti ni nikoli preveč. Na višini pridobivamo zlagoma, prepočasi za Mirka 
in Boštjana, ki si izbereta hitrejši korak. Z Andrejem naju to ne moti, počasi praskava 
v breg. Vložki baterij crkavajo, naše so in preklinjam, da se mi Andrej reži, čeprav mu 
ni lahko, saj vleče s seboj 16 mm kamero; za televizijo snema film in se ne loči od nje. 
Oddihujeva se ob veliki razpoki, ki loči vršno piramido od položnejšega pobočja, 
5500 metrov visoko. Palice in odvečno opremo pustiva ob razpoki in se po polžje pre-
mikava v breg. Kar naenkrat se je zdanilo in vse se koplje v soncu. Sneg postaja 
prhek in predira se. Menjava se v vodstvu in postanki, ki jih potrebuje Andrej za sne-
manje, mi pridejo presneto prav. Le spogledovanje s Kiklopovim očesom mi pravi, da ne 
more biti več daleč do vrha. Za razgledovanje mi ni, le obešam se za cepin in trma je 
premagala malodušnost. Prijatelja se že vračata, višinomer kaže malo pod šest tisoč 
metrov. Torej bo le vrh! 

Končno se prikopljeva na rob zaledenele kaldere. Nepozabne oblike ledenih stolpov, 
globoko sopihajoče žrelo in razgled, vse to me prevzame, da najdem še moč za 
zadnji vzpon na vršič na severovzhodnem robu vulkana. Žarka luč je vse naokoli in urči 
je šele sedem. Andrej snema, sam tudi fotografiram in ne vem, kaj bi. Le poskakujem 
kot medved, da odganjam mraz, ki se je zaglodal v pomrznjene palce na nogah. 
Vse imava razmetano na vršni kupoli; evforija ne bo dobra. Trije vrhovi se dvigajo 
nad soparo amazonske džungle. Trapez Tungurahue, stolpi Altarja in dimnata perjanica 
nad Sangayem se rišejo na južnem obzorju, na zahodu vse prekaša večglavi Chim-
borazo, sosednji lllinizi sta se ponižali, le Carihuarazo se zopet skriva v oblakih. Vrha 
še nismo ugledali med našim bivanjem v Ekvadorju. Na severu prevladujeta Antisana 
in Cayambe. Lep bi bil obhod vsega kraterja, ki ima premer 600 metrov, vendar sem 
preveč utrujen, pa še sestop naju čaka. 
Do razpoke, kjer imava opremo, sva brž, nekaj malega pojeva in srečava konvoj Kanad-
čanov, ki vdano meljejo razmehčan sneg. Časa za ogledovanje je sedaj dovolj in tako 
razumem, zakaj je bila pot nesmiselno ovinkasta. Redkokje sem videl tako globoke raz-
poke in plastovitost ledu zaradi nanosov prahu. Vidi se, da vulkanska dejavnost še ni 
zamrla. Čez trikotno steno pod vrhom visijo dolge ledene sveče. Nad skokom naju 
pričakata prijatelja, vsi mi pomagajo pri spustu na pepelnata tla. Dereze zvežemo 
in trije že brzijo po skrotju, sam pa kolovratim navzdol. Možgani delujejo lenobno in 
komaj si odtrgam čas za posnetek ali dva. Prosojna meglica ovija vrh, pike na vršnem 
pobočju se tudi že spuščajo, torej so le prilezli na vrh. 
Pred kočo se ljudje martinčkajo. Tako torej: več gledalcev kot igralcev! Še sinoči je 
kazalo, da bo Cotopaxi dočakal triglavsko invazijo. Breme je padlo z ramen, zleknem 
se v zavetje in počivam, počivam ... 
Vreme se obrne, dežuje in sodro prinaša v valovih, ko čakamo na šoferja. Kot nalašč 
ni nobenega avtomobila, zato se otovorjeni kot mule izvijamo iz meglenega objema na 

558 obsijano planoto. Niti premišljevati nočem, kakšna pot nas še čaka, če voznika ne bo. 



No, končno zaslišim značilno hropenje. Ponosnega lastnika oštejem. Z latinsko uža-
Ijenostjo se drži prav do Ouita, kjer pa mu vrnemo milo za drago. Plačam mu le pol 
dogovorjene vsote, nekaj grozi s policijo in zabavlja čez gr.nge, pa nič ne pomaga. 
18. decembra smo, čez nekaj dni bomo doma že smučali. 

DOBROVELJSKA PLANOTA 
BOŽO JORDAN 

Dobroveljska planota je morda planincem premalo znana, pa se je vseeno vredno po 
njej sprehoditi. To je pahljačast gorski čok triasnega apnenca in dolomita; precej 
samosvoja geografska enota v vzhodnem predalpskem svetu. Vršina planote kaže pojave 
zakrasevanja (vrtače, suha podolja, uravnave, pomanjkanje tekočih voda in izdatnejših 
izvirov, kraške jame). V geološko-tektonskem pogledu je Dobroveljska planota vzhodno 
nadaljevanje Menine. Z njo vred predstavljata skrajni jugovzhodni pomol Savinjskih 
Alp. K Dobrovljam smemo prišteti še apniške vrhove Predkovica (1010 m), Smolnik 
(1002 m) in Medvedov hrib (1044 m). To je skupek osamljene gore, ki jo ločuje od 
osrednje Dobroveljske planote 723 m visok preval Lipa, od Menine pa Slopi (925 m). 
Višina planote ni visoka za razvajenega obiskovalca skalnih vršacev, za samotne 
kmetije pa dovolj. Planota je raztegnjena v smeri od jugozahoda proti severovzhodu. 
V tej smeri se tudi znižuje višina njenih vrhov, od 1077 m (Šentjoški vrh, Tolsti vrh nad 
Krašico) do 650 m (Brdovski vrh 622 m, Podgorski hrib 772 m). Dobroveljsko planoto 
s treh strani obdaja nizek svet. Na vzhodu Savinjska dolina (Celjska kotlina), na jugu 
dolina Merince, na severu Zgornja Zadrečka dolina in Mozirska kotlinica, na zahodu 
pa se spaja z Menino. 

Kdaj so dobile Dobrovi je prve planinske markacije, je težko reči. V »Vodniku po gorah 
in dolinah v Savinjskih planinah« (drugi vodnik za ta predel, založil trgovec Cvenkel 
v Šempetru v Sav. d., Lj. 1903) izpod peresa F. Kocbeka piše, da so bila rdeča zna-
menja z Mozirja do sv. Urbana, s Šmartnega na Lipo in naprej na sv. Jošta. Danes 
lahko zapišemo, da do Urbana mimo Ubramškove kapele (330 m) ni več markacij. Je pa 
malo naprej od domačije gozdna šola Partizana. Od leta 1980 tod orgnizirajo planinski 
pohod (PV 1980/256), mimo smo peljali tudi eno izmed tras planinske orientacije. Vendar 
prihaja zdaj z Nazarij sem dobra cesta (Jeslane, Brdovnik, Kecej, slabša mimo Urbana 
na Uratnika, do partizanke). Tudi na Lipo ni več novih znamenj. 
Drži pa na preval gozdna cesta s Šmartnega ob Dreti mimo nogometnega igrišča na 
koncu vasi v Rovt. Z Lipe pa je nova gozdna cesta po vzhodnem in zahodnem pobočju 
Predkovice. Na Lipo je bilo pred leti moč slediti markacijam z vranske strani, z Vologe, 
kjer drži z vasi še zdaj samo dober kolovoz. Na planinski karti Kamniške in Savinjske 
Alpe (1974) je cesta s Šmartnega ob Dreti narisana kot markirana malo pod Lipo na 
Beleta in naj bi držala na Slopi. Tudi ni markirane poti po severozahodnem pobočju 
Predkovice. Na novi planinski karti (1982) so Dobrovlje odrezane, je pa z Lipe še vedno 
vrisana pot mimo Leskovnika na Slopi, morda naj bi bil to del poti zadrečkih planincev? 
Ni pa vrisane označene planinske poti po vzhodni strani Smolnika, z odcepom od ceste 
na sam vrh in naprej na Jeseničnika (E6) ali Orehovec (= lovski dom, S). 
Leta 1972 so Dobrovlje dobile markirano planinsko pot z Letuša kot začetek Savinjske 
planinske poti. Tu so se pričeli prvi pogovori o predaji nemških enot; na to spominja 
plošča na Sulcerjevi hiši. Z Letuša je treba mimo šole in cerkve po Dobravi do Olčnika, 
nato na »partizanko« (ime za cesto z Letuša oz. Obramelj na braslovški del Dobrovelj) 
do označenega priključka poti z Braslovč. S trga je označena pot mimo Plaskana, 
Braslovškega jezera (umetna zajezitev Trebnika, leta 1961, površina okoli 3 ha, 310 m), 
Plaznika in Rovšnika. Stara planinska pot je šla mimo Plaskana po slemenu do Rovšnika, 
ker prej jezera tu ni bilo. S ceste drži naprej pot preko pobočja po stari poti na 
Dobrovlje ter še dvakrat prečka »partizanko«. Smo na razpotju. Trasa S poti gre levo 
čez Strmec na lovsko kočo na Bezovcu (828 m, LD Braslovče), od nje pa čez vrh 
Bezovca (857 m) do Covškega križa (nekaj let je pot držala od LD naprej ob električnih 
drogovih navzdol mimo Hribernika, Napotnika in pod Vrhovnikom). Če pa prečimo »par-
tizanko«, gremo po stari stezi do Covškega križa (levo pot z Bezovca) in smo na sedlu 
(740 m). Levo nad nami je Mandrga. Po obnovljeni cesti (1980) jo mahnemo do Doma 
borcev NOV, 1. Savinjske čete — Dobrovlje (732 m). Tu nameravajo braslovški planinci 
urediti sobe za planince (v domu je bife, odprt le popoldan, v nedeljo od 10. ure). 
Mimo Ramšaka navzdol, čez vozno pot mimo razpadajoče Kokovnikove hmeljske sušil-
nice (razgled) in opuščene domačije v suho podolje na cesto. Na kraju podolja se 
priključi E 6 pot z Mozirja pod Paragojnikom. Od tu dalje držita obe poti mimo Križnika 
(kamnito znamenje) do Destovnikovega križa (kapele). »Partizanka« zavije navzdol «>59 



mimo Destovnika, spomenika NOV, do Brezovnika. Nova gozdna cesta pa gre še mimo 
Jegovnika na Čreto (od tu je možno po cesti na Vransko ali mimo Farbance, angleške 
bajte, v Pusto polje). Do Destovniškega križa pridemo po označeni planinski poti tudi 
z Braslovč, skozi gozd Boštrunovec, mimo Cimperška, Hlasteja, Strojanška, Orešnika, 
Brezovnika, spomenika in Destovnika. Pripomniti velja, da lahko mimo Planinska (z ozna-
čene poti zavijemo pri mlaki) ali od Destovniškega križa pridemo do cerkve sv. Janeza 
in Pavla, ene od razglednih točk tega dela Dobrovelj. Tu ni več markacij, ki bi jih lahko 
dobro sledili od Strojanška skozi Bukovje do cerkve. Potem gremo z Braslovč mimo 
Žovneka, ob novem Žovneškem jezeru (umetna zajezitev Trebnika, I. 1982), čez Podvrh, 
mimo cerkve sv. Martina (do tu tudi cesta s Prekope); do lovske koče pod Grmado je 
cesta še do Strojanška ali drugi konec do Orešnika. Tako »partizanka« samo od Bre-
zovnika do Orešnika ni povezana. Z žovneškega posestva so lovci pred leti označili 
s (pločevinasto) planinsko markacijo tudi stezo mimo Raka do svoje koče pod Grmado. 
Po planinski kartoteki poti (št. 854) bi morala biti tudi označena planinska pot s Kaple, 
ki nas naj bi pripeljala mimo cerkve sv. Martina in lovske koče do Janeza in Pavla. 
Z Lučom sva jo pred leti prehodila po opisu, žal pa markacij nisva nikjer našla. 
Od kapele se dvignemo na sleme vse do spomenika v Tihi lepoti, kjer je klop in urejena 
bližnja okolica. Napisna tabla nas opomni, da smo v zaščitenem parku NOB Čreta. Sledi 
spust do Jegovnika, ko se spet dvignemo do Črete — velike cerkve in do prostranega 
razgleda! Samo pet minut je spusta do planinskega doma 1. štajerskega bataljona, na 
karti dodano »Pod gozdom«. Vranski planinci za to ime ne vedo, tako so mi nekoč 
rekli? Če se ne spustimo do doma, gremo naprej mimo spomenika štirim borcem na 
Hlevišah, ob gozdu je spomenik Neznanemu kurirju. Od doma se do sem dvigne ozna-
čena pot (S in E 6). Smo pred cerkvijo sv. Katarine. Na spomeniku pred njo piše: Na 
tem mestu je vodil prvo frontalno bitko 1. štajerski bataljon 26. 10. 1941. Tu je stara 
planinska pot zavila po cesti na Zadrečko dolino. Na razpotju, na začetku ali koncu 
ceste, je spominska plošča: Cesta 1. štajerskega bataljona — Čreta 1941—1977; tu so 
še stare markacije in smerne table, če jih nove gozdne ceste niso odstranile. Tod pri-
demo do glavnega spomenika na Dobrovljah ter mimo Jošta na Lipo (tako približno je 
vrisana trasa na karti I. 1973). Savinjska in E 6 pot zavijeta levo navzdol na cesto in po 
njej le kratek kos poti (gozdarska koča) in po gozdnih poteh na Ropasove peči, kjer 
so gozdarji postavili klop. Od tu je lep razgled nad dolino in Posavsko hribovje. Do 
Ručgarja sta poti še skupaj. Savinjska pot se dvigne na Tolsti vrh (1077 m), z njega 
na Zadrečko stran, pa po gozdnih poteh spet do priključka E 6 pred Ptico, potem mimo 
njega in Planinca do Jošta. Tu pride označena pot z Vranskega. Če gremo pred Ptico 
na desno po cesti, gremo lahko mimo glavnega spomenika, ne gremo pa mimo skrom-
nega peterokotnika za Planincem, spomenika neznanemu borcu. Spustimo se na Lipo. 
Desno s poti je skromno označen kraj, kjer sta bila pokopana Vera Šlander-Slavka in 
Dušan Krajger-Jug. Padla sta pod Tolstim vrhom. Tam, kjer krene pot na vrh, je smerna 
tabla za spomenik. Prvotna trasa S poti je držala tod mimo in je zaradi zaraščenosti 
opuščena. Malo preden pridemo na Lipo je zdaj (1983) smerna puščica za partizansko 
bolnišnico, ki je bila tam v Štrukljevih pečeh. Na Lipi raste stara lipa in kapela, ki ima 
na stenah slike druga vrh druge. 

Od tu drži zdaj nova gozdna cesta po vzhodnem pobočju Smolnika. V zavoju je tudi 
odcep na zahodno stran proti Leskovniku. Ko se cesta prevali, je z nje označen odcep 
na vrh Smolnika (na žigu Predkovica). Navzdol po cesti, nato levo z nje po gozdnem 
kolovozu. Z njega se odcepi S pot na Orehovico, v lovski dom. Tu se priključi TV 
z M eni ne (Biba, Slopi, Jeseničnik) in gresta skupaj do Vranskega. 
Če smo bili že preveč utrujeni na Čreti, gremo lahko od planinskega doma kar na 
Vransko. Ko se bomo spuščali od Podpečana (Čreta 4, razgled!), bomo zapustili park 
NOB, kot nam pove tabla, če se bo pripravljala nevihta, se je ne ustrašimo, saj moramo 
mimo »ramp za izstreljevanje raket« proti toči. 
Za spoznavanje tega predela lahko pomaga del karte občine Mozirje, karte peš poti 
E YU, pa morda, če bi se uresničila želja planincev žalske občine, tudi karta občine 
z vrisanimi planinskimi potmi. 

S KAJAKOM PO KOLPI 
IZTOK KOGELNIK 

Kaj nas vleče v nevarnosti, ki niso nujni sestavni del našega že tako ne posebej 
umirjenega življenja? Je to želja po begu iz utrujajočega vsakdanjika, želja po samo-
dokazovanju, želja po premagovanju strahu, ki nas v različnih oblikah spremlja vse 
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Utrujen se zvijam pod bremenom gumijastega čolna. Megla se spušča nad prazne mari-
borske ulice, štejem korake do doma. Kakšni dve uri je do sončnega vzhoda, do 
delovnega časa. Hitro bo treba spat, če hočem nadomestiti vso noč brez spanca. Da bi 
mi pot hitreje minila, v mislih ponovim vso avanturo in razčlenjujem edino napako, 
ki sem jo na poti napravil. 
Ves mesec sem v vroči Turčiji sanjal o Kolpi — čimprej imeti spet veslo v rokah in 
voditi svoj stari kajak med vrtinci, brzicami, dogodivščinam naproti. Nazadnje le doča-
kam prvi konec tedna v službi. Gumijasti kajak stovorim z vlakom, avtobusom in avtc-
stopom do Broda na Kolpi. Hotel sem čisto k izviru, do Osilnice, vendar ni sreče z avto-
stopom. Pod mostom se spustim v vodo. Na prvih brzicah (ki sploh niso brzice), se zaradi 
moje nerodnosti kajak z mano in vso kramo obrne. Izgubim mleko in nekaj hrane. Slab 
začetek, najpomembneje pa je to, da je ostala suha dobro spravljena spalna vreča. 
Pot se je začela. Kolpo hočem preveslati do Vinice, kar je približno 30—40 km. 
Prepustim se toku reke, opazujem obalo, bistro vodo, postrvi v njej in nebo, ki ne kaže 
dobro. Popoldne se polni oblaki odpro, dež me zalije. Slečem se do golega, obleko 
spravim na varno in suho. Veslam in sedim v lupini, ki je — polna deževnice — bolj 
podobna bazenu kot pa čolnu. Naliv postane premočan, skrijem se pod krošnje dreves, 
ki se upogibajo nad strugo. Veliko divjih rac in čapelj je, sami gozdovi, nikjer pa nobene 
strehe, ki bi mi nudila zavetišče in topel, suh prostor za spanje. Še pred nočjo moram 
priti do ljudi, do strehe, zato grem kljub dežju naprej. Opazim, da reka zaradi dežja 
kar hitro narašča, postaja hitrejša in kalna. 
Prevozim več brzic, ki so poleti zaradi nizke vode neprevozne, in tako kar hitro napre-
dujem. Ob somraku se spusti še megla. Ne vidim niti trideset metrov pred seboj, 
poslušam samo gibanje vode, ravnam se po instinktu in po gibanju rac. Črne pike 
v vodi, megli, pomenijo da tam ni brzic, da je voda mirna in varna. Pokrajina je nedo-
taknjena, v megli še bolj skrivnostna. S kajakom na vodi, takšne še nisem videl. 
Debelo petardo vržem v vodo v upanju, da bom za večerjo jedel pečeno ribo. Na koncu 
ostanem lačen, vendar srečen: hotel sem se pregrešiti proti naravi, pa je zažigal na 
vrvica v vodi ugasnila. 
Tik pred nočjo res pridem do kmetije s senikom. Hiša stoji v čudoviti soteski, kjer 
strmi bregovi onemogočajo poljedelstvo ali živinorejo. Starec in starka mi ponudita 
skromno večerjo. Pripovedujeta mi zgodbo o Jurčičevem Domnu, pa tudi Krpan — 
pravita — je iz teh krajev doma. 
Še vedno dežuje. Ponoči me iz globokega spanca zbudi močno grmenje. Zjutraj najprej 
pogledam skozi lino, kakšna je reka. Še večja je, resnično hitra, krasna. Globoko zako-
pan v seno počakam, da se nebo zjasni. Kljub naglici sem šele čez slabo uro priprav-
ljen. Poslovim se in zahvalim za prenočišče, za slovo pa spijemo še kozarček slivovke. 
Za naslednjim ovinkom hiša izgine, svet okrog reke se začne ožiti. Zaveslam v stisnjeno 
sotesko; zrak se ohladi. Napeto poslušam v slap pred sabo, ki postaja vse močnejši. 
Tik, preden se reka prelomi in pade čez stopnico, se obrnem diagonalno, z vso močjo 
zaveslam proti toku, da me voda ne bi nepripravljenega potegnila čez slap. Na varnem 
ocenim položaj, zamislim si pravokotno črto na brzico in na slab meter visok val, ki ga 
je ustvarila narastla padajoča voda. Imam nekaj izkušenj iz nevarnejših situacij, zato 
se z vso močjo zakadim v bele pene. Precenil sem sebe in čoln. Penasti val — kajakaši 
mu pravijo tudi »rolba« — je bil zame previsok; morda sem bil prehiter? Kot, da bi 
se peljal po toboganu. Med tem, ko padam čez prelom, mi želodec skoči do sapnika, 
s konico kajaka se zabijem v vodo, nekaj delčkov sekunde čutim in vidim okrog sebe 
belo peno, potem pa me voda izpljune. Zaradi napake se obrnem in padem iz čolna 
mehko, kot iz maternice. V vodi refleksno ulovim veslo, pojaham obrnjeni kajak in ga 
skušam spraviti v varen tolmun. 
Vse stvari, rešilni pas, spalno vrečo in hrano imam v čolnu privezano, zato za zdaj ni 
nič izgubljenega. Glavni tok me še vedno nosi. Takoj za hrbtom prvega vala zagledam 
naslednjo »rolbo«, zato skušam obrnjeni kajak čimbolj pravokotno naravnati na val 
in s čim manjšim naporom premagati oviro. Tokrat mi je uspelo. Pred seboj zagledam 
plastično vrečko — moj fotoaparat! Napihnjena vrečka plava na vodi; fotoaparat rešim 
brez poškodb. 
Kmalu me tok izpusti. Reka je dobra zame. Nisem je premagal, le opozorila me je, 
da sem proti njeni moči prava ničla. V mirni vodi čoln obrnem, spet sem v lupini. 
Postaja hladno, zato se z veslanjem podvizam. Tok reke prekinjajo manjše brzice in 
skale, ki pa ne predstavljajo nobenih težav. Bežim pred pozno septembrskimi deževnimi 
oblaki, ki se spet zbirajo za mojim hrbtom. 
Žal mi je, da nimam več prostih dni. Od časa do časa peljem mimo kmetij, sicer pa je 
svet okrog mene še precej nedotaknjen. Prvič sem na Kolpi, pa ne zadnjič, naslednje 
leto moram poskusiti prav od izvira v Osilnici. 
Reka se kasneje počasi umiri, kočevski gozdovi preidejo v belokranjske griče, most 
naznani bližino Vinice, kjer pristanem v trdi temi. Zadnji avtobus sem zamudil, z avto-
stopom pridem do Ljubljane in ujamem nočni vlak za Maribor. 



KAMENČEK IZ NEPOPOLNEGA MOZAIKA 
(Drobec iz Anapurne '83) 

ANDREJ ŠTREMFELJ 

Živci so napeti kot tetiva na loku. Ves sem se spremenil v oči in ušesa. Zmoti me vsak 
najmanjši šum v praznem nahrbtniku. Ob škripanju snega se vedno znova zdrznem. 
Še malo pa bom znorel. Zakaj se ne vrneš, tepec neumni, se sprašujem v mislih. Nočem 
odgovoriti. Še naprej gazim po rahlo nagnjenem pobočju. 
Nad mano visijo številni seraki. Tudi njihova dobra volja me ohranja pri življenju. 
Toda nanje in na številne, napol odklane opasti sploh ne mislim. Vse misli so obreme-
njene z eno samo, ki hromi telo in dušo: PLAZ! 
Ne zdržim več. Že drugič to jutro se odločim za beg. Borut, ki me »varuje«, komaj sproti 
pobira vrv. 
Nebo je kot umito. Sonce že kar prijetno greje. Tabor tri se mi zdi, da je nasajen na 
grebenskem stolpu, podoben orlovemu gnezdu. Kot bi bila obsojena na smrt, stojiva 
na začetku prečnice. Prav nebogljena sva, prvošolčka pred pretežko nalogo. 
Ne gre mi v glavo, da nama na pogled tako nedolžno pobočje povzroča tak glavobol. 
Še od tu je videti vse tako preprosto. Že po desetih metrih pa te postane strah. Pobočje 
se konča s seraki, ki se lomijo čez steno na ledenik, daleč pod nama. V tem pobočju 
čutim plaz. Telo se nagonsko upira. Misli, podprte z voljo in neukrotljivo željo pa 
zahtevajo svoje — naprej. Poraz na tem mestu in v tem trenutku pomeni poraz za 
odpravo. 
Ne vem kolikokrat sem z očmi pretipal vse pobočje. Poiskal sem vsako grbino, vsako 
kotanjo, poiskal sem vsak dokaz, ki je govoril proti, in skušal odbiti vse, ki so bili 
za plaz. 

Grem! 
Borut me ne pusti nenavezanega. Sto metrov dolgo vrv podaljša s še eno. Noro početje. 
Vsak večji sunek bi ga potegnil iz zavetja razpoke, kot močna roka natakarja zamašek 
iz steklenice. Toda v nevarnih trenutkih se človek oklepa najtanjših, celo že nalomljenih 
bilk, samo da bi se rešil pogube, v katero sili z lastno voljo, z vsemi svojimi silami, ki 
skušajo zlomiti njegovo podzavest, ki se upira početju. 
Edini cilj mi je velika izboklina v pobočju. Pred zadnjim obilnim sneženjem se je moral 
tam ustaviti velik kos ledu, ki je priletel iz serakov. Jezim se sam nase. Zdi se mi, da 
s hojo povzročam hrup za celo četo samih nerodnežev. V resnici pa hodim tiho kot miš. 
Noge previdno dvigam navpično iz narejenih stopinj in jih narahlo in počasi polagam 
naprej v svežo belino snežne odeje. 
Končno! Oddahnem si. 

Vrv se je iztekla in sedaj je na vrsti Borut. Teptam sneg, ki pokriva ledeni balvan, da bi 
si uredil stojišče. Sučem se okrog svoje osi. Pogled mi obstane na ... Napoka! 
Gora me je zahrbtno zabodla z nožem. Bolečina, ki se mi ob tem pogledu zareže 
v možgane, pa je še hujša. Za prst široka razpoka vijuga navzdol po pobočju. Previdno 
se obrnem. V svežem snegu se vidi njeno nadaljevanje nad mano. Ne morem verjeti, 
da je nisem videl že ob prihodu. Je nastala prav zaradi mojega prihoda?! Počutim se, 
kot da bi stal na sodu smodnika, katerega vžigalna vrvica je skoraj dogorela. Ne vem, 
ali ne upam zavpiti Borutu, da naj potegne vrv, ali pa ne spravim glasu iz sebe. Vem 
samo to, da hitim po gazi nazaj. 
V meni se je spet razdivjal vihar. Dokazi za in tisti proti bijejo težko bitko, ki je prav 
do konca neodločena. Kljub temu pa že v naprej vem, kdo bo zmagal. Mučim samega 
sebe. Dobesedno trpim. 
Niti dihati si ne upam, ko zagazim po napoki navzgor. Po nekaj metrih zavije v levo. 
Pogosto se ustavljam. Prisluškujem in otipavam pobočje pred seboj s pogledi. 
Pridem do naslednje napoke. Ta poteka za spremembo pravokotno na pobočje. Tokrat 
ne pobegnem. Koraki so negotovi. Napetost v meni raste iz trenutka v trenutek. 
Oči me že bolijo od napenjanja. Še ena razpoka v snegu. Ne ni. Le sled ledenega kosca 
je, ki se je privalil iz stene. Glej, tam naprej je! Kdo? Napoka vendar. Meša se ti! To so 
samo sledi. Pazi! na levi. Pomiri se, sicer boš znorel. 

Zberem se. Pri tretji napoki se ne vznemirjam več. Obdan z nevarnostjo sem otopel. 
Ne razmišljam o ničemer več. Samozavest se počasi vrača. 
Na trdi plaznici varujem Boruta. Sam sebi se zdim smešen. Saj sploh ni bilo nevarno. 
Po bitki je lahko biti pameten! 



V HRIBE S SLOVENSKIMI ŽELEZARJI 
IVANKA KOROŠEC 

Slovenski izdelovalci in predelovalci železa in jekla so se že leta 1969 združili v enotno 
industrijsko tvorbo — Slovenske železarne. Združeni sestavljajo organizacijo združenega 
dela in predstavljajo gospodarsko moč 18 000 delavcev in proizvodnjo nad 800 000 ton 
jeklenih izdelkov na leto. SŽ tvorijo: Železarna Jesenice, Železarna Ravne, Železarna 
Štore, Veriga Lesce, Plamen Kropa, Tovil Ljubljana in Žična Celje; Metalurški inštitut, 
Interna banka in delovna skupnost SS SŽ. 
Vsako leto v okviru SŽ organizirajo več planinskih pohodov. Letos so že v maju orga-
nizirali pohod na Snežnik, v juniju na Raduho, v avgustu pa na Strelovec in na Stol. 

Železarna Ravne je 23. junija organizirala pohod na Raduho. Pred železarno se je v jutra-
njih urah zbralo kar sedem avtobusov z železarji. Glede na to, da je še prejšnji dan 
deževalo, smo imeli srečo, da se nam je prikazalo sonce. Peljali smo se mimo Mežice 
do Črne. 
V jutranjem hladu smo se vzpenjali na Raduho, to najvišjo goro v vzhodnem delu 
Kamniških in Savinjskih Alp. Dolga kolona planincev se je vzpenjala po uhojenih ste-
zicah, čez strme pašnike, navkreber. Ti travniki in njive so Vorančev svet. Na njem 
je Radmanca nosila zemljo na odor, tu so se otepali z revščino Dihurji, tu je cvetela 
ljubezen Hudabivške Mete, na tej, koroški zemlji so rasli njeni otroci. Povsod tod 
naokoli žive kleni Vorančevi ljudje. Nekdaj so se mučili z zemljo, prekopavali oplaze, 
jo prenašali v koših z robov na cdore. stiskali iz nje skromne pridelke. Malo jih je še, 
ki vztrajajo na zemlji. Mnoge je zvabil lažji zaslužek spodaj v dolini ali celo v tujini. 
Gozdovi, tihi kot bi bili zakleti v pokoj, so z nami oživeli. Ptice so zletavale z dreves, 
v vejah je prhutal tih šumot, somrak, ki je ovijal stare korenine bukev, se je zganil. 
Steze med leščevjem, listje in trava vse je bilo napito z obilno roso. Strme travnike so 
krasile cvetice-žoltenice, kukavice in poljski zvončki. Nekdo, ki se je na zdravilstvo 
spoznal menda vsaj toliko kot stari Kitajci, je nabiral ripečo zlatico in je trdil, da je 
zdravilna. Praprot se je krotovičila v majhnih zelenih svaljkih, ponekod pa je pognala 
še do kolen. 
Prišli smo do slikovite krnice Grohat. Izdolbel jo je ledenik v ledeni dobi. Na spodnjem 
koncu obsežnega melišča pridre na dan močan studenec, ki se spremeni v hiter in gla-
sen gorski potok. Zajeli smo si mrzle studenčnice v dlani, in ko smo ga prečkali, je 
veselo klopotal in žuborel dalje. V krnici je planina Grohat. Nekaj korakov nad nekda-
njim skromnim zavetiščem stoji nova planinska koča. Grajena je iz lesa in ima streho, 
krito s skodlami. Pričakala nas je s čajem in čudovitimi flancati. Tisti, ki so se čutili 
utrujene, so ostali v koči ali na trati ob njej in se podprli z malico. Privoščili so si poči-
tek in uživali na soncu. Otroci pa so se razveselili velikih zaplat snega, l/se okoli koče 
so belo cveteli zvončki. Ostali pa so odšli naprej, na vrh Raduhe, ki je visok 2069 m. 
Vračali smo se čez Sv. Jakcb. Tukaj je skromna gotska cerkev, razgled pa je prelep proti 
Raduhi, na levo pa na Peco. Med obema vojnama je tu župnikoval Ivan Hojnik, ki je 
deloval na kulturnem, planinskem in tudi gospodarskem področju. Imenovali so ga 
»koroški Aljaž«. Zaznamoval je pot na Raduho, režiral ljudske igre, umrl pa je mučeniške 
smrti v Dachauu. 
Ko smo prispeli do podnožja, je bilo pred šolo že zelo veselo. Dobili smo okusno eno-
lončnico in hlebček kruha, ter pijačo. Zabavala nas je vesela muzika, šaljivec Janko 
in harmonikar. Ob šestih je začel škropiti dež, tako da se je tovariški piknik naenkrat 
končal za vse udeležence hkrati. 

V soboto, 25. avgusta je PD Železar Štore v okviru Železarne Štore organiziral že 
tradicionalni pohod na Strelovec. Skupine, ki so se pripeljale z avtobusi z vseh krajev 
do Rogovilca, so jo mahnile čez mosiič proti Robanovem kotu. V nekaterih avtobusih 
je bila zasedba zelo skromna, saj je bil dan oblačen in tudi ing. M. Trontelj je napovedal 
padavine. Marsikdo se je celo v zadnjem hipu tam pred gostilno Rogovilec odpovedal 
pohodu in se odločil, da se odpelje z avtobusom naprej v Logarsko dolino. 
Z vodičem smo se povzpeli skozi gozd, prepoln ciklam, čez travnike, polne pozno 
avgustovskih cvetic, mimo visokogorskih njiv z bujnim, vijoličasto cvetočim krompirjem. 
Ob poti so klicalo in nas vabilo rdeče jagode. Pri prvih kmetijah smo ujeli Ravenčane. 
Knezovi so nam postregli s čajem. Mlada žena, ki nas je gostila ob cesti, nam je pove-
dala, da bomo, preden bomo na vrhu, mokri. Dodala je, da je do vrha dve uri počasno 
hoje, eno in pol zmerne, če pa bo grmelo in treskalo bomo prej kot v uri čez. 563 



Nadaljevali smo pot mimo pravkar obranih češenj, nekatere so imele ob sebi še prislo-
njene lestve in v krošnjah so še rdeli plodovi. Čudno, pa se bliža že september! Tiste 
v Brdih pa smo jedli že okrog sv. Vida v juniju! A Knezova domačija stoji na višini 
1222 m! Po skoraj ravnem kolovozu smo prispeli v gozd. Pot je bila nekaj časa zložna, 
potem pa vedno bolj strma. Curljalo nam je s čela, noge so postajale težke. Mimo 
pastirskega stanu na Knezovi planini smo se po travnatih vkrebricah vzpenjali vedno 
višje proti vrhu Strelovca. Tik pod vrhom je megla spustila prve kaplje. Domačinka je 
torej imela prav! Ko smo stali na sedlu in se ozirali v megleno nepredirno morje na vseh 
straneh, smo se spomnili na njene napovedi. 
Tiste poti od slemena Strelovca do koče pri Klemenči jami mi je resnično žal. Ob lepem 
vremenu mora biti užitek hoditi po njej. Na levo je breg, ruševje, cele lehe cvetočega 
rododendrona, na desno spodaj pa so gozdovi in je kraljevski razgled. Tako pa si izpod 
roba kapuce imel v okviru svojega pogleda le korak tistega, ki je hodil pred teboj in 
svojo stopinjo na spolzki travi in kamnu. 
V koči pri Klemenči jami je bilo polno premočenih planincev. Gorenjska »špraha« se je 
mešala s štajersko in koroško in prijetno dražila uho. Nekateri so si že dajali duška 
za mizo kot preventivo za prehlad, vendar je bil pred nami še približno uro dolg spust, 
zato smo raje spet šli v dež. Vodič je bil zares potrpežljiv in je hodil v dežju več čas 
tudi z najpočasnejšimi. Rinki smo se morali odpovedati, saj v takem vremenu ni kazalo 
nikamor drugam kot naravnost navzdol. 
V Logarski dolini nas je v hotelu že čakala vroča enolončnica in pijača. In ko se človek 
preobleče v suho obleko, je kot prerojen. Igral je ansambel Rekreacija iz Štor in glej, 
noge, ki so se navzdol še komaj premikale, zdaj izgube vso utrujenost in celo svojo 
težnost in se zlahka zavrte! Plesalci so zavzeli vso sobo in še vežo, natrpano z nahrbt-
niki. V prijetnem in prijateljskem vzdušju so urice hitro minevale. Težko je zapustiti 
veselo družbo in ples, a končno smo bili le vsi v avtobusih. Še zadnji pozdrav železarjem 
in odpeljali smo se mimo Luč, Gornjega Grada, Črnivca in Kamnika — domov. 

CIPRA — DEKLARACIJA, CHUR 1984 

(Povzetek) 

Turist ični razvoj v Alpah ogroža pokraj ino in živl jenjske temel je prebivalstva. Zavol jo 
tega je mednarodna komisi ja za varstvo alpskih območi j — CIPRA — posvet i la letno 
zasedanje (5. in 6. oktober 1984, Chur, Švica) temi: »Umir jeni tur izem — geslo ali 
upanje za alpski prostor.« 
CIPRA razume pod tem po jmom dejavnost, ki zagotavl ja razumevanje med prebivalc i 
in gosti in ne škoduje kul turnim dobr inam in se v pokra j ino vk l juču je kar najbol j 
nenasilno. Tisti, ki iščejo tak oddih, uporabl ja jo predvsem tiste naprave, ki so že na 
vol jo, odpoveduje jo pa se dodatn im tur ist ičnim invest ic i jam, ki bi pokra j ino obreme-
njevale. Tako žele ohrani t i v a lpskem prostoru ž iv l jenja vredno okol je . Zato je t reba: 
Pri p laniranju, ki se vk l juču je v okol je, upoštevati načelo, ki izhaja iz potreb prebi-
valstva z n j ihovim sodelovanjem — za prebivalstvo; v ponudbi je t reba upoštevati le 
t iste možnosti , ki so v pokra j in i že same po sebi na razpolago; na novo ne bi gradi l i 
krajevnih in medkrajevnih prometnih zvez v tur is t ične namene; nedostopna območ ja 
bo treba ohranjat i kot nedostopna; t reba bo načrtovati take obiske teh območi j , ki 
bodo strogo skladni z zahtevami okol ja 'in s tem v zvezi je potrebno poskrbet i za 
možnosti dnevnega odd iha v kraj ih, kjei so interesenti za tako tur is t ično udejstvovanje, 
stalno naseljeni. To pa je povezano tudi z vzgojo varstva okol ja, ko bo potrebno odd ih 
(izlet) načrtovat i brez megalomanskih tehničnih projektov. Če pa bi se le pojavi le take 
potrebe, bi bi lo nujno potrebno tak projekt nadzorovati . To je za zdaj dogovor na tej 
ravni, ki pa ga nameravajo tudi postopoma uresniči t i v vsem alpskem prostoru, torej 
tudi pri nas. 



Pogled na Stoge s Tosca, 1978 Foto Albert Sušnik 
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PETER KEŠE-ŠODR — 50-LETNIK 

Nemirni alpinist in gorski reševalec Peter 
Keše-Šodr iz Kranja je stopi l v 50. leto 
živl jenja. 
Od leta 1954 je opravi l mnogo plezalnih 
klasičnih smeri doma, v Dolomit ih, Cen-
tralnih Alpah, na Kavkazu in tako naprej. 
Šodrova posebnost je prost sestop z gore, 
na pr imer po Slovenski, Nemški v Severni 
t r ig lavski steni, ko je vrv v tak ih pr imer ih 
ostajala v nahrbtniku. A lp in is t ično ye od-
raščal prav v obdobju, ko je v ladala huda 
kriza g lede mater iala za opremo, ko je 
bilo treba vse oskrbet i takorekoč v lastni 
režij i, da ne govor imo, kako daleč so bil i 
t ist ikrat zaželeni c i l j i v Himalaj i ! Ob vsem 
tem pa so leta, kl jub težavam tekla naprej. 
Šodr je nekajkrat tudi svoje rojstne dneve 
preživel v stenah, tako je npr. iz Hudiče-
vega stebra na ta dan prinesel samo nekaj 
koncev mornar iške »USA« vrvi ; pretrgalo 
mu jo je padajoče kamenje . . . 
Alp in izem je dopoln jeval s smučanjem 
tudi kot reprezentant. V vel iko vesel je pa 
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mu je bilo tudi tekmovanje z akia čolni. Pri 
srcu mu je vse, kar je povezano z gorami. 
Z leti so ga pr i jatel j i tudi prepričal i , da 
je postal č lan UO PD Kranj, ta jn ik postaje 
GRS in gospodar zavet išča GRS na Krvav-
cu. 
Peter svoj ih let seveda ne kaže, ostal je 
živahen in čeprav se mu »oglaša« hrbteni-
ca, še vedno aktivno opravl ja naloge gor-
skega reševalca. 
Petru Kešetu-šodru pr i jatel j i gora žel imo, 
da bi svoje delo v planinstvu s tako za-
vzetost jo še nadal jeval. 

Franc Ekar 

10 LET BKP 
(BADJUROVA KROŽNA POT) 

Lit i jski p laninc i so 7. oktobra 1394 pred 
planinskim domom na Jančah s planinsko 
proslavo obeleži l i deseto obletnico Bad;u-
rove ikrožne poti. Čeprav je vreme planin-
cem nagajalo, se j ih je na Jančah zbralo 
kar dosti , zlasti mladine iz Zasavja, naj-
več pa seveda <iz Lit i je, Šmartna, Save in 
drugih krajev v l i t i jski občin i . Slavnostni 
govornik je bil predsednik PD Lit i ja Bine 
Jesenšek, kul turni program pa so izvedli 
Zasavski rogist i na lovskih rogovih pod 
vodstvom Daneta Namestnika in člani pla-
ninske sekci je osnovne šole Franc Roz-
man-Stane Šmar tno pr i Lit i j i , ki j im je 
pr i jeten kulturni program sestavil nj ihov 
ravnatel j in p laninec Boris žužek. 
V deset ih let ih je Badjurovo krožno pot 
prehodi lo 745 planincev. Največ — 670 — 
j ih je bilo iz Sloveni je, 58 iz Hrvatske, 8 
iz BiH, 6 iz Vojvodine in 3 iz Srbije. Neka-
ter im p lan incem ije Badjurova pot še po-
sebno pri srcu, saj so jo prehodi l i že več-
krat. Rekorder ja sta Ivan Stih (PD Ljubl ja-
na Matica) 57 let in Božo Osterc (PD Lo-
gatec) 35 let; pot sta prehodi la kar 7-krat. 
Po 5-krat pa sta jo prehodi la tudi č lana 
PD Lit i ja Irena š t rus , 14 let in Franc 
Štrus, 51 let. 

Vsem št i r im planincem, ki so pot [prehodili 
vsaj 5-krat, je PD Lit i ja ob tej pr i ložnosti 
izroči lo tudi spominsko priznanje. 
Sicer pa največ planincev, ki so doslej 
prehodi l i Badjurovo pot, izhaja iz PD Lit i ja 
in s icer 194, iz PD Ljubl jana Mat ica pa j ih 
je pot prehodi lo 15. Ostali p laninci so iz 
37 drug ih planinskih društev. 
Zanimiva je tudi starostna sestava obi-
skovalcev Badjurove poti, ki jo skrbno 
vodi PD Lit i ja. V evidenci so zastopani 
p laninc i od rane mladost i do pozne sta-
rosti. Tr i je med nj imi pa so rojeni še 
v pre jšn jem stolet ju. Najstarejši planinec, 
ki je prejel značko BKP, je bi l rojen leta 
1896! 

•Na proslavi na Jančah je PD Lit i ja pode-
lila tudi pr iznanja št i r im zaslužnim pla-
kar cele družine, in sicer za naslednje 
oziroma njenem 10-letnem vzdrževanju. Pri-
znanja so prejel i Slava Obradovič, Vinko 
Damjan, Franc -Štrus in Andre j Cirar. Za 

566 vzorno vzdrževanje kontro ln ih točk BKP 

pa so pr iznanja prejel i posamezniki ali pa 
kar cele družine in sicer za naslednje 
kontrolne točke: Oboino, Ostrež, Vače, 
Zg. Slivna, Miklavž in Tišje. 
Glede na to, da je dostop do izhodiščnih 
točk Badjurove krožne poti ugoden in 
g lede na njeno splošno pr iv lačnost ter 
lepoto pokraj ine, ki jo planinci občuduje-
jo, bo pot nedvomno tudi v pr ihodnje imela 
še vel iko obiskovalcev. Treba pa je tudi 
poudarit i , da vodstvo Badjurove krožne po*i 
pri PD Lit i ja za pot vzorno skrbi, kar do-
kazujejo tudi števi lna pr iznanja planincev, 
ki ob isku je jo te pr i jetne kraje. 

Tine Brile/ 

DEVETI JUGOSLOVANSKI 
SPELEOLOŠKI KONGRES 

Od 16,—20. 10. 1984 je bi l v Kar lovcu IX. 
jugoslovanski speleološki kongres, ki ga 
je organiz i ralo Speleološko društvo Hrvat-
ske. 
Stabi l izaci ja je oklest i la število udele-
žencev, ki j ih je bi lo manj kot na minul ih 
kongresih. Predvsem je bilo manj mlajš ih 
članov, jamar jev , ki se akt ivneje ukvar ja jo 
z raziskovanjem. Sloveni jo je zastopala 
25-članska ekipa. Njeni člani so imeli 17 
referatov, sodeloval i pa s o v sekc i jah za 
f iz ikalno speleologi jo, b iospeleologi jo, spe-
leoarheologi jo in paleontologi jo, v sekci j i 
za zgodovino speleologi je, tehniko in do-
kumentaci jo in v sekci j i za zašči to jam. 
Organizator je obl jub i l , da bo zbornik z 
referati izšel še letos. 

D. Novak 

OBISKALI SMO SAULECK (3085 m) 

Planinci iz Ti tovega Velenja so tudi letos 
uvrsti l i v program več izletov po Poti pri-
jatel jstva treh dežel, bi l i so na Rati tovcu, 
Storžiču, Saulecku, Kaninu. Tr i t isočak 
Sauleck so obiskal i 21. ju l i ja letos. 
Iz Ti tovega Velenja nas je 51 odpotovalo 
mimo Celovca, Bel jaka, Spit tala do Mallni-
tza. »Naprej smo šl i peš,« opisuje to pot 
Miroslav Zolnir , »po ozki poti do koče A. 
Schmid, 2281 m, ob jezeru Dosener. Kočo 
upravl ja OAV, sekci ja Gradec. Od tam smo 
šli na vrh. Razgled je bil nepozaben! Za-
radi nepropustne kamenine je povsod dosti 
vode, ki se v števi ln ih slapovih, brzicah, 
potočkih, prebi ja v dol ino. Z vrha Saulecka 
je najb l iž ja Hochalmspitze, 3362 m (ple-
zalna grebenska pot 4 ure), dobro se še 
v id i jo Ankogel , Sonnbl ick, Grossglockner 
in še dost i manj znanih vrhov, na JV pa 
obrisi naših Ju l i jsk ih Alp. 
Večer v koči je hitro minil. Bil i smo dobro-
došli gost je, saj je v mesecu dni v knj igi 
vpisanih le 140 obiskovalcev. Režim v 
koči je preudaren, osebje je pr i jazno, ku-
hinja ima na vol jo več vrst hrane, za od-
žejanje pivo in brezalkoholne pi jače, vino 
ni poceni , na ceniku je oznaka le za 1/8 
l i tra. 



Pogled s Saulecka na Hochalmspitze 

Foto Franc Ojsteršek 

Zjutraj sestopamo v Mallni tz zato, da bi 
obiskal i še Konigstuhl (2332 m), SV od 
Gmunda. 
Čas teče, vreme se slabša, cestnina 1000 
ši l ingov nas za letos odvrne od Konig-
stuhla; od loč imo se za povratek v domo-
vino. Na mejnem prehodu Vič se car in ik i 
bol j zanimajo za pet turških avtobusov kot 
za nas, zato oprav imo formalnost v desetih 
minutah. V Misl in j i se še odžejamo z do-
mačim pivom, v Titovo Velenje pa smo se 
vrni l i pred nevihto. 

POT NA MEJNI VRH 
VELIKE KOROŠKE BABE 

Pot na mejni vrh Vel ike Koroške Babe pc-
meni izpolnitev dela programa PD Kranj 
iz leta 1976/77, ki usmerja razvoj gradnje 
Ledin. Smer poti so zarisal i in delno 
usmeri l i kranjski alpinist i . Uresniči tev te 
zamisl i pa se je izpolnjevala zaradi ob jek-
t ivnih in drugih težav bolj počasi, saj je 
bi la navsezadnje Vel ika Baba osvojena — 
kot zadnj i vrh v Kamniških Alpah — šele 
leta 1896, 'ko so bil i na n jenem vrhu Luisa 
in Pavla Schi i tz iz Liboj pri Cel ju in vod-
nik Lovrenc Potočnik, ki so tako osvoj i l i 
zadnj i vrh v Savinjskih Alpah. 
Ledine so tako dobi le še eno novo mož-
nost za vabi lo, ki vel ja vsem l jubi te l jem 

gora, ko zdaj lahko ob isku je jo z našo 
strani tudi tu izredno lep vrh. 
Najviš ja planota pod severnimi ostenj i 
Grintavcev že šesto leto streže množič-
nemu, rekreat ivnemu razvi janju te lesne 
kulture. Tako ugotavl jamo, da so Ledine 
postale takorekoč letno smučarsko sre-
d išče Jugoslavi je, so plezalni vrtec in so 
prostor, k jer se shaja vedno več planincev 
iz vseh treh dežel. 
Ta svet v t r ikotn iku regi jskih in državnih 
meja je zanimiv tudi s planinsko zgodovin-
skega gledišča. V ta svet so vraščeni spo-
mini na prof. J. Frischaufa, pa na pol-
preteklo zgodovino, ko so tod tekle ile-
galne poti, ki so povezane s spomin i na 
tovariše — J. B. Tita, E. Kardel ja, M. Ma-
rinka in druge. 
Prav Ledine se povezujejo tudi z aktiv-
nostjo, ki je znači lna za kranjsko planin-
sko društvo, ko ob 85. letnici lahko ugo-
tavl ja velik napredek v razvoju planinstva, 
posebej v organiz i ranem izletništvu, ki se 
je iz akci je »vsi občani hodi jo v gore«, 
razvilo v stalno obl iko .organiziranega 
obiskovanja gora. 
Z vsem tem se povezuje tudi oprav l jeno 
delo kranjskih markacistov, ko so utrdi l i 
in označi l i to lepo planinsko pr idobi tev. 
Ob tem skromnem in int imnem trenutku 
se za novo pr idobi tev zahval ju jem markaci -
stom PD Kranj z Jožetom Zaplo tn ikom, 
alpinistom, vodnikom, JLA, mi l ic i in vsem, 
ki so že mnogo prispeval i za planinstvo 
in so za njegov razvoj pr ipravl jeni pr ispe-
vati še naprej. 

Iz pr i ložnostnega nagovora predsednika 
kranjskega PD F. Ekar ja 

SREČANJE TREH DEŽEL 

V nedel jo, 9. septembra 1984 je bilo v sti-
č išču treh dežel oz i roma na »Tromeji« nad 
Ratečami srečanje občanov iz Sloveni je, 
predvsem z jeseniškega področ ja , Koro-
škega iz Podkloštra ter ju l i jsko- t rb iškega 
področ ja . 
V množici več kot 2000 udeležencev so 
prevladoval i p laninci , turist i in uradni 
predstavniki občin Jesenice, Trbiž in Pod-
klošter. Srečanje je mini lo v pr istnem mej-
nem sožit ju in v poldnevni »depozitni« 
brezskrbnost i . 
Govornik i — župani, razen Slovencev, so 
v svoj ih nagovorih vabi l i na pogovor o 
pr ihodnj i skupni o l impi jad i . Posebno po-
zornost so bili posveti l i tudi Pert t in i jevemu 
pozdravnemu pismu. 
Ob tem pr i jate l jskem planinskem srečanju 
so bili izrekli tudi pr iznanja p laninskim 
organizaci jam, saj prav le-te v vseh de-
želah vedno zagotavl ja jo množičnost, hkra-
ti pa dosti pr ispevajo, da so ta srečanja 
tudi pr isrčna in sproščena. 
Tokrat so za ta pr izadevanja podel i l i t ro je 
priznanj p laninskim organizaci jam, med 567 



Mejni organi iz vseh 
treh držav 
na prisrčnem In 
pri jatel jskem 
srečanju, 9. 9. 1984 
na tromejl 

Foto F. Ekar 

nj imi tudi »Planinski zvezi Slovenije« (pri-
znanje je prevzel in se zanj zahvali l pod-
predsednik PZS Franc Ekar). 
To je prav gotovo ena od manifestaci j , ki 
j im bo potrebno dati še več j i poudarek, 

saj so prav p laninc i že v preteklost i (in 
tako bo tudi v pr ihodnost i) pr ipomogl i k 
dobr im sosedsk im odnosom. 

Franc Ekar 

Martinčič, A. in F. Sušnik, 1984: Mala flora 
Slovenije. Praprotnice in semenke. Ljublja-
na. Državna založba Slovenije. 796 strani. 

Slovenci smo pozno dobi l i prvi k l juč za 
do ločevanje viš j ih rastl in. Pred prvo sve-
tovno vojno je tako delo pr ipravl ja l J. Glo-
vvacki, vendar sta v letih 1912 in 1913 izšla 
le dva snopiča njegove Flore slovenskih 
dežel, ki j u je uredi l L. Pol janec. Zaradi 
avtor jeve smrt i in izgube rokopisa je delo 
žal ostalo nedokončano. V letu 1941 je 
izšla prva izdaja Kl juča za c/oločanje 
cvetnic in praprotn ic . Avtor ica Angela Pi-
skernikova je v n jem obdelala 2222 rastl in-
skih vrst. V letu 1951 je izšla druga pre-
delana in pomnožena izdaja z 2618 vrsta-
mi. V letu 1969 sta A. Mart inč ič in F. 
Sušnik s sodelavci pr ipravi la Malo f loro 
Sloveni je, v kateri je upoštevanih 2843 
vrst. Po petnajst ih let ih pa smo dobi l i 
novo, popravl jeno in dopoln jeno izdajo 
Male f lore, v kateri obravnavajo avtor j i 
skoraj 3000 vrst in podvrst. Vk l jučene so 
števi lne kul turne in lepotne rastl ine in 
vrste, ki so j ih bi l i v zadnj ih petnajst ih 
letih odkr i l i na ozeml ju Slovenije. Pri pri-
pravi so sodeloval i še V. Ravnik, V. 
Strgar in T. VVraber. 

Uvodni del nas na kratko seznani z zgo-
dovino f lor is t ičnih raziskovanj pri nas in 
razloži osnovne po jme iz obl ikos lov ja rast-
lin ter poda f i togeografsko razdeli tev Slo-
veni je na alpsko, predalpsko, dinarsko, 

563 preddinarsko, subpanonsko in submedite-

ransko območ je . Tist im, ki imajo kl juč 
prvič v rokah, pa pomaga navodi lo za nje-
govo uporabo. Sledi pregled družin in 
kl juč za nj ihovo do ločanje ter kl juč za 
določanje rodov in vrst po sistemu. Mala 
f lora se zak l juču je s kazalom družin in 
rodov. 
Pri imenih družin je precej sprememb, saj 
se skoraj dos ledno končuje jo s končnico 
-vke, npr.: borovke, v i jo l ičevke, kamno-
krečevke, b u k o v k e . . . Še vedno pa go-
vor imo o kr ižnicah, rožnicah, metul jn i -
cah . . . 
Posamezna vrsta je označena z lat inskim 
imenom in avtor jem, s s lovenskim imenom, 
ob iča jno tudi z dvojn im poimenovanjem, 
s kratk im opisom rastišča, z v iš inskim 
pasom, f i togeografsk im območ jem in ča-
som cvetenja. 
Vseh vsebinskih sprememb ne bi našte-
vali, omenimo naj le tiste, s kater imi se 
bomo ver jetno večkrat srečal i : 
Rod potonik (Paeonia) je v novi družini in 
ni več vk l jučen v družino zlat ičnic. 
Rožni koren ne pr ipada več rodu homul ic 
(Sedum), ampak je spet Rhodiola rosea. 
Slovensko ime za rod Spiraea je medvejka. 
V družini rožnic sta predelana in močno 
dopoln jena rodova robid (Rubus) in plah-
t ic (Alchemilla). 

Pri metu l jn icah je mnogo sprememb pri 
prejšnjem rodu rel ik (Cytisus). Kozja de-
tel ja je Lembotropis nigricans, rod Cytisus 
je zdaj po slovensko rel ičnik, rel ika pa je 
rod Chamaecytisus. 



Kri lata košenič ica (Genista sagittalis) je 
zdaj prevezanka (Chamaespartium sagitta-
le). Pri pravem ranjaku (Anthyllis vulne-
raria) pa so drugače obl ikovane podvrste. 
Rod krhl ik (Rhamnus) je razdel jen na 
krhl iko (Frangula) in kozjo češnjo (Rham-
nus). 
Leskovke (Corylaceae) so posebna druži-
na, ločena od brezovk (Betulaceae). 
Rod slanozor (Heliosperma) je pr ik l jučen 
rodu lepnic (Silene). 
Nova vrsta v f lor i Sloveni je je švicarski 
ok lep (Androsace helvetica). 
Pri ustnat icah manjka jo rodovi Acinos, 
Micromeria in Calamintha. 
Rumena mrtva kopr iva (Lamium galeob-
dolon) je v novem rodu rumenka (Ga-
leobdolon). 
Šopasti repuš (Phyteuma comosum) je zdaj 
šopasti repušnik (Physoplexis comosa). 
Prej enotna družina košaric je razdel jena 
v dve družin i : nebinovke (Asteraceae) in 
radičevke (Cichoriaceae). 
Upoštevana je tudi kamniška murka (Ni-
gritella lithopolitanica). 
Večj ih ali manjših sprememb je v novi 
izdaji Male f lore Sloveni je kar precej . Ne-
kateri avtor j i in sodelavci so dosledno 
upošteval i vsa nova spoznanja in odkr i t ja 
zadnj ih petnajst ih let, nekater i pa manj. 
Tako sta v k l juču »izpadli« med drug imi 
tudi t ravniška morska čebul ica (Scilla pra-
tensis) s Planinskega pol ja in črni pel in 
(Artemisia genipi) z Mangarta. Pri tako 
vel ikem in obši rnem delu kaj lahko pr ide 
do napak ali nedoslednost i , vendar bi se 
vsaj nekaterih prav lahko izogni l i z malo 
več pozornosti . Skupaj z avtor jema in so-
delavci pa zažel imo Mali f lori, da bi l jubi-
te l jem narave, šoln ikom, učencem in štu-
dentom odkr ivala pisani svet naših rastl in. 

Nada Praprotnik 

VARSTVO OKOLJA 
GOZD — DIVJAD — PLANINCI 

V zadnjem času se v javnost i vse pogosteje 
pojavl ja vprašanje rezervatov za varstvo 
div jadi , in to v okviru razprav o umiranju 
gozdov. Planinci smo glede tega nekol iko 
alergični , kajt i dobro se še spomin jamo 
prostranih rezervatov za div jad iz časa 
Hermanna Goeringa, v katere je bil dostop 
najstrože prepovedan. Najstarejš i med 
nami pa še imajo v spominu, da je še 
pred prvo svetovno vojno izvajala naj-
strožjo oblast v prenekater i v isokogorsk i 
dol in i tedanja fevdalna gosposka. Tako je 
bi la med drugim takrat tudi dol ina Bluhn-
bach kot lovišče avstr i jskega prestolo-
naslednika — hermet ično zaprta. 
Po vel javni zahodnonemški zakonodaj i je 
seveda mogoče ustanavl jat i varstvena pod-
roč ja za d iv jad in dejansko že obstaja 
vrsta tak ih rezervatov. Naše nasprotova-
nje prot i takemu pokra j inskemu zapiranju 
bo zanesl j ivo nekol iko manjše, če bomo 
vedel i , da gre predvsem za zašči to divjadi , 

ne pa za zaščitena lovišča, kajt i po zako-
nu lov v predlaganih in že urejenih zaščit-
nih področ j ih sploh ni dovol jen. 
Za vse p lanince je pravica do svobodnih 
poti zelo pomembna, saj nam v do ločen i 
meri zagotavl ja »svobodo v gorah« nasploh. 
Če se bomo moral i spr i jaznit i z do ločeni -
mi omej i tvami, potem bomo na kaj takega 
pr ipravl jeni izk l jučno v interesu zaščite 
gozdov. V zadnjem času je vse pogosteje 
slišati, da so v resnici p laninc i in smu-
čar j i krivi za škodo, ki jo d iv jad povzroča 
v gozdovih, in celo to, da so smučar j i do 
smrt i preganjal i je len jad. Seveda je to 
nedokazana, po vsej ver jetnost i pa celo 
zavestno neresnična trdi tev. Dejstvo je, da 
hodi dandanašnj i v prosto naravo vel iko 
več l judi kot nekdaj, to oa lovcem seveda 
ni po godu. Divjad pa je ob jedala drev je 
in mlade nasade tudi takrat, ko je bilo 
število obiskovalcev gorskega sveta še do-
mala neznatno. Povzročena škoda pa je 
bi la po ugotovitvah gozdar jev in upošte-
vaje stalež div jadi enaka kot danes. Pla-
ninci in vsi drugi l jubi te l j i gora se gotovo 
ne zavzemamo za gozdove brez div jadi 
— gre pa tudi pri tem zanesl j ivo za pravo 
mero, kot to pač vel ja za naravo in tudi 
živl jenje. 

Pravo mero lahko razumlj ivo presežejo tudi 
pešci. Zato se bomo moral i spr i jaznit i , da 
tu in tam ne bo obvel ja la absolutna pravica 
svobode poti. Vsakdo med nami pa bi tudi 
moral vedeti , kako se mora v gorah in na-
ravi nasploh ravnati, da ne bo povzročal 
škode. Vedeti mora, k je lahko hodi in tudi 
to, kaj sme počet i kot smučar v g lobokem 
snegu. 

Neznanski pojav umiranja gozdov, ki ga 
p laninc i občut imo posebno hudo, bo zah-
teval nekaj žrtev od vseh udeležencev. Kot 
porabnik i bomo več plačeval i za elektr iko, 
kot avtomobi l is t i se bomo dražje in morda 
tudi počasneje vozil i , nekaj pa bodo mo-
rali žrtvovati tudi lastniki gozdov, lovci in 
planinci. Premisl i t i vel ja, da gozdovi raste-
jo počasi, še vel iko počasneje pa si bodo 
opomogl i po vsem, s č imer j ih obreme-
njuje in zastrupl ja naš današnj i način živ-
l jenja. 

(Kratek povzetek sestavka, ki ga je na-
pisal Fritz Marz, objav l jen pa je bi l v Spo-
roči l ih nemškega alpskega združenja, 
avgust 1984.) 

M. A. 

REŠITE PLEZALSKA PODROČJA! 

iz severozahodne Nemči je pr ihaja jo vzne-
mir l j ive novice. Na apnenčast ih skalah 
v Honnetalu so prepovedal i plezanje iz 
naravovarstvenih razlogov! Kakšna i roni ja: 
precejšnjega dela tega skalovja niso pred 
leti razstrel i l i med gradnjo dol inske ceste 
samo zato, ker so se plezalc i od ločno 
zavzeli za njegovo ohranitev. 



V skalnih ostenj ih Nideggena v Eiflu je 
država kot zeml j iška lastnica prav tako 
zagrozi la s popolno prepovedjo plezanja, 
če bodo plezalc i še naprej uporabl ja l i 
magnezi j . Za bruchhauserska ostenja v 
Hochsauer landu so že povišal i pr istojbine 
za plezanje, ker je bi l naval preštevi lnih 
plezalcev na maloštevi lna ostenja že za-
strašujoče vel ik. V zadnjem polet ju so v 
30 metrov š i roki steni neke take skale na-
šteli hkrat i tudi do 50 plezalcev: tudi tukaj 
so zagrozi l i , da bodo prepovedal i vsa-
kršno plezari jo, če bodo plezalci še naprej 
uporabl ja l i magnezi j . 
Plezalci seveda niso nikakršni angeli, ka-
kor to niso nit i drugi uporabnik i narave. 
Največkrat so celo hudo ponižni, saj ve-
č inoma nimajo posebno vpl ivnih in vel jav-
nih zašči tn ikov. Nemara j ih zaradi uspehov 
razvajeni in po uspehih hlepeči zašči tn ik i 
narave prav zato s to l ikšno zagr izenost jo 
pr ištevajo kratkomalo med uničevalce na-
rave. 

(Obvest i la nemškega alpskega združenja, 
4/1984.) 

M. A. 

ZAŠČITIMO T ARO! 

Dnevno časopis je se je v zadnjem času 
razpisalo o nameravani gradnj i e lektrarne 
na reki Tari, kot je sprejela sklep Skup-
šč ina SR Črna gora. Tara sodi med naj-
lepše kanjone v Evropi in bi z nameravano 
gradnjo to naravno znamenitost »potopi l i«, 
saj bi na tem področ ju nastalo vel iko zbi-
ralno jezero. Zapisi o tem sklepu so seveda 
vsi od kraja protestne vsebine, saj ugo-
tavl ja jo z v id ika naravne in kulturne de-
diščine, da bi se s tem dejan jem stori la 
neprecenl j iva škoda predvsem jugoslovan-
skemu tur is t ičnemu gospodarstvu. Tudi v 
uredništvo našega glasi la pr ihaja jo pisma 
s podobno vsebino. Bralec Planinskega 
vestn ika Jože Novak iz Cel ja piše na pri-
mer takole: »Redno prebi ram vaše gla-
si lo, vendar še nisem zasledi l , da bi spre-

govor i lo o nameravani gradnj i e lektrarne 
na Tari , kot se je odloč i la Skupščina SR 
Črna gora . . . « 
Planinski vestnik je že leta 1971 opozor i l 
na »poseg« v to naravno znamenitost, ko 
je objavi l na strani 593 zapis z naslovom 
Zašči t i te Taro l To je bil p rav gotovo prvi 
glas pr i nas, ki je opozori l na nameravano 
onesnaženje te bistre reke, povzeli pa smo 
ga po pismu, ki ga je uredništvu poslal 
Cene Janič i jev ič iz Plevlje, pisali pa so ga 
podpisnik i — skupaj j ih je bi lo sto — 
iz Wi)rzburga v Zvezni republ ik i Nemči j i , 
s posredovanjem izvrstnega poznavalca te 
reke, profesor ja Schmita Burkhada. Takole 
med drugim piše: »Tara — malokdo jo 
pozna — je ena naj lepših rek v Jugo-
slavij i . Zlasti lep je njen kanjon, saj se 
dvigajo stene tega naravnega fenomena 
tudi do 1200 metrov visoko. Študent je iz 
VViirzburga poznajo lepote te reke, saj so 
jo prevozi l i nič kol ikokrat s ka jak i — tur-
kizno modra voda, redka f lora, popolna 
nedotaknjenost narave, ki prav gotovo 
predstavl ja poslednj i e idorado v Evropi.« 
Pisec poziva, da bi to reko zaščit i l i pred 
onesnaženjem. Tedaj je šlo za nameravano 
gradnjo kemične tovarne, ki bi spuščala 
odp lake v to reko. Problem nič manjši in 
nič manj nevaren, kot je tokratni . 
Tist ikrat je Planinski vestnik koment i ra l to 
p ismo takole: »Temu pozivu n imamo kaj 
dodat i , nit i odvzeti. Po stari navadi lahko 
le ugotovimo, da nas odkr iva jo — tujc i . 
Zdi pa se, da bo tudi ta poziv izzvenel v 
prazno kot mnogi doslej, čeprav so v Črni 
gor i že mnogo stori l i , da bi se prav ta 
čudovi t i kanjon in reka ohrani la v naravni 
prvobitnosti .« 

Tako smo razmišl jal i pred 13. leti. Danes 
pa ugotavl jamo, da je problem še vedno 
živ in da pr ihaja prav z mesta, ko bi pri-
čakoval i drugačno oceno res enkratnih 
naravnih lepot, ki j ih je v Črni gor i še 
nekaj in zahteve po nj ih ohranitv i niso 
nit i najmanj povezane samo z — golo 
romant iko! 

M. K. 

SPELEOLOG, 28—29, 1980—1981. Spe-
leoški odsjek Planinarskog društva Željez-
ničar, Zagreb. 

Leta 1984 je zopet izšel zvezek Speleolo-
ga, prve jugoslovanske jamarske revije, 
ki ga izdajajo člani Speleološke sekci je 
Planinskega društva »Zel jezničar« iz Za-
greba. Zvezek, ki pokr iva leti 1980—81 je 
izšel v 600 izvodih na 40 straneh. V pr i logi 
je podroben načrt Jopičeve špi l je, v po-

sebnem članku pa so še ostale informaci je 
o tem zanimivem objektu. 
Kl jub razmeroma majhnemu obsegu je vse-
bina zelo bogata. Na čelu je č lanek z 
opisom »Titove pečine« na Visu, spodmola, 
v katerem je bil leta 1944 sedež vodstva 
NOB. 
Sledi ta opisa Jame pod Kamenim vrat ima, 
520 m g lobokega stopnjastega brezna, in 
Bal inke v Liki, k jer so ponovne meritve 
pokazale, da je g loboka le 283 m. 



Zanimiv je pr ispevek S. Božičeviča, kjer je 
nazorno prikazano, kako pomembno je so-
delovanje speleologa pri nekater ih grad-
benih in vodnogospodarsk ih posegih na 
krasu. Pri kopanju predora za HE Obrovac 
skozi Velebit, je bi la odkr i ta vel ika vot l ina, 
ki je povzroči la manjšo spremembo načr-
tov. Votl ino so podrobno preiskal i in iz-
meri l i . To ni bi l edini tak pr imer. Na 
Hrvaškem se to dogaja dokaj pogosto, če-
sar ne bi smeli zanemari t i tudi drugod na 
krasu. 

Sledi opis rodu Paraohoxinus (Cyprianidae, 
Pisces) v vodah Jugoslavi je. Članek ob-
ravnava nekatere rel iktne ribe v ponikal-
nicah jadranskega povodja. 
Članek o odkr ivanju jame v predoru HE 
Obrovac dopoln ju je opis — Mer jene višine 
z meteorološkimi baloni. Podrobno je opi-
san potek meritev, predvsem mer jen je 
višin, k jer so uporabi l i balone, polnjene 
s hel i jem. 
V tehniko raziskav posega tudi č lanek 
Ded, način vzpenjanja po vrvi, ki mu sledi 
opis novitet v jamarsk i opremi. Prispevka 
bosta zanimiva tudi za slovenske jamar je. 
Vsi članki imajo povzetke v tu jem jeziku, 
kar povečuje nj ihovo bralno območ je . 
Slede manjši pr ispevki. Med poroči l i o 
obletnicah sta zabeleženi 30-letnica spe-
leološkega delovanja v hrvaški planinski 
organizaci j i in 70-letnica jame Karle pri 
Dubrovniku, ki v povojnem času ni več 
izkoriščena v tur ist ične namene, kar je za 
tisto območ je vel ika škoda. 
Poroči lu o de lu pr ikazuje delo Komisi je 
za jamarstvo PSH in koord inaoi jske komi-
si je za jamarstvo PSJ ter delovanje posa-
meznih jamarsk ih sekci j . Omenit i je ob 
tem treba, da imamo tudi v Sloveni j i ja-
marske odseke v planinski organizaci j i , N 
pa j ih povečimi povezuje v delo Jamarska 
zveza Slovenije, al i pa delu je jo samostojno. 
Zal je tako sodelovanje z jamar j i -p lan inc i 
na Hrvaškem in v Jugoslav i j i manj tesno 
in le občasno, kar vsekakor ni v korist 
nobeni strani. Mnogo informaci j da je jo 
tudi rubrike. Beremo o posvet ih o samo-
reševanju, o premagovanju vodnih zaprek, 
o izobraževanju jamarsk ih kadrov, o ude-
ležbi na kongresih itd. Zanimiva je novica 
o dopoln jenem pravi ln iku za dobivanje na-
ziva »speleolog-instruktor«, ki ga odslej 
na podlagi oprav l jenega teča ja in izpita 
podel ju je Fakulteta za f iz ično kulturo. 
Med knj iževnimi novostmi so omenjene 
tudi slovenske publ ikaci je . Posebnega po-
mena je pregled jamarsk ih č lankov v hrva-
ških planinskih revijah. Med n j imi je po-
roči lo o 11. zborovanju s lovenskih jamar-
jev v Naših planinah, 7—8, 1980 in opis 
izleta v Kamniško Bistr ico ( jama Pekel pri 
Celju) (?) v Planinarskem listu, 3—4, 1980. 
Vsekakor dovol j zanimivega jamarskega 
branja. 

D. Novak 

NOVE KNJIGE O ALPINIZMU 
IN PLANINSTVU NA EVROPSKEM 
KNJIŽNEM TRGU 

THOMAS HANSCHKE: ALPINISTIČNA 
OPREMA, 224 strani s 174 i lustraci jami, 
18 r isbami in 14 tabelami, založba Rudolf 
Rother, Munchen 1984, cena 16.80 DM. 

V tem pr i ročniku so podrobno predstavl jeni 
deli a lp in ist ične opreme, pri čemer je avtor 
posveti l posebno pozornost nj ihovim do-
br im in s labim lastnostim. Vendar se avtor 
ni omej i l zgol j na a lp in is t ično- tehnične 
pr ipomočke, marveč se ukvar ja tudi z 
obleko in obutvi jo, skratka z vsem, kar 
gornik potrebuje na zahtevnejš ih turah ali 
pri plezanju. Tako je v knj ig i najti ustrezna 
pojasni la glede pr i ročne lekarne, sončnih 
očal, zeml jevidov in vodičev, kuhalnikov in 
podobnega. V zak l jučnem razdelku je opi-
sano tudi vse tisto, kar sodi med nepo-
grešl j ivo opremo za turne smučar je . 

V celot i gre torej za pniročnik, ki naj ne 
bi rabil le kot pomoč pri načrtovanju 
zahtevnejših tur, ampak ga je vredno vzeti 
v roke pred vsakim ob iskom v športn i 
t rgovini . Predvsem razvoj na področ ju 
vrhunskega plezalstva je zelo hiter, kar se 
kaže tudi v vedno novih ali izpopoln jenih 
tehničnih pr ipomočk ih , zato je t reba ve-
deti , da bo zadevna poglav ja treba že 
kmalu izpopolni t i ali vsaj pr i lagodi t i novim 
potrebam in ponudbi na tržišču. 

SLOVITE ALPSKE STENE, pr ipoveduje jo 
prvopr istopnik i , založba Bruckmann, Mun-
chen 1984, cena 29 DM. 

Že iz naslova j e mogoče razbrati, da ta 
knj iga ponuja zelo zanimiv vpogled v 
zgodovino alpin izma v evropskem prosto-
ru. Prispevki segajo od leta 1899, ko je 
Otto Ampferer preplezal Campani le Basso 
do Heinza Mar iacher ja z njegovo smer jo 
»Moderni časi« v južnem ostenju Marmo-
lada di Rocca (1982). Vsak pr ispevek je 
opreml jen s kratk im komentar jem, ki ovred-
noti vel javo in pomen vzpona z razvojnega 
vidika. 

V zvezi s to knj igo bi kazalo posebej opo-
zor i t i na posebno oč i tno dejstvo, da ima 
pri vseh podvigih dejanje oziroma dosežek 
prednost pred teoret ičn imi razglabl janj i . 
Zborn ik ponuja vsakemu pravemu l jubite-
lju gorskega sveta predvsem možnost, da 
zve kaj več o pobudah, ki so vodi le vrhun-
ske plezalce, in n,i'hovih hotenj ih. Pri tem 
bo bralec lahko ugotovi l , da je bi la športna 
komponenta še vedno bistven sestavni del 
vsakršnega alp in ist ičnega počet ja. 

YOSHIMI YAKUSHI: CATALOGUE OF THE 
HIMALAYAN LITERATURE, Tokio 1984, ce-
na 19.000 jenov. 

Za to doce la na novo predelano in močno 
razšir jeno drugo izdajo kataloga himalaj-
ske l i terature so bi la pot rebna tr i leta 
t rdega dela, izšla pa je 12 let po prvi 



izdaji. V knj ig i je zbranih skoraj 5000 
naslovov knj ig o Himalaj i , Karakorumu, 
Hindukušu, Pamiru in Tien-Šanu, torej 
vse, kar je bilo doslej napisanega o osred-
nj ih azi jsk ih v isokih gorstvih. Pri vsaki na-
vedeni knj ig i je seveda navedena njena 
vsebina, posebej pa so katalogizirani tudi 
vsi pomembnejš i zemljevidi . 
Kaj več bi o tem katalogu pravzaprav ne 
bilo mogoče povedati , saj gre v resnici za 
enkratno in nepogrešl j ivo delo, ki je bi lo 
opravl jeno z vel iko skrbnost jo in temel j i -
tost jo. Skratka vse v tej knj igi je narejeno 
z pravcato japonsko natančnost jo, kar ve-
lja tudi za t isk in opremo. Edina pomanj-
kl j ivost kataloga je v tem, da za zdaj še 
ne upošteva ruskih in k i ta jskih knj ig na 
to temo. 
(Povzetek iz švicarske revije »Die Alpen«, 
8/1984.) 

M. A. 

DAULAGIRI — VELIKI IZZIV 
(Televizi jska predstavitev f i lma v okviru 
odda je 35-mm f i lmska delavnica, ki jo je 
vodi l Toni Tršar) 

Oddaja je bi la na sporedu dne 31. oktobra 
na televiz i jskem prvem programu in je bi la 
posvečena 10-letnici festivala športnega 
in tur is t ičnega f i lma, ki 'ga pr i re ja jo že 
20 let (bienalno) v Kranju. 
Sloves, ki si ga je ta festival pr idobi l , je 
vsekakor povezan z začetkom, ko so ures-
niči l i zamisel Janeza Zeml jar iča, Dušana 
Povha in Dragana Jovanoviča, da naj bi 
tudi pri nas zaživel tak festival, oziroma za-
živela naj bi predstavitev t istega f i lmskega 
žanra, ki .zanima tur izem, šport in seveda 
s tem v zvezi tudi — alpinizem. 
Za poanto temu praznovanju, bol je rečeno 
— tej pozornosti , ki jo je narekovala 10-let-
n ica festivala, pa so zavrteli f i lm belgi jske-
ga režiser ja J. Sibel ia — Daulagir i — 
vel ik i izziv. 
Fi lma smo se pravzaprav vesel i l i ; vesel i l i 
smo se dejstva, ko tudi l jubl janska televi-
zi ja skuša najt i v svojem skopo odmer je -
nem programskem času prostor za take 
»izzive«, ki sod i jo po svoj i vsebini ali stro-
go v alpinizem vseh kategor i j ali pa pre-
prosto v zgol j planinsko delovanje, ki je 
baje na s lovenskem izredno množično raz-
vito. (»Baje« se mi je kar zapisalo, ker bi 
sodi l po televiz i jskem programu, da temu 
ni povsem tako. No, našli bi se seveda tudi 
dokazovalc i , ki bi g ladko skušali dokazat i , 
da n imam prav, pa vseeno, besedo sem 
zapisal in zdaj naj stoj i tam, kjer je.) 
Fi lmi, kot j e ta »veliki izziv«, so seveda 
slovenski a lp in is t ičn i publ ik i že znani. Pa 
tudi š i ršemu avditor i ju, prav gotovo. Slabo 
prevedena verzi ja, ki smo jo imeli časi 
gledat i (na primer, da bom bol j konkre-
ten: neprestano smo »osvajali vrh«. Vrha 
ne moremo osvojit i , pr idemo le na njegov 
vrh, na ci l j bol j ali manj težko, z več j imi al i 
manjš imi žrtvami, nikakor pa vrha /gore/ ne 
moremo »osvojit i«. Gore tudi ne moremo 

premagat i , kot smo tudi slišali / . . . vrh bo 
prvikrat premagala ženska . . . / ; obračal i 
smo se tudi » n a z a j « . . . Kam pa, če ne 
nazaj in tako naprej, da ne bi ostajal pri 
teh »malenkostih«). 
Torej , f i lm je izdelan po znanem (in že 
zdavnaj iztrošenem konceptu): Katmandu— 
pohod do baznega tabora—bazni tabor— 
tabori na gor i—vrh—spust—slovo. Ta dnev-
niški st i l (kot pravi lno ugotavl ja sogo-
vornik v odda j i T. Frelih in enako tudi V. 
Grošel j) nam torej ni mogel ponudit i nič 
posebnega, k l jub temu, da je bi la kamera 
izvrstna, profesionalna in da je ta »sveta 
gora« po zaslugi dognane f i lmske obrt i 
pred nami zaživela v vsem svojem vel i-
čast ju, tako kot je t o za izboren vtis 
nujno potrebno. 

Razgovor, ki je f i lmu sledi l , je bi l pravza-
prav osrednj i de l , ki je odda jo v bistvu 
postavi l na realna tla, ko so temu dejstvu 
dodal i svoje še gost je oddaje Tone Frelih, 
Slavko Vajt, Viki Grošel j in pa režiser f i lma 
o Kugyju Mar jan Cigl ič. Pogovor, ki se je 
razvil na temo »alpinist ični f i lm pri nas«, so 
popestr i l i od lomki iz f i lmov S. Vaj ta Sa-
garmata (Everest 79), Tr ig lavske Strmine, 
sekvenca neuporabl jen ih kadrov za f i lm 
o Kugyju (panoramski posnetki Martul j -
kove skupine, Triglava, Mangarta). Pred-
vsem je bil zanimiv »uvodni podatek«, da 
je prvi f i lm s Himalaje prinesel domov 
pokojn i Aleš Kunaver v 60. letih, ko mu ga 
je zmont i ra l Matjaž Klopčič (fi lm o Trisulu), 
in pa ugotovitev Viki ja Grošl ja, da take fi l-
me (kot je 'bil p r iču joč i »veliki izziv«) prav-
zaprav že dobro poznamo in da smo Jugo-
slovani v tem pogledu že daleč pred dru-
gimi, posebej pred Belgi jc i , in je bilo torej 
škoda, da nam ni bi lo ponujeno kaj »bolj-
šega«. Tršar jeva utemelj i tev seveda ni 
mogla prepr ičat i češ, da naj bi bi l ta f i lm 
le podlaga za pogovor o a lp in is t ičnem 
f i lmu kot f i lmu, ki mu je slovenska tele-
vizi ja doslej posvečala premalo pozor-
nosti. S le jkopre j je to res; se pravi, da 
je dejstvo, ko slovenska televiz i jska pu-
bl ika ni imela doslej dovol j pr i ložnost i 
gledat i takih f i lmov, t reba brati tudi tako, 
da smo se sploh premalo s istemat ično 
ukvar ja l i s to f i lmsko zvrst jo, saj smo na 
svetovno znanem f i lmskem fest ivalu v 
Trentu navzoči le kdaj pa kdaj, celo zgol j 
zavol jo pobud posameznikov, in da smo 
tako tudi zamudi l i vrsto imeni tn ih pr i lož-
nosti, ki bi j ih v tej mednarodni areni 
z lahka uveljavi l i . Tako smo tudi ta večer 
kar pozabi l i na našega prvega televizi j-
skega snemalca v Himalaj i Rada Ridla, 
ki je s svoj imi f i lmi kar dosto jno zastopal 
s lovenski a lp in ist ični svet v Trentu (Kang-
bačen 1974 in Makalu 1975). Seveda pa tudi 
montaži in izbornim reži jskim zamis l im ni 
mogla zamuda, ki se je ti dve f i lmski 
predstavi držala, nadoknadi t i t istega, kar 
od dobr ih f i lmov navadno pr ičaku jemo in 
j ih zato svetu tudi predstavl jamo. O tem 
dogodku ob tej pr i ložnosti niso govori l i , 
kar je škoda, ker bi tako zajel i celovi te je 



vso tvarino, ki zadeva razvoj in problema-
t iko s lovenskega alp in is t ično-planinskega 
f i lma skozi te leviz i jska očala. 
Uvod v debato o Kugyju je predstavl jal 
malce preširoko zamiš l jen stavek vodi te l ja 
Toni ja Tršar ja, ko naj bi po njegovem »Ku-
gy (mišl jen je f i lm o Kugyju) popular iz i ral 
planinstvo, a lp in izem, slovenske gore« in 
na kar mu naravnost odgovar ja tudi režiser 
tega f i lma M. Cigl ič. Sam sicer pravi, »da 
ni ne alpinist, ne planinec in da je bil na 
Tr iglavu le nekajkrat na obisku, kot je sicer 
za poštenega Slovenca to dolžnost«. Tega 
f i lmskega pro jekta se je lotil sicer precej 
nepr ipravl jen in mu to moramo celo verjet i , 
saj sam trdi, da je »vzpon na Everest 
zahteven, kot je zahteven vzpon na kate-
rokol i našo goro«. 
Škoda, da so te »iz celote utrgane misli« 
ostale torzo, ker bi s icer lahko slišali tudi 
oceno o tem f i lmu iz takorekoč prve roke. 
Tako pa je vse skupaj izzvenelo kot ne-
kakšno opravič i lo, ki ga sicer podpira 
Grošl jeva pohvala tega f i lma (kar zadeva 
alpinist ičnih detaj lov) in pa Vajtova ugoto-
vitev, da je f i lm vendarle prikazal »razko-
rak v steni nekdaj in danes«. 
Če izpustimo drugi del tega pogovora, ki 
se je odvi jal še do konca oddaje in izpo-
stavimo le še misel T. Tršar ja, ko je ugo-
tovil, da bi bi lo t reba v pr ihodnje bolj 
delat i na tem, da bi odpr l i več možnosti 
za a lp in is t ičn i f i lm, ne zgol j v produkci j -
skem smislu, pač pa tudi v reprodukci j -
skem, potem je nujna še ena ugotovitev, 

ki je sicer nekako »lebdela« nad tem omiz-
jem in se ni mogla sprevreči v problemski 
pogovor. Dejstvo, da slovenska televizi ja 
vendar le kdaj pa kdaj najde čas za alpi-
nist ični f i lm mora namreč spremljat i še 
ena resnica — slovenska televizi jska pu-
bl ika je izredno tankočutna prav na tem 
področ ju , zato j i ne moremo ponudit i ne-
kaj takega, kar tako sestavl jenega (primer 
je že f i lm Daulagir i — vel ik i izziv) ampak 
je t reba programsko še kako smotrno izbi-
rati f i lmske teme tega žanra, ker bi se sicer 
izpostavil i ostr i in tudi strokovno neopo-
rečni kr i t ik i s lovenskega f i lmsko-televiz i j -
skega poslušalstva oziroma gledalstva. Ta-
ko tudi ne bi smeli zamolčat i , da so f i lmi, 
ki j ih s tega področ ja lahko v id imo na 
omenjenem festivalu, pravi loma svojo pre-
miero že doživel i prav na fest ivalu v Tren-
tu in da so torej to le reprize, ki so sicer 
dot le j tudi v tem okviru doživl ja le pozor-
nost, morale pa bi postati ena osrednj ih 
tem v debatah na vseh ravneh okrogl ih miz, 
pr i re jenih s pobudo, ki jo da je jo ali fest i-
vali, kot je kranjski , al i pa f i lmsko kr i t ične 
oddaje kot je 35-mm f i lmska delavnica na 
TV. Morda za konec še tole — vodi te l j je 
snov sicer pr ipel ja l do svojega konca, ve-
l iko pa je bilo neizkor iščenih možnost i 
prav na račun prešibkega poznavanja tva-
rine, ki jo ponuja jugoslovanski alpinizem, 
v svetu znan in priznan. Ne glede na vse 
povedano pa je t reba reči, da bi si tak ih 
oddaj še želel i . 

M. K. 

O NAČRTIH UIAA 

UIAA se ukvara s števi lnimi načrt i , med 
katerimi so najbol j pr i l jub l jene tiste akci je, 
ki j im je lahko pri t i do živega v času med 
dvema zasedanj ima. 
Himalajski muzej, ki ga počasi uresničuje 
Nepal Mounta ineer ing Associat ion, brez 
UIAA ne bo mogel zagotovi t i svojega ob-
stoja in poslanstva. Prispevali bi lahko 
marsikaj , ne nazadnje vse tisto, kar po-
t rebuje njegov dokumentac i jsk i center. 
Svoječasno je UIAA vloži la precej t ruda 
v pr ipravo dokumenta »Gorske nesreče in 
pravo«. Izkazalo se je, da so ga č lanice 
malo upoštevale. Ne glede na to, se je 
UIAA loti la dokumenta, ki ga trenutno po-
novno obdeluje. 
Ustanavl janje društev in sekci j posameznih 
organizaci j v tuj in i je dvigni lo mnogo pra-
hu. In vendar je tako, da je t reba živl jenje 
spreml jat i vsak dan, saj vsak dan nastaja 
tudi zgodovina. Delegat i posameznih orga-
nizaci j morajo videt i , da prvotni razlogi, ki 

so botroval i ustanavl janju, danes niso več 
aktualni . UIAA mora pri razpuščanju teh 
društev pomagat i , pri tem pa paziti, da 
nj ihovo članstvo ne bi bi lo pr izadeto. 
(Naši delegat i o tem niso poročal i . Gre 
mar za društva, kot so Triglav in podobna 
v zamejstvu? Kakšni problemi se ro jevajo? 
Gre za nacional is t ične pr i t iske in skrb i v 
deželah, k jer delu je jo?) 
Preprečevanje nesreč je nehvaležna tema, 
saj je v naravi s lehernega planinca g lobok 
odpor proti temu, da bi predvideval ne-
uspeh svojega počet ja. In vendar bi UIAA 
tudi tu lahko pomagala kaj več, saj se 
ukvar ja z vzgojo p lanincev in skrbi za na-
predek tehnike, ki lahko zmanjša število 
nesreč. Tako npr. z uvajanjem naprav za 
iskanje zasutih v plazovih, varnostnih vzpe-
njal ipd. V tej zvezi Pierre Bossus, pred-
sednik UIAA, zaneseno pravi : »Gojim žel jo, 
da bi UIAA in IKAR nekega dne skupaj in 
brez poslovnih vpl ivov poskrbel i za reše-
vanje.« 

Po bi l tenu UIAA št. 107 
P. Šegula 



UIAA OB LETNI SKUPŠČINI 1984 

Leto je mini lo, pa pogle jmo poroči lo pred-
sednika UIAA, Pierra Bossusa! Kaže, da 
sekretar iatu presneto manjka vsaj ena de-
lovna moč, ko bi z njo laže zmogl i delo, 
ki ga nalaga 49 članic iz 42. držav z okol i 
2 500 000 članov, š tev i l o menda presega 
polovico števi la vseh planincev, kar j ih pre-
more svet v organiziranih združenj ih. 

Komisijo za varnost poznajo plezalc i pod 
vodstvom Georgea Moissid isa in dobro 
dela. Zelo priznane so njene norme, ki j ih 
je izdala v angleškem, f rancoskem in nem-
škem jeziku ter združi la v pr i ročen snopič. 
Z zašči tnim znakom je dosti dela in pro-
blemov; napotki za varovanje v ledu in 
snegu so še odpr to vprašanje. 

Komisija za odprave je ugotovi la, da je še 
vedno vel iko težav pri vel ik ih odpravah in 
trekingih. Naloga komisi je je, da uskla ju je 
interese odpravar jev z interesi dežel, ka-
mor so odprave in t rekingi namenjeni . 

Komisija za varstvo narave ima razmero-
ma malo uspehov, saj UIAA večkrat ne 
more posredovati , daje pa pobude in zgle-
de. 

Komisija za koče in zavetišča ima zahtev-
no delo, ki te r ja vel iko pozornosti . Njene 
izkušnje lahko kor ist i jo vsem, še zlasti pa 
mlajš im organizaci jam. 

Komisija za ekstremno smučanje se bo naj-
ver jetneje vk l juč i la v bodočo komisi jo za 
alpinizem. S s lednjo se trenutno ukvar ja 
še izvršni odbor in pr ipravl ja vse potrebno 
za njen nastanek. 

Mladinska komisija predvsem krepi vezi 
med mladimi, bodočimi plezalci na temel ju 
popolne nacionalne enakopravnost i . Komi-
si ja pr iporoča uvedbo rednih posvetov za 
šolanje mladinskih vodnikov. 

Zdravniška komisija je bi la za organizaci jo 
kongresa zdravnikov v Chamonixu deležna 
pohvale. Kaže, da je obstoj komis i je odraz 
potrebe. Edina bojazen je, da je stvar 
mnogo bol j pr iv lačna za zdravnike kot za 
planince. 

Obstaja mnenje, da bo nastala nova, disi-
dentska organizaci ja za medic ino v gorah. 
Težko pa je še nekaj : f inančne potrebe te 

komisi je se še vedno niso pr i lagodi le po-
rabi, na kakršno je UIAA navajena. 

Posebna skupina se je ukvar ja la s »pri-
hodnost jo UIAA«, izkazala se je pr i obl i -
kovanju statuta in pravi lnikov. 

Pierre Bossus je končno nanizal še nekaj 
misl i o posebno aktualnih dogajanj ih v 
UIAA. 
Bodoča komisi ja za alp in izem UIAA bo 
urejena tako, da bo ustrezala sodobnim 
tokovom te zvrsti p laninske dejavnost i . Po-
zabil i ne bodo niti na deli tev plezanja v 
kopni skali in ledu nit i na tekmovalno ple-
zanje in prosto plezanje. O tekmovalnem 
plezanju meni, »da bi pomeni lo imobi l i -
zaci jo, če bi hote prezrl i že utečeno šport-
no dejavnost«. 
Na pobudo Silvie Metzelt in so se v Trentu 
že srečal i števi lni vodje planinskih doku-
mentaci jsk ih dejavnosti . Stvar je bi la po-
svečena mednarodni izmenjavi in formaci j 
ter poenotenju kodiranja kartoteke podat-
kov. 
Septembra letos je bi la v Manangu, Nepal, 
spet šola za gorske vodnike. Delo so vo-
di l i inštruktor j i iz Jugoslavi je, Franci je ter 
ustrezna organizaci ja iz Nepala. 
Sekretar iat UIAA je izdal novo verzi jo pet-
jez ičnega slovarja p laninskih izrazov. O 
slovenskem pr ispevku Bossus ni poročal , 
čeprav je naš slovar že dve leti na vo l jo 
l judem, ki se ukvar ja jo s tem vprašanjem. 

Po bi l tenu UIAA št. 107 
P. Segula 

MEDNARODNO SREČANJE ALPINISTOV 
V GRIGNI 
(Italija, 22. do 29. september 1984) 

Srečanje je organiziral CAI, mladinska ko-
misi ja, iz Jugoslavi je pa sta se ga udele-
ži la Blaž Jereb in Tanja Kocjan, č lana MK 
pri PZS. Srečanje se je odvi ja lo v planinski 
koči Porta na področ ju Grigna nad Lec-
com. 24 alpinistov je zastopalo pet držav 
— Itali jo, Avstr i jo, Angl i jo, Ekvador in Ju-
goslavi jo. Ob tej pr i ložnost i so po progra-
mu prever ja l i a lp in ist ične sposobnost i v 
Corno del Nibbiu. Obiskal i so med drug im 
tudi stolpe Torrni Magnagni in dol ino Val 
di Mel lo in druga področ ja . Oba naša 
predstavnika sta srečanje izkorist i la tudi 
za plezanje. 

M. K. 
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V SPOMIN NA »STARE ČASE« 

Najstarejša planinska koča v Visokih 
Tatrah je bi la zgrajena že leta 1865 pri 
Kohlbachersk ih s lapovih nedaleč od Hre-
bienoka. Zgradi l jo je Johann Georg Reiner 
iz Zipsa, ki je imel v let ih 1833—1868 v 
najemu tudi letovišče Smokovec. Koča je 
služi la predvsem za zavet išče izletnikom, 
pogosto pa so v n je j prenočeval i tudi pla-
ninci , ki so se želel i povzpeti na Lom-
nicky .Štit (2632 m). V zadnj ih letih koča 
ni bi la več oskrbovana in ji j e celo grozi la 
nevarnost, da bo propadia. Zdaj pa jo je 
uprava narodnega parka temel j i to obno-
vi la kot spomenik planinstva v Tatrah, v 
načrtu pa je tudi manjš i p laninski muzej. 
V Tatrah sta bil i s icer dve še starejši 
koči — prva pod Kivanom (zgrajena 1806) 
in druga na Morskie Oko (zgrajena 1836), 
ki pa sta bil i leseni in se nista ohrani l i . 

j. n. (Z. Z.) 

TVEGANJE — NE, HVALA! 

O tveganju kot vzroku vse pogostejš ih gor-
skih nesreč razpravl ja v uvodniku revije 
»Alpin« (št. 8, avg. 1984) Georg Schimke. 
Kakor so vzroki nesreč v gorah zelo raz-
l ični, ugotavl ja avtor, tako lahko vendarle 
večino teh vzrokov ( iz jeme pot r ju je jo pra-
vilo) spravimo na skupni imenovalec, ki bi 
ga lahko označi l i s prevel iko zahtevnost jo. 
Sploh ni bistveno, če se je »ekstremist«, 
skupaj s soplezalcem in sto j iščem zrušil 
v g lobino, ali če se je »navadni turist« na 
nezahtevni poti spotakni l in se ponesreči l . 
Oba sta namreč napačno oceni la nevarnost 
položaja, 'mejo svoje sposobnost i pa pre-
makni la previsoko. Ne glede na določeno 
števi lo nesreč, pri kater ih je splet ne-
predvidl j iv ih okol išč in pr ipel ja l do t ragič-
nega konca, je vendar res, da se žel ja po 
uveljavitvi, ki je tako znači lna za sodoben 
način živl jenja, vse bol j kaže in uvel javl ja 
tudi pri zabavi in razvedri lu. 
To, kar pomeni plezalcu težavnostna stop-
nja, je za p lan inca pogosto dolžina ali 
v iš ina njegove ture. Da bi prišl i na zastav-
l jeni ci l j pa smo vse prepogosto pr iprav-
l jeni preslišati svari lno bi t je srca, to zdravo 
reakci jo našega telesa zaradi upravičene-
ga strahu ali zavol jo prevel ike zahtevnosti . 
Če so zmogl i d rug i pred nami, se prepr i -
ču jemo, bom tudi jaz. Navadno tudi res 
zmoremo — toda mnogokrat na leto pa 
prav gotovo ne! 

Upravičeno se zato zastavl ja vprašanje, 
kaj je to, kar iščemo v gorah — ali je to 
skrajna meja naše zmogl j ivost i , žel ja po 
tveganju_ in po osebni potrdi tv i našega po-
guma? Če je to, potem gotovo ni bol j pri-
mernega okol ja kot so planine za potešitev 
teh naših zahtev. Ali pa v resnici v gorah 
iščemo nekaj drugega? Vel ičastni svet 
gora, kjer nas za vsakim ov inkom čaka jo 
novi vtisi, k jer se nad sočnimi, zelenimi 
p laninskimi pašniki dv igajo strme skalne 
stene, kjer naš pogled nemoteno roma od 
vrha do vrha in kjer vel ičastno t iš ino moti 
samo šepetanje vetra in žuborenje potoka! 
Planine so neomejeno prostranstvo, kjer 
lahko vsakdo odkr i je nekaj, zanj še po-
sebno dragocenega. Toda za to sta po-
trebna mir in čas. Kdor pa bi hotel tu doži-
veti nekaj na si lo, komur so na jpomemb-
nejši zveneči vrhovi, ta bo svoj pravi c i l j 
celo ver jetno zgreši l — v najs labšem pri-
meru za vedno! 

Z. Z. 

INTERMONTEC V MONCHNU 

Novosti v tehniki , ki so zanimive tudi za 
planinski tur izem, bodo prikazal i na osmem 
mednarodnem strokovnem pr ikazu v Mun-
chnu, ki bo trajal od 25. do 28. septembra 
1985 in s icer v okviru rednih razstav na 
znanem munchenskem razstavišču. 
Športna in rekreat ivna središča v v isoko-
in s redogor ju potrebuje jo širok izbor 
športn ih in rekreat ivnih naprav, ki naj bi 
bi le uporabne tako v poletnih kot z imskih 
razmerah. Tako bo mogoče na tej pred-
stavitvi ocenjevat i špor tno in tur ist ično-
rekreaci jsko opremo s področ ja gradenj 
gorsk ih ž ičnic in v lečnic z vsemi naprava-
mi, ki so za tako dejavnost potrebne, kot 
so naprave na urejenih smučišč ih, tekaških 
progah, v oskrbi-servisu za tako opre-
mo pa tudi opremo, ki je namenjena za 
varnost in reševanje. Ob tej pr i ložnost i bo 
pr i redi te l j zagotovi l tudi srečanja, na ka-
terih bo mogoče izmenjat i izkušnje na teh 
področ j ih z naslednj imi tematskimi poudar-
ki: umetni sneg, varnost na smuških progah 
v alpskem svetu, novosti in modernizaci ja 
naprav za letni in z imski rekreativni šport. 
Poročajo, da bo na tem pregledu sodelo-
valo kar 115 razstavl jalcev iz 11 držav, 
med katerimi pa seveda Jugoslav i je (še) 
ni. 

M. K. 



ima taftto 

VREME NA KREDARICI V LETOŠNJEM 
POLETJU 

Na sp lošno je b i lo le tošn je po le t j e h ladno 
in p rema lo namočeno . S redn ja po le tna 
t empera tu ra le tošn jega po le t ja 4,3° je 
b i la za 0,6° pod do lgo le tn im tempera tu r -
n im p o p r e č k o m Kredar ice , ki znaša za 
o b d o b j e 1955—75 4,93. Skupa j j e na Kre-
da r i c i pad lo v po le tn ih mesec ih 477 mm 
padav in , kar je 6 9 % norma lne do lgo le tne 
po le tne v iš ine padav in (688 mm) . 

Podrobnos t i po mesec ih so nas ledn je : 

Tempera tu rn i pop reček jun i j a (prvega po-
le tnega meseca) je b i l 2,4°, a l i za 0,9° pre-
h laden. Ju l i j sk i tempera tu rn i pop reček je 
bil 5,5° in j e b i l koma j za 0,1° p reh laden 
(do lgo le tn i pop reček 5,6°). Avgust , zadn j i 
po le tn i mesec, izkazuje v no rma ln ih raz-
merah na jv iš j i tempera tu rn i pop reček . Le-
tošn j i temp. pop reček avgusta je b i l koma j 
5,0°. Odk lon od no rma lne v rednos t i — 
— 0,9°. 
Tempera tu rn i ekst remi le tošn j ih po le tn ih 
mesecev so bi l i v me jah dos le j znan ih 
eks t remov. Najv iš ja jun i j ska tempera tu ra 
je b i la 10,3°, zabe ležena je b i la 27. jun i ja . 
Na jv iš ja j u l i j ska tempera tu ra j e b i la 18,2° 
dne 11. ju l i ja , na jv iš ja avgus tovska tempe-
ra tura pa 14,4°, i zmer jena je b i la 1. avgu-
sta. 
M in ima lne tempera tu re prv ih dveh po le tn ih 
mesecev so b i le negat ivne: j un i j ska — 4 , 4 ° 
dne 8. jun i ja , j u l i j ska pa — 4 , 0 ° dne 4. in 
5. j u l i j a . Na jn iž ja avgustovska tempera tu ra 
se je ze lo pr ib l iža la led išču 0,1° (dne 
20. avgusta) , poden j pa se ni spust i la . 
Pop rečna mesečna ob lačnos t j un i j a (6,9) 
je b i la pod do lgo le tn im p o p r e č k o m (7,1). 
K l jub t emu je he l iograf na K redar i c i regi-
s t r i ra l l e 190 ur s o n č n e g a s i ja, kar je 
4 0 % n jegovega maks ima lnega možnega 
t ra jan ja v tem mesecu. V 18 padav insk ih 
dneh (od tega 10 s snežen jem, osta lo z 
dež jem) je pad lo 144 mm padav in , kar je 
6 0 % norma lne jun i j ske množ ine padavin. 
Ves ' juni j j e sneg še prekr iva l Kredar ico . 
Nav iš ja j un i j ska debe l ina snežne ode je je 
mer i l a 415 c m (dne 1. jun.). To je tud i 
na jv iš ja j un i j ska v iš ina snežne ode je v zad-
n j ih 30 let ih na Kredar ic i . Dosedan j i j u -
n i jsk i rekord j e znašal 371 cm, i zmer jen 
je b i l 1. j un i j a 1970. 

Ju l i j a je bi l pop reček mesečne ob lačnos t i 
(5,1) močno pod do lgo le tno v rednos t j o 

(6,4). Zato je he l iograf lahko reg is t r i ra l 
kar 239 ur sončnega s i ja, kar je 5 0 % 
n jegovega maks ima lnega možnega t ra jan ja 
v tem mesecu . Tudi množ ina padav in se je 
zn iža la na samo 125 mm, kar je 5 8 % od 
no rma lne ju l i j ske množ ine. Na Kredar i c i je 
b i lo zabe ležen ih 10 dn i s padav inami , od 
tega t r i dn i s snežen jem. Snežna ode ja je 
ta mesec ležala 20 dni , n jena maks ima lna 
debe l i na j e mer i la 130 cm dne 1. j u l i j a 
1984. Dosedan ja na jv iš ja j u l i j ska snežna 
ode ja je mer i la 68 c m (dne 1. j u l i j a 1972). 
Avgus ta se je dv ign i l mesečn i pop reček 
ob lačnos t i na 6,5 (normalna v rednos t 6,2). 
V tem mesecu je he l iograf reg is t r i ra l s a m o 
141 ur sončnega s i ja, kar je samo 3 2 % 
n jegovega maks ima lnega možnega t ra ja -
n ja v avgustu. Mesečna v iš ina padav in je 
poras la na 208 mm, kar je 8 9 % od za ta 
mesec no rma lne množ ine. V avgustu je na 
K redar i c i b i lo 14 dn i s padav inami . Vmes 
je dvakra t tud i sneži lo, venda r se snežna 
ode ja ni obdrža la . 

Iz naveden ih poda tkov lahko zak l j uč imo , 
da le tošn je po le t j e p lan incem ni b i lo na-
k lon jeno . 

F. Bernot 

POHOD NA MENINO 

V soboto , 13. 10. 1984 smo p lan inc i vseh 
ve len j sk ih osnovn ih šol š l i na iz le t na 
Menino. 
Čeprav je ponoč i deževa lo in je b i lo z ju t ra j 
nebo ob lačno , se nas je na av tobusn i 
pos ta j i zbra lo kar 120 mlad ih p lan incev . 
Av tobus nas j e odpe l j a l do B o č n e ; tu smo 
ob iska l i g rob znane p lan inke Ane š t e r -
benk-Dar inke in nanj po lož i l i šopek cve t ja . 
Nato smo se zače l i vzpen ja t i p ro t i Men in i . 
Pot je š la skoz i redek s m r e k o v gozd in 
po ur i in pol ho je smo zag leda l i Kočo na 
Menin i . Spre je la nas je — neko l i ko u t ru je-
ne — top la k m e č k a peč. Gos to l j ubn i osk rb -
nik i pa so nam post reg l i , kar smo žele l i . 
Za s p o m i n smo si kup i l i značke, na lepke 
ter ž igosa l i p lan inske izkaznice. Potem smo 
se spet zb ra l i in se po pr i je tn i gozdn i pot i 
vrn i l i v Gorn j i grad, na avtobus. 
Skupna akc i j a m lad inskega odseka Planin-
skega druš tva T i tovo Ve len je je uspela. Nov 
de lovn i teden smo zače l i ved r i in zado-
vo l jn i . 

Dop isn ik i p lan inskega k rožka 
OŠ Bratov Mrav l jakov , 

T i tovo Ve len je 

SPOŠTOVANI NAROČNIK! 

Dolžni smo vam sporočiti, da bo naročnina za Planinski vestnik v prihodnjem letu 
1500 dinarjev. 
Po sklepu Izvršnega odbora Planinske zveze Slovenije, dne 29. 10 1984, je naročnino 
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Planinski vestnik ima tudi letos pr imanjkl jaj . O stanju in o red-
nem izhajanju PV v pr ihodnje je razpravljal tudi Glavni odbor 
PZS. Sprejel je vrsto ukrepov, s katerimi bi pr idobi l i potrebna 
f inančna sredstva za redno izdajanje enega najstarejših slo-
venskih glasil. Med drugim je tudi sklenil, da se dosedanja 
naročnina (1000 din) zviša v letu 1985 na 1500 din, kar še 
vedno ne bo kri lo stroškov, ki nastajajo s podraži tv i jo papir ja, 
tiska in drugih storitev. Vemo, da ta ukrep sovpada z ugoto-
vitvijo, da je leto 1985 jubi lejno 90. leto Planinskega vest-
nika (1895—1985), je pa glede na ekonomske težave nujen. 
Upamo, da boste odloči tev delegatov GO PZS z razumeva-
njem sprejel i , ker bo mogoče le s skupnimi napori prebrodit i 
te doslej največje težave in zagotovit i , da bo vestnik izhajal 
nemoteno tudi v pr ihodnje. 

Zato da bi redni dotok f inančnih sredstev omogoči l redno 
izhajanje PV, je Izvršni odbor PZS sklenil, da je treba naroč-
nino za leto 1985 plačati do 31. marca 1985. 

Uprava Planinskega vestnika 


