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PLANINSKI VESTNIK -
ČAS, KI GA JE PREŠEL 

Naše planinsko glasi lo se je prevesi lo v zadnje deset let je pred svojo stoletnico. Devet-
deset let je preživl jalo svoj modus v ivendi in ga skušalo vklapl jat i v vsakdanjost i našega 
planinstva in našega s iceršnjega živ l jenja. Na zadnj i voz urejevanja, v katerega smo 
se vpregl i z odhodom urednika prof. Tineta Orla, se je zbasalo nič kol iko t ist ih, ki 
Vestnik spreml ja jo tako ali drugače, s svojo polno odgovornost jo, z zanimanjem za 
njegovo vsebino, s skrbjo, kako bo živel v tej suši, v kateri kar kopni skromen kupček 
denar ja zanj, v spošt l j ivem občut ju , ob spomin jan ju na vse minulo, kar je to naše glasi lo 
redno prinašalo (pa tudi t iho in včasih zavedno pa spet drugič nezavedno — odnašalo) ; 
pa t ist ih, ki so hrumel i in so želel i imet i v Vestniku nekaj povsem novega, takega, 
da bo planinska množica kar drvela za nj im in se zanj na kolportažnih vogal ih pul i la; 
tudi t ih ih občudovalcev je bilo nekaj. V kot majavega voza so se st isni l i , č isto zadaj , 
skrbno og iba joč se gorečnežev, ki so v ihtel i bič in udr ihal i z nj im po konj ih, ki so ta 
voz šest let vlekl i . Res, vse je bi lo na tem vozu, tako vse kot je vse v č isto vsakdanjem 
živl jenju, kaj pa naj bi bi lo drugega. Kaj pa naj bi Vestnik tudi bil, kot vsakdanjost 
nekega trdno organiz i ranega planinstva, ki mu narod včasih tudi zaploska, če doseže 
kaj svetovno vrednega, včasih pa tudi rad zamolči . Tako je pač. Del imo usodo majhn ih 
narodov, ki se st iskajo povrh še za gol imi stenami vel ik ih gora in vetrovnimi ter pre-
pih l j iv imi vrhovi ; in začudo — ta mal i narod je uspel te stene, gole, kakršne so in 
vetrovne vrhove, tudi spoštovati . Cenit i j ih je začel, da ni umrl. Ceno za vse to, za te 
dol ine, vrhove in stene ter za vse, kar je č lovek vdihni l v to božanstveno naravo, po 
božje občudovano in spoštovano, si je moral omisl i t i svoj način in svojo navado, ki naj 
ne bi prehudo vznemir i la n jegove vsakdanjost i , da je časti l to goro in svobodo na 
njej . Cil j , ki ga je bil dosegel s tem, je ta, da danes govor imo o Slovencih, ki da so 
narod gora; narod, ki mu gorska narava pomeni prav tol iko kot vse druge njegove 
srčne zadeve v veselem in žalostnem. 

In ta voz vozi vse to lepo skupaj povezano pa tudi močno zbrskano in pomešano med 
seboj . Nagnet l i smo se res sem na ta skromen prostor, pa se nismo vprašali , če smo 
res za tak voz namenjeni. Pa kaj bi se vpraševal i . Naše š i roko odpr to srce, ki smo ga 
dal i na vol jo tudi p laninskim rečem, je ponudi lo prostor vsakomur, kdor je želel stopi t i 
na to dero in se odpel ja t i p laninskim doživet jem nasproti. 
Šest let je za glasi lo kot je Planinski vestnik, kratka doba. V času, ki ga živ imo, ko vse 
preživ l jamo na hitro, pregnetamo reči in stvari kar spotoma, ko gremo v službo in 
ob jedi, pa je vsej prej kot kratka. Dolga tudi zavol jo tega, ker je ta naš ozal jšani voz 
z v isoko obletnico, ko še zdaj f r fotajo v vetru spletene gir lande slabo obiskanih l i te-
rarnih večerov in samotnih razstav naše gorske kulturne dedišč ine ter se v tem 
vetrovnem ozračju nemirno ovi ja jo okol i svoj ih stebrov t radic i je , ki je je v planinstvu 
še dosti , da ji nekateri odrekajo kar počez mesto, ki ji na našem precej hrupnem 
vozu gre, da je torej ta naš ozal jšani voz prenatrpan s težavami. 
Brskam po svojem spominu, če mi morda v teh letih, kar Planinski vestnik urejam, 
ni kaj imeni tnega in pomembnega ušlo, kar bi bi lo ob zakl jučku 90- letnice našega 
planinskega glasi la t reba še povedati . Pa nisem našel nič takega. Vse je že izrečeno 
in ponavl jal bi se, ko bi spet začel znova. 
Nekega jesenskega jutra, bi lo je čisto tako kot je vsako jutro, kadar gremo »na šiht«, 
ko vse hit i , piska, je nervozno, še zaspano in jezno, ker se je moralo prezgodaj pre-
budit i , da je odšlo za svoj imi posli, nekega takega jutra sem se znašel v zadušl j iv i 
pisarni in ju t ran ja beseda je dala ju t ran jo besedo . . . 
»Vestnik, ja, Vestnik . . . Kol iko bi bi lo naročnikov, če b i . . . « 
»Kaj, če b i . . . « 
Nisem dobi l odmeva. Zato sem začel sam: »Ja, če bi tole tule .štimalo'.« In sem pokazal 
na mizo, zasedeno s škat lami, k jer so še spale kart ice števi lnih še živih in mrtvih 
naročnikov. 
»To že ,štima', če bi bi la vsebina taka; vsebina je tista, ki ne v l e č e . . . « 
»Res misl i te, vsebina?« 
»Ja, seveda, t ist ih nekaj se Vestnika še drži, druge pa ne z a n i m a . . . « 
Tist ih nekaj je skora j pet t isoč in postavi teh nekaj (a ja, rečeno je bi lo še: vztraj-
nežev) na Trg revoluci je pa boš videl , kaj pomeni za l jubo slovenščino pet t isoč grl in 
deset t isoč rok in mnogo t isoč misl i , razl ičnih. Preglušeli bi, če bi vsi hkrat i zar jovel i , 
kako da se mot imo, če to pet t isoč števi lčno množico šte jemo za »tist ih nekaj goreč-
nežev«, vztrajnih planincev. Zveni kot da ne bi smeli bit i ponosni, da so p laninc i in 
da so hkrat i naročeni na Planinski vestnik. In ker je bi la zraven pomotoma omenjena 



še vsebina, za t isto pa je odgovoren urednik s svoj im urednišk im telesom, stasit im, 
postavnim, zaval jenim, zamotanim, kakršnim kol i že, se ta urednik lahko, in ima tudi 
pravico, brani takole na levo in na desno. 
Nekoč so Vestniku javno rekl i , pred vsemi ušesi, kako da n ima v sebi nič humanega, 
kako da ni s t rokoven in kako vsebinsko peša. To vel ja hkrat i seveda za vso »armado« 
sodelavcev, stalnih in občasnih. Pa so to rekli t ist i , ki sem ne sodi jo . Izza plota ogle-
duje jo, kako se Vestnik izmika bežečim prav dobro ohranjenim vozovom, ki niso tako 
razmajani kot je tale naš, na katerem se drenjamo in vp i jemo: »Naj živi Vestnik in 
njegova t radic i ja!« In naj zazveni še po Cankar jevo: »Ko so to dejal i , so brž, da j ih 
kdo ne bi opazi l , vrgl i kamen za to škr ipa jočo cizo in so bil i spet potešeni, češ, da so 
opravi l i dobro delo.« 
Metuzalemščino to lčeva moj dragi Vestnik, metuzalemščino, staro in prežvečeno. Danes 
je že vse novo, je mnogo novega v plezari j i , je novo v planinstvu in v planinski mno-
žici , midva pa še zmerom t isto: . . . »Čudovito ju t ro me je zaščemelo v ob jokanih 
o č e h . . . Še od sinoči , ko so mi povedali , da so bil i na vrhu, so o b j o k a n e . . . Od 
sreče . . . Ja, od sreče in od tega oči ne zatečejo, le ob jokane so . . . « 
Kaj bi s to l i terarščino. Ves svet ve, da l i teratura spada povsem nekam drugam, ne pa 
v Planinski vestnik. Li teratura, tudi planinska, spada med l i teraturo, kol ikor je je že. 
Pa ne bomo rekli, da brez vel jave Planinskega vestnika, brez ene same kolesne peste 
našega p laninskega voza, brez ojnice. Žrd je bil Planinski vestnik tej l i teraturi , žrd, da 
jo imamo in da je ohrani la močno vrv, ki se je bi la splet la od vsega planinskega 
začetka, ko smo z Vodnikom prvikrat bral i našo planinsko l i teraturo in je le-ta odromala 
v Grunovi cul i na Dunaj, kot smo to pr imero že večkrat sl išal i , skupaj z drugo, tedaj 
res še skromno slovensko l i teraturo, vendar pa vso našo. 

Zdaj pa menda jokamo za koncept i . Kakšnimi koncept i? O tem imam svoje prav določeno, 
da ne rečem, posebno mnenje. Pred kratk im sem se pogovar ja l o čisto urednišk ih 
rečeh, pa tudi o planinskih problemih, z znanim l i teratom, kr i t ikom, zraven pa tudi 
navdušenim p lan incem: »Ja hudiča, saj potem ne bo to več Vestnik, potem bo tisto, 
kar mu bo naloži l nov koncept , bo nova revija. Pa imaš zanjo naročn ike? Saj veš 
t isto o Amer ičanu, ko kani izdajat i rusko »Pravdo« v Amer ik i . Deset t isoč interesentov, 
ki so pr ipravl jeni vnaprej plačat i naročnino, ima, ko je šele zamisel sporoči l javnosti, 
pa še pomišl ja, če bi šel v t o . . . « Mi pa - nov koncept, stari je pr imer l j iv betežnemu 
starčku in ne bo preživel. Pa ne bo. Se pravi: Vestniku so ure štete. Tako je t reba 
to v i javajo razumeti. Vestnika, takega, ne potrebujemo več. Lep pozdrav vsemu naroč-
ništvu in na sv idenje v novi revij i . Vabimo vas poslej t ja. 
Pa je res vse tako preprosto? Je res vse tole, ki je morda resnično kolesavo in vi ju-
gavo tako, da je potreben čisto navaden sklep (kol iko je v zadnj ih let ih že bilo sklepov 
na račun PV) in že smo na novi pol jani , polni rož in čudov i tega vonja. Ali pa drugače 
povedano: že smo iz kluseta, ki betežno vleče ta naš voz, napravi l i iskr ivega konja, 
ki mu še ovsa ni t reba, pa že vleče. 
Ni tako in žal ne more bit i tako. 
Sprehajal sem se po jesenskem gozdu. Storžič mi je g ledal takorekoč pod noge. Štel 
je vsak moj korak in barva njegovega temena je bi la na moč podobna mojemu razpo-
loženju. Sivor java je bila, brez t iste skr ivnostne jesenske megl ice, ki č loveka vsaj za 
si lo zmiri , ko duha ogorke jesenskih ognjev. Razmišl jal sem. Je ta voz res že zvozil 
svoje? Je treba res pregledat i vse njegove peste, plat išča, razne dr ikel jne, ki ga pri 
vožnj i ovirajo, roč ice pa vajeti , uzde in zavore, pa »šmir«, s kater im je namazan? Se 
maje, da bi utegnil razpasti? Če bi t ist ikrat hodi l z žalost jo pod pazduho, bi pr i trdi l 
takim misl im, pa sem j ih z lahka odpodi l . Nenadoma so namreč zaživele gore pred 
menoj. Tokrat je bi l to Vel ik i Grintovec, Kočna, Javor jev vrh, Potoška gora, Zaplata. 
In v to vel ičast je mi je kapni la drobna misel, kako je na pr imer ta naša Zaplata, živo 
izroči lo nekdanj ih kmetskih navad, ki je pred nami kot na dlani , že zaraščena. In ta 
pr imer java se mi je vsi l i la tudi med vrst ice, tele tu. Zaraščamo se, podlaga pa ostaja, 
ta pa. Tako kot ostaja Hudičev boršt tam na sredi in tako kot ostaja t ist i skromni 
izvir ob robu Hudičevega boršta, ki je teši l že jo utru jenim koscem iz Mač, Bašl ja, 
Preddvora, Brega, Tupal ič in še iz katere vasi. Zdaj je res t ist i krampižel j sam na 
oknu stare sosedove hiše, ki jo kani jo tudi podret i in samo vprašanje časa je še, ko ga 
bom ukradel in ga vtakni l med pisano šaro, ki bo nekoč planinski muzej, če bo sreča, 
morda res kar v Ljubl jani . 

No, pa na Jakoba sem pozabil . Jakob je sploh vzpet inica, gora ne moremo reči, ki me 
vabi tedaj, ko goro in njeno neizmerno melod ično samoto najbol j pot rebujem. Zdaj 
tudi Jakob sameva. Je še izletniški, toda izroči lo z mežnari jo, h levom in podom umira. 
Sesuva se, vsak dan ga je manj in vsak dan je več žalosti. Kako bi moja teta, ki je 
kot punčico v svojem očesu čuvala to naravno dragot ino, danes debelo pogledala. 
T ist ikrat pa je preživl jala sebe in zraven še četvero otrok in s i tnega moža, ki je poka-
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metrov višine, le s t ist im, kar j i je daja la ta skopa gorska narava. Nehote so mi te 
pr imer jave z gorami zaživele tudi v drugačni luči, vsaj tule na Jakobu. Saj se ne 
zarašča prav vse. Zaplata bo morda spet oživela, Jakob bo spet dobi l drobno hišico, 
iz katere se bo kadi lo in bodo l jud je prosi l i za mal inovec, pa ga bodo d o b i l i . . . Spet bo 
t ist i hlev o ž i v e l . . . Toda to je romant ika, ki je ne more biti. Jakob pa vendarle živi svoje 
skr i to živl jenje. Pravkar ga odkr ivajo. Staroselci so bil i tu. Tu so glavnik i , lepo 
obl ikovani, koščeni, tu so stek lene posode, so hiše z ognj išč i in tu je še mnogo skr iv-
nosti . . . Je torej to t isto, da vse večno živi, le v drugačn i podobi , drugačni luči. Nič ne 
umre, le preobrazi se v novo; na jpre j gre seveda v pozabo, potem pa se pokaže v novi 
podobi , po kateri se vsi zg ledu jemo . . . 

Nehote sem poprosi l te Storžičeve vazale, naj mi pr iskoči jo na pomoč, ko bi s skupnimi 
močmi obl ikoval i tole misel : Kaj bo torej s tem izroči lom, ki ga sicer imenujemo Pla-
ninski vestnik in je star menda prav to l iko kot so bil i stari dinozavri in je sredi ve l ikega 
meteža, ki mu pravimo čisto preprosto — kriza? Pa je res vse to kriza moj i dragi 
vrhovi? Ni, kaj ne da ni. Evfori ja je prej, kot kriza. Evfori ja v vsem, kar je z gorami 
povezano. Kaj bi krizil i, ko vsi h i t imo v gore. Kriza bo tedaj, ko bodo koče prazne, 
ko bodo planinske poti samevale, ko vrhovi ne bodo imeli obiskovalcev. Tedaj bo kriza. 
Danes pa imamo tega še na pretek. In je torej to — evfori ja. Ne zameri te mi vsi, ki ste 
ta trenutek z menoj, vse te barve jesenskega gozda, vsi ti modri vrhovi, ki bi vas mogel 
doseči z roko, tako jesensko bl izu ste mi. Pa ne zgol j v odnosu do teh vrhov in do 
gorske narave, do vsega se obnašamo nervozno evfor ično. Vzemimo le eno samo 
posodo, v kateri se zbirajo planinske reči — informatiko, novičarstvo, poroči lstvo, 
obvest i lnost in tako naprej, ko l ikor je že takih besed. Vsi beremo o planinstvu, 
takem ali drugačnem, vsi slišimo mnoge reči o planinstvu, vsi gledamo v lepih barvah 
gorska dogajan ja in vsi tudi skušamo kritično ocenjevati vse te pojave in smo zmedeni , 
če ne moremo reči, da ž iv imo v krizi. V krizi je organiz iranost morda, ko si z miz, izpred 
nosov takorekoč, jeml jemo gradivo za informiranje, potem pa isto novico va l jamo na 
levo in na desno, dokler ne najde poti v » informaci jsk i medi j«, na jpre j v tem, potem 
v onem, vedno z isto vsebino, včasih tudi malce manj točno. Nastopi la je doba, ko bi 
vsi radi informiral i . Ne mis l im tu zgol j planincev, povsod je ta žel ja doma. Tako 
smo daleč, da smo že prepr ičani , kako vsi žel imo le informaci jo, vse drugo pa je le 
za okras, je mašilo, tudi g lasba in tudi l i teratura in še kaj drugega, kar ni g lasba 
in ni l i teratura. In formaci ja je t ista, ki nosi zastavo, kaj bi torej zamujal i , zastavonoše 
gredo naprej, mi za n j i m i . . . 

in tako ta naš voz še kar naprej škr ip l je. Nič se ne sk l icu jem na svet lo zgodovino 
naše planinske preteklost i , na Staniča na primer, Juga, Dular ja. Ti možje so svoje 
opravi l i in so zapisani na častnih straneh naše zgodovine in j ih torej ne gre k l icat i 
na pomoč, če smo sami v zadregi , v idejn i stiski, v st iskah novih pojavnost i v pla-
ninstvu in v zmedenost i naj razl ičnejš ih interpretaci j , ki skušajo vsaj za si lo ohranjat i 
planinstvo pod t ist im š i rok im ž ivobarvnim narodovim dežnikom, pod kater im se še 
zmeraj radi zbi ramo. Hudi pa smo seveda, če bi nas kdo skušal iz tega udob ja 
izbezati. Taki pač smo, zakoni vztrajnost i deluje jo povsod, tudi v planinstvu, vseh 
časov, obl ik, dob in naravnanosti . 

Viht imo torej konceptualn i bič nad glavami naročnikov. To je gotovo, ker j ih doslej 
nismo vprašali , kaj bi še potreboval i , poleg tega, kar Vestnik že objavl ja. Res smo 
izvedli pred leti nekakšno anketo. Ta je povedala, da manjka »to in ono« v Vestniku. 
»To in ono« pa je natanko t isto, kar iščemo tudi mi, ki Vestnik ob l iku jemo in ko to 
snov najdemo, jo nemudoma objavimo. Manjka lo pa bo zmerom nekaj. Ž iv l jenje je tako, 
živo, zanimivo ali pa vsakdanje dolgočasno, v njem je mnogo neizpetega, neznanega 
in znanega, vznemir l j ivega, dobrega in slabega, načetega in novega pa tudi prežive-
tega. Iz česa pa potem nastaja »nov koncept«? Gre iz starega v novo, prav gotovo in iz 
t istega, kar predstavl ja naše planinsko bistvo, brez katerega planinstva ni. Torej š te jemo 
sem tudi n jegovo plemeni to t rad ic i jo , ki nam je posol i la in osmisl i la sedanjost pa jo 
preganjamo s strani Planinskega vestnika, kot da je preživela, kot da je to preveč 
l i terarno in je to povsem nekaj drugega kot t isto, kar planinci znajo napisat i . Naj mi 
kdo pokaže armado, ki čaka nekje, da bi začela pisati na novo. Da bi planinstvo 
začela obl ikovat i drugače kot pa ga poznamo. Vselej je bi l Vestnik odpr ta kn j iga za 
vsakogar. Nič drugega ni bi lo t reba kot č isto malo poguma in če je bil ta pogum 
kol ičkaj uporaben, ga je Vestnik z vesel jem prenesel med druge bralce, da so ga 
brali. To je stara in preizkušena pot, ki je nobena novina ne bo mogla in smela 
prezreti, če bo hotela preživeti. Pesniki, pisatel j i , l i terati, pa se ne rode z enim č lankom 
nit i ne v šestih letih. To je ž iv l jenjska pot, ki jo je t reba prehodi t i tudi skozi Planinski 
vestnik in prehodi l i so jo vsi od kraja tudi t ist i , ki j ih danes šte jemo za znane l i terarne 
ustvar ja lce in so se »preizkušal i« tudi na straneh Planinskega vestnika. 
»Da,« tako pravi jo, »bil je Vestnik včasih, bil je. Če bi se še zdaj kdo našel, kot je bi l 
Janko Mlakar, potem pa bi bi l spet Vestnik, ja, potem bi pa spet b i l . . . « Saj nit i ne 
vemo, da s tak imi odmr l imi romant ičn imi žel jami pravzaprav žal imo vse tiste, ki so 



pr iš l i za n j im oz i roma so še tu in šele »nasta ja jo«. In spe t prav i jo , da so Vestn ik nekoč 
bra l i s s las t jo , da so ga koma j čaka l i , od zada j napre j , da so ga bra l i in spe t od 
zače tka do konca . Zda j pa . . . Bog ve, da tak ih besed ičen j pred deset im i , pe tna js t im i 
let i n i sem poznal . Naspro tno . Podobno kr i t iko , kot j o s l i š imo danes, to sem si zapomni l . 
Te besedne va je so b i le znane tud i t is t ik ra t , ko so žele l i Vestn ik p reobrn i t i od zno t ra j 
navzven in spet no ter , le da ne bi bi l tak kot je bi l . 

Preden bi zak l j uč i l še to le : Ta š tev i lka, zadn ja v l e tošn jem letu, je neko l i ko bo l j poudar -
j ena a lp in i s t i čno-p leza lsko , da tako zap išem, čeprav bi moge l za tako vseb insko or ien-
tac i j o na j t i tud i koncep tua lno oprav ič i lo . Pa vseeno. Ob jav l j amo č lanke, ki so v u red-
n iš tvo pr ispe l i kot o d m e v na zapis pogovora s p o d p r e d s e d n i k o m PZS, tovar išem Fran-
c i j em Eka r j em in je v P lan inskem vestn iku izšel pod u redn ikov im nas lovom in k ra tk im 
e k s c e r p t o m povedane vsebine. Ker se pač ne m o r e m oddvo j i t i od tega de jan ja (o vse-
bini tu ni govor ) , moram zapisat i tud i to, da je zap is izšel kot zapis, ki je nasta l po 
vseb in i pogovora , ki j o je F. Ekar spo roč i l j avnos t i po te j pot i , prav go tovo p rep r i čan , 
da tak i p rob lem i obs ta ja jo , pač na svoj način. S tem, ko u g o v a r j a m o vseb in i zapisa, 
še ne m o r e m o reči , da p rob lema ni in da bi menda vprašan ja , ki so zastav l jena, mora l i 
ob ravnava t i v kako d rugačn i ob l ik i in na d r u g e m mestu. Gre to re j po vsem sodeč tud i 
za izbor načina, kot razumem iz neka te r ih odmevov , za izbor mesta, k je r naj bi o teh 
vp rašan j i h razprav l ja l i in pa za mnenje, da so te mis l i s i la ne rodno izpovedane. Pred-
vsem pa tu ne g re za namero, da bi res g l o b o k o f i lozof i ra l i , kot sem že bil zap isa l , 
pač pa, da bi poskuša l i s tvarno preg ledat i , kako je de jansko s tem p rob lemom. Men im, 
da so v »odmev ih« podč r tan i podatk i navsezadn je tak i , ki govo re o smr tn ih žr tvah. 
Eno č l oveško ž iv l jen je je eno ž iv l jen je , oh ran ja t i ga je t reba z vsemi možn im i in 
nam doseg l j i v im i nač in i . P red ragoceno je, da bi mog l i bit i zadovo l jn i zgo l j z dva j -
se t le tn im povp reč j em o š tev i lu žr tev med a lp in is t i . 

Pa ne g re zgo l j za to. V teh »odmevih« mi je oč i tano , da sem nepoučen o teh zadevah, 
ki j i h obravnava »odmevn i zapis«. Nepoučenos t m e d d r u g i m teš im tud i s tem, da pre-
b i ram naše a lp in is t i čne s ta t is t i čne preg lede, v ka ter ih lahko razberem, da so smr tne 
nes reče m e d a lp in is t i v zadn j ih let ih v porastu. Da bi b i la mo ja nepoučenos t kar 
na jman j ša ov i ra pri mo jem vsakdan jem delu, sem sem štel tud i u redn ikovan je Pla-
n i nskega vestn ika, p reb i ram redno, kadar iz ide jo , tud i A lp in i s t i čne razg lede in m n o g o 
tu j i h revi j s p lan insko-a lp in is t i čnega , t u r i s t i čno -popo tn i škega p o d r o č j a ; p reb i ram, toč -
ne je rečeno, vsaj t is te revi je, ki so m i kot nov ina r ju in u redn iku , dos topne . Spoznan ja , 
ki j i h s p r e j e m a m po te j pot i , mi povedo, kako ze lo v osp red ju so prav ta vprašan ja , 
ki j i h načen ja j o zap isane Ekar jeve mis l i . Ce lo hudi p rep i r i so znani, pa ce lo neka j 
t akega je znano, kot se to pr i nas doga ja , ko še ne vemo, kam bi po jav , ki ga 
i m e n u j e m o posp lošeno — plezalstvo, dal i . Ponekod , k je r se s tem s reču je jo , so to 
vp rašan je reši l i t ako kot n j im na jbo l j ust reza — »navižal i« so ga tud i v p ro fes iona-
l izem. Mi pa? Pa os tan imo za zdaj pri de js tvu, da je p leza ls tvo (v vseh ob l ikah) ka tego-
r i ja razvo ja p lan ins tva in skuša jmo tej ka tegor i j i na j t i mesto v našem času in p ros to ru . 
Pero se s ice r še ni u t rud i lo , pa bi vseeno rad zak l j uč i l z že l jo , da bi ta le naš voz iček 
s P lan insk im ves tn i kom v p r i hodn je bo l j vese lo poskakova l po kotan jas t i pot i , po kater i 
se kota l i že to l i kšno vrsto let. 

Glavn i in odgovo rn i u redn ik P lan inskega ves tn ika : 
Mar i jan Kr iše l j 

POSEBNO OBVESTILO NAROČNIKOM PLANINSKEGA VESTNIKA 

Glavni odbor Planinske zveze Slovenije je na seji, dne 9. novembra, sklenil, da bo 
naročnina za Planinski vestnik v prihodnjem letu 3000 dinarjev. Plačati jo bo mogoče 
v dveh delih in sicer prvi del v februarju, drugi del pa v sredini leta. Naročnino bodo 
pobirali poštarji. Če naročnik želi naročnino plačati v enkratnem znesku v začetku leta, 
potem lahko izpolni položnico sam in nakaže denar na tekoči račun Planinske zveze 
Slovenije, za Planinski vestnik. 

5 3 2 Planinska zveza Slovenije 



Iz revije Berggids, 4 85 (Koninkl i jke Nederlandse Alpen Vereiniging) 

ODMEVI* 
(na zapis z nas lovom Mal i in te rv ju o (tudi) pomembn ih rečeh, PV 10/85, str. 435) 

O (TUDI) P O M E M B N I H REČEH Z ENE OD DRUGIH STRANI 

TONE ŠKARJA 

»Imel boš svoj sončni zahod. Zaukazal ga bom. Toda v svoji vladarski mo-
drosti bom počakal na ugodno priložnost.« 
»In kdaj bo to?« se je zanimal Mali princ. »Hm, hm!« je odgovoril kralj, in je 
najprej prelistal zajeten koledar, »hm! hm! to bo ob... ob... to bo danes 
zvečer ob sedmi uri štirideset minut! Videl boš, kako me ubogajo!« 
Mali princ je zazehal. Bilo mu je žal, da je ob sončni zahod. In tudi dolgočasil 
se je že malo. »Tu nimam več kaj početi,« je rekel kralju, »odšel bom.« 

V in te rv ju ju (PV 10/85) je takra tn i podp redsedn i k P lan inske zveze S loven i je Franc i Ekar 
na jp re j nakazal po t rebo po ku l t i v i ran ju d iv je ras toč ih a lp in is t i čn ih rast l in — so lo ple-
za lcev — in s tem izpr iča l p r i padnos t pr i nas vsesp lošno pr iznan i in p rak t i c i ran i ide j i 
o enakos t i — raven i zenačen ja je pa znana, ker je m o g o č a samo ena. Za izhod išče 
je ugotov i l , da a lp in is t i — so lo p leza lc i s t reže jo le svo j im osebn im ho ten jem, m o r d a 

• Odmeve objavl jamo po tistem vrstnem redu, kot j ih je uredništvo prejelo. 5 3 3 



tudi pustolovščin i . Povedal je, da je pri sol i ranju ver jetnost nesreče mnogo večja, 
ker so pri n jem psihične stiske mnogo hujše, pr isotno je pesimist ično razmišl janje, 
včasih tudi a lkohol itd. Kako zgledno so organiz i rane smučarske tekme pa plavanje 
in at let ika, vsestransko je za varnost poskrbl jeno v delovnih organizac i jah: pri alpi-
nizmu pa je vse to le v eni sami točk i — navezi in njeni opremi . Predlaga brezpogojno 
prepoved solo plezanja v organiz i ranih AO, prevent ivno usmer jan je sposobnost i solo 
plezalcev v organiz i rano obl iko a lp in is t ičnega (ali pa družbenega) delovanja, nujno se 
mu zdi, naj se alp in izem preneha oddal jevat i od družbenega živl jenja, pač pa se naj 
z nj im vsebinsko in družbeno pol i t ično tvorno poveže (kol iko je bilo včasih štafet, 
udarniških akc i j itd.), pri rangiranju pa se solo vzponov sploh ne bi smelo vrednot i t i 
(kajt i danes posamezniki ob skra jnem riziku opravi jo vzpone, ki j ih — nekdaj? — na-
veze niso zmogle). In še — vel iko je t reba postori t i , da si pr idobiš vstopnico za Hima-
lajo, sol ist i pa do te vstopnice vse prehitro pr idejo. 

Predmet Ekar jeve obravnave — alpinist i in sol i ranje — zanima tudi mene. Nikol i mi 
o n jem še ni uspelo doseči nekega dokončnega stal išča, zato vrednost mojega raz-
miš l janja n ima zlate podlage: kadar smo iskali kakega pr i jatel ja, ki se ni pravočasno 
vrni l s ture, sem bil ves zaskrbl jen in nesrečen, kadar pa je kdo splezal kaj vrhunskega 
(Česen z enem zamahu Angleško in VValker v Jorasses, Knez in Svet ič ič Eiger itd.), 
sem bil ponosen, da sem iste krvi. Kakšno l icemerstvo, kakšna hinavščina bi bi la, ob-
čudovat i nekdanjega Bonatt i ja, pa pozneje Messner ja in sedaj Bubendorfer ja, svoje 
pa za enaka de jan ja metati iz organizaci je. 
Pa se ne misl im sprenevedat i . A lp in izem je nevaren šport. Posebej nevarno je iskanje 
možnost i , skra jne meje, soočanje morda še neznanih subjekt ivn ih in ob jekt ivn ih da-
nosti. Cel šopek lepih in nekol iko strupenih rož. Nevarno in draži j ivo pr iv lačno. Kot 
vse vel ike strasti. Imam srečo, da že dolgo in še zmeraj plezam. Včasih, čeprav zelo 
redko, tudi solo. Pa še to ne preveč težkih smeri , vsekakor vsaj pol lažje od t ist ih 
v navezi. Ugotovi l sem, da je moja duševna moč preslabotna za kompenzaci jo strahu, 
oz i roma več je izpostavl jenost i , ki jo občut im, ko plezam sam. Ko pa ta nepr i jetni 
občutek še ne nastopi, pa neznansko uživam, vsekakor mnogo bol j kot ovešen z vrvmi 
in drugo težko kramo. Prosto telo, dobr i opr imk i in ver t ika la — potem so tudi misl i 
kot pt ice. Zame se to neha nekje okrog četrte stopnje (v t rdni skali), za rojene in tre-
nirane sol iste pa pri sedmi ali osmi (za zdaj) . Problem, k je je ta meja, pa mora rešit i 
vsak sam. In zmot i se lahko vsak. Mnogo lepih st rupenih rož. Ko sol iš drugim pamet, 
t rkaj na les in bodi previden! Prisluhni nesl išnim zvenom, zaznaj g ibanje hladne ne-
gibnost i ! 

Imam tudi srečo, da sem ves čas v st iku z živim a lp in izmom, s sodobnimi alpinist i . 
Nič niso drugačn i od nekdanj ih, nič bol jš i in nič slabši, tehnično pa seveda nepr imerno 
bol j sposobni (naslednik i j ih bodo presegli !) . Vedno (!) je pa vsaka nova starejša gene-
raci ja vsaki novi mlajši oč i ta la preveč športa ter premalo romant ike in poglobl je-
nosti. Pa? Preseganje prejšnj ih rodov je aksiom č loveškega razvoja. Človek kar na-
prej zgubl ja svojo nedolžnost, zato mora znova in znova odkr ivat i nova pota. Izvirni 
greh je shranjen v osebnem in kolekt ivnem spominu, zato moramo nenehno napredovat i . 
Strah nas je, kam nas bo to pr ipel jalo, vendar ne moremo izstopit i : nekoč smo se pač 
usedl i na ta vlak. A lp in izem je sicer nekor istna (?) smer napredka, podvržen pa je 
ist im zakoni tost im. To igro — z mnogimi drug imi vred — se svet pač gre in tudi tekmuje 
v njej. In z nj imi tudi Slovenci. In se seveda tudi prehi tevamo. Kdor sebe ne prehiteva, 
zaostane za drugimi . Ekar pravi, da se nam (komu?) dosle j še ni posreči lo odpravi t i 
na pot ekspedic i je , ki bi poprej v miru oprav i la vse g lede opreme, izbora in f inanc, 
pa formalnost i v deželi, kamor gre. Moram povedati , da je za kako več jo odpravo zelo 
težko dobi t i denar, brez glasnega ali t ihega blagoslova viš j ih forumov sploh nemogoče. 
Kl jub temu je samo nabiranje in uporabl janje tega denar ja za t istega, ki se z odpravo 
ukvarja, še posebno naporna in zapletena zgodba. Potem je treba poiskat i dobavi te l je 
opreme, hrane, zdravi l , da ja lce uslug, prepel jat i iz tuj ine vse mogoče blago, od car ine 
dobi t i dovo l jen ja za uvoz in izvoz, za hišno sk ladiščenje, za prepaki ranje v drugo 
obl iko (nosaške tovore), ob tem je t reba opravit i večstopenjsk i izbor članov, vse mo-
goče preglede itd., itd. Vse to ob vsaj za si lo oprav l jan ih rednih delovnih in zasebnih 
dolžnost ih. Za odpravo je t reba imeti st ike s povprečno stot imi podjet j i in ustanovami 
- z vsakim nekako 2 do 3 obiske, 3 do 5 dopisov, 4 do 6 te lefonskih pogovorov, — ki 
j im sledi še f iz ična izvršitev dogovorov in sklepov. To je organizac i jska plat. S stal išča 
alpinistov: noro plezanje in plezanje nekaj let, da sploh lahko kandid i ra jo, zdravniški 
pregledi , napetost in strah pred izbori, p isanje obsežnih spiskov vzponov (100 do 200 
j ih opravi jo na leto), potem pa razočaranje za dobro po lov ico kandidatov, za izbrance 
pa spet d iv je plezanje, zaradi potrebne kondic i je , seznanjanje z goro — c i l jem, cep-
l jenja in zdravniški pregledi, v zakl jučni fazi intenzivna pomoč pri spravl janju opreme 
in hrane od dobavi te l jev v sk ladišče in v tovore, pri vsem tem pa spet vsaj zasi lno 
oprav l jan je delovnih dolžnosti . Kateri t rn od naštet ih je tisti, ki žuli Ekarja, pa ne mo-
rem uganit i . Streženje hotenjem? Glede počasnega urejanja formalnost i v dežel i (Ne-

534 palu, Pakistanu) je prav zabavno brati Herr l igkof fer jevo jezo, ker so se zaplet i s t ranspor-



tom pri njegovi odpravi na Kangčendzengo leta 1980 vlekl i cele tr i tedne. Res je Herr-
l igkoffer vodi l že nad dvajset h imalajsk ih odprav, res pa je tudi, da so ceneni pre-
vozniki manj sol idni , predpisi spremenl j iv i in ohlapni , b i rokrat i togi in leni, k l ima vroča 
in prazniki pogost i in na razl ične dneve (po luni). Mi to bol j razumemo kot pedantni 
Nemci, zato smo na koncu vseeno hitrejši. 
Še o neakt ivnost i a lp inistov. Poznam odseke, kjer so udarniška dela pri v isokogorsk ih 
postojankah in vodenje izletov pogoj za registraci jo. Poznam alpiniste, ki na žel jo svo-
jega predsednika iščejo možnost i za nova in nova planinska pota po nevarnih terenih 
(želje nekater ih so za nekatere ukaz). Poznam alpiniste, ki so brez besed odšl i v Beo-
grad na potrebne parade — vk l jučno z enotedenskim t ren ingom korakanja vred. Ne-
povezava generaci j je problem očetov in s inov: kdo je tisti, ki mora ponudit i st ik — 
roko? Vendar naj jo sin sprejme, seveda. Družben denar — javna sredstva takorekoč 
— in odgovornost zanj so nepr imer l j iva z zahodnim privatnim denar jem in naše od-
prave z zahodnimi, večkrat pr ivatnimi odpravami? Po svoje je denar družben — plod 
ustvar ja lnega dela družbe — povsod, vprašanje je le, kdo razpolaga z nj im. Centri, ki 
moč razpolaganja imajo pa so razl ičnih obl ik in imen ter j ih je pogosto težko natančno 
določi t i , čisto privatni pa niso nik jer , in brezmadežno družbeni tudi najbrž ne. Na Hi-
malaj i sem ob podobni razpravi zatrdi l to le: »Denar, ki ga porabl jamo na tej odpravi , 
je na zahtevnem zahodnem tržišču ovrednoteno dejansko oprav l jeno delo naših delav-
cev, ne glede na to, kdo nam ga navsezadnje dal, oziroma odobri l .« 
Nevarnost i in nesreče. Vsaka nesreča, vsaka smrt, je vel ika t ragedi ja . »Nikol i ne bi 
šel na odpravo, n ikol i plezat, če bi vedel, da se bo kdo na moj i vrvi, na moj i odpravi, 
ubil.« In v e n d a r . . . Nekoč sem misl i l , da bi se vsaj subjekt ivno pogojene nesreče 
dalo prepreči t i : bol jša vzgoja, več ja treniranost, bol jša oprema. Sedaj misl im, da se to 
popo lnoma ne da. Človek je iskalec nemogočega, nedosežnega. Tiste prej naštete 
vedno bol jše stvari bi mu lahko nudi le več jo varnost, vendar mu hkrat i nudi jo tudi več je 
možnost i . Ves problem se le preseli na višj i krog. Še največ možnosti nudi (morda) 
več ja odgovornost (do družine, do tovarišev, do organizaci je, češ, moja nesreča je tudi 
nesreča drugih). M o r d a . . . Z ogra jo ne bo š lo : k l jub parnikom se podi jo po nevarnih 
oceanih tudi samotni jadra lc i . Ker j im je všeč prav to. 

Ob trudu, da bi našemu podpredsedniku pomagal pri razmiš l janju o poteh in stran-
poteh alpinizma, pa še n jega prosim za majhno pomoč. Na št i r ih od vsega petih osem-
t isočakih, ki smo j ih doslej osvoj i l i popolnoma, z vrhom vred, je zastavo v znak zmage 
držal v roki vsaj en alpinist iz PD (AO) Kranj : Makalu (1975, Nejc Zaplotnik), Gašer-
brum I (1977, Andre j Štremfel j in Nejc Zaplotnik), Everest (1979, Andrej Štremfel j in 
Nejc Zaplotnik) in Ja lung Kang (1985, Tomo Česen). To je nedvoumen dokaz sposob-
nosti in poguma kranjsk ih alpinistov, posredno tudi pr izadevanja društva, oz i roma nje-
govih funkcionar jev. Iz tega sklepam, da je Franci Ekar kot predsednik društva bol j 
naklonjen alp in izmu in alp in istom od Ekar ja kot podpredsednika PZS. Al i imam prav? 
Prepr ičan sem, da imamo glede na celotno števi lo alpinistov na jbo l j kval i teten alpini-
zem na svetu. Osnovna smer je jasna: č im višje in č im tež je stene, v isoke in težke 
gore, neznani in neraziskani gorski svet. Vse obl ike in zvrsti, v kater ih s lovenski a lp in i -
zem živi, posredno ali neposredno vodi jo k temu smotru. Ali je tudi organiz i ranost 
a lp in izma in predvsem planinstva temu c i l ju najbol j ustrezna, pa je seveda osnovno 
vprašanje, ki bi ga moral i mi — planinski delavci — resno prouči t i in po potrebi tudi 
rešiti. To naj bi bi la prava smer zaskrbl jenost i . Kot kar ikatura se mi je zdelo g lasno 
razmišl janje nekega a lp in is t ičnega funkc ionar ja na neki uradni sej i fo ruma Planinske 
zveze Sloveni je: »Sicer se pa moramo vprašati, kaj sploh ima komis i ja za alpinizem od 
Frančka Kneza in n jegovega plezanja.« 

Saj vprašanju skora j ni oporekat i , le vrstni red besed je t reba spremeni t i : »Moramo se 
vprašati , kaj sp loh imata Franček Knez in njegovo plezanje od komisi je za alpinizem?« 
In od viš j ih organov na hierarhični lestvici PZS tudi, seveda. 

DOBREMU, STAREMU PLANINSKEMU VESTNIKU* 
FRANCE MALEŠIČ 

Berem in se čudim. Spet in spet. Ne morem ver jet i . Takšnega č lanka še nisem bral. 
V planinskem glasi lu pa sploh še ne. 
Urednik Mari jan Krišel j ob jav l ja na 435. strani letošnje oktobrske števi lke Planinskega 
vestnika, takoj za uvodnikom, Mal i intervju o (tudi) pomembnih rečeh — pogovor s pod-
predsednikom PZS Franci jem Ekar jem o samohodstvu in plezalstvu. V tem pogovoru 
se vprašani zavzema za brezpogojno prepoved samohodstva v okviru alp in ist ičnih 
odsekov, za preventivno preusmer jan je samohodcev v organiz i rano obl iko planinskega 

* Na izrecno avtorjevo žel jo objavl jamo tudi tisti del njegovega članka, v katerem razlaga svoje 
poglede na Planinski vestnik. 



ali družbenega delovanja in za več jo vsebinsko in družbenopol i t ično povezavo alpin izma 
z družbenim živ l jenjem, ker naj bi bil a lp in izem doslej v tem izjema. Ob tem med 
drug im svetuje, naj bi se »plezalci osamosvoj i l i — obl ikoval i svojo organizac i jsko 
obl iko«. Spotoma je navedenih kar precej netočnost i , enostranosti in površnosti . 
Zde lo se mi je, da oba sodelu joča poznam — prvega kot do lgoletnega urednika pri-
l jub l jenih radi jskih planinskih oddaj in večletnega urednika Planinskega vestnika, ki se 
je pri tem mnogokrat srečeval z a lp in izmom; drugega pa kot uspešnega planinca, alpi-
nista, gorskega vodnika in reševalca ter predsednika PD Kranj in podpredsednika PZS. 
Nikakor ne morem ver jet i , da sta imela v misl ih kaj slabega, da pa sta tako malo 
poučena, ver jamem še manj. 
V uvodu je poudar jeno, da je bi l pogovor sproščen, brez »globokih« posegov v f i lo-
zof i jo in da vprašanje ne bo osvet l jeno prav iz vseh globin in šir in. Pogovor pa žal ni 
ostal le brez f i lozof i je, ampak je v n jem kaj malo osnovne planinske misli. Pravzaprav 
pr i tem ne gre le za alpinizem in planinstvo, ampak za eno osnovnih č loveških vpra-
šanj — kaj je to osebna svoboda, in ali smo za družbo kaj vredni tudi kot posamezniki 
z vsemi svoj imi s t reml jenj i in pobudami vred ali pa le kot č lani skupin, ki naj bi 
misl i le in delale kar najbol j enako. 
Prepovedat i samohodstvo? To poznajo le v nekater ih državah realnega social izma. 
Preusmerit i oziroma izločit i prosto plezalstvo? Kaj res ni prostora za nas vse? In kaj 
bi s tem ostalo od naše slavne planinske zgodovine — odpadejo vsi drzni vzponi 
d iv j ih lovcev in past ir jev, Staniča, Turne, Juga, z imski vzponi Zupančiča in Brojana, 
uspehi Schare, Zagorca in mlajš ih generaci j do sedanj ih uspehov v Himalaj i , ki so j ih 
omogoč i le tudi izkušnje samohodcev. Kako oskubl jena in pusta bi bi la tudi svetovna 
zgodovina. 
Pred t remi deset let j i je nekatere na podoben način buri l ekstremizem šeste stopnje, 
Marko Dular je takrat v svojem Razmišl janju v Planinskem vestniku napisal: »Ne opazite 
podobnost i med planinci, gorniki , a lp inist i? Ci l j je skupen, doživet je nas druži.« Danes 
pa kot da smo pozabi l i na to. Planinci a lp in istom oči ta jo, da premalo pomagajo 
v društvih, na delovnih akc i jah in samo plezajo. Alp in is t i pa dokazuje jo, da so vseeno 
med najbol j dejavnimi v planinski organizaci j i , da j ih kregajo, ker so edini pri roki, saj 
drugih tako enotnih, zares akt ivnih skupin č lanov društva marsik je skoraj ni, če zane-
mar imo vse, ki samo p lačuje jo č lanar ino in tak ih ni prav malo. Alpinist i vedno poudar-
ja jo , da je nj ihova osnovna dejavnost pač plezanje in zato žel i jo predvsem plezati 
in s tem najbol je pr ispevajo k raznim jub i le jem in pestri sl ik i ž ivahnega delovanja 
planincev. Seveda pa se nikakor ne brani jo pr i jaznih pr i ja te l jsk ih vabil k društvenemu 
delu, kot t rd i jo nekateri . Podobno vel ja tudi za člane mladinskih odsekov. Tudi ti so 
zraven predvsem zaradi hoje in ž iv l jenja v gorah in j ih z nekaj »dobro mer jen imi« 
mobi l izac i jami s si lo in v zadnjem t renutku zagotovo odvrnemo ne le od delovnih akci j , 
ampak tudi od gora. 

Pri teh spor ih imajo marsikdaj ne na jbo l j zgledno v logo celo nekdanj i alpinist i , ki pa 
so to že pozabi l i . Stanje vodi do občutka, da so alpinist i nekaj drugega kot p laninc i in 
so tako odveč — celo do predloga, naj se organiz i ra jo po svoje. 
Al i smo res pozabi l i na vse, kar so o planinstvu in alpinizmu pisali Turna, Jug, Grego-
rin, Dular in še mnogo drugih? Stanje je včasih podobno nesporazumom po prvi sve-
tovni vojni , ko so si moral i alpinist i ustanovit i svojo organizaci jo — TK Skalo. Treba 
je poudari t i , da je današnja planinska organizaci ja tako celovi ta prav zaradi t ruda nek-
danj ih Skalašev in nj ihovih naslednikov, zato je ponavl janje napak nedopustno. Vedno 
in povsod je potrebno ne le t iho pr ik imavat i , ampak glasno poudar jat i , da je alpinizem 
kakovostni vrhunsko-športni in tudi eden od kul turnih viškov našega planinstva, pa naj 
ob tem kdo še tako t išči glavo v pesek. Odkr i to povejmo, da predstavl ja v tem 
okviru prosto plezanje in samohodstvo izreden napredek ne le v športnem, ampak tudi 
v et ičnem pogledu. 

Očitat i samohodcem, da so le od družbe odmakn jen i egoisti, ki so kot pr ipravnik i po 
nekaj vzponih postal i kar alpinist i in j im gre le za č im prejšnjo uveljavitev pri katego-
r izaci j i in v odpravah, kjer naj bi od jedal i mesto drugim, je res huda nevednost in še 
kaj. Nihče od pr ipravnikov v vsaj malo resnih odsekih nima dovol jenja za tako zahtevno 
in nevarno dejavnost, kot je samohodstvo. Vendar je ta ukrep predvsem pr i jate l jsk i sk lep 
in ne prepoved zviška, s kakršno nismo nikol i ničesar dosegl i . Ze precej let je za 
spre jem med alpiniste potrebno bistveno več vzponov kot nekdaj in je pr ipravniški 
staž podal jšan na tr i leta, izpit pa bistveno strožj i . Kategor izaci ja samohodstva nikol i 
ni upoštevala, izbira za odprave pa tudi ne. Posamezne odloči tve so bi le pravica in 
odgovornost samega vod ja odprave. 
Seveda sem zadnj i , ki bi želel spodbujat i samohodstvo. Treba pa je pogledat i tudi točne 
podatke o nesrečah, kar sem zbral in objavi l že pred leti. V zadnjih 20 letih se je smrtno 
ponesrečilo štirinajst samohodcev. Štirje od teh so bili pripravniki in zanesljivo niso 
imeli dovoljenja. Od drugih jih je bila velika večina le občasnih ali celo enkratnih samo-
hodcev. Pet se jih je ponesrečilo v zares težavnih smereh. Samo trije od vseh so se 
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j e nesreč izredno malo, saj gre tu za tako imenovano tehnološko prosto plezanje, 
pri katerem je tehnika varovanja še dost i bol j izpi l jena kot pri ob iča jnem plezanju. 
Al i torej res ni bi lo mogoče povprašati koga, ki ve o tem kaj več? Knj iga Hoja in 
plezanje v gorah vel ja za naš najbol jš i planinski učbenik, ne le po tehnični , ampak 
tudi po et ično-vzgojn i plati. Leta 1974 je Tine Mihel ič napisal od l ično poglavje o samo-
hodstvu, lani ok tobra pa je izšla že t ret ja izdaja, ki se lahko meri z najbol jš imi učbenik i 
v svetu in je res škoda, da je Planinska zveza Sloveni je še ni utegni la predstavit i in tudi 
v Planinskem vestniku še ni bi la omenjena. Poglejmo, kaj pravi : 
»Samohodstvo je naj težja, na jodgovornejša in najnevarnejša ob l ika a lp in is t ične dejav-
nosti. Lahko je moralno et ično na jbogat jše dejanje, saj pomeni zavestno vztrajanje 
v svobodi v najviš j i meri. Včasih je edina rešitev pri nesreči. Lahko pa je tudi sebično 
dejanje, saj samohodec ne misl i na to, da bi po morebi tn i nesreči ostala za nj im neiz-
polnj iva vrzel. Alpinist pleza sam, ker se je tako odloči l in ne, ker s lučajno nima 
soplezalca.« 
Vsaj t ist ih nekaj strani bi vel ja lo prebrat i in vprašati za nasvet t iste, ki so v uredniškem 
odboru revi je zadolženi za alpinizem, dati pa bi moral i besedo tudi neposredno prizade-
t im — akt ivnim samohodcem in prost im plezalcem. 
Samohodstvo in prosto plezanje sta k l jub vsemu dve od naravnih obl ik uvel javl janja, 
in samopotr jevanja, ki so č loveku samoumevne in logične, dokler bodo stale gore in 
živel i l jud je pod nj imi. Seveda pomeni navsezadnje tudi javno pr iznanje špor tnega 
uspeha in takrat te l judi zanosno imenujemo »naši fant je« in niso več družbeno premalo 
koristni »čudežni plezalci«. Priznajmo, da smo tudi drugi veseli, če se naše ime pojavl ja 
v časopis ju. 
Povejmo odkr i to, da je tudi p laninska organizaci ja v krizi in ni ravno lepo, da nekater im 
kaže s prstom ven iz svoj ih vrst. Postala je ogromna stara organizaci ja, ki je s svojo 
množičnost jo morda zajahala prehi t rega konja in bi morala predvsem č imprej naredit i 
č imveč, da bi bi la spet zanimiva za svoje člane. Planinci pot rebujemo predvsem več 
gora in ne gradnje novih poti in koč. Bodočnost je v mladih društvih, neugnanih od 
dobr ih načrtov, l jud je si žel i jo č imveč izletov v neznane gore, samostojnejše hoje po 
brezpot j ih, spog ledu je jo se s pr istopi na zasnežene vrhove in lahkimi plezalnimi smermi 
— z vsem, kar je še pred deset let jem vel ja lo za domeno alpinistov. Tu mladina pr iča-
kuje dost i od naše organizaci je. Tu se izkažimo in nam bodo same od sebe izpuhtele 
nepr i jazne misl i o prepovedih, prevent ivnem preusmer janju in preorganiz i ranju, ki ve je jo 
iz omenjenega članka. 
In še o Planinskem vestniku. Pred prvo svetovno vojno je bi l s impat ično narodnostno 
bojevit , med obema vo jnama je doživ l ja l vzpone in padce in je zaradi tega celo začela 
izhajat i od l ična revi ja Planinska matica. Po vojni se je Planinski vestnik st rmo vzpe-
njal. Z uredništvom poko jnega Tineta Or la je v petdeset ih let ih postal za današnje 
po jme izrazito a lp in is t ična revi ja, ki je bi la všeč vsem. (Zanimivo je, da se prav vsi 
p lezalc i in alpinist i kar tepejo za te stare številke.) Urednik sam je bil s svoj im 
neutrudnim spreml jan jem planinskih in a lp in ist ičnih novic in tokov doma in v svetu 
dvajset let naš najbol j razgledani planinec in alpinist, s tem pa tudi glavni usmer-
jevalec s lovenskega alpinizma. Zato ni čudno, da so v Planinskem vestniku izhajal i 
od l ičn i idejn i č lank i domač ih avtor jev in števi lne domače in tu je novice. Vse to smo 
vedno prebral i od začetka do konca (ali točneje, od zadnje do prve strani). Vsakdo je 
imel s icer takšno ali d rugačno planinsko in a lp in is t ično šolo, največkrat pomanjk l j ivo, 
saj nit i ni bi lo l i terature in tudi ne vzgojnega kadra, kar so starejš i večkrat nado-
meščal i s pretrdo roko, da bi j im ver je l i . Planinski vestnik pa je bi l ob tem nevsi l j iv, 
pr i jatel jski , vedno pr isoten in izredno l jub vzgoj i te l j in vzor. 

Po letu 1970 se je delo nakopič i lo , novice so zaradi skokovi tega razvoja alp in izma 
zamujale. Urednik ni imel dovol j pomoči , alpinist i pa so začel i pisati tudi drugam 
— v dnevno časopis je, ki je imelo več j i in hitrejši odmev. Vzporedno so se razvile 
1967 začete Alp in is t ične novice v dnevniku Delo, ki so pr inašale vedno več podatkov 
o alp in ist ični dejavnost i . Nj ihov urednik Franci Savenc je bil garač, s svoj imi organi-
zaci jsk imi ide jami daleč pred časom in med najbol j razgledanimi na tem področ ju . 
Seveda pa so Alp in is t ične novice prevzele le delček nalog Planinskega vestnika, saj so 
v dnevnem časopis ju lahko izhajal i le gol i športn i podatk i in je bilo nemogoče priča-
kovati, da bodo poleg dnevnišk ih novic tam tudi poglobl jeni č lank i o vzgoj i in g lob l jem 
pomenu planinstva in alpinizma. 
Vseeno so Alp in is t ične novice v času zastajanja Planinskega vestnika postale vedno 
pomembnejše za slovenske alpiniste in t reba je povedati , da je poleg h imala jsk ih uspehov 
prav nj ihova odmevnost povzroči la skokovi to povečanje zanimanja za alpinizem. Nji-
hov urednik je postal nesebični mentor našega alpin izma in je s svoj im de lom ustvar-
ja l videz, da je naš alp in izem dobro organiziran. 
Medtem je bi lo v Planinskem vestniku vedno manj idejn ih č lankov, zamude pri novicah 
so bi le vedno večje, vseeno pa so ga alpinist i še vedno obvezno naročal i in radi 
brali. V tem času so se v Alp in is t ičn ih novicah razbohot i l i števi lni podatki o vzponih, 
ki so pomeni l i vedno bol j golo nizanje števi lk in podobnega, novičarstvo pa tudi ni 



moglo pomenit i nekdanje nevsil j ive vzgoje Planinskega vestnika. Zato se je vedno 
bol j stopnjevala gola plezalska dejavnost, kjer so zaradi nove opreme in tehnike ter 
števi lnejš ih alpinistov in temel j i te jš ih t reningov začel i izstopati vedno števi lnejš i vzponi, 
vedno težje smeri, prosto plezanje, samohodstvo in (žal) tudi plezanje na čas. Vsega 
tega zaradi stalnih organizaci jsk ih kriz Komis i ja za alpinizem PZS ni mogla dovol j 
usmerjat i , nekaj je morda uspelo le podkomis i j i za vrhunski alpinizem, podkomis i j i za 
vžgejo in 1979 nastal im Alp in is t ičn im razgledom, namenjenim objav l jan ju gradiva, ki 
tako ali d rugače ni sodi lo v Alp in is t ične novice ali Planinski vestnik. Ob vsem tem se 
je v zadnjem času pokazalo, da so se v našem alp in izmu obdržal i predvsem tisti tokovi , 
ki so bil i resni, kvali tetni in pošteni sami do sebe. Vseeno je stalno poudar jan je šport-
nih rezultatov pomeni lo včasih tudi spodbudo v škodl j ivo pretiravanje. Ob tem smo 
začel i poudar jat i , da še zelo zaosta jamo za svetom in je t reba stor i t i še to in ono, 
smo s tem mladim postavl jal i c i l je, ki j im niso bil i dosegl j iv i nit i z n j ihovim časom 
nit i z razpoložl j iv im denar jem. Vsi so si pr izadeval i po več let in spoznali šele kasneje, 
da ci l j ni bil dosegl j iv (po drugi strani pa je tudi naše vel iko zaostajanje za svetom 
vprašl j ivo) in da so bil i opehar jeni . Ob naši s labi organiziranost i a lp in izma kot športa 
tudi najbol jš i pri nas n imajo položaja vrhunskega športnika, saj si morajo celo z gara-
njem pri nevarnih opravi l ih sami prislužit i denar, kar pri našem vrhunskem športu sicer 
n ikakor ni v navadi. Slovenski alpinizem mora na vsak način preseči organizac i jsko 
kr izo; s tem bodo c i l j i postali res dosegl j iv i , marsikaj s labega pa bo odpadlo. 
Nujno je potrebno, da Planinski vestnik spet prevzame idejno v logo v s lovenskem 
planinstvu in alpinizmu. Dejstvo je, da je v krizi. V letu 1982 ga je po dokaj točni 
oceni naročalo še sedemsto do t isoč alpinistov, kar je pomeni lo vsaj deset ino celotne 
naklade. Žal potem alpinist i niso več našli odgovorov na svoje žel je in pr ičakovanja. 
Z ene strani alpinizem s svoj imi špor tn imi uspehi in tudi kulturno vrednost jo ni bi l 
ustrezno in s is temat ično predstavl jen, čeprav bi imel vel iko povedati vsem planincem, 
to pa bi bil Planinski vestnik dolžan tudi zanamcem. Ob tem se je pojavi lo zgrešeno 
vprašanje ali je v revij i preveč alp in izma ali preveč planinstva, saj je za zanimivo, 
aktualno, strokovno in pestro vsebino vseeno ali je p laninska ali a lp inist ična. Vedno 
več je bilo pr i toževanja v pogovorih, na sestankih in celo iz drugih republ ik in tuj ine. 
Temu so s ledi le odpovedi. Za Planinski vestnik se je pojavi l žal j ivo omalovažujoč i vzde-
vek Planine (odmahnjen z roko) ali pa pr ipomba, da je s svojo enostransko usmer je -
nost jo v l i terarno revijo ster i lno nevablj iv. Poskušano je bilo vse mogoče, govor i lo 
se je že, naj bi šel od hiše, naklada pa je padla do 3300 izvodov, kar je daleč pod 
kr i t ično mejo. 

Ko sem povpraševal mnoge planince in alpiniste, navadne člane in funkc ionar je , vse pa 
zelo resne in aktivne, ali so vzeli v roke zadnjo števi lko Planinskega vestnika in prebral i 
prej omenjen i intervju, sem sl išal žalostne odgovore. Samo vsak peti ali še manj je 
glasi lo redno dobi l in ga tudi prebral. Vsi drugi so zanj izvedeli s lučajno, saj ga berejo 
šele mesec dni al i celo leto kasneje, izposojajo si ga pri p laninskem društvu ali v knj iž-
n ic i al i pa tudi ne, nekater i pa so ga čisto preprosto založi l i in zaenkrat ne vedo, k je 
je . Skoraj bi šel čisto neopaženo mimo nas. 
Pravzaprav se bo j im za našega dobrega starega pri jatel ja, da ga kmalu nihče več 
ne bo mogel vzdigni t i s tal. Zato sem prepr ičan, da sedaj nikakor ni čas za obziren 
odhod po prst ih iz bolniške sobe, čaka joč na žalostno usodo. Dolžni smo mu poma-
gati vsi — tudi z odkr i to in jasno besedo. 
Prepr ičan sem, da je zanj najbol j bistveno, da spet postane naše nevsi l j ivo idejno vodi lo 
in zgled v planinstvu in alpinizmu, zato je najbol j potrebna dopolni tev zasnove vse-
bine. Okrepi naj se skupina, ki bo v uredništvu neposredno zadolžena za alpinizem, 
celotna vsebina pa naj sloni na aktualnost i , s t rokovnost i , zanimivost i in pestrost i . Ob 
vsem tem pa imejmo pred očmi Dular jeve misl i — planinc i in alpinist i smo si podobni , 
naš ci l j pa je skupen, saj nas druži doživet je gora. r r a n r , p M f l . 0 xsx 

NA TEMO MALEGA INTERVJUJA O POMEMBNIH REČEH 
JANKO HUMAR 

Samohodstvo je najtežja, na jodgovornejša in najnevarnejša obl ika alp in ist ične 
dejavnosti . Lahko je moralno et ično najbogate jše dejanje, saj pomeni za-
vestno vztrajanje v svobodi v najviš j i meri. 

(Tine Mihel ič v osnovnem pr i ročniku alp in ist ične šole 
Hoja in plezanje v gorah) 

Deseta števi lka Planinskega vestnika ob jav l ja č lanek, ki meče precej čudno luč na 
sol i ranje in na stanje našega alpin izma nasploh. Vsakdo ima pravico do lastnega mne-
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vornikov, torej Mar i jana Krišl ja, urednika PV in Franci ja Ekar ja, podpredsednika PZS, 
pa imajo njune besede povsem drugačno težo, saj nastopata kot predstavnika naše 
planinske organizaci je. Ker č lanek namerno ali ne, podaja izkr iv l jeno sl iko našega 
današnjega alpinizma, menim da je prav, da se sl iš i tudi druga stran. 
Že sama uvodna predstavitev problema — sogovornika naj bi se pogovar ja la o problemu, 
ki je ta t renutek prisoten med mladimi alpinist i — je ponovno odkr ivanje Amer ike. 
Že bežen pogled po današnjem svetu, ali pa v zgodovino, bi nam pokazal, da solo 
plezanje — torej plezanje brez pri jatel ja, ki bi te varoval na drugem koncu vrvi — 
ni prav nič novega, da ni danes prav nič bol j razšir jeno kot včasih, da pa je že od 
vsega začetka neločl j iv sestavni del alpinizma. Trentarski lovci in vodnik i gotovo niso 
plezal i v navezah, vrv so j im prinesl i gospodje, ki j ih je bi lo t reba pel jat i v hr ib; 
Stanič, Turna, začetn ik i našega alpin izma oz. planinstva, so plezal i sami; za Juga 
je bi lo sol i ranje najvišje alp in ist ično dejanje, č o p je svoj steber preplezal sam, da se 
omej im samo na imena, znana vsakemu planincu. Če pa so današnj i solo vzponi 
težj i in vsestransko zahtevnejši od tistih v preteklost i , je to samo posledica normalnega 
razvoja. Ne smemo namreč pozabit i , da še ni mini lo deset let je, kar je bi la VI. s topnja 
def in i rana kot skrajna meja č loveških zmogl j ivost i , danes pa je ista težavnostna stop-
nja v prostem plezanju le še zadeva za začetnike. Sol i ranje je bi la vedno redka pt ica 
v alpinizmu, vedno pa je bi la in bo nekaj najbol j prv inskega v naši dejavnosti , t ist i 
najbol j odkr i t i fa i r play med č lovekom in steno, odraz t istega najbol j prvinskega gona 
v č loveku sploh, ki ga žene v stene, arkt ična prostranstva, čez oceane, pod n e b o . . . , 
in vsaka taka odprava je hkrat i odprava v g lobine lastne duše, iskanje č loveškega 
v č loveku, izzvana iz žel je spoznat i in dokazovat i se kot bi t je, ki je s svoj imi duhov-
nimi sposobnostmi zmožno naredit i nekaj več, ki se ne zadovol j i samo s standardiz i -
ranim obrazcem vsakdanjega živl jenja, ker l jubi svobodo. 

Tov. Ekar pr ične z obtožbo, da so solo plezalci l judje, ki s svoj imi dejanj i s t režejo le 
svoj im osebnim hotenjem. Sam res ne vidim, kaj bi le bi lo v osebnem hotenju narobe. 
Kdo pa pleza zaradi širših družbenih interesov? Kateri špor tn ik bi sploh zmogel tek-
movati, če ne bi izhajal iz osebnih hotenj ! Vsaka ustvar ja lnost je izražanje samega 
sebe in nobena družbena spodbuda ne bo mogla razviti t istega, česar v č loveku ni. 
Tov. Ekar pravi, da natančno ve, katere podrobnost i so potrebne za izvedbo smučar-
skega tekmovanja. Čudi me, da kot podpredsednik PZS o a lp in is t ičn i organiz i ranost i 
ne ve prav vel iko. Postati samostojen alpinist ni tako zelo preprosto, kot pravi on. 
Kr i ter i jev ne bi našteval, ker so znani in j ih vsakdo lahko najde v a lp in ist ičnem pravi l-
niku, poudar i l bi le to, da so interne zahteve posameznega alp in ist ičnega odseka 
lahko le st rožje in da v vel iko pr imerih tudi so, in da formalno izpolnjevanje pogojev 
še ne zadostuje, če kandidata ne štejejo za dovol j zrelega za prevzem odgovornost i 
do sebe in do drugih. Pa še nekaj : nihče ne more opravl ja t i a lp in ist ičnega izpita — 
teor i je, ki za jema ves spekter dejavnost i in znanj, ki nekomu omogoča jo č im bol jše 
poznavanje gorskega sveta, in prakt ičnega dela plezanja, reševanja in prve pomoč i — 
pred dopoln jen im 18. letom prav zato, ker se zavedamo teže odgovornost i , ki jo nekdo 
kot samosto jen alpinist prevzame. Po opravl jenem izpitu se alpinist seveda lahko od loč i 
tudi za solo vzpone, nihče mu tega ne more prepovedat i , vendar pa j ih tudi n ihče 
prav na noben način ne st imul ira. Po vel javni kategor izaci j i so solo vzponi čeprav 
so vel iko resnejši (govor imo seveda o resnih turah, ne o t ro jkah ali št ir icah) t ret i rani 
enako kot vzponi v navezi. To zavestno zapostavl janje solo plezalcev izhaja prav iz 
razloga varnost i , da bi t isti, ki se je nameni l v steno sam, plezal res izkl jučno iz svoje 
osebne odloči tve. 

Tov. Ekar si je oč i tno prizadeval predstavit i solo plezalce kot psihično labi lne oseb-
nosti, s icer si ne znam razlagati n jegovih pr ipomb o malomarnost i , pesimist ičnem raz-
miš l jen ju, ps ihološk ih razlogih in celo alkoholu. Če bi s lučajno sam kdaj poizkusi l 
okusi t i solo plezanje, potem bi gotovo vedel, da se z nerazčiščenimi osebnimi kon-
f l ikt i ne da plezati sam. V vsakem izmed nas je to l iko nagona po samoohrani tv i , da 
vsakdo ve kaj pomeni sol i ranje, zato je odloč i tev za zahteven solo vzpon zavestna 
odloč i tev skra jne svobode in skra jnega samoobvladovanja, ki si jo lahko pr ivošči le 
f iz ično, predvsem pa psihično izredno pr ipravl jena osebnost in zato se še zdaleč ni 
bati, da bi se ta dejavnost preveč razširi la. 

Kategor ične zahteve tov. Ekar ja o prepovedi solo plezanja in preventivni preusmeri tv i 
solo plezalcev me zelo spomin ja jo na zakon o miš l jen jsk ih del ik t ih oz. na odnos t ip ič-
nega b i rokratskega predstavnika naše družbe do t ist ih, ki mis l i jo s svojo glavo. Zal 
je pri nas še vedno vel iko l judi, ki si vizi jo brezkonf l ik tne skupnost i predstavl ja jo 
s prepovedovanjem vsega, kar je drugačno. Skrb za ž iv l jenje solo plezalcev je le pesek 
v oči . Če bi bi la ta skrb resnična, obstaja jo mnogi, bol j konstrukt ivni načini, kako 
povečat i varnost solo plezalcev, kot pa je prepoved, s katero v nobenem pr imeru 
ne bi dosegl i nameravanega učinka. Vsak dan umreta na s lovenskih cestah dva izmed 
majhnega števi la Slovencev, kar nas je, pa se to zdi vsem samo po sebi umevno in 
n ihče ne zahteva, da bi vožnjo z avtomobi lom prepovedal i . In če l jud je ostaja jo brez-
brižni ob tak ih zadevah, ki so vsem blizu, ne v id im prav nobenega razloga, zakaj bi se 539 



moral i razburjat i zaradi nevarnosti solo plezanja, o katerem vel ika večina nima nit i 
najosnovnejše predstave. In končno so solo plezalci dovol j zrel i l judje, da takega skrb-
ništva ne potrebuje jo. 

V t ret j i točk i svoj ih zahtev govori tov. Ekar o alpinizmu kot o dejavnost i , ki se odda-
l juje od družbenega živl jenja, namesto, da bi se z nj im tvorno povezal. Kakšno naj bi 
bi lo družbeno pol i t ično povezovanje a lp in izma z našo skupnost jo si ne predstavl jam 
— morda bi moral i povprašat i Ki ta jce, ki so pod vrhom Everesta spreje l i novega člana 
part i je in z zmagovi t im vzponom izbojeval i še eno zmago nj ihove revoluc i je? Jaz 
menim, da se alpinizem v nasprot ju s tem, kar govori tov. Ekar, podružbl ja. V starih 
t rad ic ionaln ih časih, je bil a lpinizem dejavnost predvsem intelektualne elite, ki mu je 
nadela svetniško avreolo poduhovl jenost i , moralne super iornost i nad osta l imi šport i . 
Danes se z a lp in izmom lahko ukvar ja vsak, ki ima dovol j žel ja v sebi — morda je 
malo manj vel ik ih besed, zato pa vel iko več dejanj — s kategor izaci jo pa smo se 
vk l juč i l i v enoten sistem vseh jugoslovanskih športn ikov in alpinizem uradno opredel i l i 
kot vrhunski šport. Udarniške akc i je , ki se j ih spomin ja tov. Ekar, pa so v večini 
s lovenskih alp in ist ičnih odsekov še vedno pravilo. 

Za kategor izaci jo smo se od loč i l i zato, ker je bi la to edina pot, ki nam je pr inesla 
to l iko drobt in ic z mize družbenih sredstev, da še lahko organizirano obsta jamo. Drug 
razlog pa je v tem, da danes vsak alp in ist ični dosežek, ki v mednarodnem meri lu 
še kaj pomeni, zahteva prav to l iko t reninga in pr iprav kot vrhunski rezultat i katerekol i 
druge športne panoge. Od Kr ižaja npr. n ihče ne zahteva, naj hodi na udarniške akc i je , 
naj tepta proge, postavl ja kole, naj si sam kupuje opremo, p lačuje prevoze, spi v spal-
nih vrečah in živi od konzerv. Mi pa moramo vse, kar je v zvezi z a lp in izmom, delat i 
sami, nobenih st rokovnjakov nimamo, ki bi nam pomagal i , sami si kupujemo opremo, 
vse vzpone, razen največj ih odprav, f inanc i ramo sami pa tudi pri zadnj ih ne gre brez 
soudeležbe, ukvar jamo se z nevarnimi v iš inskimi deli, da lahko plezamo in živimo, 
ob vsem tem pa bi moral i nosit i štafete, hodi t i na udarniške akc i je , pr ipravl jat i drva za 
zimo, gradi t i bivake ipd. Al i se tov. Ekar zaveda, da smo čisto navadni l judje, ki morajo 
trenirat i vsak dan ob rednem delu ali študi ju, ob družinah in delu na zeml j i , da imamo 
zaradi naše dejavnost i stalne mater ialne probleme, neurejene živ l jenjske razmere, ker 
smo čas in sredstva, ki so j ih naši vrstnik i nameni l i osebnemu standardu, mi nameni l i 
a lpinizmu. Ob vsem tem, pa se moramo v sistemu naše telesne kulture bori t i še prot i 
naši mat ični organizaci j i , ki z iz javami kot je izjava tov. podpredsednika Ekarja, da 
vel ja in bo vel ja lo, da je plezalstvo, alpinizem hobi, rekreat ivna dejavnost, ki se odvi ja 
v prostem času, sprot i podira vse, kar skušamo gradi t i v pr izadevanju za nekim nor-
maln im pr iznanjem naše družbe, ki jo končno dovol j častno predstavl jamo v svetu. 
Meni osebno ni žal t ruda, ki ga vlagam v alpinizem, ker je to ena izmed dejavnost i , ki 
mi osmiš l ju je živl jenje. Jasno mi je, da bodo šport i , ki polni jo stadione, k jer se spro-
ščajo množice, ki bi sicer lahko izražale svoje nezadovol jstvo na ul icah, vedno imel i 
prednost pred alp in izmom, težko pa prenašam, da tisti, ki bi moral i vedeti , kol iko t ruda 
v lagamo v našo dejavnost, pravi jo, da smo rekreativci. Zaradi takega odnosa in nepo-
znavanja vrhov PZS do nas, se dogaja, da alp in izma sploh ni med šport i , naštet imi 
v nacionalnem programu razvoja telesne kulture v Sloveni j i , imamo pa vse pogoje, da 
bi postal i pr ior i teta. Tu je področ je , kjer bi naši planinski funkc ionar j i res lahko nekaj 
naredi l i , pa nam mečejo le polena pod noge. 

Ni mi čisto jasno, kaj je tov. Ekar misl i l s plezalstvom — ver jetno prosto plezanje in 
plezanje ledenih slapov. Pravi da se plezalstvo oddal ju je od t rad ic iona lnega a lp in izma 
in da izgubl jamo temel j razvoja. Misl im, da ni potrebno posebej poudar jat i , da je 
oddal jevanje od izhodišča edina pot napredka. Tudi mi smo podobno kot nekoč smu-
čar i ja, prišl i do točke, kjer se je potrebno special iz irat i , če hočeš še napredovat i . 
Vzponi v Himalaj i , prosto plezanje ali pa smučanje sten, da naštejem le tr i možnost i , 
vsaka izmed teh obl ik a lp in ist ične dejavnost i zahteva speci f ične priprave in nemogoče 
je, da bi se nekdo ukvar ja l z vsem in bil povsod nadpovprečen. To pa še ne pomeni, 
da izgubl jamo temel j razvoja, saj vsi vemo, od kod izhajamo. Izjave nekater ih naših 
najbol jš ih alpinistov, da smo plezalci , ne pa tisto, kar naj bi obsegal t rad ic iona ln i 
po jem alpinista pa izhajajo iz dejstva, da je vedno več ja večina akt ivnih alpinistov 
prepr ičanih, da PZS, ki bi morala podpirat i naš razvoj, delu je v d iametra ln i nasprotn i 
smeri in da Franček Knez npr., n ima prav nobenega razloga, da bi s ponosom poudar-
jal pr ipadnost organizaci j i , ki se spomni »naših fantov« samo takrat, kadar ji to pr ide 
prav. Tist i še živeči, ki so gradi l i zgodovino našega alpinizma, pa bi si namesto 
s poudar jan jem svoje pomembnost i z malce več j im razumevanjem zahtev časa, pri-
dobi l i vel iko večje spoštovanje mlade generaci je. Žal je svetl ih iz jem zelo malo. 
Proti koncu interv ju ja tov. Ekar omenja odprave in tudi tu so bile n jegove t rd i tve 
zgrešene. Šolo plezanja ni bi la še nikol i vstopnica za odprave, v nobenem razpisu ni 
obsto ja lo kot kri teri j , vel ikokrat pa se je tudi na odpravah pokazalo, da je solo 
plezalec lažje preživel ekstremno s i tuaci jo, kot tisti, ki to ni bil. V trdi tvah, da nam 
Slovencem še ni uspelo spravit i na pot ekspedic i je , ki bi imela urejeno vse potrebno 



glede opreme, denar ja in formalnost i , je s icer zrno resnice, res pa je tudi, če bi čakal i , 
da bi se vse uredi lo kot bi bi lo treba, nit i ena naša odprava ne bi v idela Himalaje. 
Če torej poskusimo potegnit i bistvo iz intervjuja, izstopata dve stvari in s icer: 
— brezpogojno prepovedat i solo plezanje, 
— izločit i plezalce izven okvira alpinizma. 
Ali sta se sogovornika vprašala, kdo bi potem sploh še ostal v a lp in izmu? Samo še 
častni člani, ki j ih je v obsto ječ i p laninski organizaci j i že več kot dovol j . In kaj 
tov. Ekar ponuja kot a l ternat ivo: 
— delo v alpinist ičnih organizaci jah, ki bi tako prečiščene postale popolnoma jalove, 
ker ne bi bi lo več nikogar, ki bi plezal, 
— perspekt ive cenjenih družbenih delavcev, kar pa je še slabše. Misl im, da nas je 
krizna gospodarska si tuaci ja, v kateri smo se nič krivi znašli tudi mi, ki n imamo prav 
nobene zveze z mi l i jardami dolga, pr ipe l ja la vsaj do spoznanja, da bi prav lahko oz. 
še lažje živeli brez velike večine tako imenovanih cenjenih družbenih delavcev. Pojma 
ustvarjalnost in b i rokrac i ja pač nikol i nista šla skupaj. 
Za konec bi si pr ivošči l še pr ipombo o PV. Ni mi jasno, zakaj urednik ni povabi l na 
pogovor katerega izmed znanih akt ivnih solo plezalcev, če je hotel predstavit i to zvrst 
alpinizma. Tako malo je t ist ih, ki se s tem ukvar ja jo, da res ne bi smel imeti proble-
mov. Deset let nazaj, ko sem sam začel s prvimi koraki v alpinizmu, smo bi l i vsi 
a lp in ist i naročeni na Planinski vestnik. Danes smo samo še tisti, ki ne moremo pre-
magati svoje čustvene navezanosti na to revi jo, od mladih pa se nanjo ne naroča 
nihče več. Nad tem dejstvom bi se moralo uredništvo temel j i to zamisl i t i . Nobena 
reklama, nobeno poročanje o vsebini PV v Alp in is t ičn ih novicah, ki je vedno brez 
najmanjšega kr i t ičnega pristopa, ne bo ustavi lo umiran ja revije zaradi bolezni, ki se 
j i pravi staranje. Več alpinistov že pozna tuje revije kot pa PV, saj v nj ih najdejo vse, 
česar nam PV ni več sposoben ponudit i , ker ga je povozil čas. Naša revija pa še vedno 
t išč i glavo v pesek in ver je tno misl i , da današnja mladina nima prav nobenega smis la 
za prave vrednote. 

Februar ja meseca 1983 sta Nejc Zaplotn ik in Janez Bizjak s svoj imi pr ispevki v Nedel j -
skem dnevniku povedala in dokazala, da so bil i alpinist i vedno začetniki , goni lna si la 
in v lečni konj i naše planinske koči je. Vsa dejstva, ki sta j ih takrat naštela, ve l ja jo še 
vedno. Dodal bi še to, da je prosto plezanje v tem kratkem času doseglo magično mejo 
X. stopnje, festival i a lp in ist ičnega f i lma pa so pokazal i , da tudi na kul turnem področ ju 
naša ustvar jalnost prav nič ne šepa. Intervju objav l jen v PV je poleg zavajanja in neres-
n ičnega predstavl janja našega današnjega alpin izma jasno pokazal tudi to, da smo 
PZS nepotrebni . Zato bi zakl juč i l z Nejčevo misl i jo, ki je danes še bol j aktualna kot 
t is tega februar ja, ko sem jo prebral : »Če planinc i v koči j i misl i jo, da konj i d i r j a jo 
prehitro, j ih izvolite, izprezite! Dir ja l i bodo le še hi treje in bol j lahkotno, koči ja pa bo 
obstala.« 

Prosto plezanje: 

PRVO MEDNARODNO PLEZALSKO TEKMOVANJE V BARDONECCHII 

Medtem ko se v nekaterih sosednj ih državah — na primer v Franci j i — že dal j časa 
zelo resno ukvar ja jo s plezaiskimi tekmovanj i , je bilo o tem v Švici sl išati le malo 
razprav in zaostrenih stal išč na obeh straneh. Kl jub temu je mogoče ugotovit i , da je 
prav Bardonecchia vso zadevo pot isni la v središče javne pozornosti. Odzivi na to 
tekmovanje so namreč v Švici segal i od pr ičaku joče zadržanosti vse do od ločnega 
in načelnega odklanjanja. 
Toda karkol i si o tem pač misl imo, plezalska tekmovanja so tu. V času od 5. do 
9. ju l i ja 1985 se je udeleži lo prvega mednarodnega plezalskega tekmovanja v Bardo-
necchi i skoraj 120 plezalcev iz osmih držav. Po iz loči ln ih nastopih se je lahko udeleži lo 
glavne tekme, ki je bi la v soboto in nedel jo, le 60 plezalcev. Pred števi lnim obč instvom 
je moral vsak tekmovalec preplezati št i r i smeri, ki j ih dot le j ni poznal. Naj lažja smer 
šeste težavnostne stopnje, je bi la zavarovana od zgoraj , tr i preostale smeri z zavaro-
vanjem od spodaj pa so segale od gorn je sedme do gorn je osme težavnostne stopnje. 
Zaradi vel ike izenačenosti tekmovalcev so organizator j i odstopi l i od predvidenega 
točkovanja in se odloč i l i za mer jen je in seštevanje časov, ki so ga potreboval i za vse 
smeri skupaj. Najbol jš i in s tem tudi najh i t re jš i je bil Štefan Glovvacz iz Nemči je. 
Plezalk je bilo le osem; zmagala pa je Francozin ja Catherine Destivel le pred Švicarko 
Luiso Jovane. Obe sta zmogl i tudi zanju naj težavnejšo nalogo, in sicer drugo smer 
v moški konkurenci v območ ju 8 do 8 + . Na koncu je bilo, poleg precejšnj ih vsot 
v denar ju , neskončno vel iko nagrad še zlasti v plezalski opremi. K l jub vse oč i tne jš i 
profesional izaci j i prostega plezanja, pa ostaja jo denarne nagrade dokaj skromne, tako 
da ni nit i misl i t i na to, da bi bi lo mogoče živeti zgol j od tega športa. 
(Povzetek po poroči l ih v švicarski revi j i Die Alpen, 9/1985.) M. A. 



VREME IN SNEŽNI PLAZOVI* 
dipl. ing. met. TOMAŽ VRHOVEC 

Zima 1983—1984 je bila v visokogorju ena najbolj sneženih v zadnjih letih. 
Snega je bilo obilo, snežna odeja pa je ležala še dolgo v pomlad; na Kre-
darici je sneg skopnel šele sredi julija. V pričujočem prispevku obravnavamo 
vreme z intenzivnimi snežnimi padavinami v zadnjem tednu februarja 1984. 
V naših gorah je tedaj zapadlo do meter in pol snega, novina se je obilno 
plazila, več plazov ie pridrlo do dolin in ogrozilo ceste in druge komuni-
kacije. 

Namen tega prispevka je v ugotavljanju sovpadanja vremenskih faktorjev 
(temperature, vetra, višine snega) s pojavom snežnih plazov. 

Med 10. in 20. februar jem se je nad pretežnim delom srednje in vzhodne Evrope ter 
nad Balkanom ustal i lo obsežno področ je visokega zračnega pri t iska. Prevladujoči 
severovzhodni vetrovi so nad naše kraje dovajal i hladen zrak, tako da je bi lo pri nas 
mrzlo, po vt isu lepo vreme. V viš j ih legah je bi lo več inoma jasno, po kot l inah in 
nižinah pa se je zadrževala megla. V tem obdob ju se je snežna ode ja ustali la, na 
površini se je zaradi ta l jen ja in vetra izobl ikovala skor ja , ki je v viš j ih predel ih 
— nad 2000 m — držala težo človeka, nižje pa se je predirala in lomila. 
Proti koncu druge dekade v februar ju se je vremenska s i tuaci ja začela spreminjat i . 
Področ je v isokega zračnega pr i t iska se je umakni lo proti vzhodu. Nad skora j vso 
Evropo se je začela ugrezati v iš inska dol ina, nad zahodnim Balkanom in Alpami 
so prevladoval i zahodni , jugozahodni vetrovi ; z nj imi je začel dotekat i top le jš i zrak. 
Prvi f rontalni val je dosegel naše kraje 22. februar ja. Središče c ik lonskega sistema, 
na katerega je bi l vezan ta val, je bi lo še nad Bri tani jo, v naslednj ih dneh pa se je 
središče akt ivnost i preneslo v Sredozemlje. Cik lon nad Ti renskim in Jadransk im mor-
jem se je t r ikrat regeneriral , f rontalna cona pa je pet dni valovi la prek naših krajev. 
24. februar ja se je v iš inska dol ina nad Sredozeml jem odcepi la, c ik lon nad Alpami in 
severnim Sredozeml jem je bil opazen do višine 300 mb, to je do pr ib l ižno 9000 m. 
Cik lonski proces je bil akt iven št ir i dni, naj izrazitejši je bil v noči od 25. na 26. februar, 
nad postajo Videm (Udine) so med viš inama 1500 in 5500 m nameri l i jugo- jugozahodnik 
s h i t rost jo čez 100 km/h. Zaradi močnega vetra, ki je v debelem sloju atmosfere usmer-
jal gmote vlažnega zraka skoraj pravokotno na smer grebenov naših Alp. Tako so se 
na f rontaln i površini povzročene padavine še okrepi le. V spodnj ih plasteh atmosfere 
se je zrak moral zaradi »ugodne« smeri vetra prisi lno dvignit i , tako se je ohladi l in 
iz loči le so se oblačne kapl j ice, snežinke, ki so padale iz v iš j ih oblakov, na svoj i poti 
skozi niž je ležeče oblake, ki so nastali zaradi orograf i je, na račun drobnih ob lačn ih 
kapl j ic odebel i l in tako povzroči le, da je predvsem na prvi gorski pregradi — gledano 
iz smeri vetra, torej od JZ — zelo obi lne snežne padavine. Prvo pregrado predstav-
l jajo grebeni Kaninske skupine, Bohin jsk ih gora, de loma še Tr iglav, drugo pregrado, 
vzdolž katere je proces orografske okrepi tve padavin dost i manj izražen, pa sestavl jajo 
Karavanke in Kamniške Alpe. 

Temperatura zraka je bi la malodane ves čas padavin stalna. Na višini 2500 m — Kre-
dar ica — okol i 10° C, 2000 m — Kanin okol i — 7 ° C, 1500 m — Krvavec, Komna okol i 
— 5° C, na višini okol i 1000 m pa — 2 ° C. 26. februar ja se je zrak ogrel za dve do tri 
stopinje, že čez dan pa se je temperatura spust i la na začetne vrednost i . Najmočnejš i 
pr izemni vetrovi so bi l i v noči od 25. na 26. februar, smeri pa so bile neenotne, odvisne 
predvsem od vpl ivov terena. Snežilo je na skoraj vseh postajah malodane štir i dni 
neprestano, z intenzitetami — od zmerno do močno, 27. februar ja čez dan pa je povsod 
prenehalo snežit i . Večina postaj je poročala, da je snežna odeja rahla in nespri jeta. 
S spremin jan jem višine snežne ode je pa je bilo takole: Prvi dan sneženja (meritve 
snežne ode je so vsak dan ob 7.00, meri se višina novega snega in skupna višina 
snežne odeje) torej 23. februar ja do 7.00, je na vseh postajah zapadlo od tr i do 10 cm 
snega. Drugi, t ret j i in četr t i dan je na postajah prve pregrade (Kredar ica, Kanin, 
Predel, Komna) padlo po 30 do 60 cm novine; največ — 80 cm je v 24 urah zapadlo 
snega na Kaninu, 26. februar ja. Na postajah druge pregrade (Krvavec, Jezersko, Lju-
belj) je nametlo vsak dan po 15 do 25 cm novega snega. Višine novega snega so 
zapisane v tabel i . 

• Gradivo je avtor predstavil na X. Dnevu varstva prod snežnimi plazovi, 12. januar ja 1935 v Poljčah 
na Gorenjskem. 



Tabela 1: Višina snežne odeje 22. in 28. februarja 1984 ter vsota višin novega snega 
med tema datumoma za deset postaj, kjer merijo debelino snežne odeje (vse višine 
v cm) 

Postaja H 22 H 28 H 28—H 22 Hnov 

Kredar ica 250 410 160 197 

Rudno pol je 172 262 90 X 

Komna 180 317 137 158 

Vršič 181 320 139 161 

Rateče 64 173 111 114 
Kanin 230 410 180 235 
Predel 142 280 138 153 

Ljubel j 51 105 54 55 

Jezersko 48 94 46 72 

Krvavec 110 190 80 80 

Tabela lepo kaže razl ičnost dveh padavinskih režimov — prva in druga pregrada, saj 
znašajo razlike v skupnih višinah novine za postaje s pr ibl ižno enako nadmorsko 
viš ino: Komna — Krvavec 78 cm, Predel — Ljubel j 97 cm. Razlike med vsoto višin 
novega snega in skupno višino snežne ode je po koncu obdobja padavin, so največje 
pri najv iš je ležečih postajah (Kredar ica 37 cm, Kanin 55 cm), pri teh je vzrok »pri-
manjk l ja ja« veter, ki je odnesel del snežne ode je ; pri postajah, ki so v zavetrnih legah 
pr imanjk l ja ja skoraj ni. 
Na postaj i Jezersko je vel ika razlika zaradi v isokih temperatur 27. in 28. februar ja , 
tako da se je tam snežna odeja že začela sesedati. Natančnejši pregled spremin jan ja 
višine snežne odeje na postajah Kredar ica, Komna, Predel in Krvavec pr ikazuje sk ica: 
Zanimivo je tudi spremin jan je g lob ine prediranja snega v obravnavanem obdob ju . 
Zaradi izpostavl jene lege na postaj i na Kredar ic i , k l jub obi ln im snežnim padavinam po 
30 do 50 cm na dan, g lob ina prediranja ni bi la nikol i več ja od 30 cm; za ostale bol j 
zavetrne postaje se je g lob ina prediranja 27. februar ja ustal i la na pr ib l ižno 50 cm, 
le na Kaninu 80 cm. 
Prve snežne plazove so v obravnavanem obdob ju opazi l i na Kaninu že 24. februar ja , 
potem ko je zapadlo okol i 60 cm novega snega, 25. februar ja so o plazovih poročal i 
s Predela, 26. februar ja pa malodane z vseh postaj. Poleg naštetih plazov v v isokogor ju 
nad mejo naselitve vel ja posebej omenit i nekaj plazov, ki so ogrozi l i l judi in komu-
n ikac i je : 
— plaz na C postaj i Kaninske ž ičnice, 
— plaz pod Stolom, 
— plaz na cesti E 94 pod Ljubel jem (Šegula, PV 1984, str. 550, 551), 
— plaz na smučarsk i progi skozi Žagar jev graben: plaz se je sproži l na poboč ju 
Mirn jaka in je v dolžini čez 100 m do tr i metre na debelo zasul novi del smučarske 
proge nad Ukancem, kakih tr isto metrov od spodnje postaje ž ičnice na Vogel, 
— plazovi pri vasi Soča v Trent i : cesto Bovec—Trenta je zasulo več plazov izpod 
Bavškega Gr intavca; obseg plazov je bi l manjši kot v katastrofalni zimi v začetku 
sedemdeset ih let, 
— plazovi med Strmcem in prelazom Predel: izpod Mangarta je po grapah pr idr lo 
nekaj manjših plazov in zatrpalo cesto; na i tal i janski strani je bi la cesta močne je 
zatrpana. 
Nekaj teh plazov (pod Ljubel jem, na smučarsko progo Žagar jev graben) je bilo po 
obsegu in po kol ič in i snega vel ikanskih in le srečnemu nak l juč ju se je t reba zahval i t i , 
da niso ter ja l i žrtev. 
Plazovi so se proži l i več ali manj na območ j ih , kjer je veter — jugozahodnik — odlagal 
sneg, plazovi sprva kložastega snega, pa so v niž j ih legah s seboj potegni l i še vel ike 
kol ič ine svežega snega. Zaradi vel ik ih v iš inskih razlik — in zato tudi vel ik ih hi t rost i 
plazovine in množine snega — je plazovina s seboj nosi la mnogo t rdn ih predmetov, pred-
vsem les, manj kamenje, saj je bi la stara snežna ode ja več inoma tako trdna, da plazovi 
niso prišl i do tal. 
Za odstranjevanje večine plazov s cest so zadoščala rut inska sredstva, (plugi, freze) za 
odstranjevanje plazov na Cesti E 94 in v Zagar jevem grabnu pa so moral i uporabi t i tudi 
težko mehanizaci jo. 
O povezavi med meteorološkimi faktor j i in pojavom snežnih plazov lahko na podlagi 
š tudi je padavinske s i tuaci je za konec februar ja 1984 zapišemo: 543 
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Spreminjanje višine snežne odeje na postajah: I — Kredar ica, II — Komna, I I I — Predel, 
IV — Krvavec med 20. 2. in 10. 3. 1984 

— na g ladkih poboč j ih , poprej na debelo zasneženih, je 30 do 60 cm snega dovol j 
za katastrofalne plazove, 
— pri 100 cm novine se plazovi vsesplošno trgajo, ne glede na podlago, naklon in 
na poraščenost, 
— močni vetrovi krepi jo snežne padavine, hkrat i prenašajo sneg, tako nastale klože 
največkrat proži jo plazove več j ih razsežnosti, 
— z vsesplošnim proženjem plazov je sovpadala tudi otopl i tev zraka za dve do tr i 
stopinje, četudi so temperature ostale pod lediščem. Če bi padavinskemu obdob ju 
po 28. februar ju s ledi la izrazitejša odjuga, bi bi l i plazovi gotovo obsežnejši , 
— med sneženjem in takoj po njem moramo uporabi t i razl iko med skupno višino snežne 
odeje in vsoto akumulac i j novine kot meri lo za zakloženost snežne ode je na nekem 
področ ju in s tem za meri lo nevarnosti snežnih plazov svežega snega. Ta povezava 
vel ja, dokler se snežna ode ja ne začne sesedati , 
— če torej že l imo dobro predvidet i snežne plazove, moramo poznati veter, množino 
padavin in temperaturo. 

SNEG NA KILIMANDŽARU 
DEN CEDILNIK 

Nekoč davno je drhtela vsa prostrana pokrajina. 
Stresali so jo potresi, ki so votlo bobneli v globini zemlje. Razpirali in zapirali so dolge 
razpoke brez dna. Beli, rumeni in rdeči ognji so žareli na vseh straneh, presvetljevali 
so mračno pokrajino. Nebo je bilo težko od prahu in par, razsekano z ostrimi belimi 
bliski in grmenjem. Nad opustošeno deželo so se vlekli strupeni plini. Vroč pepel se je 
vsipal skozi strele in na debelo prekrival tla. Temno rdeče reke lave so se počasi 
in lenobno razlivale v ravnino — kako gosta in voljna, neustavljiva in zavratna je lava, 
ko se plazi po pobočju. 



V ognjemetu žarečih skal so nekje iz notranjosti zemlje bobneče rasle gore. Prodirale 
so na površje in se razlivale, njihove korenine so segale globoko v žarečo zmes. Eden 
od ognjenikov je rasel najhitreje. Drhteče se je širil in dvigal v nebo, da je lava iz 
razbeljenega kraterja kipela ter se zažirala vedno dlje v ravnino. Prerasel je vse gore 
na veliki celini. Visoko ga je izbruhala zemlja. 
Nekoč, mnogo pozneje so se tla umirila. Beli, rumeni in rdeči ognji so se počasi sese-
dali sami vase, v svoja peklenska žrela. Nebo se je vedriio, nekega dne je skozi meglo 
in prah posijalo medlo sonce. Le steber črnega dima se je še dolgo dvigal iz gore; 
veter ga je razpotegnil, da je lebdel čez prostrane stepe prav tja do obzorja. V hladnih 
dnevih je namesto pepela začel naletavati bel sneg. Prekril je mrzel, tih krater in pobe-
lil črna pobočja vulkana. Čez stene so se obesili debeli ledeni odlomi. Gladke, steklene 
stene so razpokale, oblikovali so se skalni stebri in globoke grape. Tihi seraki so 
včasih hrupno, kot lava zdrveli v dolino. 
Gora se je obdala z oblaki in z vencem džungle, polne temnih senc in neznanih glasov. 
Kadar se oblaki razmaknejo, se nad čredami v vroči savani zablešči vrh velikanske 
piramide. 
Nekega vročega zimskega dne sta prišla pod južno steno plezalca. Dolgo pot sta 
prehodila do gore. Prvi dan sta globoko brodila po požrešnem džungelskem blatu in 
mimo zadnjih dreves, ogrnjenih z do tal padajočimi zelenimi mahovi, prišla do pustih 
rjavo sivih pobočij. Kot bi odstrla zavese in stopila na mesec. 
Ure in ure sta hodila po rjavo sivem pesku in prečkala neštete neslišne sledi neznanih 
živali. Vseskozi sta iskala tanko modro črto, vrisano na zemljevidu. Vendar, vode ni bilo 
nikjer. Njune gumijaste sledi so se pomešale z živalskimi, palice so mehko prebadale 
tla. Žejna sta bila. Ledeniki pa so bili še daleč, nekje visoko za peščenimi robovi. 
Včasih je leden odlom zdrvel čez steno; ustavila sta se in poslušala zapoznelo grme-
nje. Koliko ton vode. Težki krošnji sta se vzpenjali preko glave. S počasnimi, drsečimi 
koraki sta stopala po pokrajini. Astronavta na mesecu. Stena pa kot da je rasla in se 
oddaljevala. Povsod je bil prah in štiriprstni sledovi. Sivo rjava barva se jima je zažrla 
v razpoke na ustnici, v izsušeno grlo in nekam globoko v misli. 
Pogosto sta se ustavljala in molče gledala lesketajočo goro. 
Tako sta prehodila vso dolgo pot do bele piramide. Na večer drugega dne, je bila 
pred njima samo še stena. 
In tik pred nočjo sta pod previsnim skalnim odlomom vendarle našla tanko plast novega 
snega. Z žlico sta sneg previdno nastrgala v posodo, skuhala juho in jo skupaj 
s peskom hlastno popila. Prižgala sta svečo. Po previsni steni sta se v rahlem vetru 
spačeni pozibavali njuni senci. Butara dračja, ki sta jo nalomila spodaj ob izsušeni 
strugi, je glasno zaprasketala. Prijetno jima je bilo. Strgala sta pijačo po tleh, pila 
sta sneg s temnim vulkanskim peskom in strmela v čudno jasno nebo z Južnim križem 
na jugu in Velikem vozom na severu. Vesolje polno belih meglic in črnih lukenj. 
Visoko na pobočju je zopet žarel ogenj. In ploščate skale, s katerimi sta ga obložila, 
so od vročine glasno pokale. Kot nekoč davno. 
Potem sta v spalnih vrečah sanjala o vsemogočem. O veliki lobanji kaferskega bivola 
spodaj na začetku poti, pa o štiriprstnih lisastih psih, ki lovijo v krdelih: napadajo 
tudi največje živali, so ju svarili; zelo so nevarni, žrtev zasledujejo toliko časa, da 
omaga, menda pridejo čisto pod vrh gore, ko iščejo plen, celo v sam krater, velike 
gobce imajo in dolga okrogla ušesa ... Sanjala sta o težki nošnji čez lunino pokra-
jino, prepredeno s tihimi sledovi, Hemingway s puško v roki se je za hip ustavil 
ob dogorevajočem ognju; zaradi psov, jima je pojasnil in pomignil na puško, ogenj pa je 
zamiral, skale so se ohlajale in utihnile, sveča je trepetajoče potonila sama vase. Vulkan 
je ugašal. 
Lisasti hijenski psi pa so ju neslišno obkolili. Polno žarečih oči v temi. Morda so bile 
to le zvezde na čistem nebu, ali luči mesta Moshi skoraj štiri tisoč metrov nižje med 
oblaki. 
In širokorogi kaferski bivol je strmel z neba s temnimi, votlimi očmi, s črnimi luknjami. 

Še pred jutrom sta v pozni mesečini odšla naprej po mesecu. Našla sta prehod čez 
skalno steno, spustila sta se v široko krnico, premlela strmo melišče in po nekaj 
urah zaplezala v sneg in led. Orjaške ledene sveče so visele z gornjih robov stene. 
Vedno pogosteje sta jih zaskrbljeno pogledovala. Kakih šesto metrov nad njima so 
bile, uperjene naravnost nanju — ostra masajska kopja, lesketajoča v soncu. Dereze 
so se zapičile v ognjenik, v trd ekvatorijalen sneg. Ta je prav tako bel in bleščeč kot 
sneg nekje na dolgem grebenu Grintavca, prav tako hladen in brezbarven v senci, kot 
oster napihan rob v pobočju himalajskega vrha, pa vendar se zdi drugačen — kot bi 
ga nekdo naribal in posul po steni. 



Vedno manj sta se pogovarjala, ko sta se srečevala na stojiščih. Kot dva tujca sta 
prihajala vsak s svojega planeta, se bežno spogledala in komaj kaj spregovorila. 
Omamna strast ju je prevzela, hlastna želja, da bi preplezala to steno in stopila na vrh. 
Uresničevale so se jima neke davne deške sanje — leta sta nosila svojo goro v sebi, 
bolj ko sta se ji bližala, višje ko sta bila, bolj sta jo spoznavala: tako nepremično in 
visoko in svetlo. Pa se deške sanje sploh kdaj uresničijo? Plezala sta kot mesečnika, 
nekje med sanjami in resničnostjo, zagledana v zgornji rob stene, sunkovito sta dihala 
hladen redek zrak, cepin je kristalno odmeval od ostrih motnih kopij in dolga, tanka 
rdeča mamba se je tiho plazila preko ledenih robov. 

Morda sta bili njuni gori različni; morda bosta po vzponu spoznala, da to le ni bila 
tista prava gora, gora iz sanj. 
Morda sta plezala vsak svojo smer? 
Že spodaj v savani sta osupla obstala, ko se je razrezan s plastmi oblakov dvigal v nebo 
lesketajoč stožec. Začaral ju je, da sta pozabila na svet iz katerega sta prihajala. 
V vedno nove raztežaje so se zagreble dereze. Zagreb, od koder sta v začetku pustolov-
ščine odletela proti tej gori, je postal daljni, skoraj pozabljen spomin. Pa je minilo 
od takrat le nekaj dni. 
Na spodnjem delu pahljače, kamor se steka podirajoča se stena, so ju zdramila pojoča 
masajska kopja, ki so brnela po skalah in lediščih. Na robu kopja naenkrat utihnejo in 
neslišno izginejo čez zaledenele skoke globokega ozebnika ter spodaj na mesecu brez 
sledu izhlapijo. Potem sta zaplezala v varnejšo kopno steno. Skale so tu čudno hrapave 
in zaobljene, nekako mehke v svoji kamniti trdoti. 
Pozr]o_Popoldne sta stala na vrhu skalnega stebra. Nad njima so bila dolga strma 
snežišča, temne pregrade skal in čisto na koncu umetnega snega sonce, hladno sonce, 
ki razžira rumeno rjave ustnice, ki slepeč ustavlja pogled in s svojimi fotoni odriva 
oba mesečnika. Proti zahodu pada hitro in strmo, pa je še vedno žareče, da je glava 
vsa omotična in koža na obrazu opečena, rdeča in zabuhla. Pod istim kotom padajo 
žarki, kot raste strmina. Neskončna strmina. 
Noč^ in mraz sta ju ustavila. Dolgo sta plezala, zelo sta utrujena. Na skalni polici sredi 
snežišč ležita v spalnih vrečah, zavita v najlonski šotor. Žejna sta, pa veter odnaša 
modri plamen kuhalnika izpod posode, da se sneg le počasi seseda. Kako malo vode 
odda ta posuti sneg. Nekaj požirkov mlačne, obarvane snežnice. Pojesti ne moreta 
ničesar. 
Mraz je ustavil gibanje, pustolovščina se je spremenila v dolgo čakanje jutra na višini 
5500 metrov, misli so se zgostile, da sta vedno jasneje čutila noč in hlad, ure brez 
spanja v redkem zraku. Kako prebiti dolgo mrzlo noč na Ekvatorju? Trd najlon je ropo-
tal v vetru, njuno hlastno toplo dihanje je zmrzovalo v dolge kristalne igle, ki so se 
vsipale nanju in tajale. 
Hijenski psi so posedli okrog. Ledišča so se komaj vidno lesketala, ko so požirala 
njihove oči. 
In ko po mnogih nočeh še ni bilo jutra, je nazadnje vzšla luna — v mesečini pa je 
gora še bolj samotna in mrzla, jutro še bolj oddaljeno. 
Globoko spodaj nad džunglami in stepami počasi plavajo beli oblaki. 
Noč se je podaljšala v stotine kilometrov dolgo svetlobo na vzhodu, ki se je s svojo 
ozko rdečo črto zažrla v utrujene oči. Temna kaferska lobanja požira svit, da je jutro 
dolgo kot noč, da Južni križ le počasi bledi. Kam je potonil Veliki voz? 
Spodaj na mesecu so se v prvih žarkih, kot dolgi srpi zalesketali peščeni grebeni. 
Umakni se Mavvenzi, zakrivaš mi sonce! 
Psi so se raztepli. 

Potem je prišlo jutro. Pred njima je bila le še stotina korakov dolga bela strmina in 
nedoločljiva meja med snegom in nebom nekje visoko na vrhu gore. Dvigala sta noge 
in suvala z derezami v pobočje. Včasih, ko sta slonela v snegu in lovila sapo, sta 
s temnimi očmi pogledala navzgor, včasih sta se ozrla. Modro beli rob zgoraj in belo-
rjavi rob pod njima. Roka je zasadila cepin in počasi dvignila fotoaparat. Zadržati je 
treba sunkovito dihanje, umiriti drhtenje gore. Ničesar ne bo na sliki: ne dihanja, ne 
ledenega mraza v prstih, ne otopelih misli, ne napetosti živcev — le temna postava na 
beli ploskvi, pod njo pa nenaden rob in globoko, globoko spodaj oblaki. In pod oblaki 
dolge valovite stepe in črede antilop z zavitimi rogovi, Masajec s kopjem v roki in levi 
v visoki travi in rožnati plamenci v plitvini jezera. 

Tako sta tega dne osvajalca priplezala do konca dolge poti. Čez greben jima je zapihal 
v obraz topel severni veter. Strmina se je nenadoma prevesila in strmoglavila v globok, 
mrtev krater. 
Pred njima je bilo samo še nebo. 



Ko so vetrovi zaigral i na svoje strune, 
ko je mesec stkal svoje srebrne poti, 
ko so mi oblak i ponudi l i svo ja kri la, 
ko je zardelo l ist je zašumelo svojo pesem, 
ko so deževne kapl je ohladi le v roč ično čelo, 
ko so nepremagl j ivo nežni macesni v gorah zastokal i , 
ko so se zvezde dotakni le zeml je, 
ko so snegovi zaprl i steze, 
ko so se gorsk i prepadi odel i v črne plašče, 
ko so potoki umil i kamnite struge, 
ko so slapovi dolb l i ležišča za poči tek svoj im vodam, 
ko so korenine preplet le prste mogočn ih dlani, 
ko so vrhovi zardel i v ju t ran jem pol jubu, 
ko so mor ja rodi la in proži la bele valove, 
ko je pt ica pr i lete la v nesl išnem šumu, 
ko je t rava razgrni la svoje vabeče preproge, 
ko so jezera porodi la svoja b leščeča ogledala, 
ko je bl isk ostro zasekal v poboč ja , 
ko je umiral dan 
in ko se je jutro rodi lo, 
ko se je svet loba dneva š i roko razpela 
in ko so duhovi dočakal i uro vstajenja, 
ko so petel ini zapel i 
in ko je dan z do lg imi koraki hitel podajat roko nočem, 
takrat si me objela. 
In takrat je sonce zastalo 
in ni hotelo utonit i za s lepečimi obzor j i . 
Ob pogledu na to l ikšno srečo tudi sonce ni hotelo zaspati ! 

NEJC 

DANAŠNJA MLADINA IN GORE 

Na naslovni strani zgornjeavstrijskih Novic, je bil 21. junija 1980, objavljen naslednji 
sestavek: »Dva mrtva je zahtevala neodpustljiva lahkomiselnost na Feuerkoglu. Ker se 
21-letni vzgojitelj iz Leverkusna v Zvezni republiki Nemčiji in 8 njemu zaupanih učencev, 
starih 13 do 15 let, niso mogli zediniti glede sestopa, je dal mož odločitev na glaso-
vanje. Učenci so se izrekli za bližnjico in zapustili označeno smer. Kmalu zatem so 
prišli do žičnične trase, kjer je eden izmed njih strmoglavil čez 250 m visoko steno. 
Vzgojitelj mu je hotel pomagati in se je pri tem prav tako smrtno ponesrečil. Preostalih 
sedem fantov se je v grozi in strahu prebilo nazaj do gorske postaje žičnice.« 

Demokratično ali ukazovalno? 

Mar v gorah torej ne velja demokratičen način vodenja? Bi bil moral vzgojitelj urediti 
zadevo z ukazom? Tako je namreč ravnal neki učitelj iz Heilbronna (Zgornja Avstrija) 
z mladinsko skupino. Da bi mladincem privzgojil »ostrino«, se je z njimi na veliko noč 
1954 v mrazu in lahnem sneženju odpravil na Dachsteinsko planoto. Vendar je zgrešil 
pot. Nihče ni preživel. Kljub mrzličnemu iskanju, skupine ni bilo mogoče pravočasno 
najti. Vsi so zmrznili v viharju. 
Torej demokratično ali ukazovalno? V tako izključujoči si obliki je vprašanje napačno 
zastavljeno. Mlade ljudi je treba vzgajati za samostojno ukrepanje. To pa ne more 
uspeti, če ne smejo soodločati. Toda demokracije je konec takrat, ko se začenja 
nevarnost, takrat lahko prevzame odgovornost le strokovnjak. Mladinski vodnik mora 
torej vsekakor dovoliti, da vsi udeleženci sodelujejo pri načrtovanju in pri izvedbi ture. 
Toda, če grozi nevarnost, mora sam prevzeti vso odgovornost. 
Kako bi bil moral torej ukrepati dobro izšolan mladinski vodnik v obeh primerih? 
V prvem primeru bi bilo morda pomagalo že to, če bi bil mladince opozoril na staro 
resnico, da najkrajša pot ni vedno tudi najhitrejša. V obeh primerih ni šlo toliko za 
način vodenja, vzrok za obe nesreči je treba iskati predvsem v pomanjkanju ustrez- 547 



nega znanja in sposobnosti za vodenje. Zato bi se nasvet mladinskemu vodniku lahko 
glasil: demokratično voditi le toliko, kot je to mogoče in še odgovorno. V nevarnosti pa 
se je treba vselej odločiti jasno in določno, vendar je treba tako odločitev tudi pojasniti 
in utemeljiti. 

Nadaljevati pot ali se umakniti? 

Popolne varnosti ni niti v gorah niti kjerkoli v človeškem življenju. Zlasti v gorah se 
določeni stopnji tveganja ni mogoče izogniti. Vendar bi moral še zlasti mladinski vodnik 
takšno tveganje omejiti na najmanjšo možno mero. Kajti v človeku je veliko razlogov, 
ki povečujejo pripravljenost za tveganje. Gre za častihlepnost, da bi premagali določeno 
smer, za čas in denar (tako daleč smo potovali do Chamonixa, zdaj pa to slabo vreme!). 
Člani skupine se pač smejo zaradi svoje mladosti širokoustiti, njihov vodja pa mora 
vselej in povsod ravnati premišljeno in predvsem odgovorno. 
Kljub vsej previdnosti se lahko primeri, da je vodnik napačno ocenil kondicijo katerega-
koli mladega človeka, še posebej, če je prišlo med turo do nepredvidljivih težav. Kako 
bi torej lahko pripravili mladega človeka, ki se je zaradi muke vrgel na tla in stoka, 
da ne more napraviti niti koraka več, do tega, da bi nadaljeval pot? Kako spodbuditi 
nekoga, da bi preskočil ledeniško razpoko, če ga je tako strah, da ga kar stresa? 
V nekdanjih časih so v takšnih primerih priporočali nasilje, češ da je v nevarnih položajih 
vse dovoljeno, če smo s tem ogroženemu pomagali: torej tudi zmerjanje in pest. Ni 
mogoče zanikati, da so utegnile biti takšne metode kdaj pa kdaj tudi uspešne. Menim 
pa, da je bistveno bolje, če izčrpanemu ali prestrašenemu zlepa prigovarjamo in mu 
skušamo vzbuditi zaupanje v samega sebe. 
Ne bi hoteli zamolčati, da bi lahko v številnih primerih pripisali vodniku določeno krivdo, 
če do česa takega sploh pride. Že najbolj splošna navodila za ravnanje v gorah, nas 
bodo zanesljivo obvarovala pred takšnimi neprijetnimi izkušnjami: zato nikoli ne jem-
ljimo s seboj v gore nikogar, če nima dovolj kondicije, če premore premajhno tehnično 
znanje ali če nima ustrezne opreme. 
(Po knjigi Rudolfa Weissa »Mladinski vodnik«.) M. A. 

PO HALOŠKI TRANSVERZALI - II. DEL 
IVANKA KOROŠEC 

Spet smo šli iskat sami sebe. Pozaprli smo vsakdanje skrbi, tegobe, strese in ihto 
v predal, ga zaklenili s ključem in tako prosti odšli na pot. 
V Haloze smo prišli že v petek, zato da smo lahko zgodaj zjutraj, ko se je komaj 
danilo, že odšli s Podlehnika. Hodili smo po poti in ko smo se toliko dvignili, da smo 
videli meglo, ki je puhtela s Podlehniškega jezera, smo vedeli, da smo zašli. Saj gre 
vendar pot ob jezeru! Spustili smo se po rosnem pobočju proti jezeru. Bela, kot sme-
tana gosta megla, je ležala nad jezercem in Borut je med spustom pripovedoval basen, 
ki sem mu jo pripovedovala, ko je bil še majčken in sem jo sama že pozabila; njemu 
pa se je tako vtisnila v spomin, da jo nosi s seboj vse do zdaj, ko ima že skoraj 
štirinajst let. Lev, kralj živali, pogumen kot le kaj, je šel po svetu. Na bregu pa se je 
nečesa prestrašil, prisopihal je preplašen v gozd in tam pripovedoval medvedu: »Videl 
sem nekaj strašnega, velikega, belega, razkuštranega ...« Medved se je bil prestrašil 
z levom vred, pridružila se jima je lisica, potem volk, jazbec, zajec, veverica. Drug se 
je bolj bal od drugega. Nazadnje so srečali še miško, pa je šla pogledat tudi ona. Na 
bregu je legla na hrbet in od smeha pomolila vse štiri od sebe. Nekaj belega, strašnega 
in skuštranega je bila namreč — megla. 

Medtem smo se spustili do koče ribiškega društva in po nasipu šli mimo jezera, ki je 
pod izpuhtevajočo meglo kazalo svojo mirno, čisto gladino. Daleč na drugem bregu je 
sedel osamljeni ribič, mi pa smo zavili čez brv v gozd. Bukovo listje nam je zašumelo 
pod nogami, pred nami pa je bil pravi gobarski raj. Dežnikarice, prav take barve kot 
odpadlo listje, so bile posejane tako na gosto, da bi jih nabrali, kar bi jih hoteli, če bi 
jih le imeli kam dati. 
Iz gozda smo prišli med vinograde; nekateri so bili že obrani, le jesenski vetrič se je 
lovil med njimi, nekaj pa jih še čaka na trgatev. Že od daleč smo videli znano gostišče 
na Gorci, ki pa je, žal, že celo večnost zaprto. Zato smo se ob njem ustavili le toliko, 
da smo občudovali s prvim jutranjim soncem in meglicami oblite griče in vinograde. 
Od gostišča smo šli naprej po lepi cesti, ki se je vila med terasastimi vinogradi. Kdaj 
pa kdaj nas je prehitel kakšen motorist ali traktor z naloženimi gajbicami. Gledali smo 
za njim in ugibali ali bo šla naša pot res tako daleč naokoli. Cesta se je spuščala in se 
spet dvigala, spodaj v grapah pa je še ležalo nekaj ostankov tistega »belega in skuštra-
nega« ... V daljavi se je nedoločno risala Donačka gora, cilj današnje poti. 



Na hribu, ki leži nad dolino Dolena, smo se spustili tik ob gozdu navzdol. Pot se je 
izgubila med koreninami dreves in listjem, a na bukvah nas je ves čas spremljala dobro 
vidna markacija. Tako smo po precej strmem pobočju prišli na travnik. Obilna rosa 
nam je škropila čevlje in veseli smo bili, da smo poslušali pamet in obuli visoke pla-
ninske čevlje. Jutranja rosa je v gozdnatih Halozah zelo pogosta in obilna in je 
pomembna za rast. 
Čez lesen mostič smo prečkali potok Peklačo in se potem čez pašnik približali naselju, 
vendar smo že pri prvem gospodarskem poslopju zavili levo navzgor, še vedno čez 
pašnik, nato pa smo stopili v gozd. Tu je bilo obilo kostanja. Debele ježice so ležale 
na tleh in nismo se mogli upirati, da bi ne pobrali nekaterih najdebelejših primerkov. 
Pot je bila naravnost zasuta z listjem; do gležnjev se je udiralo vanj, zato smo hodili 
po robu, kjer je zelenel nizek, gladek mah in imeli smo občutek, kot da hodimo po 
mehki preprogi. Na listju smo opazili velikega močerada. Ker ga še nikdar nismo 
videli živega, smo se sklonili nadenj in si ga natančno ogledali. Na zadnjih nogah ima 
pet prstov, rep pa je okrogel. Rad ima vlago in je morda iz svojega domovanja 
med listjem, kamenjem in koreninami prišel, da bi dočakal — dež. Nekaj metrov višje 
smo videli še enega, večjega, prav tako lepo črno-rumeno progastega. 
Prispeli smo na vrh in si ogledali okolico. Med bukvami je bilo pomešano rumenkasto 
listje kostanjev, bogato obloženo s še polnimi ježicami. Prave slane še ni bilo, zato se 
kostanj tako trdovratno drži in tudi barve so za ta letni čas še nenavadno zelene. 
Že od daleč smo zagledali cerkev Janeza Krstnika na Janškem vrhu. Ves čas smo 
pogledovali tudi na Donačko goro, ki se nam je približevala in se spet oddaljevala. 
Zdaj je bila že bolj jasna. Mimo vinogradov, vanje so se pravkar odpravljali trgači, smo 
zavili navzgor proti cerkvi, kjer stoji tudi hiša Leopolda Rodoška. Mož je bil doma 
sam, ležal je v zakurjeni kuhinji, ko nam je povedal, da je žena šla pomagat sosedom 
pri trgatvi. Žig številka 7 smo dobili na mizici pod radiom. Cerkev Janeza Krstnika, 
461 m, je bila zgrajena v 15. stoletju. Blizu cerkvice smo sedli na posekano deblo in se 
spravili k malici, saj je bila ura že pol desetih. Čudovito so nam teknile dobrote iz 
nahrbtnika, zraven pa smo imeli prelep razgled naravnost na sever proti Ptujski gori, 
kjer je ena najlepših gotskih cerkva v Sloveniji. 

Potem smo šli naprej po grebenih in postalo nam je topleje, zato smo si zavihali rokave, 
puloverji in debelejše nogavice pa so romali v nahrbtnik. 
Prišli smo do kužnega znamenja in se ob njem ustavili. Vsako znamenje nas na nekaj 
opozarja, nas spominja na to, kar ostaja dlje časa in se tako razlikuje od kratkotraj-
nega, bežečega, manj pomembnega, hitreje minljivega. Znamenje ima letnico 1687 in 
predstavlja čredo ter pastirja, ki prisega z dvignjenima dvema prstoma. Poslikali smo 
zanimivost in šli levo navzdol po bregu. 
Tu ni več vinogradov, tu so prave gozdnate Haloze. Ob potočku Jesenice smo se bli-
žali vasi Naraplje in se ob tem dosti nasmejali Borutu, ki mu to zemljepisno ime nikakor 
ni hotelo v glavo. Preimenoval ga je v Nepalje, Rapalje, Neparje itd 
Prišli smo do šole. Na pročelju je vzidana spominska plošča kurirju Miranu Saga-
dinu, ki je 12. 4. 1945 zgorel v bolniškem bunkerju v Srečah. 
Zavili smo v hrib do gozda. Sonce se je skrilo za kopreno in ko smo se po strmem 
bregu vzpenjali navzgor ter gledali dol na Naraplje, so se nam le-te zdele mrke in 
čemerne. 
Pot se je vzpenjala, dokler nismo prišli do podobnega znamenja, predstavljalo je isto 
podobo, ko pastir s čredo prisega; napis pa je bil drugačen. 
Ob razpadajočem gospodarskem poslopju je prislonjen zanimiv kamnit mlin za mletje 
sadja, ki smo ga seveda fotografirali. Dve veliki mlinski kolesi sta vpeti na leseno 
stojalo, mednji so vsipavali sadje, vrteli z ročajem kolesi, spodaj pa je pritekal sok. 
Prišli smo na cesto, ki drži na Jelovice. Ob neki hiši smo videli majhnega dečka in še 
manjšega kužka. Igrala sta se drug z drugim, ko pa smo prišli mimo, sta nas nezaup-
ljivo in radovedno opazovala izpod čela. Ponudili smo fantku nekaj bonbonov in okleval 
je le toliko časa, da se je psiček postavil na vse štiri in pomigal z repkom, nato sta 
oba pritekla na pot. Dečko je pograbil bonbone, se zahvalil in urno zdirjal nazaj na 
varno domače dvorišče, kužek pa ga je komaj dohajal. 
Ustavili smo se ob cerkvici sv. Bolfenka iz leta 1644. Bolfenk je zaščitnik gozdarjev. 
Okrog cerkvice je pokopališče. Na zahodni strani smo se spustili mimo kapelice, ki je 
s pročeljem obrnjena proti drugi poti. Na križišču smo krenili po srednji poti naravnost 
navzdol do lepo urejene nove hiše Milana Novine, kjer je kontrolna točka 8. Zunaj 
na klopici smo si odpočili, gospodar nam je prodal liter novine; oba njegova otroka 
sta se nam pridružila in nam prinesla žig, blazinico in vpisno knjigo. Starejši je povedal, 
da hodi v četrti, mlajši pa v prvi razred v Majšperk. Mlajši je imel pod očesom veliko 
prasko; pripovedoval nam je, da se je ranil s koruznim steblom. Dečko, še sreča, da se 
nisi v oko! Jokal pa ni nič, je še pogumno dodal. 
Sonce se je spet prikazalo. Izza obronkov gozdnatih hribov se je spet prismejalo sonce 
in odšli smo naprej do spomenika, kjer je 1. bataljon Kozjanskega odreda 17. 1. 1945 
napadel in uničil nemške policiste, ko so hoteli aretirati partizanske aktiviste. 549 



Za ovinkom smo opazili veliko bogomoljko in zaradi nje bi skoraj zgrešili markacijo, 
ki je kazala na desno, strmo v hrib. Prečili smo gozdnato pobočje, nato pa prišli v mlad 
borov nasad, da smo s polnimi pljuči zajeli dišeč zrak. Hodili smo v senci in prišli 
do razpadle hišice in nato na vrh Jelovic (623 m). Srečevali smo pobiralce kostanja, 
le-tega je letos veliko, še več pa ga bo, ko pridejo slane. Za kratek predah smo posedli 
v suho listje med gladke bukve. Donačka gora je bila naravnost pred nami, zdaj že čisto 
blizu. Bukve okrog nas so bile čudovite; belo siva, skoraj srebrnkasta debla imajo. 
Otroka sta odlomastila po bližnjici, po strmini navzdol, midva pa sva šla po poti 
naokrog. Verjetno so markacije narisane na obeh straneh zaradi vode, ki ob neurju 
onesposobi eno od poti. 

Prišli smo spet na cesto; po njej smo hodili do vasi Grdina. Tu smo srečali trop otrok, 
ki so prihajali z vodnikom na čelu z nasprotne strani. Povedali so, da gredo v Majšperk, 
potem pa domov v Cirkovce. Blagor vam, otroci, ki imate take učitelje, da vas vodijo 
po teh poteh. Ko boste po dolgem in povprek, ne le enkrat preromali te kraje in imeli 
odprte oči in še bolj odprta srca, boste nemara le zaslutili, čemu pravimo tej deželi 
domovina. 
Spet smo zavili v hrib in upali smo, da imajo na naslednji kontrolni točki kaj tekočega, 
saj nas je začela pestiti huda žeja. Če je žeja huda in hodiš mimo repnih njiv, je 
menda prav, da se skloniš, izpuliš rdeče belo repo in jo poješ. Naša hči pa je od ogor-
čenosti kar cepetala. Če bi to naredil vsak, kdor gre mimo, kaj bi ostalo? Čeprav sem 
ji dokazovala, da tu ne hodi veliko ljudi in da ne je vsak repe, je vztrajala pri svojem 
in tako sem ob prvo naslednjo njivo, kjer je nekaj žensk in otrok pulilo repo, obšla. 
Prosila sem jih, če lahko vzamem repo. Gledali so me z začudenimi, okroglimi očmi. 
Seveda. Ne eno. Celo deset, če hočem. No, meni je bila dovolj samo ena, hčeri pa je 
bilo tako zadoščeno. 

Prišli smo na Kupčinji vrh 37, pred lepo novo hišo z rožami na oknih. Vse je bilo zaprto 
in zaklenjeno, soseda pa nas je z njive obvestila, da so šli vsi po kostanj. Fotografirali 
smo se, kar bo za dokaz dovolj. S suhimi grli smo odšli naprej. Nedaleč od hiše na 
robu gozda smo zagledali žensko, ki si je pravkar oprtala cel koš kostanja. Z njo 
sta bila tudi stari oče in vnuk. To so bili Bedenikovi in vrnili smo se z njimi do njihovega 
doma. Pripovedovala sta, da s kostanjem krmijo prašiče, to je zelo nasitna in cenena 
krma. Stari oče je od jutra do poldneva nabral poln koš kostanja in stresli ga bodo 
svinjam, ki bodo hlastale po njem, da bo kar veselje. 

Dobili smo torej žig, vodo in jabolčnico. Odžejali smo se res, vendar se je jabolčnik 
zalezel v kri in nas tako dotolkel, da so se naši koraki precej skrajšali in upočasnili. 
Ob robu gozda smo šli do zaselka, ki še spada pod Kupčinji vrh, domačini pa ga 
imenujejo Završe. Tu smo lahko videli dolge pecljate buče, ki so se sušile ob steni 
in jih rabijo za vehe na sodu. Nekatere stvari se tu niso spremenile že stoletja. 
Pri zadnji hiši smo čez travnik zavili v gozd in po položni stezi prišli na gozdno cesto. 
To je bilo že pobočje Donačke gore. Šele iz vodnika smo se poučili, da je Donačka 
gora najvzhodnejši del Karavank. Na strmem severnem pobočju je 28 ha velik pragozd, 
zaščiten že od leta 1965 kot naravna znamenitost. Bukve so stare, visoke in zelo čistih 
debel. V pragozdu je strogo prepovedano sekanje, trganje cvetic in drugih zelišč, 
nabiranje gob in gozdnih sadežev. 
Po gozdni cedi smo šli desno do konca, nato pa po stezi skozi gozd. Na travniku, ki 
se je odprl pred nami, smo videli mlado kačo. Ugibali smo, ali je gad ali ne. Bila 
je temna, sivkasto rjava, na hrbtu je imela temno vijugasto progo. Navsezadnje bi 
lahko bil tudi gad, saj ima ta mladiče v avgustu ali septembru. Kako topel je letošnji 
oktober, pa kaže prav ta kača, ki ji je prijalo jesensko sonce. 

Po senčni poti po gozdu smo prišli do planinskega doma na Donački gori. Šli smo 
v dom, saj je zunaj pihalo, mi pa smo bili razgreti. Naročili smo si pijačo in ocvrta 
jajca. Kupili smo si še kozarček, poslikan z domom na Donački gori, za spomin. 
Tega je vso pot premalo: spominkov in iznajdljivosti domačinov, ki bi lahko prodali 
domače pridelke — pijačo ali celo kakšno domačo jed. Transverzalcev je veliko (po 
vpisnih knjigah sodeč kakih 500) in jih bo vedno več in mogoče bi oskrbnike oziroma 
domačine na kontrolnih točkah kazalo na to spomniti. 
Kmalu smo morali oditi, saj je oktober že močno skrajšal dneve. Ta del poti ni bil 
tako zanimiv, saj smo ves čas hodili po novi, asfaltirani cesti. 
Počasi se je začelo mračiti; srečevali smo vozove, visoko naložene s koruzo ali repo. 
Na polju so se ljudje še sklanjali nad repišči. V Rogatec smo prišli nekaj po peti uri. 
Rogatec stoji v stranski dolinici, kjer prihaja cesta iz Ptuja. Razvil se je pod gradom, 
ki je z griča nad dolino odbijal napade Ogrov in Turkov. Svetu mnogo bolj znana je 
Rogaška Slatina zaradi svojih mineralnih vrelcev. 
Pri gostilni Grad smo imeli naročenega prevoznika. Stric Tonček nas je prišel iskat in 
ko je noč pokrila zemljo s svojim plaščem, smo že hiteli po cesti Zagreb—Maribor in 
nato zavili prek Podlehnika in Leskovca v Slatino k teti Ani. 



PLANINSKA POT DALMACIJA* 
LIVIJO OBLAK 

Za del letošnjega dopusta sem se odločil, da z družino preživimo v gorah srednje 
Dalmacije. Namenili smo se prehoditi »Planinsko pot Dalmacija«. Ta je speljana po 
gorah: Labištica, Opor, Kozjak, Mosor, Omiška, Dinara in Biokovo. Te gore so zanimive 
po kontinentalni klimi, kljub izredni bližini Jadranskega morja, s hitrimi in pogostimi 
atmosferskimi spremembami. Vzponi so z višinsko razliko do 1700 metrov, teren na teh 
vrheh pa je trd, kamnit, poln vrtač; tudi kač ne manjka, kljub temu pa so te gore v pla-
ninskem pogledu zelo privlačne. 
Po dolgi in naporni vožnji v soboto od 29. na 30. junij, smo se v jutranjih urah pripeljali 
v Split. Izhodišče za turo smo si izbrali Kaštel Stari, odkoder smo se povzpeli na Kozjak 
do planinske koče Malačka — KT 3 (kontrolna točka); hoje do tja je za uro in pol. 
Dom je bil zaprt, ker so ga obnavljali, zato smo se povzpeli do začasnega bivališča 
nekaj metrov višje. V zavetišču nas je »sprejel« podpredsednik planinskega kluba 
»Split« z nekaj planinci. Dom na Malački in zavetišče sta last tega kluba, vendar je 
zavetišče odprto samo ob sobotah in nedeljah. Podpredsednik PK nam je svetoval, 
kako bomo najlažje prehodili načrtovano pot. 
Naslednja KT na naši poti je Opor z vrhom Črni Krug — KT 2. Pot gre mimo zapuščenih 
utrdb, ki so jih postavili Italijani takoj po prvi svetovni vojni. Po dveh urah in pol smo 
prišli na vrh in se potem vrnili v zavetišče. Bila je nedelja, zato so nameravali zave-
tišče zvečer zapreti. Preostalo nam ni drugega, kot da smo se od prijaznih splitskih 
planincev prisrčno poslovili in pot nadaljevali do naslednje KT 4, na Biranj. To razdaljo 
smo prehodili v slabi uri. Bližal se je večer, zato smo se odločili, da bomo tu prenočili. 
Poiskali smo primeren prostor, postavili šotor, povečerjali in si pri cerkvici Sv. Ivana 
ogledovali mesto Split z okolico, ter bližnje otoke. Razgled je bil čudovit! Ko sva se 
s sinom prebudila, sva morala poslušati pripoved o nočnih »strahovih«. Zeno Ivanko 
oziroma mamo, so tako prestrašili, da vso noč ni zatisnila očesa. Ponoči je res divjal 
veter in tako je bilo nič koliko glasov, primernih za strah. S sinom Miranom sva se 
temu pripovedovanju le smejala, saj sva oba trdo spala. Tako se je končala naša prva 
noč na prostem pod blagim dalmatinskim nebom. Jutranje nebo je kazalo, da bo 
hoja, zaradi vročine, naporna. Pospravili smo šotor in nahrbtnike in šli do koče Putalj 
— KT 6. Po uri hoje smo tega jutra videli le enega modrasa in nekaj gošev. Pri hoji 
smo bili previdni in tako smo pot do koče prehodili v treh urah in pol. Prijazna 
oskrbnica nas je veselo sprejela, saj smo bili ta dan njeni edini gostje. Za silo smo 
se odžejali in šli brez nahrbtnikov do cerkvice sv. Luke — KT 5. Vrnili smo se v dom 
in si privoščili nekoliko več počitka. Ob kavi je hitro stekel pogovor in bilo je prav 
prijetno, kajti oskrbnica doma je bila razgledana planinka. Dobre volje je bilo prav 
hitro konec, ko je Miran odprl fotografski aparat in nam uničil skoraj vse posnetke. 
Tu, na tej poti, namreč na KT ni žigov in se moraš fotografirati, fotografije pa nalepiti 
v Dnevnik poti. Po vseh teh peripetijah smo se poslovili od prijazne oskrbnice in 
sestopili v Kaštel Sučurac. Ta dan smo se že zapeljali preko Labina na Labištico — 
KT 1 in se pod večer utaborili v avtokampu v Trogiru. 

V torek zjutraj smo že brzeli proti trdnjavi Klis — KT 8. Od tu smo se zapeljali po 
opuščeni cesti skozi prav tako zapuščen predor nekaj kilometrov višje na sedlo, kjer 
se odcepi steza na vrh sv. Juraja — KT 7. Po uri in pol hoje smo se vrnili in se odpeljali 
spet preko Klisa, Dugopolja in Kotlenice do vasi Punde. Tu je naslednja KT 12, 
jama Vranjača. Vhod v jamo je bil odprt. Vodnik nas je seznanil z zgodovino jame in 
nam jo razkazal. Jama ni velika, vendar je polna vsakovrstnih figur. Po ogledu smo se 
pred jamo še fotografirali in se odpeljali naprej. Kozjak je torej za nami. 
Preko Splita smo se zapeljali še do vasi Gornje Sitno. Od tu drži strma, a lepa pot na 
Mosor. Kar hitro smo se pripravili. Oprtali smo nahrbtnike in se zagrizli v strmino. Po 
markirani skalnati poti smo v tričetrt ure prišli v Ljuvač, prostrano zeleno dolino, 
podobno oazi z velikim naravnim ribnikom, polnim vode. Na travniku se je pasla čreda 
govedi, med njimi tudi dva lepa konja. Začudeno so nas opazovali in ovohavali. Na 
drugi strani doline, nad prelepim borovim gozdičkom, stoji planinski dom (KT) ime-
novan po znamenitem in zaslužnem hrvatskem planincu prof. Umbertu Girometti. Dolga 
leta je bil predsednik PD »Mosor« iz Splita. Pod njegovim vodstvom je planinsko društvo 
leta 1929 začelo dom graditi. Prav tako so tudi borov gozdiček zasadile marljive pla-
ninske roke, saj so samo v letu 1927 zasadili več kot 40 000 sadik bora. Nad domom, 
odprt je le ob sobotah in nedeljah, je izvir vode. Tu, v tem domu, je gorska reševalna 

'Livijo Oblak je bil pred nekaj leti podpredsednik obalnega društva, zdaj pa je že pet let nepo-
grešljiv planinski vodnik, ki je prehodil že mnogo slovenskih gora, v zadnjem času pa ga privlačijo 
vedno bolj tudi hrvatske gore, kot je Veiebit, Gorski kotar in seveda gorovje, o katerem piše v posla-
nem prispevku. -v 



postaja, zato je čudno, da je dom odprt le ob koncu tedna. Ogledali smo si ga le od 
zunaj. Kaj hitro smo prenehali raziskovati, ker je Miran za prvim vogalom skoraj pohodil 
modrasa, ki se je sončil. Na travnati terasi nad domom smo si postavili šotor. Noč je 
bila prijetnejša kot na Biranju, saj nismo bili sami. Čreda, ki se je prej pasla na 
travniku pod domom, se je pod večer preselila višje in prespala v bližini našega šotora. 
Ob prvem svitu smo že hiteli proti Vickovemu stolpu — KT11. Pot je šla še naprej 
preko pašnikov, nato pa strmo navzgor. Po dobri uri in pol smo zadihani prišli na vrh. 
Pihal je močan in hladen veter, zato smo se hitro stlačili v stolp, ki ima obliko deseto-
rokotnika in je podoben Aljaževemu stolpu; vanj se lahko spravi deset planincev. Od tu 
je zanimiv pogled najprej na kamniti svet okoli Jabukovca in preko njega na Sinjsko 
polje, na drugi strani pa na Split z morjem in otoki. V daljavi smo videli vrhove Koz-
jaka, na katerem smo bili že pred dvema dnevoma. Po grebenu smo pot nadaljevali na 
Ljubljan — KT 10 ter od tu sestopili do Mladinske koče — KT 9 (Lugarnica). Pod iz 
Ljubljana do Lugarnice je slabo markirana, zato smo jo morali večkrat iskati. Na 
pašnikih pod nami se je pasla živina. Z več strani se je slišalo zvonkljanje, ki je 
prihajalo vse bližje. Nenadoma smo na poti pred kočo zagledali štiri krave; hitro so se 
nam približevale. Čeprav smo jih podili, so se vztrajno vračale. Pospravili smo nahrbt-
nike in šli naprej, krave pa za nami. Če smo hodili hitro, so hodile hitro tudi one, če 
smo se ustavili, so se ustavile tudi one. Prišli smo do opuščenih Vickovih staj, kjer je 
bila velika mlaka vode; krave so se zagnale naravnost v vodo in jo željno pile. Zdaj 
smo šele ugotovili, zakaj so nam krave tako vztrajno sledile. 

Točno opoldne smo že v vasi Gornje Sitno; tu nas je čakal naš avto. Bili smo dokaj 
utrujeni, razen tega pa se že dva dni nismo pošteno umili. Odločili smo se, da se 
zapeljemo v Omiš. V kampu smo postavili šotor, se okopali in si skuhali kosilo. Ogle-
dali smo si mesto in nakupili hrane za naslednje dni, zvečer pa zgodaj legli k počitku. 
Po nasvetu prijaznega domačina, člana lovske družine iz vasi Gata, smo zgodaj odšli 
proti vrhu Kozika — KT 14. To je zadnja kontrolna točka naše poti po Mosorju. Pot so 
na novo nadelali lovci lovske družine v Gati; strmo se vije navkreber in po dobrih dveh 
urah hoje smo bili na vrhu. Na vrhu so ruševine prastare cerkvice — kapelice, posve-
čene sv. Juriju, zato domačini pravijo vrhu sv. Jure. Po počitku smo se po isti poti 
vrnili v Gato. Tu smo se spet srečali s prijaznim lovcem; povabil nas je domov, nas 
pogostil s sokom iz gozdnih jagod in nam povedal marsikaj zanimivega, med drugim 
tudi, da so prebivalci mosorskih vasi revni, vendar zelo ponosni na svojo preteklost. 
Že v srednjem veku so njihovi predniki osnovali državico, imenovano Poljička knežija. 
Ime je nastalo po številnih malih poljih, ki dajejo kraju tipičen videz. Obsegala je dva-
najst vaških občin. Vsaka občina je imela svojega kneza. Osnovana je bila verjetno 
v 11. stoletju in je imela svoje zakone (Poljčki statut), veliki svet in velikega kneza, 
ki so ga volili enkrat na leto. Uradni jezik je bil hrvatski, a za pismeni jezik so upo-
rabljali »bosanščico«. Zahvaljujoč borbenosti, hrabrosti in spretni diplomaciji je le-ta 
ohranila svojo avtonomnost do leta 1807, ko je njihov odpor v bitki pri Stožancu zlomila 
Napoleonova vojska. Znano in opevano je junaštvo lepotice Mile Gojkosaliča, ki je 
leta 1530 razstrelila turško smodnišnico in pri tem žrtvovala svoje življenje. Domačini 
so ji na skalah nad reko Cetino postavili lep spomenik. Današnji Poljčani, čeprav siro-
mašni, radi pomagajo pri vsaki planinski akciji na svojem področju. 
Ura je štiri zjutraj, mi pa se peljemo proti vasi Borak. Od tu se bomo povzpeli na 
Omiško dinaro, na vrh Boraka (864 m) — KT 16. Na začetku imamo zaradi teme težave. 
Končno smo z napotki domačina iz te vasi le prišli na pravo pot. Na koncu vasi smo 
se ustavili. Od tu, mimo kapelice sv. Stipana Boračkega, drži markirana steza navkreber. 
Nad vasjo se na levi strani pod stenami razteza pas borovega gozda, ki so ga zasadili 
leta 1934. V podnožju skal je mnogo obzidanih votlin, ki so v davnih časih rabile ljudem 
in živini za pribežališče pred napadalci. 

Kamnita steza gre naprej do čistine z izvirom: »Voda na Rašeijki«, kjer z velikimi črkami 
piše »Nije za piče«. Tu zavijemo preko skalnatega pobočja, kjer se markacije in steza 
zgubijo. Po desetih minutah hoje s kamna na kamen se povzpnemo na vrh. Zaradi 
geodetskega objekta na vrhu ga domačini imenujejo Kula. Od tu je lep pogled na 
morje, dolino četine, Mosor in Poljičko polje, a posebno lep pogled je na otok Brač. 
Z vrha Boraka smo sestopili po grebenu preko kamnitih glav Stražine, Imbera, Gavra-
novega gnezda, itd., vse do poslednjega vrha, na katerem oblastno štrle razvaline sta-
rega mesta, ki mu domačini pravijo Fortica — KT 15. S Fortice smo se spustili po poti, 
vklesani v živo skalo in kmalu prišli do našega avta. 
Ob dveh popoldne smo se pripeljali do vznožja Biokova, najvišji in najdaljši masiv 
v Dalmaciji. Spada v vrsto najlepših in najprivlačnejših dalmatinskih vzpetin, z vrhom 
sv. Jure (1762 m), sv. Ilija (1640 m), Vošac (1421 m) in drugimi. 
Naša naslednja točka je vrh sv. Ilije — KT 18. To je naš zadnji »težji« vzpon, kajti na 
vrh sv. Jure se bomo zapeljali z avtomobilom, do koder drži dobra asfaltirana cesta. 
Iz Omiša smo se zapeljali do podnožja sv. Ilije, v vas Bast. Tudi tu so nam prijazni 
domačini pomagali z nasveti. Prav posebno nam je ostala v spominu 72-letna ženica, 
ko nam je pripovedovala, kako so, ko je bila še mlada, na Biokovu pasli živino, kosili 
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ter s srpi želi travo. Na Biokovu je bila še pred nekaj dnevi, ko je šla iskat osla, ki ji 
je zbežal. Vrnila se je sama, ker se je osel, kot je ona sama rekla, »pohajdučio«. 
Na vrh sv. Ilije smo šli po poti, ki drži od cerkve skozi vas Bast do izvira Korita. Nad 
izvirom je lična kapelica sv. Ilije. Voda je bila mrzla, zato smo si znova napolnili čutare. 
Po desetih minutah je na veliki skali označeno križišče poti. Desno gre pot na Motiko 
in naprej na sv. Juro, naša pot pa krene levo po melišču in po zapuščeni pastirski poti 
proti cilju. Pot je sprva še dobro markirana, pozneje pa se povsem izgubi. Tu pa tam 
so postavljeni kamniti možički; ti nas usmerjajo proti vrhu. Pot je spočetka skalnata 
in ves čas na soncu. Po štirih urah hoje smo prišli na Osičino, tu je tudi lovsko zave-
tišče. Bilo je skrbno zaprto in dobro zaklenjeno. Ko smo iskali prostor za šotor, smo 
naleteli na več opuščenih pastirskih stanov. Odločili smo se, da bomo prespali kar na 
ravni strehi lovske koče. Čeprav je bila mrzla noč, smo utrujeni kar hitro zaspali. 
Zgodaj zjutraj smo šli na vrh sv. Ilije. Od te koče dalje naprej ni markacij, zato smo 
šli na vrh kar po grebenu; v slabi uri smo bili na cilju. Tudi tu smo našli razvaline 
in sicer kapelice sv. Ilije. Vračali smo se malo po grebenu, malo pa mimo opuščenih 
planinskih staj ter mimo vrtače, kjer sta se pasla dva konja, sedem mul in osel. Konja 
sta se pasla skupaj, tudi mule so bile druga ob drugi, le osel, ubožec, je moral biti 
sam. Spomnili smo se ženice, ki ga je vabila v dolino. Oslu je bilo očitno hajduško 
življenje bolj všeč, pa čeprav ga konja in mule niso sprejeli. »Raje v svobodi zadnji, 
kot v suženjstvu prvi,« si je verjetno mislil osliček. In tako smo spet prišli v Bast. 
Po ovinkasti asfaltirani cesti smo se zapeljali na vrh sv. Jure — KT 19. Na vrhu je 
relejna postaja, to je zgradba z najvišjo nadmorsko višino v SR Hrvatski. Do leta 1964 
je na vrhu stala kapelica sv. Jure, po kateri se tudi vrh imenuje. Na vrhu Biokova so 
razvaline prastarega mesta, morda še iz predkrščanske dobe. Prvi podatki o kapelici 
so iz leta 1646, odtlej je vsako leto na tem vrhu ljudski shod. Po sporazumu s cerkve-
nimi oblastmi, so bili kapelico, ob gradnji relejne postaje, prestavili z vrha nekoliko 
nižje. Od tu je izreden pogled na biokovsko pogorje in njegove številne vrtače, 
podobne mesečevim kraterjem. Ob lepem vremenu se vidi Imotsko polje in celo preko 
morja Apeninsko pogorje v Italiji; tako so nam zatrjevali domačini. Z vrha sv. Jure 
smo se zapeljali do planinske koče pod Vošcem. Od koče do vrha Vošča — KT 20, je 
samo dvajset minut hoje. Takoj smo šli na vrh (1411 m), ki se dviga neposredno nad 
Makarsko. Zaradi tega edinstvenega položaja prištevajo ta vrh med najlepše razgledne 
točke na Jadranu. Vrnili smo se v kočo. Lepo so nam postregli, pa tudi prijazni so bili, 
le pri računu smo bili malce razočarani, saj so nam za preprosto kosilo (3 osebe), 
zaračunali okroglih 5000 din. Kljub vsemu smo se drugo jutro zgodaj prisrčno poslovili 



in se zapeljali v Makarsko; tu smo morali obiskati še malokološki muzej — KT 17. Bila 
je nedelja, zato je bil le-ta zaprt. Tako se je končala naša »Planinska pot Dalmacija«. 
Hoja po poti je bila zaradi vročine naporna. Hodili smo večinoma zjutraj in pozno 
popoldne, kajti sonce je čez dan neusmiljeno pripekalo. Najhujšo vročino smo občutili, 
ko smo hodili po Kozjaku. Svet tu ni obraščen in si tako izpostavljen močnemu soncu. 
Tu smo videli tudi največ kač. Vsaka pot je lepo speljana, tudi markacije so v glavnem 
vidne, tako da ni mogoče zaiti. 
Poseben svet je na Mosorju. Posebej všeč nam je bila pot Ljuvač—Vickov stolp—Ljub-
Ijan. Koče so lepe, so pa le občasno odprte. Planinec je prepuščen samemu sebi in 
prenočevati mora pod milim nebom. 
Za opisano »Planinsko pot Dalmacija« smo potrebovali sedem dni. Pot so bili odprli 
pred sedmimi leti in jo je doslej prehodilo vsega 119 planincev, kar kaže, da je pot 
malo obiskana. Zato je razumljivo, da vseh sedem dni nismo srečali niti enega pla-
ninca, ki bi imel iste namene kot mi. 

GORA JE 
FRANČEK VOGELNIK 

SKALA, ki je privrela iz razbeljenih globin in otrpnila ali pa se počasi, drobec za drob-
cem, porajala na mračnem oceanskem dnu, dokler se le-to ni vzdignilo k luči, se 
postavilo v nebotično stavbo, ki jo noč in dan, toplota in mraz, veter in voda brez 
oddiha dolbejo, cizelirajo ter ji dajejo oblike, nedosežne našemu dletu — 
RASTLINA, ki si je na skopih tleh poiskala drobno špranjo, se v njej ugnezdila in 
odtlej vdano prenaša in kljubuje mrazovom in viharjem, se mesec in mesece duši pod 
debelo snežno odejo in v trdem ledenem oklepu in potrpežljivo snujoč čaka, da se 
bodo čudodelni žarki prebili skozi težko gmoto, segreli tla, ji pognali sokove in pri-
čarali rast ter ji omogočili, da ustvari neslutene žive in vabljive, tako krhke in minljive 
mojstrovine, najbolj barvite in dovršene tam, kjer ni prostora za stopinjo in kjer še 
pogled komaj obstane — 
ŽIVAL, ki si je poiskala dom v svetu strmin in prepadov: bodisi gamsi, ki se v tropu 
pasejo po zelenih policah in nato počivajo, medtem ko se neugnana mladež podi po 
vesinah in drsa po snežiščih, ter se ob prvem znamenju nevarnosti zatekajo v nedo-
stopno pečevje, bodisi kavke, ki se predajajo zračnim tokovom in vrtincem, da jih nosijo 
in prevračajo — 
DAN, ki se ga veseli in ga nestrpno pričakuje ves živi svet, pa najsi višavja zagrinja 
nepredirna megla, ki negibno leži ali pa jo veter sunkoma poganja čez sedla, škrbine 
in grebene, ali pa se v ozračju nemoteno na vse strani širi svetloba, v kateri se raz-
gublja čemerna jutranja sivina in spolzi s skal modrikasti hlad, dokler sonce s svojimi 
prvimi prameni ne šine od obzorja in ne oblije z zlatom vseh oblakov in meglic, robov 
in obronkov, krošenj, bilk in cvetlic in rosnih kapelj — 
PLANINEC, ki te je mladega, nerodnega in boječega vzel s seboj na gorska pota, 
s katerim si se leto za letom odpravljal vedno dalje, v čedalje bolj odmaknjene hribe, 
ki ti je vnel koprnenje po daljavah in vrhovih, ki je s teboj brezskrbno in v smehu pre-
življal sončne, oblačne, meglene, deževne, ledene, vroče soparne in nevihtne ure, 
s katerim si okusil srečo, ko se je nisi nadejal, in se naužil gorskega opoja, porojenega 
iz hoje, vzpenjanja, plezanja, počitkov, krepčanja, iz preobilja razgledov, ki so se 
v neprestani menjavi ponujali tvojim očem, kakor da bi se čarovni rek začel uresniče-
vati in so gore okrog tebe dobivale nadih pravijičnosti, namenjene tebi, da te uroči, 
predrami, presune, pretrese in prerodi — 
S POGLEDI, ki jih odtlej odkrivaš vsepovsod in ki bi si jih rad za zmerom vtisnil 
v spomin, jih prestregel s kamero, ki ti binglja za pasom; toda kako bi mogel biti v svoji 
očaranosti tako trezen, preudaren, da bi izbral najboljši motiv in nameril stekleno oko 
ravno tja, kjer se ponuja nekaj posebnega, neodkritega, in se tega polastil; vendar, 
dan za opozavalca v gorah prehitro mine, dodati bi mu moral vsaj še včerajšnjega in 
jutrišnjega, kar ves teden, obiskati goro v vsakem letnem času in ob vsakem vremenu, 
da bi spoznal vse poteze njenega obličja — 
Z BESEDO, tisto prvo, navdušeno, s katero te je prijatelj spodbudil, da si se odpravil 
z njim v hribe, s tistim pretrganim pomenkom na poti in prekipevanjem vtisov na vrhu 
in v tistih letih, in pozneje, ko si zorel in odkrival pisano besedo gornikov, ki pripove-
duje o doživetjih na strmih poteh in brezpotjih in stenah poleti in pozimi, tem srhljivem 
prepletanju možate igre in skrajnega tveganja, v katero se vedno znova spuščajo in 
potem morajo zastaviti vse svoje moči, vso preudarnost, vso izkušenost, da kljubujejo 
kontrapunktu muhastih naravnih okoliščin, ki jih utegnejo vsak čas pogubiti, dokler 
vzpona zmagovito ne končajo pri izstopu ali na vrhu. 



Mogoče si eden izmed tistih, ki so vneti za gorniško besedo, ki jo požirajo, zlasti, če 
gre za obsežna in tehtna pričevanja, jedrnate zapise o pomembnih uspehih v gorah, 
ki se veselijo vsake vesti o zadnji doseženi zmagi v domači steni ali nekje daleč na 
tujem. V trenutku, ko se zatopiš v gorniško besedilo, ko te prevzame, se čutiš prostega, 
srečnega kakor plezalec visoko na grebenu po premaganih težavnostih, v bližini vrha. 
Ob branju se čedalje bolj širi tvoje obzorje, živiš z gorniki, z njimi načrtuješ turo, 
pretehtavaš možnosti, okoliščine, izbiraš soplezalca, kljubuješ razbesnelim elementom 
in se ne ukloniš, če te primorajo k umiku. Tiskana beseda ti oživlja tudi minule čase, 
ko so prvi rodovi planincev šele odkrivali gore, iskali pristope, nadelavali prva pota, 
okušali radost prvih pristopnikov, se strahoma lotevali prvih sten. 
Gorniška beseda je nekaj posebnega: na zunaj je jedrnata, zgoščena, v njej se zrcali 
skalnato površje; ne mara za domišljijo, resničnost je neredkokdaj med vzponom dra-
matična in ji ni treba ničesar dodajati. Resnica, okleščena resnica priklene pozornost. 
V naravi ni nič umetnega, ne pozna okraskov, vse, kar vidimo in doživljamo, je v njej 
nastajalo in nastaja pred našimi očmi kot nasledek neizogibnih naravnih sil. Za moža 
je posebno doživetje, če se ume vključiti v njihovo igro, se z njimi poigravati in jih pre-
igrati. Noben šport jim ni tako blizu, tako sredi njih, kakor gorništvo, nobeden ne terja 
tolikega razumevanja narave in njenih nevarnosti, ki ga lahko vsak hip pogubijo, toliko 
jasnega, nezmotljivega čuta in presoje zmožnosti, prisebnosti, ki ne sme odpovedati niti 
tedaj, kadar se okoliščine v trenutku preteče zaostrijo. Ni športa, ki bi ga človek 
dandanes bolj potreboval za skladno krepitev telesa in duha, kot je gorništvo. Pravijo, 
da je tudi drevo, ki rase na robu, željno viharjev, da jih potrebuje, sicer ga po dolgem 
zatišju stre, izruje prvi nenaden sunek vetra. 

Kdor se ne odzove klicu po mogočni sprostitvi vseh sil, kar jih premore naše krhko 
bitje, kdor se v pravem trenutku, ko stoji na razpotju, ne more odločiti, nikoli ne 
spozna prave radosti življenja in jo zaman išče v blodnjaku civilizacije. Kdor se ne 
odzove klicu gora, gorniški besedi, kogar ni zvabila v Zlatorogov svet, ni mogel nikoli 
v preizkušnji svojih sil izmeriti, dozreti meja svojega bitja, daleč od hrupa prisluhniti 
svojim globinam, ni nikoli okusil prave sreče, ni nikoli resnično živel. 
Največji dialog, ki ga človek lahko doživi, je tiho, zbrano pomenkovanje z gorami, ki 
pod kamnitim, ledenim oklepom skrivajo svojo tenkočutno bit. Včasih prisilijo človeka 
k boju, a marsikdaj so razpoložene za dolgo, vedro kramljanje. 
Za pogovor, ki nikoli ne izzveni. 

PO SPOMINIH V SEDANJOST 
ERNA MEŠKO 

Ni tako strašno, ker zahaja sonce, 
strašno je, ker nastaja mrak. (F. M. 
Dostojevski) 

Tako sem nekoč zapisala: »Če so Ti gorč zavdaie, se iz te opojnosti ne strezniš nikoli 
več. Skoprniš lahko od hrepenenja, pozabiti jih ne moreš. V oblakih jih vidiš, v vetru 
jih siliš, v sanjah jih uživaš, v samoti kramljaš z njimi in Tvoje srce jih v mislih boža 
in občuduje, se z njimi bori in jih osvaja. Ne naveličaš se o njih govoriti, o njih poslušati. 
Kakor se pretaka kri po naših žilah, tako vzporedno teče ta ljubezen...« In tudi 
danes pravim, kogar so zasnubile planine, ostane njihov za vselej! 
Spomin se vrača v najlepša mladostna doživetja, in vedno znova in znova potujem 
skozi prelesten planinski svet, se v njem ustavljam, srkam vase njegovo lepoto, pa 
tudi tišino, samoto in strah. Spominjam se, kako sem zablodila. V tej stiski sem 
splezala na drevo in v svoje veliko zadovoljstvo zagledala dobro znani mi svet. Ugo-
tovila sem smer, kje naj iščem markirano stezo. Z velikim upanjem sem se spustila 
z drevesa in začela iskati rdeče-belo prijateljico (markacijo). Našla sem jo. Obenem 
zaslišim bobnenje slapa, ki pada silno se peneč v globočino. Dela ga Lobnica, ki se 
spušča preko razrite pokončne stene in ustvarja 24 m visoki VELIKI ŠUMIK. Šumenje 
vode je tako mogočno, da se ob njem ni mogoče pogovarjati. Zato tudi tako ime slapu. 
To je bil kratek obisk na Pohorju. Misli mi hite preko Karavank in Savinjskih Alp 
v Julijce. Srečam se z dr. Kugyjem, ki je pevec tega veličastnega gorstva, o katerem 
pravi, da ne zaležejo niti podobe, niti besede, da bi ga lahko spoštljivo predstavile. 
Vse napisano in izgovorjeno samo sebi: »Pridite vsi semkaj in glejte Julijske Alpe! 
Spoznajte jih in jih vzljubite!« Rada se spominjam tudi, kako sva se s prijateljem 
nekoč ustavila v Ovčji vasi. Tu je Kugy v počitnicah delal in počival obenem pa z gan-
ljivo prisrčnostjo gledal na svetle stene, ki jih je nekoč tolikokrat preplezal, zdaj pa 



mu zaradi starosti niso bile več dosegljive. Oglasila sva se še na tamošnjem poko-
pališču. Bila sva presenečena, koliko nagrobnikov je s slovenskimi napisi. Med njimi 
tudi grob gorskega vodnika Ojcingerja. 
Ko sva se vračala, sva v Mojstrani zavila v Radovno. Lep sončen dan je bil in spokojen 
mir je dihal v tej dolini pod Triglavom. Tisoče in tisoče velikega enciana je kukalo 
iz nizke trave. Nekaj neverjetnega! Dan poprej sem bila na Golici. Tam so me očarale 
narcise, razveseljevale pogačnice, tukaj pa živomodri svišč ... Koliko bogastvo! Rada 
se ustavljam na pokopališčih. Tako sem tudi na Planini pod Golico poiskala grob 
Joža Čopa. Za nagrobnik mu je zajetna skala, ki so jo planinci spravili tja prav 
s Triglava. Navdušena pomurska planinka Marija je prinesla seboj grmičke pomladan-
skega cvetja in ga zasadila med planinsko floro, ki je krasila Čopovo gomilo. Tako 
je simbolično položila na grob nevenljivo ljubezen do vsega, kar je združeno z gorami, 
ki jim velja naša zvestoba ... 
Zdaj pa se vračam v naš Panonski svet. Ta je dosegljiv tudi nam, ki so se nam leta 
nabrala in se je dan nagnil globoko proti zatonu. Tu teče življenje kot je teklo nekdaj. 
Res da v silovitejšem tempu in brez viničarjev, toda na isti zemlji, med istimi griči, ki 
jih označujejo bele cerkvice, zidanice in skromne klučaje. Po slemenu kipe v višino 
vitke palme in v njihovih vejah vasujejo in klepetajo ptički, kot da bi sestankovali 
pernati tozdi. Postojmo in prisluhnimo govorici srca, ki budi solze v očeh. Ne solze 
žalosti, pač pa solze veselja in zadovoljstva, ko imamo srečo, da živimo na tem 
skromnem, vendar prisrčno lepem koščku slovenske zemlje. In kakor je vabil Kugy 
v Julijce, vam kličem tudi jaz: Pridite semkaj vsi, ki spoštujete in ljubite naravo in naj 
se vam oči napoje iskrive lepote te čudovite pokrajine — SLOVENSKIH GORIC. Skozi 
vse leto so zanimive, a ko jeseni zapojo klopotci, takrat vedite, da vas z veseljem 
in v gostoljubju čakajo marljivi, dobri ljudje! In ko boste zrli na skrbno obdelano zemljo, 
se bo v vaše prsi naselilo zadovoljstvo in hvaležnost do človeka, ki je z žulji svojih rok, 
z voljo in ljubeznijo do rodne grude, ohranil ta čudoviti, vinorodni slovenski svet. 

KO S PLANINE SEM HODIL PROTI V A S I . . . 
NADA KOSTANJEVIC 

Tistega večera v Cankarjevem domu, ko smo praznovali 90-letnico Planinskega vestnika, 
sredi mrzle zime v topli dvorani, bi prav rada z vsakim od udeležencev proslave 
spregovorila nekaj besed. Nekaj sedežev pred menoj, je sedela Erna Meškova, mati, 
kmetica, planinka, pisateljica, žena, ki bi ji vsakdo rad stisnil roko. Še in še bi lahko 
naštevala ljudi, ki jih spoštujem, cenim in bi rada z njimi spregovorila, vendar nas je 
vse neusmiljeno preganjal čas in slabe prometne zveze; kot bi bili na kakšni prav 
napeti planinski turi. Pa sem se vendar prerinila tudi do vas, profesor Orel. Naglo sva 
si segla v roko in si v skopih besedah povedala, kod nas premetuje življenje. Opazili 
ste, da za menoj stoji moja neločljiva spremljevalka, pastorka, invalidka Marija. In 
takoj ste našli pravo besedo, da me bi potolažili, ko sem med drugim potožila, da niti 
v hribe ne morem več. Kar malo zarotniško ste mi pomežiknili in dejali: »Pa lepo, tako 
lepo je doli pri vas na Vipavskem.« »Pridita kdaj s soprogo.« Kakor odmev je tudi 
Marija ponovila: »Pridita kdaj...« 

Prvikrat ste bili na obisku, ko sem odpravljala moža v službo, sina v šolo, pastorko 
na delo, polagala živini in sploh ... No, ves ta narod, krščen in nekrščen, rogat in 
pernat, se je z našim nenapovedanim gostom in njegovo psičko Istro kar dobro zna-
šel. Večkrat sva se na to srečala tudi na raznih planinskih proslavah. Tedaj sem mu 
tudi v »živo« pokazala osebnosti našega vipavskega planinstva. 
No, in potem pa je vse hudo prišlo tudi nadme. 
Ne morem reči, da so me stari prijatelji zapustili, morda sem jih zapustila jaz, ko na 
pisma nisem odgovarjala, ko pač nisem mogla. Tudi z Blago je bilo tako. Blaga? 
Na neki dopis v PV se mi je oglasila tovarišica iz Maribora. Doma da je iz Hrušice 
pri Podkraju in poročena da je v Mariboru in sploh ... Dolga leta sva si dopisovali, 
potem pa sem nehala na pisma odgovarjati. No, nato sem ji zopet pisala, in me je 
povabila, naj bi jo z obema rejencema, ki sem ju vzela v hišo po smrti mojih dragih, 
in s pastorko Marijo obiskala. Stanuje pa v Radizlu, prav pod Pohorjem ... Ko sem na 
zemljevidu videla, kje je to, me je začelo tja kar vleči... 
Za prvomajske praznike naj pridem, z rejencema in pastorko Marijo. Pa je mlajši, 
rejenček, dobil rdečke — in sicer ravno, ko ni bilo treba krave molzti, ker je pričakovala 
telička. 
Tako smo te pomladi omejili svojo aktivnost na potovanja do »Tarzanske veje«. Kje 
pa naj bi bilo to? No, v Afriki prav gotovo ne. Če vam to kaj pove, v Borovni. Tu se 



z enega drevesa spušča prav do tal srobota, ki ga Vipavci prav posebno spoštujemo 
in mu pripisujemo razne pomene. Otroci tega seveda ne vedo. Ko smo pozimi in 
spomladi hodili nabirat borove storže, da bi z njimi kurili kopalnice, so jo odkrili. Na 
njej so uprizarjali prave telovadne akademije, obešali se s huronskim vpitjem nanjo, 
viseli visoko nad tlemi, skakali z nje na razne načine in na največje moje začudenje 
in veselje, se nikomur ni nič zgodilo. Prav vsako sobotno in nedeljsko popoldne, pa 
tudi med tednom, če je čas dopuščal, sem odhajala z rejencema in s celo procesijo 
njihovih prijateljev do te veje. Najprej pa so se mulci in mule pošteno stepli za vrstni 
red telovadnega nastopa, nato se je začelo guganje in vrtenje. Potem smo se vsi skupaj 
usedli pod vejo in vselej na novo sem jim morala pripovedovati tisto zgodbo o razboj-
niku: Pred dvesto leti so ga ulovile nekje na Ravbarkomandi, in ga pripeljali v zapor 
v Vipavo. Možakar pa je bil povezan s samim peklenščkom, saj so ga slišali, kako se 
je z njim pogovarjal. Prav vsako verigo, v katero so ga vklenili, je raztrgal. Pa jim je 
neki menih svetoval, naj bi ga zvezali s srobotom, ki ga ni ustvaril človek, temveč bog 
in peklenšček nima moči. Tako so končno uklenili razbojnika. Ječar je ponoči slišal, 
kako je peklenšček govoril svojemu varovancu: »Doslej sem ti lahko pomagal, zdaj pa 
ne morem več ...« 

Ko so se otroci nagugali in naposlušali starih vipavskih pravljic, smo jo mahnili po 
zgornji ali spodnji poti do Počkarjeve jase nad Vrhpoljem. Tam ima dobri čevljar Počkar 
tri češnjeva drevesa. Dovolil mi je, naj jih z mularijo oberem tam, kamor on ne doseže. 
Ko so češnje zrele, so zrele tudi smukvice. Oh, nikar si ne belite glave, tako pač 
Vipavci pravimo jagodam. In ko naberemo češnje, smukvice in storže, se mularija 
zakotali po Počkarjevi jasi, če je že pokošena, kotali pred seboj tudi nahrbtnike. Na 
polovici jase je samotni bor, pod njim se malo ustavijo, pogledajo po naši lepi dolini, 
nad katero se pno skromni kraški vrhovi. Le tam v daljavi je videti včasih celo Dolo-
mite. Stari ljudje pravijo: Tirole so tam. 
Maj se je začel nevarno nagibati h koncu in moja krava je bila že tik pred tem, da dobi 
telička. K Tarzanski veji nisem več hodila, mulci pa so venomer tekali v hlev in 
pričakovali, kdaj bo na svet pokukal teliček. Tudi stave so sklepali. »Mama, daj kravo 
na ultrazvok,« mi je svetoval praktični Samo, »tako je široka, da bo najbrž imela 
dvojčke.« Kovač Nace, kravji ginekolog, je trdil, da za dvojčke ni prava luna. 
Seveda se je Liska odločila za telitev ob najbolj neprimerni uri, ob šestih zjutraj. 
Oba rejenca sta morala v šolo, pastorek jo je ravno odkuril na delo, pastorko Marijo 
pa je bilo treba odpraviti v njen DPP. Vsi uporabni ljudje so bili že v službi ali na poti 
tja, Franceta, ki se je ravnokar vrnil z nočne izmene, pa sem le našla. Spraviti pokonci 
»ginekologa«, na smrt utrujenega od napornega kovaškega dela, je svoje vrste umet-
nost. Rjovela sem huje kot tromba sodnega dne, in kmalu se je zbrala za silo uporabna 
porodničarska ekipa, okrepljena s kupom šolarjev jutranje izmene. Kovač Nace je 
navajen uporabljati pri telitvah pač tistega, ki ga dobi. Takoj je razporedil: »Teta, 
primite gobec! Samo varuj bika, da ne brcne kravo! Robert, drži rep!« Oba rejenca, 
ponosna na svoje funkcije, sta stopila na svoja mesta. Samo sicer nekoliko v strahu, 
saj je bil bik že zelo velik. Prišel je na svet pred letom, prav tako podnevi in ob 
pomoči samih šolarjev. Poimenovali so ga Lorber, ker ima pač mater Liso. »Ali je to 
pravilno?« jih je skrbelo. Potolažila sem jih; če bi mu rekli pravilno Lovorikovec, se nam 
bi še krave smejale. No, Lorber je bil hudo razburjen od vsega tega, kar se je doga-
jalo v hlevu in Samo ga je komaj krotil. France je končno prišel, dvojčka sta mu, 
s torbicama na rami, zvesto sledila, Pavle tudi. Nace je namočil porodno vrvico 
v mrzlo vodo, segel z roko v kravo, z vajeno kretnjo zadrgnil tele okrog prednjih 
nog, ter konca vrvice pomolil Francetu in Pavlu. Za njima sta stali Zinka in Slavka ter 
vlekli, saj v sili hudič z gnojnimi vilami celo kislo mleko sreblje, in tako tudi ženske 
pomagajo pri tem povsem moškem ginekološkem opravilu. 

Nace je uravnaval naše gibe in glasno ukazoval: »Teta, držite trdno! Pavle, France, 
povlecita! Zlagoma, zlagoma!« Robert je krčevito držal rep, s katerim je Liska posku-
šala opletati. Ljudje pa so povlekli in tele je pokukalo na svet. Nace ga je naglo dvignil 
za zadnje noge, mu očistil jezik sluzi in si ga strokovno ogledal. »Nekam revna je ta 
telička, za tako široko kravo.« Rejenčka pa sta soglasno zakričala: »Poglejte še malo 
kravo, lahko ima še kakšnega notri!« Nacetu se ni zdelo zamalo poslušati obeh 
rejencev, posebej, ker sta oba trmasto vztrajala na »bojnih položajih«. Segel je še 
enkrat z roko v kravo in veselo vzkliknil: »Mulci, prav imate! Še eden je!« Vrvico je 
zopet zadrgnil za noge. No, pa je bil tudi drugi teliček zunaj. Šolarji so ju takoj poime-
novali: Lipa in Lero. Sedaj so si otroci za silo umili roke v hlevu in pograbili torbice, 
ter šli v šolo. 
Zinka je dobro razumela, da sem ostala sama pri hiši; tako je ona porodniško ekipo 
počastila s kavo, kot se spodobi, jaz pa sem se lotila molže ter krmljenja obeh telet. 
Tistikrat sem se spomnila tudi vas, profesor Orel. Poznali ste nekoč vse moje krave, 
ki so se menjavale v hlevu: Derno in njeni hčerki Drino in Donavo, prvo Lisko ter Liska 
in Lipo in Ložo, ter Luno, ki je prišla na svet ob luninem svitu. 
No, ko pridete spet k nam, vam bom pokazala tudi ta »pridelek«, a ne? 557 



»Sveta violina in nebeške citre!« sem zaklela. »Kaj ti je mati?« Dečkoma sem pomolila 
»Delo« pod nos. Kratek opis, kako so profesorja Orla našli mrtvega. 
Tokrat je mali Robert bil bolj praktičen: »In kje ga bodo pokopali?« »Najbrž v Ljub-
ljani.« »Mama, popelji me v Ljubljano na pogreb.« Vedela sem. Rad bi videl svojce, 
a le za kratek hip. »Pa nič ne piše, kdaj bo pogreb.« Ob treh je prišla soseda 
k telefonu. Prvega otroka je pričakovala, in čas je imela. Zato je večkrat prišla k meni 
kam kaj poklicat in poklepetat. »Slavči, ti imaš čas, pokliči malo Planinsko zvezo in 
vprašaj kdaj bo pogreb profesorja Orla.« Slavka je sedla k telefonu, na starinsko 
skrinjo, ki jo imamo v veži namesto klopi, in začela vrteti telefon, medtem ko sem 
se jaz ukvarjala z rejencema, ko smo »klamfaii« zadnje naloge tega šolskega leta. 
»Teta, ena tovarišica mi je rekla, da je tista, ki ve kdaj bo pogreb, šla nekam ven. Čez 
pol ure naj pokličemo. Bržkone ga ravno sedaj pokopavajo,« je dodala svojo misel. 
In ko je Slavkica čez pol ure spet poklicala, so ji rekli: »Ravnokar so ga pokopali.« 
Tako vam, profesor Orel, nisem mogla pripovedovati, kako smo, bolj ali manj uspešno 
z rejencema, zaključili šolsko leto. Telička sta za silo že odrasla in končno sem 
ju lahko prepustila sosedi ter z rejencema in pastorko Marijo šla na Pohorje k Blagi. 
Potovanje z dvema mulcema in invalidko je po svoje zelo živahno in zanimivo. Potrebno 
je pač imeti živce. 

Blagina hči nas je v Mariboru pričakala na postaji z avtom. Poznala nas ni, spoznala pa 
takoj, ko je zagledala dva žaklja nesreče in dva žaklja živih bolh, je takoj razumela 
za koga gre. 
Bilo je že temno, ko smo prispeli v Radizel. To ni vas, ni mesto, ni predmestje. To so 
hiše, razmetane ob vznožju Pohorja, hiše delavcev z velikimi in skrbno obdelanimi 
vrtovi, hiše kmetov, direktorjev in ... sploh zmešnjava hiš, vrtov, sadovnjakov in proge 
za moto-cross. 
Blaga je ženska mojih let, delovna, družinska mati, upokojenka. Priselili so se v Radizel 
z drugega konca Maribora. Poleg hiše ima lep vrt in sadovnjak v terasah; ima tudi koze, 
zajčke, pse, mačke, prašičke in sploh ... No, malo smo se odpočili in si šli ogledat 
na izteku proge za motokros gasilsko veselico. Nič posebnega. Otroci so se nasme-
jali »lepotnem tekmovanju«, na katerem je zmagala najbolj stara in najbolj neprikupna 
ženska. Z Blago bi se rade kaj pogovorile, pa so moji trije »angelčki«, razburjeni od 
poti in vtisov, kar naprej nagajali. Zmenili sva se hitro: jutri se bodo otroci lovili okoli 
hiše za kozama, Marija pa bo šla z domačo hčerko po nakupih v Maribor. Medve 
z Blago pa si bova privoščili pohod na Pohorje. 
Zjutraj sem se prebudila zgodaj. Poskusila sem, kako se molze koze. Kdor hoče kleti, 
naj si kupi kozo. Vajena sem trdih vipavskih krav in divjih telic, vendar sta me Blagi ni 
kozi najprej obrcali, potem pa sta mi razlili mleko. Nato sva mulca poslali na potep. 
To sploh ni bilo težko, saj je tudi Blaga pred časom imela rejenčka, ki je potem šel 
k sosedi, ki ima same sinove. No, in ta nekdanji rejenček se rad ustavi pri bivši rejnici, 
in trije sirotki s podobnimi usodami so se odločili, da združijo svoje potepanje, saj je 
mali Smiljan dobro poznal vso okolico. Blaga in jaz pa sva odšli po pohorskih poteh, 
brez skrbi za svoj naraščaj. Šli sva skozi visoke in ravne gozdove, ki ne poznajo burje. 
Šli sva mimo gorskih kmetij, ob katerih gojijo maline, ki zore hkrati s češnjami. Čeprav 
je bilo že 5. julija, smo našli celo še nedozorele češnje. Na visokogorskih kmetijah 
gojijo različne kulture, celo koruzo. Krompir so ravno osipali. Traktor ima seveda 
domovinsko pravico tudi na Pohorju, vendar moramo koruzo in krompir, kjer ga ne 
obdelujejo s herbicidi, še vedno osipati s kravami. Krave tako na Pohorju vprežejo za 
tista dela, ki jih traktor ne more opraviti. Kljub temu pa so lepo rejene in imajo dovolj 
mleka, saj jim gibanje na svežem zraku in ne prehuda obremenitev, le koristi. Gosti 
gozdovi se menjavajo z lepimi zelenimi travniki. Od daleč vidimo skupino izredno veli-
kih hrastov. Kraj se imenuje Šestdobje, mi razlaga Blaga, ker je tam šest dobov-hrastov. 
Tudi počitniške hišice rastejo na Pohorju. Njihovi lastniki pa niso ne zgovorni ne 
prijazni. Le pri enem so naju povabili na sladke češnje, ki so se nama prijazno smeh-
ljale z dreves. Ob poti najdeva sem in tja tudi nekaj cvetov arnike. Kaj malo jih je. 
Borovnice pa so že temeljito obrane; najdeva jih le za majho posodico, tako za zdra-
vilo. Na približno 700 m nadmorske višine najdeva še kmetijo in koruzo. Nekam revna 
je. Pa pravijo dekleta, ki jo okopavajo, da je sicer tukaj kar lepa. Letos pa, da je bila 
izredno mrzla in dolga zima, saj je še sedaj kar mrzlo. Fižol so sadili med koruzo, sicer 
bi jo kar s herbicidi pleli. Pri bolnišnici prvič prečkava asfaltirano pohorsko cesto. 
Tam tudi srečava nekega zdravnika, ki je opoldanski premor izkoristil za nabiranje 
gob. Bolnišnica za pljučne bolezni je tu, sredi zelenja in miru. 

Zdaj večkrat prečkava cesto, srečava se s prvimi penzioni in gostišči. Večina jih je 
zaprtih. Pozimi je živahneje, ko tu smučajo. Poleti so polni le domovi bolj pri vrhu. 
Tega pa res ne razumem. Nagnetejo se tako ljudje ob morski obali, pražijo na soncu, 
gledajo drug drugemu v lonec in v posteljo po neštetih šotoriščih ob obali, v gneči 
komajda krotijo majhne otroke. Tu, sredi velikih in tihih gozdov, kjer ni ne prepadov, 
ne skalovja, ne divjih zveri, bi se družine z otroki in starimi ljudmi dosti bolje odpočile. 

558 še nekajkrat prečkava asfaltirano cesto in se znajdeva pri kar luksuznem Poštarskem 



domu. Nekakšni zagrebški poslovneži so si tam omislili kongres, simpozij ali nekaj 
takega. Naju z Blago so kar lepo sprejeli, čeprav sva bili kar precej zdelani. Tudi najino 
naročilo je bilo bolj skromno, a so naju bili kljub temu veseli. V Domu seveda posluje 
tudi pošta, saj je poštni. Napišiva nekaj kartic. Blagi in receptorju zaupam, da sem 
ravno danes dopolnila 57 let. Prijazno mi voščita, pa še poštarska uslužbenka zraven. 
V dolino grede opazujeva počitniške hiše, ki se menjavajo s prijaznimi kmetijami, 
gozdovi in višinskimi polji, čreta je nekoliko večje naselje na majhnem gorskem hribu. 
Sestopiva v Reko, odkoder sva se na »stop« odpeljali v Hoče. Tu sva obtičali, ker naju 
noben avtobus ni hotel sprejeti. Končno se naju je eden usmilil in naju je odpeljal do 
Orehove vasi. Prišli sva domov še za dne. Pomolzli sva kozi in večerjali, potem sva 
z Blago odšli na drugi konec Radizla obiskat kmeta, ki je doma z vipavskega Slapa. 
Kar dobro si zapomnite ta vipavski Slap, še prav vam bo prišel. Marija se nam je pri-
družila, čeprav sva jo svarili, da pot ne bo prijetna. Najprej po cesti, nato čez travnik, 
ob katerem je domačija. Pred njo pa zakonca sedita na travi in pečeta meso zase 
in za svoje otročiče. Kmetje so, mladi in sodobni ljudje in si tako po napornem delu 
pričarajo počitnice. Na vrh griča je mogočna stavba. Pred hišo stoji več avtomobilov, 
ljudje hodijo sem po mleko, krompir, zelenjavo. Nekje za kmetijo se pot spušča. V dolini 
je kmetija, mogočna stavba, ob njej pa velika hleva. Gospodar, kmet, Pavle Vovk, se je 
že štirileten priselil s starši iz vipavskega Slapa. To je bilo tistikrat, ko so Primorci 
bežali pred fašisti v Jugoslavijo. Še sedaj včasih pravijo, pri nas na Primorskem, da 
smo šli v Jugoslavijo, če gremo v kraje, ki so bili pod »staro Jugoslavijo«. Našli smo 
kmeta kar pred hlevom. Še v hišo nam ni velel, saj smo videli, da se je obiska srčno 
razveselil, a ni utegnil drugače, kot da kramlja z nami kar med večernim krmljenjem. 
Z delom si je uredil kmetijo, enako njegovi bratje, ki so vsi na Štajerskem. Poročil 
se je z marljivo Štajerko, imel z njo dva sinova. Mlajši se je pred štirimi leti smrtno 
ponesrečil, ko je bil na obisku na Primorskem. Starejši se je poročil tudi s Štajerko, 
ki pa edina v družini dela v neki tovarni. Na delo pa se vozi s kolesom. »Avtomobil in 
telefon nam manjkata v tej grapi. Jaz si ga ne želim voziti, sin tudi ne, ženski pa 
priganjava, naj se naučita,« je zaključil Pavle. 

In tistikrat nisem vedela, da se je v Vipavi prav tedaj soseda ukvarjala z druge sorte 
Slapom, ko je treba zaradi vremenske postaje, krave, dveh teličkov, zajcev in psa, 
oskrbovati tudi moj nesrečni telefon, ki ga pač uporabljajo sosedje. In tako je soseda 
želela poklicati nekega Ježa Cirila na Slapu. Povsem je pozabila, da Slap nima svoje 
pošte; poškilila je v imenik, dobila na Slapu Ježa Cirila in ga poklicala. »Ciril, jutri mi 
pridite opravit to in to delo.« »Nič ne bom hodil k vam, ste se napili, da govorite po 
idrsko!« »Saj vedno tako govorim.« »Vas prvič slišim.« »Seveda, ko nisem pravi. Vi 
kličete Vipavski Slap, kjer živi še en Jež Ciril, jaz pa sem v Slapu ob Idrijci! Za 
tistega presnetega imenjaka, priimenjaka iz Slapenca sem že prejel celo kazenske 
listine, račune in vsega hudiča. Pojdite se solit!« No, tudi ta dan se je bolj ali manj 
srečno zaključil. Drugi dan sem vse tri rejenčke in Marijo popeljala z avtobusom do 
Maribora. Tam smo si ogledali akvarij, pa še pohorsko žičnico. Potem pa smo se 
z obljubami o izmenjavi obiskov poslovili od Blage in njenih. 

Mojih prispevkov, nametanih, neurejenih, profesor Orel, ste bili vajeni. Saj ste vedeli, 
da sem jih pisala ob večerih, ko so moji terjali od mene to ali ono. Tudi sedaj se 
rejenčka zaganjata včasih vame, drugič spet v pisalni stroj. Na prispevkih so madeži 
njihovih mastnih prstkov ... Imeli ste potrpljenje tudi z menoj. 
To je to profesor Orel. Čas mineva, in klopica pred našo hišo se je že sesula. Uničila 
sta jo deževje in sonce. Na njej ne boste nikdar več sedeli... 

V PROSTRANSTVIH TJAN-ŠANA 
VID PRELOŽNIK 

Po dveh dneh slabega vremena se je zvečer zjasnilo in odločili smo se, da gremo 
v steno Svobodne Koreje. Dovolj je bilo čakanja, dovolj spanja in poležavanja po 
šotorih. Res pa je, da mi je kar prav prišlo malo slabega vremena in bi skoraj pozabil, 
po kaj smo prišli v te daljne kraje. 
Tako smo se že sredi noči štirje odpravili proti veličastni steni, katere strmi obrisi so 
se že kazali nad ledenikom. Pri veliki razpoki sredi snežišča smo se navezali in Ivan je 
začel plezati po navpični ledeni steni razpoke. Po nekaj metrih je priplezal do polož-
nejšega sveta in tam izginil za robom. Vrv je hitro izginjala in pričakovali smo, da si bo 
uredil stojišče. Pa zaslišimo klic, ki je prihajal iz daljave, vrv se je začela vračati in se 
nabirati pred nami, že naslednji trenutek pa prileti čez razpoko mimo nas temna 
senca. Vedel sem, da je to Ivan. S strahom sem se pritisnil k snegu in se močno okle-



nil cepina, čeprav nisem bil navezan na isti vrvi. A Edo ga je zadržal. Morečo tišino 
je pretrgal Ivč, ko se je zadri: »Ivan, Ivan!« 
Čez nekaj dolgih sekund zaslišimo brundanje, ki je prihajalo od nekod spodaj pod 
nami. Odleglo nam je. Ivč je šel pogledat, kaj je z Ivanom in nama kmalu sporočil, da ni 
hujšega. Poškodoval si je zapestje, iz nosa pa mu je tekla kri. Pa tako si je želel 
splezati to smer! Imel je veliko sreče v svoji nesreči; taki padci z derezami in s cepi-
noma se navadno huje končajo. 
Bili smo pretreseni. Čeprav si vedno pripravljen na najhujše, te vseeno zazebe, ko 
spoznaš, kako malo je treba, da ugasne človeško življenje. Trenutek nepazljivosti — in 
konec. Ivan je lahko sam odšel v tabor, zato se je Edo odločil, da gre z nama. Navezal 
sem se na njegovo vrv in potem smo pohiteli. Seveda smo se dobro varovali, ker smo 
imeli še živo pred očmi Ivanov padec. Edo je bil prvi, ker je bil že pripravljen — Ivč 
je pa kot tretji žemaril. Hitro smo napredovali po široki, strmi grapi in kmalu se nam 
je odprl lep pogled na dolino, na mesto Frunze, ki je še trepetalo v lučkah. 
Kako prijeten je pogled iz tega divjega sveta na civilizacijo, na udobje in na varnost, na 
vse, kar sicer dobro poznamo. Šele v teh strmih ledenih pobočjih znam ceniti vse tisto, 
kar je tam doli v dolini. 

Ne obotavljamo se, ker je še daleč do vrha. Dan se prebuja, mi pa ne utegnemo, da bi 
uživali v lepotah, ki nam jih ponuja rojstvo jutra. Ko so nas obsijali prvi sončni žarki, 
smo bili že precej visoko. Nad nami so se bočile opasti. Dolgo se je še vleklo, preden 
smo prišli do ledenega žleba, ki nam je pokazal pot do roba stene. Edo je grabil naprej 
in kar dobro mu je šlo od rok. Ivča je bolelo koleno, zato je plezal vso smer kot prvi 
v navezi. Predlagal sem, da bi šel naprej še teh nekaj raztežajev, pa je bil Ivč mnenja, 
da je bolje, če ne zapletamo z vrvmi. Led je bil trd in krhek in za plezanje še kar 
ugoden. Nerodno je bilo le to, ker se je razbijal in moral sem se umikati kosom, ki so 
brneli na vse strani in to pri skoraj vsakem Edovem udarcu. Drugače si nisem mogel 
pomagati, kot da sem zatulil, če me je zadel kak večji kos. 
Z olajšanjem sem se potegnil čez rob in se znebil nahrbtnika. Bil sem na cilju. To so 
bili najlepši trenutki vzpona, ko smo si segli v roke in svečano popili pivo. Potem smo 
sestopili. Kako sovražim take sestope! Malo po snegu, potem pa samo kamenje in 
spet kamenje. Vlekel sem se za tovarišema in si dopovedoval, da bom drugič več 
treniral. 
Sestopamo z morene na moreno, nobene poti — le vsake toliko časa najdemo kakega 
možica. Ko se končno prebijemo še čez ledeniško reko, nas čaka še lepa pot po dolini. 
Zadnji sončni žarki so obsijali razbite vrhove za nami. Edo, ki je hodil pred mano se je 
obrnil in rekel: »Kako je vse krušljivo!« Ko sem se zazrl v to skladnost barv — v rjavo 
rdeče divje vršace, v modro nebo in v temnozelene vitke smreke, niti pomislil nisem na 
krušljivost. Nisem videl sten kot plezalec, ampak kot človek, ki mu narava redkokdaj 
odpre oči in pokaže svoja skrita bogastva, saj so na svetu še lepše stvari od plezanja. 
Lovila nas je že noč in hiteli smo v tabor. Od nenehnega sestopanja v teh težkih, 
dvojnih usnjenih čevljih, so me boleli prsti, a sem stisnil zobe in hitel za Ivčem. Ko smo 
prišli v tabor, sem se počutil kot doma. Vrgel sem s sebe vso kramo. Valerijan, naš 
ruski spremljevalec, nam je pripravil božansko večerjo, potem smo se še osvežili in 
v hipu, ko sem zlezel pod odejo, sem že spal. 

Opomba: Smer Barber (Svobodna Koreja _ 4750 m, Tjan-šan) 5 B (V—VI), naklon 80° 60°—70° višina 
600 m, plezali Edo Kozorog, Ivč Kotnik in Vid Preložnik (julij 1985). 

ZAVETIŠČE GS NA JELENCIH 

Zave t i šče GS sto j i na Je ienc ih na B legošu , 1185 m. Odpr to in osk rbovano je vsako 
sobo to in nede l jo od 30. sep tembra do 1. jun i ja . Preosta l i del le ta sp re j ema jo skup ine 
po dogovoru . Zavet išče bo to re j odp r to teda j , ko bo koča na B legošu zaprta. 
Je lenc i so i zhod išče za turo na Blegoš, na č r n i vrh, Kopr ivn ik , Star i v rh Porezen na 
Goro nad Ma lensk im v rhom itd. Na s k u p n e m lež išču je p ros to ra za 15 do 20 oseb. 
Zave t i šče ima vodo in p l insko razsvet l javo. 
Do zave t i šča drže mark i rane pot i iz Leskov ice (1.15 ure), iz Vo lake (1.5 ure), od park i -
r išča na Muravah (15 min). 
Zave t i šče uprav l ja PD Goren ja vas. 
Poda tke o zavet išču da je Marko M ik lavč i č , Go ren ja vas 23, tel . (064) 68 271 al i S lavko 
Kovač, tel . LTH (064) 60 091, int. 314. 
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t PODVERŠAN MILAN 

i 
V prelepem jesen-
skem popoldnevu 
so se bil i na griš-
kem pokopal išču 
zadnj ikrat poslovi l i 
od Milana Podver-
šana. Rodil se je 
22. 5. 1931 v Zabu-
kovic i , se izuči l za 
t rgovca in je trgov-
stvu ostal vse živ-

l jenje zvest. Bil je planinec, društveni 
delavec, se razdajal planinstvu in to vse 
od leta 1950 (od ustanovitve društva) pa 
do svoje prezgodnje smrti . 

Že ieta 1951 ga srečamo med markacist i , 
ko je hkrat i s tem, da je postal vodnik, 
postal tudi eden glavnih usmerjevalcev 
planinstva v društvu. Od leta 1966 je bi l 
č lan upravnega odbora, leta 1967 je postal 
podpredsednik društva, leta 1969 je postal 
č lan gospodarskega odseka in od leta 1971 
načelnik gospodarskega odseka. 

Prejel je red dela s srebrn im vencem, pis-
meno pr iznanje PZS, srebrni častni znak 
PZS, častni znak MDO Savinjska »pri jatel j 
planin«, pr iznanje obč inske zveze za te-
lesno kul turo, priznanje Telesnokul turne 
skupnost i Žalec, ob svoj i 50-letnici pa je 
preje l bronast i znak OF in posebno pr izna-
nje Telesnokul turne skupnost i Žalec. Mno-
go pohval je prejel tudi v društvu. 
Planinski tovariši so se od njega poslovi l i 
z besedami: »Poslavl jamo se od človeka, 
planinca, ki se je razdajal za dobro dru-
štva, za razvoj, ki je s svoj im delom po-
stavi l krepke temel je, na katerih sto j i sedaj 
posto janka Hom, ki j i je žrtvoval mnogo ur. 
Bil je komunist in č lan part i je od leta 1948 
in mu ni bi lo žal dela, ki ga je opravi l 
in nikol i ni zahteval plači la za svoje delo. 
Prepr ičan je bil, da mora delati med l jud-
mi, za bol jš i jutr i . 

Planinci in sodelavci Savinjskega maga-
zina so se poslovi l i od človeka, ki ga bodo 
hudo pogrešal i , saj je bi l za vzgled, kako 
je t reba delati.« 

Franc Ježovnik 561 
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JALUNG KANG 
(Alp in ist ična odprava — IX. JAHO, od 
26. 2. do 27. 5. 1985, predavanje v Cankar-
jevem domu) 

V ponedel jek, dne 21. oktobra, so se člani 
devete alp in ist ične odprave v Himalajo še 
enkrat predstavi l i s lovenskemu občinstvu, 
ko so s predavanjem, glasbo in besedo 
ponovi l i pred polno dvorano potek in za-
kl juček tega vel ikega alp in is t ično-ekspe-
d ic i jskega dejanja, ko so osvoj i l i vrh Ja-
lung Kanga s severne strani. 
Srečanje s člani te odprave je prvi po-
zdravi l predsednik PZS Tomaž Banovec, 
ko je v kratkem in pr i ložnostnem nago-
voru skušal opredel i t i razl ičnost pogledov 
v pojmovanju alpinizma, ekspedic ionizma, 
solo plezalstva, gorolazenja, ki se je za-
čelo razločneje oglašati tudi v našem alpi-
n is t ično-planinskem prostoru, Predavanje 
samo pa je s predstavitvi jo č lanov te od-
prave (na predstavitvi ni bi lo Frančka 
Kneza in Mar jana Kregarja) odpr l vodja 
Tone Škarja. Sl ikovno barvno gradivo je 
sl ikovito i lustr i ralo sam potek odprave, de-
želo Nepal in Himalajo, besedi lo, ki ga je 
bil prispeval Tone Škar ja pa je s sočno 
stvarnim pr ikazom in predvsem nevsil j ivo 
in razumlj ivo, razloži lo prav vse bistvene 
podrobnost i z odprave same. Posnetki, ki 
so nastali v baznem taboru in predstavl ja jo 
dokument odprave pa so nadrobno razlo-
ži l i tudi t ragični potek vračanja z vrha, 
ko sta Tomo Česen in Borut Bergant svoje 
delo opravi la in je slednj i , kot je znano, 
zdrsni l v h imalajsko neznanost. Sam način 
pr ikazovanja barvnega f i lmskega mater iala 
(mult ivision s 6. projektor j i ) , je za preda-
vatel jske dvorane razmeroma nov in pred-
stavlja v nekem smislu eksper iment, ki ga 
bo treba najbrž še dodelat i , k l jub temu pa 
je svojo nalogo AV studio iz Ti tovega Ve-
lenja dobro opravi l . Ta eksper iment pa 
je v tem, da se besedi lo in pa sl ika s icer 
dopoln ju jeta, nimata pa v vseh podrob-
nostih in odtenkih tesne povezave. Opre-
del ju je jo le kraj dogajanja, ci l j odprave, 
dopoln ju je jo video vtis in so podpora avdio 
sprejemanju, informaci ja, ki jo sl ika po-
nuja, pa je v več pr imerih de loma ali po-
vsem zabr isana in predstavl ja le panoram-
sko in vizualno dopoln jevanje sprejetega, 
brez potrebnih podrobnost i , ki bi utegni le 

bit i tudi zanimive in morda ce lo za po-
polno informaci jo potrebne. S tem pa ne 
nameravam reči, da eksper iment ni ustre-
zen za take zamisl i , le dognat i bi ga bilo 
t reba za take potrebe. Besedi lo sta brala 
dva napovedovalca, moški in ženska (žal 
njunih imen pr iredi tel j ni predstavi l) , sub-
t i lno, jasno, čeprav sem in t ja z napačnimi 
naglasi. 

Takih večerov bi si še želel i in hvala vsem, 
ki so sodeloval i , da smo lahko spreml ja l i 
tako skladno vizual izaci jo vel ikega minu-
lega alp in ist ičnega dogodka. 

M. K. 

POTEP PO JULIJSKIH ALPAH 

P D Železničar Celje je 12. in 13. 10. orga-
niziral izlet v Julijske Alpe. Izleta se je, 
poleg 12 članov društva, udeležilo tudi 
10 učencev OŠ Franja Vrunča iz Celja. 
Pionirji — planinci smo vključeni v PDŽ 
— Celje. 
Tale naš izlet bi skoraj res lahko ime-
novali potep, saj smo obiskali kar precej 
vrhov in koč. Z vlakom smo se iz Celja 
peljali do Jesenic, od tam pa z avtobusom 
do Rateč. Prijazni šofer avtobusa bi nas 
odpeljal do Planice, a je na avtobusu po-
čila guma in smo morali peš. 
V Planici smo se ustavili in občudoval 
velikanske skakalnice. Le počasi smo se 
odtrgali od njih in nadaljevali pot proti 
Tamarju. Ozka cesta nas je držala skozi 
jesenski gozd. Ko smo prišli do koče, so 
je sonce že poslavljalo in še zadnjič ta 
dan pobožalo vrhove gora. Med potjo smo 
planinci — pionirji z našimi vodniki na-
birali gobe. Ob prihodu v Tamar so sta-
rejši člani »odprave« (tri tovarišice) pri-
pravili odlično gobovo juho. Upravniku 
doma v Tamarju se za uporabo kuhinje, 
dodatke k juhi in res dobremu vzdušju, 
ki je vladalo v planinskem domu, iskreno 
zahvaljujemo. Dobili smo ležišča in se 
najprej malo odpočili, kaj kmalu pa se je 
začela razlegati vesela pesem planincev 
ob spremljavi kitare. Otroci smo se hitro 
spoprijateljili z graničarji, potem pa smo 
se tudi pridružili veseli družbi v koči. Pe-
sem in pogovor sta utihnila šele v poznih 
večernih urah. 

Sonce je že napovedovalo nov dan in 
nam razkazovalo lepoto prebujajočega se 
jutra. V prvem soncu se je zableščal Ja-
lovec, najlepša slovenska gora. 
Lepota gora nas je prevzela in kmalu bi 
pozabili, čemu smo prišli. Toda ne, že se 
je razlegel vodnikov klic, ki je oznanjal 
začetek drugega dela poti. Poslovili smo 
se od planincev v koči in zakoračili v 
prekrasno jutro. 

Najprej smo se ustavili ob kamnu, v ka-
terega je vklesana plošča, ki govori, da 
so tam gore spet zahtevale svoje žrtve. 
Z minuto molka smo počastili spomin na 



mladi planinki, ki sta tam pustili svoje 
življenje. Toda treba je bilo naprej. Na 
melišču, blizu Slemena, smo videli dva 
gamsa. Še malo in bili smo na Slemenovi 
špici. Od tam se je razprostiral prekrasen 
pogled po slovenskih in avstrijskih gorah. 
Do Vršiča se je vila vijugasta pot, ki pa 
je bila lahko prehodna. Ustavili smo se 
v Tičarjevi in Erjavčevi koči, potem pa 
smo jo mahnili proti Kranjski gori. Ker je 
naša skupina malo zaostala, smo hoteli 
presenetiti vodnike in smo sekali ovinke 
kar po gozdu. Potem pa so oni prese-
netili nas, saj jih nikjer ni bilo. 
Čakali smo jih pri gostišču Jasna, oni pa 
nas pri hotelu Erika. Pri gostišču je majh-
no jezerce, ki je očitno nekakšno pri-
stanišče za race, saj jih je bilo veliko. 
Na postaji v Kranjski gori smo se zopet 
sestali s prvo skupino, ki nas je tam že 
čakala. 

V Celje smo prispeli nekaj pred 23. uro 
zvečer. Izlet je bil čudovit. K temu pa 
je veliko pripomogla dobra organizacija 
in lepo vreme. 

Pozabila sem omeniti, kako so trem pio-
nirkam v Ljubljani »ukradli« nahrbtnike. 
V Ljubljani smo čakali na vlak in da ne 
bi nahrbtnikov nosile na ramah, smo jih 
odložile poleg drugih na postaji. Malo 
smo šle po mestu, ko pa smo se vrnile, 
nahrbtnikov ni bilo več. Začele smo jih 
iskati in pri tem se nam je pridružil tudi 
tovariš. Sklenili smo oditi na postajo mi-
lice. Naša sreča je bila, da smo srečali 
tovarišico, ki nam je povedala, da so na-
hrbtniki skriti v stari lokomotivi. To je 
bila kar posrečena šala, ki pa nam je bila 
tudi v poduk, da drugič nahrbtnikov ne 
bomo več puščali kjerkoli. 

Breda Kovačič, planinski krožek 
Osnovna šola Franja Vrunča 

Celje — Hudinja 

JUBILEJ POBRATENJA PLANINCEV 
IZ RADOVLJICE IN IZ VARAŽDINA 

Ob slovesnost i , ki je bi la posvečena 90-
letnic i radovl j iškega PD, dne 18. oktobra, 
so predstavnik i PD Ravna gora prejel i iz 
rok predsednika Planinske zveze Sloveni je 
POHVALO za razvi janje planinstva in pla-
ninskega pri jatel jstva. Hkrati je bi la to tudi 
p r igodna slovesnost ob 10-letnici pobra-
tenja DP Radovl j ica in PD Ravna gora iz 
Varaždina. Varaždinskim planincem so ra-
dovl j išk i p laninc i ob tej pr i ložnost i poklo-
nil i s l iko Jožeta Smoleta. 
V Varaždinu poznajo Radovl j ico, le-tem pa 
je Varaždin s pobratenjem mnogo bl ižj i . 
Zače lo se je leta 1966 v Mostar ju, ob ju-
gos lovanskem posvetovanju na temo »kul-
tura in tur izem«, ko sta se spoznala Jože 
Bohinc, t ist ikrat ravnatelj OŠ na Bledu in 
Tomis lav Jagač ič , t ist ikrat referent za kul-

turo v občin i Varaždin. Dogovor i la sta se, 
da bosta predlagala, da bi se spr i jate l j i l i 
dve kul turno umetnišk i društvi, Jagač ič 
je predlagal RKUD »Sloboda«, najstarejše 
društvo iz Varaždina, Jože Bohinc pa kul-
turno umetniška društva s področ ja ob-
č ine Radovl j ica. Leta 1986 bodo praznoval i 
20-letnico te kulturne vezi, saj so bila v teh 
letih števi lna medsebojna srečanja in ni 
bi lo leta, da ne bi RKUD »Sloboda« go-
stoval na Bledu, Radovl j ic i al i v Kropi. Pa 
tudi narobe. Te povezave so se polagoma 
razširi le še na Rdeči križ, povezali sta se 
osnovni šol i »Božena Slukan« iz Varaždina 
in OŠ iz Radovl j ice. Pri jatel jske vezi sta 
vzpostavi l i tudi KS Center iz Varaždina in 
Radovl j ice, planinci pa se povezujejo že 
deset let. 

t j 

SVET, KI GA GRADITE VI, 
BOMO PODEDOVALI Ml 

Časopisov, ki j ih v glavnem berejo odrasl i , 
ne prebi ram pogosto. Včasih pa le pre-
l istam katerega od njih, če se mi ravno 
znajde pri roki. 
V nekem od teh dnevnikov je pr i tegni l 
mojo pozornost naslov o zeleni kugi, ki 
mori tudi po naših gozdovih. Vem, kaj je 
kuga, vem, kaj so gozdovi ; to vendar ne 
gre skupaj . Začnem brati, postaja mi ne-
kam čudno pri srcu. Saj to je vendar bo-
lezen, ki bo unič i la tudi naše zelene go-
zdove. Bolezen so odkr i l i že pred več kot 
dvajset imi leti v ZRN, Franci j i , Švici in 
na avstr i jskem Koroškem. Prebral sem, da 
so to bolezen opazi l i že na Osojščic i , hri-
bu nad Osojsk im jezerom. To pa je čisto 
bl izu naše meje, tako rekoč pred vrati 
zelenih gozdov okol i moje Kranjske gore. 
Berem dalje. Zasledim podatek, da so 
prve znake bolezni opazi l i tudi že na Jelo-
vici in na Pokl juki . Pred očmi se mi po-
kaže s l ika lepe zelene Jelovice, ki jo vi-
dim, če sedim pred babič ino hišo na Ble-
du. Kako lepo se njeno sočno zelenje 
zrcal i v jezeru, ki smo ga končno le uspel i 
»pozdravit i«. Tudi to je že odmira lo. Bi lo 
je onesnaženo, kakor so onesnažene tudi 
mnoge naše reke in celo mor je ob obali . 
Ne morem si mislit i , da so vsi ti znanstve-
niki, vsi ti s t rokovnjaki tako kratkovidni, 
da ne vidi jo, oz i roma nočejo videti, kako 
strašne posledice imajo lahko nekateri nji-
hovi izumi. Zakaj ne upoštevajo izsledkov 
tist ih, ki da je jo predloge, kako očist i t i naše 
oko l je? Saj berem v časopisih, da se lahko 
že z majhnimi naložbami da vgradit i v to-
varne naprave, ki preč iščuje jo škodl j ive 
odpadke. 

Al i nič ne misl i jo na nas otroke? Ali se 
ne zavedajo, da bi tudi mi radi dolgo živeli 
in uživali v lepotah narave? Radi bi bi l i 
zdravi, ne pa onemogl i , kot t ista drevesa, 
ki j ih je napadla bolezen — kuga. Ne bi 
bili radi kakor ribe, ki komaj še plavajo 



po onesnaženih rekah in potokih. Vem, da 
je industr i ja potrebna za naš obstoj . 2e l im 
pa si, da bi bili odrasl i pri načrtovanju 
le-te bol j kr i t ični do sebe. Vsaj to l iko kri-
t ični, kakor so do nas mladih, kadar zahte-
vajo, da nosimo vso odgovornost za svoja 
dejanja sami. 

Marko Dasovič, 6. b razred 
OŠ Kranjska gora 

MESEC PLANINSTVA V PD ZABUKOVICA 

2e nekaj let ob zakl jučku planinske sezone 
organiz i ra jo planinci PD Zabukov ica »Me-
sec planinstva«. Letošnje pr i redi tve so se 
začele že v septembru, ko je bilo or ienta-
c i jsko tekmovanje, potem je bil množični 
izlet na Roglo (ob Dnevu planincev), sledil 
pa je zbor planincev na Homu in s icer ob 
35-letnici društvenega delovanja. Tedaj je 
bilo, v kratkem sprehodu po zgodovin i 
društva, ugotovl jeno, da se je društvo hitro 
razvijalo, saj je bilo prvo leto le 217 pla-
nincev, zdaj pa j ih imajo že 1500. Društvo 
pa pozna tudi zanj zanimive obletn ice, na 
pr imer 1970, ko so spre jemal i p ion i r je v 
društvo, potem v letu 1963 in 1964, ko so 
načrtoval i kočo na Gozdniku, ko so leta 
1966 že začel i gradit i kočo na Homu; 1972 
so odpr l i Savinjsko planinsko pot. Ni za 
odmet podatek, da so dot le j opravi l i , po 
nepopoln ih podatk ih, kar 27 675 prosto-
vol jn ih delovnih ur. 

Vel iko je dejavnosti , ki j ih je t reba ob taki 
pr i ložnost i omenit i , toda tol iko j ih je, da 
vseh preprosto ni mogoče obnovi t i . 
Srečanje je pozdravi l tudi Lojze Motore, 
predstavnik Planinske zveze Slovenije, 

potem predstavniki PD Žalec, Braslovče, 
Šent jur. Ob tej pr i ložnost i so tudi ugoto-
vil i, da je lani začela delat i p laninska 
skupina v Juteksu v Ža lcu in šteje letos 
že 13 planincev. Savinjsko pot je doslej 
prehodi lo že 1109 planincev, č lanom PD 
Zabukovica so podel i l i kar 325 značk. Pot 
XIV. divizi je pa je doslej prehodi lo 34 pla-
nincev, od tega 9 iz PD Zabukovica. Zbra lo 
se je tudi 40 pionir jev, ki so ž ivahno 
spreml ja l i to planinsko slavje. Letošnj i po-
hod ob spomenik ih NOB je organiz i ra la 
PS v Keramični industr i j i Liboje. 

Franc Ježovnik 

ZDRUŽILA STA JIH TARA IN DURMITOR 

Če se na večdnevnem potovanju sreča 
več kot št ir ideset izletnikov iz razl ičnih 
mest naše domovine in ima poleg tega 
še vsak svoj fotografski aparat z barvnim 
f i lmom, potem je prav gotovo vel iko vpra-
šanje, kje pregledati to l iko števi lo prelepih 
barvnih diapozit ivov. 
Tako so organizator j i »Durmitor-Tara 84 
in 85« skleni l i , da se bodo srečal i v Va-
raždinu, da bi vse to s l ikovno-f i lmsko bo-
gastvo pregledali . To se je zgodi lo 18. ok-
tobra letos, ko se je vse skupaj začelo 
v varaždinski podružnic i tur is t ične agen-
ci je General turist, ko so si potem udele-
ženci ogledal i zanimivo zbirko hroščev 
prof. Franja Koščca. Seveda pa so vsi 
imeli tudi pr i ložnost pokazati ali pa si 
ogledat i barvne diapozi t ive s teh dveh po-
tovanj. To srečanje je lepo uspelo, saj so 
se dogovori l i , da bodo to prakso nada-
ljevali tudi v pr ihodnjem letu. 

t j 
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Varstvo gorskega sveta: 

MEHANIČNE TRANSPORTNE NAPRAVE 
V VISOKIH GORAH 

Neprestano povečevanje števi la mehanič-
nih t ransportn ih naprav v Alpah je že 
vel ikokrat spodbudi lo ogorčene proteste 
l jubi tel jev narave, vse to pa je le redko-
kdaj zavrlo zagnanost načrtovalcev in pod-
jetnikov. Nj ihovi argument i , češ da vse to 
počnejo v pr id tur is t ičnega razvoja, ki so 
ga predvsem deležni s icer zapostavl jeni 
kraj i v gorah, so vsega upoštevanja 
vredni. K l jub temu je švicarski a lpski klub 
mnenja, da popo lnoma zadostuje sedanj ih 
11 naprav, ki že delu je jo v višinah nad 
3000 m. Nadal jn j ih 16 žičnic je v vsej 
šv i c i na vol jo za prevoz v višine od 2800 
do 3000 m. Klub si zato šteje za pogla-

564 vi tno nalogo zaščit i t i nadal jnje alpske vr-

hove pred prehudo komerc ia l izac i jo in 
ohrani t i vsaj nekaj a lpskega v isokogor-
skega sveta nedotaknjenega. 
Posebno od ločno se s temi problemi uba-
da klub v Neuchatelu, ki nasprotuje vsa-
kršni gradnj i novih ž ičn ic v višinah nad 
3000 m. V teh pr izadevanj ih so č lani k luba 
dosegl i soglasje tudi z vsemi pr is to jn imi 
oblastmi, ki bodo v pr ihodnje ravnale ve-
l iko strožje, ko bo šlo za izdajo novih 
gradbenih dovol jenj . Člani k luba pa bodo 
poslej posebno pozorno pazil i na to, da 
bodo na tem področ ju v pr ihodnje spošto-
vane vse vel javne zakonske določbe. Alp-
sk im klubom so se v tej akci j i pr idruži la 
tudi števi lna društva pr i jatel jev in varstve-
nikov narave. 

(»Die Alpen«, 9/1985.) 
M. A. 



GRENLANDIJA NAJ BI OSTALA ČISTA 

Južnotirolski gornik in strokovnjak za od-
prave Robert Peroni se zavzema, da bi 
vsaj vzhodni del Grenlandije zavarovali 
pred nenadzorovano poplavo ekstremnih 
turistov. Onesnaženja in razdejanja, do ka-
kršnih je prišlo v različnih predelih Hima-
laje in Južne Amerike, naj bi ostala Gren-
landij i prihranjena. 

Peroni namreč že v najbl ižj i prihodnosti 
napoveduje t isoče in tisoče pustolovščin 
željnih turistov, ki se že zdaj, ko j ih je le 
peščica, na moč nemarno obnašajo na 
poledenelih in ledeniških prostranstvih 
Grenlandije. Za slehernega l jubitel ja na-
rave bi bila to gotovo grozlj iva podoba, 
saj dobro ve, da domala v vsa visoko-
gorska področja po vsem svetu hodi že 
vse preveč odprav. Peroni zato upravičeno 
predvideva, da bodo zlasti ledeniški za-
nesenjaki začeli že v kratkem iskati nova 
in še neraziskana področja. Da bi tak raz-
voj prepreči l , je Robert Peroni ustanovil 
poseben sklad za ohranitev vzhodne Gren-
landije. Tod je namreč še 10 000 neosvo-
jenih ledeniških vrhov, zato se tudi boji, 
da se »otok samote« ne bo mogel več 
dolgo časa ponašati s tem vzdevkom. 
Napovedani razvoj bi imel vsekakor ne-
predvidlj ive posledice tako za maloštevilne 
domačine kot tudi za tamkajšnjo naravo, 
kajti po Peronijevem mnenju zapusti na 
Grenlandij i vsak korak dolgo časa svojo 
sled. Vse to velja tudi za njene l judi, ki 
imajo eno samo možnost za preživetje — 
namreč lov. Če se bo razpasel ekspedi-
ci jski turizem, bodo lovci seveda ponižani 
v nosače in pomožno osebje. 
Da bi obvaroval deželo in l judi pred uni-
čevalci narave, je Peronijev sklad sestavil 
seznam ukrepov, ki naj bi preprečil i pri-
hodnje razdejanje. Med predvidenimi ukre-

pi bi kazalo omenit i vsaj prepoved, da bi 
ne smeli postavljati baznih taborišč v bli-
žini naselij, domačinom pa naj bi poma-
gali ustanavljati sodobne lovske skupnosti. 
Peronijev sklad pa naj bi vse to finan-
ciral. 

(ALPIN, 10/1985.) 
M. A. 

ŠKODLJIVI OZON 

Visoke koncentraci je ozona v visokih gor-
stvih škodujejo tako ljudem kot tudi rast-
l instvu! Kadar jeseni ali spomladi prevla-
duje visok zračni pritisk, pride v gorah 
z višino nad 2000 m tudi do večdnevnih 
koncentraci j ozona, ki presegajo 200 mili-
gramov v kubičnem metru zraka. Ozon na-
staja iz dušikovih spoj in in ogl j ikovih vo-
dikov predvsem pod vplivom sončne svet-
lobe, vse omenjene spoj ine pa štejemo 
med škodlj ive snovi za naravo in človeka. 
Medtem ko so v mestih izmeril i najvišje 
vrednosti ozona v količinah od 20 do 30 
mil igramov in na podeželju največ do 70 
mil igramov, znašajo običajne vrednosti v 
višinah nad 2000 m do 80 mil igramov 
ozona na kubični meter. Ozon postane 
škodl j iv za človeka in rastlinstvo, kadar 
doseže njegova koncentraci ja v času nekaj 
ur 100 do 120 miligramov. Tudi zato po-
staja vse bolj upravičena zahteva po od-
ločnejši zaščiti naravnega okolja, v tem 
primeru gre predvsem za zmanjšanje stru-
penih plinov, ki j ih v ozračje v vse večj ih 
količinah bruhajo avtomobil i in industri ja. 
Varstveniki narave se v tej zvezi zavze-
majo za zdaj predvsem za omejitev hitro-
sti v cestnem prometu na najbolj ogro-
ženih področj ih. 

(ALPIN, 10/1985.) 
M. A. 
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PLANINSKI ZAPISI 
Drago Šefer 

Ko povzemamo vsebino zapisa o tej knjigi, 
ki ga je uredništvu poslal Slobodan Zalica, 
ne moremo mimo ugotovitve, da je to prva 
knj iga v BiH, ki se ponaša enako kot Slo-
venija in Hrvatska z izredno lepimi gorami, 
planinsko in alpinist ično tradici jo. Kljub 
temu pa je ta ugotovitev še za nekaj zna-
čilna, namreč, 50 let je moralo miniti, da 
so planinci v BiH dobil i res temeljit oris 
planinstva v tej republiki, prav tol iko let 
je namreč prešlo, odkar je izšel Popovičev 
vodič »Po gorah BiH«. 

Za to, da na videz ni bilo potrebe po 
taki literaturi, je treba iskati razloge v 
pomanjkanju posluha pri tistih, ki naj bi 
bogati l i kulturni fond v BiH tudi s tem, da 
bi izdajali planinske in plezalske vodnike, 
monograf i je o gorah in drugo planinsko 
čtivo. Vse to skupaj pa je nasledek poj-
movne zmede, ki je bila prisotna prav pri 
t istih planincih, ki so se »čutil i, da spa-
dajo na čelo planinske organizacije«. To 
nerazumevanje pojmov tudi ni utegnilo po-
tegnit i jasne pomenske meje med izlet-
ništvom, planinstvom kot pojavom najšir-
šega pomena, planinstva v visokogorju, 
turnega smučanja, alpinizma in sploh iz-
razu — specialna aktivnost. Dejstvo, da 



v tej republ ik i še niso ovrednot i l i potrebe 
po odpravarstvu (ekspedic ionizmu), ko 
nj ihovi alpinist i n imajo še t rdnejš ih pro-
gramov, pot r ju je trdi tev o spec i f ičnem ra-
zumevanju planinstva v BiH. Drago Šefer 
je po svojem razumevanju te dejavnost i 
alpinist moderne dobe, ko je kot pio-
nir moral doživeti vso t ragedi jo nerazume-
vanja med svoj imi sodobnik i . 
S svoj im delovanjem v gorah, stenah, na 
kul turnem področ ju ( l i teratura, fotograf i ja), 
je skupaj s svoj imi sodobnik i začrtal pot 
v popolno af i rmaci jo najbol j kakovostnega 
bosansko-hercegovskega planinstva. Ko 
beremo knj igo, se pogosto srečamo tudi 
s posebnim, blago arhaičn im jezikom, v 
opisu pa se duhovno zlahka presel imo na 
prostranstva Prenja, Durmi tor ja . Na tre-
nutke je besedi lo koherentna in dognana 
mojstrovina, duhovni doživl jaj , ki je prel i t 
v zapisane misli. Poleg besedi la je t reba 
omeni t i tudi fotograf i je. Motivi so s Prenja, 
Bjelašnice, Treskavice in so umetniško za-
snovani. Tekst je napisan z občutkom, 
fotograf i je pa so stvarne in pr ikazujejo 
odpr to dušo, kakor jo je avtor imel od-
prto, ko je opazoval gorsko pokraj ino. 
Naslednja vrednost te knj ige je v tem, 
da predstavl ja obi l je podatkov, imen, da-
tumov in je v vsakem pr imeru bogata 
zasnova zgodovinskega gradiva za pre-
učevanje razvoja predvojnega planinstva 
v BiH. Treba je namreč dodat i , da je 
Drago Šefer osnoval p laninski odsek pri 
Pri jatel j ih pr i rode in to leta 1935, t ret jega 
alp in ist ičnega kolekt iva na t leh današnje 
Jugoslavi je (prej Slovenci, Hrvati). 
Knj iga nam torej pomaga razumeti začetke 
planinskega delovanja v BiH in današnja 
pr izadevanja, ko se tudi tu planinstvo 
vk l juču je v skupni družbeni razvoj v okviru 
»pozit ivnega, humanega, svetovnega kul-
turnega procesa«. 

Pripis: Knj igo Draga Šefer ja »Planinski 
zapisi« lahko kupite po povzet ju in stane 
300 dinar jev. Naslov je : PD Biokovo, Dal-
matinska ulica, 58300 Makarska. 

M. K. 
(Po zapisu Slobodana Zal ice) 

PREDSTAVITEV KNJIGE ZLATA NAVEZA 
V TRSTU 

Desetega oktobra so p laninc i SPD Trst 
pr ipravi l i res pr i jeten kul turni večer, ko so 
svojemu planinskemu občinstvu predstavi l i 
knj igo Mar i jana Krišl ja Zlata naveza. Pri 
polni dvorani je srečanje, na katerega so 
tržaški p laninc i povabi l i avtor ja te knj ige 
in protagonista dr. Miha Potočnika, odpr la 
Marinka Pertot, ki je v društvu odgovorna 
za kul turno dejavnost. Uvodno besedo je 
povzel Mari jan Krišelj, ko je poudar i l pred-
vsem pomen te uresničene zamisl i za slo-

566 vensko planinsko zgodovino. Na kratko pa 

je tudi opisal nastajanje vsebine knj ige, 
ki je sprva rabi la za osnovo radi jskim od-
da jam Odmevi z gora na II. programu 
radia Ljubl jana. Niz teh oddaj je želel 
najt i izvirno možnost, kako bi se sporo-
či lo, ki je pr ihajalo spontano iz spomi-
njanja dr. Mihe Potočnika, pretoči lo v slo-
venski planinski kulturni prostor. Z obču-
teno zastavl jeno intonaci jo pa je iz knj ige 
prebral od lomek član društva, alpinist Su-
hadolc, ko je avdi tor i ju predstavi l poglavje, 
v katerem je opisan odnos dr. Miha Po-
točn ika do pojma in razumevanja »osebne 
sreče«. 

V dal jšem, povsem sproščenem pr ispevku 
in živem obnavl jan ju prenekater ih oseb-
nih t renutkov in tudi t ist ih delov našega 
p laninskega dogajanja, ki že sestavl jajo 
del naše planinske zgodovine, pa je dr. 
Miha Potočnik razgibal ta pr i jeten večer 
v neformalno in sproščeno spreml jan je 
njegove pr ipovedi, ko je moral odgovar ja t i 
tudi na mnoga vprašanja, ki so zanimala 
tržaške planince. Predvsem o osebnem 
odnosu do varstva narave in okol ja, do 
problemov č lovekovega poseganja v prvo-
bi tno naravo, do vsega t istega, kar sodi 
v njegovo vez s pri jatel j i , ki j ih omenja 
tudi v knj igi. 

Predstavitev te knj ige pa je vzbudi la še 
eno razmišl janje. Al i n ismo planinci v ma-
t ični domovin i na to lepo navado, ko bi 
naši števi lni planinski javnost i predstavi l i 
vsako novo p laninsko knj igo, kar malo po-
zabi l i? Nam morda ni nerodno pred trža-
škimi pri jatel j i , ko spreml ja jo na taki 
predstavitvi p laninska dogajanja, kulturo, 
zgodovinsko sporoč i lo , p laninsko alpini-
st ične uspehe? 

Kol iko pr i ložnost i je bilo na pr imer ob 
drugi izdaj i knj ige N. Zaplotn ika POT za 
recimo okroglo mizo? Pa zdaj morda že 
ob tret j i izdaji? Kol iko pr i ložnost i se nam 
je ponuja lo z imeni tn imi izdajami knj ig 
o naših vel ikih odpravah, Everest, Makalu, 
da ne naštevam prav vseh; kol iko mož-
nosti smo morda zamudi l i za planinsko 
javno srečanje ob ukini tv i znane oddaje 
Odmevi z gora na II. p rogramu Ljubl jan-
skega radia, ko vemo po drugi strani, da 
ostal i dve sosednj i dežel i zvesto že vrsto 
let in povezano spreml ja ta tudi v radiu to 
dejavnost? 

In kol iko navsezadnje je še odpr tega ob 
rednem izhajanju najrazl ičnejš ih vodnikov, 
ki so tako rekoč že napolni l i knj ižno pla-
ninsko pol ico pred našim nosom, mi pa 
se še obregni l i n ismo ob to? Pa zdaj, 
najnovejše, Vodnik po Tr ig lavskem narod-
nem parku, izrazito vodniško, strokovno-
znanstvena in uporabna l i teratura? Trža-
čani si bodo našli čas zanjo in jo bodo 
predstavi l i svojemu občinstvu, mi pa smo 
se zadovol j i l i le s t iskovno konferenco, na 
kateri je bilo navzočih le pešč ica pred-
stavnikov sedme sile. In tako naprej, da 



ne govor imo o Planinskem vestniku, ki 
izhaja »zraven nas« in ob njem tarnamo 
in se tudi sprenevedamo ob tem, ko ugo-
tavl jamo, kako star da je, kako da je 
v agoni j i , kako vsebina izgubl ja naroč-
nike, v resnici pa ga nit i ne preberemo. 
Ni l i teratura zgol j zato, da jo mer imo z 
metri, ko bi zapolni l i svojo pravkar novo 
knj ižno pol ico. To je zamašek, ob katerem 
bi se moral i zamisl i t i , kam tava naš pla-
ninski duh, v katero smer bo zavil in k je 
se bo napasel, da bo duhovno potešen 
in ne bo hlastal po vsakdanjost ih in po-
vršnih in posplošenih ugotovitvah, ki opre-
del ju je jo naše kulturno in splošno plansko 
dogajanje. Ne najdemo mu pravega pro-
stora pod našo skupno streho našega 
snovanja pa smo nesrečni, če temu sicer 
log ičnemu pojavu, ne moremo primešati 
pr iokusa nekakšne krize. Je v tem, kar 
je sprož i lo tole razmišl janje, tudi kanček 
te »krize«? 

M. K. 

ZGODOVINA SPD TRST 

To je pregledna knj iga, ki je izšla že pred 
letom dni (25. oktobra 1984) v založbi Slo-
venskega planinskega društva Trst, napisal 
pa jo je bi l Dušan Jel inč ič . Knj iga pred-
stavl ja obsežno zbirko zgodovinsk ih dej -
stev, ki j ih je zbral avtor v enotni pregled 
in j ih nanizal po vrstnem redu tako, kot 
je s icer potekala zgodovina tega delov-

nega planinskega društva v zamejstvu. 
Redka so namreč planinska društva, ki bi 
j im uspelo, da bi predstavi la svoje delo-
vanje, po vsebini in obsegu, tako teme-
lj ito, kot je to uspelo tržaškim planincem. 
Dušan Jel inč ič je že 12 let odborn ik SPDT 
in je pok l icn i novinar v Pr imorskem dnev-
niku in s icer v redakci j i , k jer bedi nad 
planinstvom in vodi rubr iko »Iz planin-
skega sveta«. Svoje doslej najobsežnejše 
delo je začel pr ipravl jat i že kot študent, 
saj je s Pregledom delovanja SPD Trst 
do leta 1954 (petdeset let) d ip lomira l na 
tržaški f i lozofski fakultet i in delo je na-
dal jeval do trenutka, ko je nastala zani-
miva publ ikaci ja, dosto jna 80-letnice SPD 
Trst. 

Zgodov ina SPD Trst obsega 190 strani in 
ima pr ib l ižno 70 ČB i lustraci j , omenja pa 
vse na jpomembnejše podatke o delovanju 
društva skozi 80-letno zgodovino. 
V Sloveni j i so bili to knj igo s lovesno 
predstavi l i v CD (Cankar jevem domu) ob 
90-letnici Planinskega vestnika (predsta-
vitel j je bil pokojni prof. Tine Orel, prav 
tako tudi na prvi predstavitvi ob osrednj i 
s lovesnost i 80-letnice SPD Trst v Trstu, 
opomba urednika), žal pa ni bi lo mogoče, 
zaradi težav v poslovanju s tuj ino, te knj i-
ge tudi kupit i . 

Zdaj je na vol jo v ekonomatu PZS. Tam 
jo lahko naroči te za ceno 900 dinar jev. 

Franci Savenc 

ZANIMIV POSKUS 
(Oddaja na valu 202 s terena) 

V nedel jo 29. septembra je II. program 
l jubl janske radi jske postaje vk l juč i l v od-
dajo Na valu 202 »sporoči lo s slovenskih 
gora ob zak l jučku letošnje planinske se-
zone«. V doga jan ju so sodeloval i vrhovi : 
Storžič oziroma Kal išče in Dom Kokr-
skega odreda, Blegoš in pa Vel iki Snež-
nik. Povezavo pa je oskrbela, to pa je 
t isto najbol j zanimivo, radioamaterska sku-
pina kluba RTV Kričač, ki je z vseh teh 
točk spre jemala sporoč i la in j ih s svojo 
aparaturo posredovala programu, ter ra-
d ioamater j i iz I l irske Bistrice, ki so znani 
tudi kot marl j ivi planinci. Ti so skrbel i , 
da je bi la sl išnost z vrha Vel ikega Snež-
nika brezhibna. V dogajan je so novinar j i 
Radia L jubl jana vkl jučeval i tudi p lanince, 
ki so se med oddajo po nak l juč ju znašl i 
v bl iž ini improviziranih »študijev na te-
renu«. Govor i l i pa so predvsem o letošnj i 
p laninski sezoni. Ob izredno lepem vre-
menu je ta poskus, ki je v celot i uspel, 
potekal tudi v tesnem sodelovanju s po-
slušalc i radia oziroma Vala 202. 

M. K. 567 



VARNOST IN SKUPINSKE TURE 

Večina planincev se odprav l ja v gore 
v skupinah bodisi iz varnostnih bodisi iz 
družabnih razlogov. Iz lastne izkušnje pa 
pozna skora j vsakdo naslednj i pr imer : 

Večja skupina planincev, mladih in starih, 
mož, žena in otrok, se zbere pred začet-
kom ture na park i rnem prostoru. Nekateri 
se niso še niti obul i , ko so prvi že oddir-
ja l i naprej. Po kratkem času ni nit i s ledu 
več o enotn i skupini . Ko zadnj i sopihaje 
pr idejo na vrh, se kondic i jsko na jmočnejš i 
že odpravl ja jo v dol ino. Seveda j im sla-
botnejši brez pot rebnega poči tka brž sle-
di jo. Po koncu ture se del skupine zbere 
v najbl iž j i gosti lni , k jer se na moč hvali jo 
in navdušujejo nad uspehom. Hvalabogu 
ne povsem običajen, vendar k l jub temu 
dovol j pogost nedel jsk i doživl jaj . 
Nehote prevzame eden v skupini — tudi 
če gre le za par — vodstvo na turi. Veči-
noma stor i to najbol j izkušeni al i najsta-
rejši, tisti, ki ima najbol jšo kondic i jo ali 
takšen, ki najbol je pozna pot. V dobr i 
skupini pazi vsakdo na vsakogar in tako 
povečuje varnost, povezanost skupine in 
tovarištvo na gori . Izvoljeni al i samozvani 
vodja pa bi se moral zavedati , da s tem 
prevzema tudi do ločeno odgovornost , saj 
ni le moralno odgovoren za varnost vse 
skupine. Vendar pri števi lnih vodi te l j ih sku-
pin kar prevečkrat pogrešamo potrebno 
usposobl jenost za takšno vlogo. Predvsem 
bi bi lo t reba paziti med vsakim takšnim 
podvigom na s labotnejše udeležence ter 
na pr imerno in enakomerno hojo. Najbol j 
negotovi in najs labotnejš i bi moral i pra-
vi loma hodit i takoj za vodi te l jem, saj je 
t reba po nj ih določat i tempo in pr imerne 
poči tke, hkrat i pa so tako bol j na očeh 
kot na repu skupine. Zadnj i v skupini pa 
bi moral pazit i predvsem na to, da se 
nihče ne izgubi. 

Glede na težavnost terena naj bi skupine 
štele 5 do največ 10 udeležencev. Za vse 
več je skupine je t reba vsekakor določ i t i 
več vodnikov. V nobenem pr imeru pa bi 
takšne skupine ne smele hodit i v gore kot 
pri vojakih. Na razpot j ih in kr ižiščih je 
t reba obvezno počakat i na vse udele-
žence, da ne bi kdo zašel. Počitek je t reba 
razvrstit i na vsako uro po 10 minut in na 
varnih kraj ih, da prav vsi pr idejo do sape. 
Na serpent inah, plazovih ali v ž lebovih je 
t reba hodit i bodis i tesno skupaj, da spro-
ženi kamen ne more nikogar zadeti, ai i 
pa je t reba na pr imernih prostor ih poča-
kati, dok ler ni vsak posamezno opravi l 
z nevarnim poboč jem. Skupinsko doži-
vet je in vesel je vsakega posameznika, 

568 predvsem slabotnejš ih udeležencev, pa bo 

največje, če bodo vsi hkrat i prišl i na vrh 
in se tudi skupaj vrni l i na izhodišče. 

(Obvesti la avstr i jskega alpskega združenja, 
9/10 1985.) 

M. A. 

SPOMINSKA PLOŠČA TONIJU 
HIEBELERJU IN PIERU ROSSIJU 

Sekci ja i ta l i janskega a lp in is t ičnega kluba 
v Agurdu je v letošnjem avgustu postavi la 
spominsko ploščo Toni ju Hiebeler ju in 
Pieru Rossiju, in to na dolomi tsk i v išinski 
poti št. 1. Ploščo so namesti l i na Pian di 
Calleda, ki leži med Agordo in Passo 
Duran. Dolomitski p laninc i so s tem izra-
zili svojo zahvalo Hiebeler ju in Rossiju, 
ki sta s svoj imi publ ikac i jami in števi l-
nimi drugimi pr i redi tvami vel iko pr ispevala 
k temu, da se je ta del Dolomitov zelo 
pr i l jubi l tudi alpinistom iz nemško govo-
rečih dežel. Hkrati je obč ina La val le 
Agordina, ta leži le tr i km od Agorda, pri-
pravila razstavo knj ig in fotograf i j Toni ja 
Hiebeler ja in n jegovega pr i jatel ja Piera 
Rossija. 

(Obvesti la nemškega alpskega združenja, 
avgust 1985.) 

M. A. 

Varnost v gorah: 
ŽEJA POVEČUJE MOŽNOST NESREČE 

Kdor med gorsko turo ne pi je v zadostni 
meri, podvoju je možnost nesreče. V pove-
zavi s slabo telesno pr iprav l jenost jo se 
možnost, da pr ide do nezgode, še po-
veča. Do takšne ugotovitve so prišl i med 
nedavno raziskavo, ki so jo bili opravi l i 
č lani a lpsko-medic inske postaje Rudolfs-
hi i t te, ki jo je tamkaj ustanovi lo avstr i jsko 
alpsko združenje. V tem pr imeru so na-
tančno preiskal i 20 gostov iz salzburškega 
letovišča Uttendorf, meri l i pa so nj ihovo 
sposobnost koordinaci je, koncentrac i jo , 
reakci jske odzive, ravnotežje, skočno moč 
in sluh. Vse udeležence so test iral i dva-
krat: prvič pred turo in zatem še nepo-
sredno po turi, ki je trajala pol t ret jo uro. 
Med turo si je polov ica skupine teši la 
žejo z e lektro l i tsk imi p i jačami, druga po-
lovica skupine pa je morala t rpet i žejo, 
kar se je oč i tno poznalo pri njeni zmog-
lj ivosti. Pri slabše telesno pr ipravl jenih 
med njimi se je splošna zmogl j ivost zmanj-
šala celo za več kot polovico. 
Ta raziskava je le del obsežnega razisko-
valnega programa, ki ga izvaja omenjena 
postaja v sodelovanju z inšt i tutom za 
športne znanost i pri univerzi v Innsbrucku. 



Ugotovitve naj bi omogoč i le znanstveno 
utemel jene nasvete za trening, prehrano 
in ravnanje planincev in plezalcev. 

(ALPIN, 10/1985.) 
M. A. 

TRIINTRIDESETKRA T TRENTO 

Kadar pr ide festival do svoje tr i intr idesete 
obletn ice in preseže četr t ino sto let ja in 
tudi t isto, dost i tež jo — tret j ino stolet ja, 
je logično, če se vprašamo, kaj je v tem 
času pokazal in kaj bo navdušenim gle-
dalcem f i lmov o gorah lahko še ponudi l . 
Pa pog le jmo v preteklost: v zlati knj ig i 
festivala, je Franci ja zapisana kot štiri-
najstkratni dobi tn ik »velike nagrade mesta 
Trenta« (najvišje možno priznanje) od za-
četka festivala (1952) do danes, ko je 
Franci ja spet celo tr ikrat zapored dobi la 
to vel iko nagrado. To se je sicer že zgo-
di lo, vendar leta 1955, v časih Rebuffata 
in Lionela Terraya. Letošnja novost je 
novo pr izor išče fest ivala: Iz Teatra Sociale 
(iz devetnajstega stoletja) se je občinstvo 
presel i lo v Avdi tor i j cent ra S. Chiara., 
Nova dvorana omogoča kakovostno pred-
stavo, saj je mogoče spremljat i potek iz 
vsakega od 850 sedežev z enako kvali-
teto. 

Druga novost pa je v vedno več jem za-
nimanju za dolgometražne f i lme z motivi 
in temami, ko se avtor j i takih f i lmov zgle-
du je jo po f i lmih iz prejšnj ih let, npr. »Pot 
in c i l j — t ragedi ja na Eigerju 1936« Ger-
harda Baura (Nemčija), »Gaspard de la 
Mei je« Bernarda Choqueta (Francija) in 
dva letošnja »Le rapt« (Ugrabitev) Pierra 
Koraln ika (Švica) in »La trace« (Sled) 
Bernarda Favrea (Franci ja). 
Kvanti teta i ta l i janskega sodelovanja je še 
vedno kar precejšnja, ko kakovost, v pri-
mer javi iz prejšnj ih let, zaostaja. Gre za 
kar 17 del, od katerih j ih je 15 celo v 
tekmovalnem delu, če ne štejemo sem 
še komičn ih kratkih f i lmov Bruna Bozzetta. 
V glavnem gre za dobre dokumentarce 
z ekološko ali socia lno tematiko. Iz jeme 
so: retrospekt ivna seri ja o odporn iškem 
gibanju med vojno »Dnevi trave« Giorga 
Tomassi ja (Nagrada Arge Alp), dokumen-
tarec o preganjan ju čred na druge paš-
nike in o živl jenju pastir jev in »Ledena 
samota«, preprosta kronika pohoda skozi 
Grenlandi jo . 

Messner ja so lahko oboževalc i poslušal i 
cel ih 45 minut in to predvsem njegov mo-
nalog (ki je bil pravzaprav intervju z Wer-
ner jem Herzogom) v f i lmu »Gasherbrum 
— s i joča gora«. Messner je še vedno ena 
vodi ln ih oseb v sodobnem alpinizmu in 
hkrat i tud i najbol j »izpostavljen« alpinist 
vseh časov. Ob tej pr i ložnosti je o alpi-
nizmu govori l zdaj romant ično, zdaj v kon-
t rad ikc i jah ob neprestani rabi teatralnih 
pr i jemov, ko je poudar ja l kr izo v motivi-
ranost i alpinistov, ki jo je bi lo — resnici 

na l jubo — čuti t i tudi na festivalu, saj 
je bilo več kot oči tno, s kakšno zagna-
nost jo avtor j i iščejo nove forme, s kate-
r imi bi v f i lmih povedali še kaj več, razen, 
da reproduc i ra jo potek odprav, vzponov 
in raziskav. Taka prizadevanja, čeprav ne 
vedno uspešna, pomeni jo vseeno zname-
nja vi talnost i v tej zvrsti f i lma, ki j ih vkl ju-
čuje v svoj program ta festival. 
Gerhard Baur, občut l j iv in izobražen avtor, 
je na pr imer s svojo odloči tv i jo uspel gle-
da lcu ponudi t i dogajanje, da se je vanj 
vživel tako, da je še sam trpel tesnobno 
negotovost, ko je spreml ja l alpinista na 
smučeh, čeprav je dejanje režiser pokazal 
le s čudovi t imi posnetki in glasbo. Tako 
je nastal mali dragul jček, dolg 13 minut, ki 
si je zasluži l aplavz na odprt i sceni in 
»srebrni enc i jan za najbol jš i f i lm o alpi-
nizmu«. Dobi l je tudi nagrado »Mario 
Bello« k inematografske komisi je C. A. I., 
ki je f i lm tudi odkupi la. Avtor f i lma »Sam«, 
Mike Hoover, nam je pokazal, kako je pri-
stal na prostoru, ne več jem od pol kva-
dratnega metra na vrhu hriba, z zmajem, 
ko je prej še poletaval skupaj z or lom in 
izvajal drzne akrobaci je. 
Francoz Gil les Sour ice je dobi l za Les 
falaises de 1'ocean »srebrni enc i jan za 
najbol jš i f i lm o alp in ist ičnem dejanju«. Pri-
kazal je vzpon po vrtoglavi steni, v isoki 
600 m, ki pr ihaja naravnost iz oceana in jo 
ob le tu je jo le morske ptice, ki č loveka še 
niso videle. 

Laurent Chaval l ier v f i lmu »Corsicayak« 
opisuje težaven pohod, poln nevarnosti, 
skozi tesni in hudournike na Korziki. Jami l 
Dehlavi je za svoj f i lm prejel »srebrni en-
ci jan za najbol jš i f i lm o gorah«. S čudo-
vito fotograf i jo in pr imerno glasbo je raz-
iskal vel ikanski izbruh ognjenika in s tem 
ponudi l srhl j ivo predstavo najglobl j ih na-
ravnih sil. 
Ala in Rastoin je pr ikazal f i lm »Coureurs 
de Bois« (najbol jš i f i lm o raziskovanju, 
speleologi ja) . 
Vel ika nagrada, La trace, dolaometražni 
f i lm, za katerega je Bernard Favre vzel 
snov iz živ l jenja potu jočega trgovca, ki se 
seli iz vasi v vas, dogaja pa se v pokraj in i 
med Lombard i jo in Savojo v letu 1859. 
Video-del festivala je obsegal 18 del. Pub-
l ika je nagradi la »Sanje« Massima Nicolo-
di ja. Nedvomno zelo zanimivo delo, ven-
dar je pro jekc i ja v novem Festivalnem 
ambientu pokazala tudi s i romašnost v ideo 
posnetkov, ki j ih zlahka odkr iva vel ik i 
ekran. To je sicer tehnično vprašanje, 
kaže pa, da bo video ostajal še naprej 
»sobni kino«. 

I. M. 

NOVE MOŽNOSTI ZA VZPONE 
V KARAKORUMU 

Pristojne indi jske oblasti so nedavno tega 
sprost i le 16 visokih gora na mejnem pod-
ročju med Indi jo in Tibetom, na katere 



vzponi vse doslej niso bil i dovol jeni . Toda 
tudi poslej vel ja jo za vzpone na te vrhove 
še vedno posebni pogoj i . Eden takšnih 
bistvenih pogojev je, da morajo bit i od-
prave na te vrhove sestavl jene iz Indi jcev 
in tujcev, vodstvo odprave pa mora biti 
v vsakem pr imeru indi jsko. 
Sprost i tev obsega naslednje gore: vse tri 
vrhove Saser Kangr i ja (7672, 7513 in 
7495 m), Mamostong Kangri (7526 m), Ri-
mo Peak (7385 m), za vse tri vrhove Apsa-
rasasa (7245, 7239 in 7230 m), za vse tri 
vrhove Teram Kangri ja (7465, 7406 in 
7381 m), Singhi Kangri (7202 m), za oba 
vrhova Ghainta (7401 in 7343 m), Indira Col 
(7760 m) in Sia Kangr i (7422 m). 
(Obvesti la nemškega a lpskega združenja, 
avgust 1985.) 

M. A. 

ZMAJARSKI POLET Z VIŠINE 8000 m 

Francoski vsestranski gornik Jean-Marc 
Boivin, ki je postavil že več zmajarsk ih 
rekordov, je pred odhodom v Pakistan iz-
javil , da so možnost i zmajarskega poleta 
z višine 8000 m le ena prot i pet. Vendar 
je ponujeno pr i ložnost zgrabi l z obema 
rokama. Kot prvi č lovek je Boivin namreč 
poletel z višine 8000 m, in s icer z vrha 
8035 m visokega Gašerbruma II v pakistan-
ski Himalaj i . Podvig mu je uspel 14. ju l i ja 
1985, torej prav na dan največjega fran-
coskega državnega praznika. Po 16-urnem 
vzponu in 4-urnih pr ipravah se je Boivin 
pognal s svojo letalno napravo v g lob ino 
in že po 25 minutah pristal v višini 
5000 m. Vrhunski zmajar je po uspešno 
opravl jenem poletu dejal, da v takih vi-
šinah zaradi redkega zraka naprava vel iko 
hi treje zdrsi v g lobino. 
(ALPIN, 10/1985.) 

M. A. 

NOV ALPSKI MUZEJ 

»Zgodovina alpin izma predstavl ja pomem-
ben pr ispevek k razvoju družbe v zahod-
nih deželah. V zadnj ih 120 letih je dala 
dejavnost alpskih društev zelo pomembna 
spoznanja v znanost i in vedno nove iz-
razne možnost i v umetnosti ,« je deja l dr. 
Marz na rednem zboru nemškega alpskega 
združenja v Memmingenu. Sl ikarstvo Hod-
ler ja in Comptona pa predstavl ja dva mej-
nika v razvoju kraj inskega sl ikarstva. Nekaj 
podobnega bi bi lo mogoče reči tudi o raz-
vo ju l i terature, ki je opisovala l judi in 
dežele v Alpah. 

Tudi današnja planinska društva se lahko 
ponašajo z vel iko t radic i jo. Pri tem ne gre 
samo za razvoj gorn išk ih sposobnost i , 
ampak tudi za razvejano društveno dejav-
nost, za svojsko arhi tekturo planinskih 
postojank, za alpinist ični l i terarni jezik, a 
tudi za posebne izrazne možnost i v sl ikar-
stvu, graf iki , fotograf i j i in f i lmu. 

K je si je mogoče danes ogledat i vsa takš-
na in podobna pr ičevanja o alpski kul tur i? 
Marsikje, vendar n ik jer v celot i . Zadn ja 
vo jna je namreč zapusti la prav na tem 
področ ju huda razdejanja. Zato se zdi prav 
zdaj zadnj i t renutek, da bi rešil i, kar se 
še rešiti da; da bi zbral i vso besedno in 
s l ikovno bogastvo na enem kraju. Tak mu-
zej naj bi uredi l i v s tarodavnem nemškem 
mestu Kemptnu, ki šteje nekako 50 000 
prebivalcev, a se ponaša z izredno bogato 
zgodovino. Nemško alpsko združenje in 
mesto Kempten sta se že dogovor i la , da 
bo muzej urejen v eni stavbi nekdanjega 
dvorca, ki jo pravkar restavrirajo. 
V pr i t l ič ju tega poslopja bodo uredi l i alp-
sko galer i jo kot podružnico bavarskega dr-
žavnega muzeja, ki bo pr ikazovala umet-
nostne spomenike a lpskega prostora iz 
zadnj ih osem stoleti j . V gorn jem nadstrop-
ju pa bo nastal nov alpski muzej, ki naj 
bi prikazal alpski ž iv l jenjski prostor ne-
kako od leta 1500 do danes. Njegova 
osrednja pozornost bo vel ja la seveda alp-
skemu prostoru, čeprav bodo skušal i z 
nj im vsaj v obr is ih prikazati tudi angleške 
in škotske gore, skandinavski gorsk i svet, 
Apenine ter saško in f rankovsko Švico. 
Poseben oddelek tega muzeja bodo na-
menil i razvoju smučanja. 
(Obvesti la nemškega alpskega združenja, 
8/1985.) 

M. A. 

ČE MIŠICE STAVKAJO 

Prelep sončni dan v gorah s čudovi t im 
razgledom vabi na izdatno turo. Udeležen-
ci so že več ur brez poč i tka na nogah, 
saj skušajo pri t i na vrh še pred najhujšo 
opoldansko vročino. Vzpon je strm in 
lahno t rganje v mečih povzroča, da po-
staja hoja vedno počasnejša. Nenadoma 
krčevita bolečina, ki doce la onemogoč i 
napredovanje. Kaj se je zgodi lo in kako 
si lahko pomagamo? 
Kdor svoje mišice načrtno trenira, skrb i 
po eni strani za razmnoževanje miš ičnih 
cel ic — mišica se krepi. Po drug i strani 
pa tako krepimo tudi krvno oži l je, kar ima 
za posledico bol jšo prekrvavitev. To po-
meni bol jšo oskrbo mišice s k is ikom in 
hrani ln imi snovmi. Za mišico v akci j i je 
neoviran dotok krvi zelo pomemben. Takš-
na ovira so lahko preozka ob lač i la in tudi 
mraz, ki zožuje ži le. V takem pr imeru 
lahko kaj hi tro pr ide do preobremeni tve, 
kar seveda še povečuje nevarnost krča. 
Zakaj torej miš ični krč? Planinec ali ple-
zalec se zaradi ve l ikega napora začne 
močno potit i in tako izgubl ja vel iko vode 
in soli. Pogosto se dogaja, da takšne iz-
gube ne nadomest imo zadostno in pra-
vočasno; v telesu pr ide do vel ikega po-
manjkanja vode, ki lahko znaša v enem 
dnevu tudi pet l itrov. Takšno stanje po-
vzroča mišično slabost, omot ičnost , zme-



denost in naposled miš ične krče. Podobni 
s imptomi se kažejo tudi pri vel iki izgubi 
soli. Posledica so pogostne nesreče med 
sestopi po dal jš ih in napornih turah. 

Najbolj pomagata masaža in stresanje 

In kako se lahko izognemo takšnim nepri-
je tnost im? Predvsem z redno vadbo, ne-
redko pa je kriva tudi s laba obutev. Če 
nas pa mišica že začne boleti, si je t reba 
dobro odpoč i t i in pr izadet i del telesa 
dobro zmasirat i in pretresti . Ne nosite 
nogavic, ki j ih je t reba pod kolenom pre-
vezati, p laninskih čevl jev pa nikar pretrdo 
ne zavezujte. Ne odpravi te se v gore s 
poškodovano mišico. Med vsako turo v 
gorah kar največ pijte, nadomeščaj te pa 
tudi izgubo soli. Najbol j so se v zadnj ih 
letih obnesle elektrol i tske pi jače. Pomaga 
pa seveda tudi kater ikol i sadni sok, ki 
mu dodaj te ščepec soli. Podoben učinek 
ima tudi krepka juha. 
Če med turo k l jub temu pride do mišič-
nega krča, si je treba znati pomagat i . 
Predvsem je treba prizadeti ud tako na-
mestit i , da se bo lahko prizadeta mišica 
šir i la. Pri k rču v mečih pomaga naslednja 
vaja, vendar potrebujete za njeno izvedbo 
pomočnika. Prizadeti naj leže na t rebuh 
in dvigne noge pravokotno navzgor, po-
močnik pa položi p losko roko na konec 
stopala in prste na nogah previdno pri-
t iska navzdol. Miš ice v mečih se tako raz-
tegnejo. Zatem prizadeto mišico previdno 
masiramo, in s icer v smeri prot i srcu, in 
jo na koncu še dobro pretresemo. Če je 
le mogoče, si lahko pomagamo tudi z do-
datn imi v lažno-topl imi obkladki . 

Med vsako turo pogosto počivajte 

Krče na zadnj i strani stegna lajšamo tako, 
da prizadeti leže na hrbet. Prizadeto nogo 
drži pomočn ik z eno roko za peto, z dru-
go pa pr i t iska na koleno, nato pa nogo 
previdno upogibamo prot i kolkom. Zatem 
kot prej masaža in stresanje. Najpogosteje 
pr ihaja do krčev v stegnu med vzponi. 
Kajti prav mišice v stegnu, zlasti še, če 
je nahrbtnik težak, opravl ja jo med vzpo-
nom najtežavnejše delo. V takšnem pri-
meru si pomagamo tako, da prizadeti 
sede na tla, se pr ime za meča in pre-
v idno upogiba kolena. Mišica se tako raz-
tegne in krč se sprosti . Tudi zdaj zakl ju-
čimo z masažo in stresanjem. 
Na splošno pr iporočamo, da bi si na gor-
ski tur i med vsakim poč i tkom lahno zrna-
sirali miš ice v stegnih in mečih in j ih 
sprost i l i . Počivaj te nekaj minut z dvig-
njenimi nogami. Hoja bo tako vel iko lažja. 
Hujša zadeva je, če pr ide do krča med 
plezanjem. V takšnem pr imeru si hi tro 
poišči te dobro sto j išče in se zavarujte 
tako, da bo prva pomoč sploh možna. 
Temel j i te je pa se boste posveti l i priza-
detemu udu zvečer v planinski koči. Za-
pomnite si, da nasi lno nategovanje pri 

k rču še bol j boli. Brez pomena in celo 
škodl j iva je tudi pretrda masaža. Olajšanje 
lahko pr inesejo le načrtne vaje. Turo na-
dal ju j te šele tedaj, ko je krč doce la po-
pusti l . 
(Povzetek sestavka z istim naslovom, ki 
ga je napisal dr. Hans Jacomet, objav l jen 
pa je bi l v revij i ALPIN, 10/1985.) 

M. A. 

MUMIJO 
čudežni gorski balzam 

Iz davno minul ih časov se je ohrani la le-
genda o lovcu, ki je bil posebno izvrsten 
strelec. In vendar se je nekoč zgodi lo , 
da neke žival i ni upleni l , ampak jo je le 
nastreli l . Lovec je pozneje večkrat opa-
zoval to ranjeno gazelo, kako se je z muko 
vzpenjala do neke vot l ine v isoko v gorah. 
Iz kakšnega razloga? Se je hotela rešiti 
pred zasledovalc i? Toda nekega dne se 
je lovec le odpravi l po sledovih gazele 
in z vel ik im t rudom splezal prav do vot-
line. Tu je videl, kako se je ranjena žival 
nasloni la na skalno steno, kmalu zatem, 
ko si je nabrala novih moči, pa je odhi-
tela spet v dol ino. Ko se je lovec pr ibl ižal 
t ist i skalni steni, je na njej opazi l debe le 
smolnate srage, ki so oddaja le močan 
vonj . To je bi l mumijo. 
Beseda mumi jo izvira iz grščine in po-
meni to l iko kot »zbiralec toplote«. Ze pred 
več kot 2000 leti so to nenavadno snov 
uporabl ja l i v or ientalski medic in i pri 
zdravl jenju števi lnih bolezni in poškodb. 
Mumi jo večkrat omenja jo tudi spisi raznih 
starih učenjakov. Ze veliki umetnik zdra-
vilstva v srednjem veku Al i Ibn Sina (Avi-
cenna) iz Buhare, je raziskoval zdravi lno 
moč mumi ja. V znameni tem spisu »Kanon 
zdravi lske umetnost i« je zapisal, da ima 
mumi jo resorbc i jske sposobnost i ter da 
pri zunanj i in notranj i rabi lajša bo leč ine 
pri zvinih, z lomih in odrgninah, pomaga 
pa tudi pri ohromitvah, g lavobol ih in omo-
t ic i . 

V našem sto let ju v zdravi lstvu mumi ja niso 
več uporabl ja l i . Toda med l judstvom so 
bile starodavne legende še vedno žive in 
so me tudi spodbudi le za nove temel j i te 
raziskave. Posebne zasluge vel jajo v te j 
zvezi absolventu medic inske visoke šole 
v Taškentu Adi lu Šakirovu, saj je prav on 
našel balzam in dokazal, da je mumijo, ki 
se pojavl ja v gorah srednjeazi jsk ih sovjet-
skih republ ik , med nj imi tudi v Uzbeki-
stanu, izvrstne kakovosti . V zadnj ih letih 
so tod začel i mumi jo najskrbneje razisko-
vati. Pr iredi l i so že tr i s impozi je, na ka-
terih so se st rokovnjaki ukvar jal i z uč ink i 
tega balzama na razl ične f iz iološke siste-
me v č loveškem organizmu. Raziskave so 
pokazale, da srednjeazi jsk i mumi jo res-
n ično pomaga pri z lomih kosti, ranah, 
poškodbah in boleznih per i fernega živ-
čevja in mišic. 



Dognal i so tud i k e m i č n o sestavo mumi ja . 
Pokaza lo se je, da je gorsk i ba lzam prava 
zak ladn i ca m ik ro e lementov . Spek t ra lna 
ana l iza je pokazala , da vsebu je v ce lo t i 
28 e lementov , med n j im k remn i j in ka lc i j , 
bar i j in t i tan, baker in bor, s rebro in fos-
for. Vendar š tev i lna vp rašan ja v zvezi s 
tem še napre j os ta ja jo odpr ta . Tako še 
vedno ne vedo, kako mumi jo sp loh nasta-
ne in kako ve l ika so v resn ic i n jegova 
nahaja l išča. 

Min is t rs tvo za geo log i j o ZSSR je že leta 
1976 uvrst i lo mumi jo v ka tegor i jo d rago-
cen ih rudn in . Leto zatem je uzbek is tanska 
v lada ustanov i la pr i inšt i tu tu za geo log i j o 
in geof iz iko uzbeške akademi je znanos t i 
poseben labora tor i j za mumi j o l og i j o . Nje-

govi č lan i naj bi raz iskal i lež išča mumi ja 
na gora t ih p o d r o č j i h repub l i ke , izdela l i 
ust rezne zeml jev ide in ugotov i l i , v kakšn ih 
pogo j ih nasta ja ta gorsk i ba lzam. 
Vse te raz iskave vod i Sa inu td in Hak imov, 
ki je dop isn i ku časn ika Sov je tsk i Uzbe-
k istan de ja l : »Naša skup ina išče nova 
področ ja , k jer se gorsk i ba lzam po jav l ja . 
Odkr i l i smo že oko l i 500 nov ih na jd išč , 
ki vsa leže p redvsem v isoko v gorah . Za-
n imivo je, da smo povsod tam, k jer so 
znatne jša na jd išča mumi ja , našl i mumi f i -
c i rane in zato d o b r o oh ran jene de le t rupe l 
go rsk ih živali.« 

(Iz časn ika Sov je tsk i Uzbekis tan.) 

M. A. 

JEZIKOVNO RAZSODIŠČE: 
ZLATOROG ALI GOLDHORN? 

»V ljubljanskih trgovinah prodajajo Birra Laško, pivo v pločevinkah z imenom Goldhorn. 
Ne glede na zakon, ki ureja poimenovanje in registracijo gospodarskih tvrdk (ime mora 
biti obvezno v slovenščini in razumljivo), bi se v Pivovarni Laško brez veliko truda 
lahko zavedali in vedeli, da je naš Zlatorog (Baumbachova bajka je zapisana v izvirniku 
v nemščini z imenom Zlatorog in šele potem prevedena v slovenščino — Aškerc, Funtek, 
Drolelnik) znan v nemško govorečem in pišočem svetu samo kot Zlatorog in ne kot 
nekakšen hlapčevski Goldhorn, ki naj bi po inozemstvu za nas lovil marke, franke in 
šilinge. — Ko sem pred dolgimi leti predaval v švicarskem Baslu o slovenskih gorah, 
so me iz občinstva naprosili, naj jim povem čudovito pravljico o Zlatorog u. Poleg tega: 
gamsov rogelj v nemščini ni Horn, temveč Krucke!« Tako nam je napisal M. P. iz Ljub-
ljane. Pa ni bil edini, ki se je spotaknil ob te sporne pločevinke. Dopisnica L. K. iz Ljub-
ljane razmišlja o zadevi takole: »Mislila sem, da gre za pomotoma poslano pošiljko piva 
Goldhorna Birra Laško samo v naši trgovini, toda med počitnicama sem ga videla mar-
sikje po Jadranu. Pozanimala sem se v Pivovarni Laško, kjer so mi pojasnili, da plo-
čevinke s slovenskim imenom ni, ker bi bila predraga. Odgovor me ni zadovoljil, zato 
sprašujem Jezikovno razsodišče, mar res še ni urejeno, da bi bila taka tuja poimeno-
vanja domačih izdelkov kratko in malo prepovedana?« 

Kolikor nam je znano, podjetja registrirajo nove izdelke v Patentni pisarni v Ljubljani. 
Ta pa je samo posrednik Zveznega zavoda za patente iz Beograda. Urada menda 
nimata pravice zavrniti imena novega izdelka, razen če strokovno ne ustreza ali če je že 
registrirano za drug izdelek. Pivo Goldhorn v pločevinki je bilo prijavljeno za prodajo 
v tujini. Pojasnili so nam, da o imenu odloča proizvajalec. 

Kaže, da lahko problematiko poimenovanj obravnavamo samo kot vprašanje poslovne 
morale. Proizvajalci se morajo zavedati, da slovenskemu in jugoslovanskemu kupcu ne 
smejo prodajati domačih izdelkov pod tujim imenom. Nobeno komercialno opravičilo ni 
sprejemljivo, sicer bomo priče jezikovnemu onesnaževanju tudi na način, ki ga slikovito 
opisuje Miha Potočnik, častni predsednik Planinske zveze Slovenije: »Pločevinke bodo 
zdaj v nahrbtnikih nosili s seboj številni žejni izletniki, turisti, lovci, gobarji in planinci 
in jih seveda odmetaval povsod, tako kot že dolgo odmetavajo plastične vrečke, mlečne 
škrniclje itd.« — Torej lahko pričakujemo, da nas bo v slovenskih gorah vsak čas začel 
izza skal namesto pravljičnega Zlatoroga pozdravljati Goldhorn. 

Pivovarni Laško predlagamo, naj tiska pločevinke tako, da bo na eni strani besedilo 
v slovenščini, na drugi pa pojasnila za tuji trg. Imena Zlatorog pa ni treba prevajati, 
saj je že sličica dovolj zgovorna. 

(Ponatis — DELO, 11. okt. 1985) 
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PLANINEC, Šid, okt. 85, št. 24 

Med planinskimi društvi v Jugoslavi j i , ki 
so izredno marl j iva, bi našli tudi PD »Že-
lezničar« iz Šida. Ne samo, da so marl j ivi, 
tudi vzdržujejo stalno zvezo s slovenskimi 
p laninc i in izdajajo svoje glasi lo Planinec 
(Planinar), in to že deveto leto. Preglejmo 
na kratko vsebino te števi lke in spoznal i 
bomo nj ihovo dejavnost. Uvodnik prinaša 
zapis ob 30-letnici delovanja tega društva 
in govor i tudi o razvoju planinstva v Ju-
goslavi j i ter posebej v občin i Šid. Med 
t rad ic ionalne akci je, ki j ih to društvo 
vsako leto izvaja, sodi jo pohodi in izleti. 
Pomembno mesto v programu ima tudi 
or ientaci ja pa planinska šola in pa delo 
po sekci jah (sekci ja za or ientaci jo, mar-
kacist i imajo svojo sekci jo, prav tako al-
pinisti, delu je foto klub in špor tna sek-
cija. List je s icer c ik lost i ran, ima pa tudi 
nekaj fotograf i j in pregledov, ki nam mar-
l j ivost planincev iz Šida še bol j pr ibl i -
žajo. To planinsko društvo se je ob svoj i 
ob letn ic i spomni lo tudi Planinskega vest-
nika, saj mu je dodel i lo pohvalo za dolgo-
letno delo in aktivnost, kot tudi za sode-
lovanje in za pomoč pri razvi janju pla-
ninstva. Planincem iz Šida ob nj ihovem 
jub i le ju čest i tamo in se j im za pozornost 
po tej poti zahval ju jemo. 

Uredništvo 

STOLP NA GORI 
(TV oddaja) 

V l jubl janskem televizi jskem Tedniku smo 
lahko dne 15. avgusta gledal i zanimiv za-
pis ob 90-letnici Al jaževega stolpa na Tri-
glavu. Zamisel in reži ja: Staš Potočnik, 
sodeloval i pa so Tomaž Banovec, Gregor 
Klančnik in Tone Stroj in, pa seveda glavni 
akter Al jažev stolp in pa planinci , med 
kater imi so izstopali — smetar j i . Oddajo 
je posnel Janez Horvat. Zanimanje za pla-
ninske teme se je okrepi lo tudi na televi-
ziji, kar je seveda prav, narobe pa bi bilo, 
če bi jo zanimal i zgol j »veliki dogodki«, 
kajt i tudi v vsakdanjem množičnem pla-
ninstvu je mogoče najti dost i zanimivih 
tem tudi za »ekranizaci jo«, in to brez ve-
likih TV ekspedic i j . 

M. K. 

SIGNALI 16/85 

Zanimiva reportaža o 18. zboru planincev 
ptt Sloveni je je nosi lni č lanek na planin-
sko temo v tej številki. Zbor je bil na 
Boču, šta jerskem Triglavu, sredi septembra 
letos. Avtor zapisa Lojze Terglav podrobno 
opisuje potek zbora, hkrat i pa obvešča, 
da bodo organizaci jo naslednjega takega 
srečanja v pr ihodnjem letu, v juni ju, pre-
vzeli Celjani. 

M. K. 

KRIČAČ 8/85 

Pri ložnostno pr ihaja na urednikovo mizo 
tudi g lasi lo Kr ičač, ki ga izdaja RTV 
Ljubl jana. Naslovna stran pr ikazuje sku-
pino radi jskih tehnikov na Triglavu, ob 
Al jaževem stolpu. To je pravzaprav ilu-
st raci ja prenosa slovesnosti ob 90-letnici 
Al jaževega stolpa, ki so ga bil i zaradi 
s labega vremena opravi l i neposredno iz 
Tr ig lavskega doma na Kredar ic i ob na-
vzočnost i t ist ih planincev, ki se hudega 
vremena in vetra niso ustrašil i. Med n j imi 
je bil tudi predsednik Planinske zveze 
Sloveni je Tomaž Banovec, ki je imel ob 
tej pr i ložnost i tudi prek radia krajši pri-
ložnostni nagovor. Kr ičač je tudi sicer 
dovol j pozoren spreml jevalec planinskega 
dogajan ja pri nas, predvsem t istega dela, 
ki gre »skozi eter« oziroma, ki pr ihaja 
prek ekranov v naše domove. 

M. K. 5 7 3 



Fotograf i ja p r i kazu je 
g rad i te l j e nove 
tovorne ž ičn ice , 
o d leve s o : 
Dre jc Karn ičar , 
Rihard Murn , 
Franc Z a d n i k a r , 
J o ž e M e g l i č , 
Jakob š e n k , 
M i l a n Set išn ik in 
A n d r e j Karn ičar 

F o t o g r a f i r a n o 
8. 9. 1985 

ČEŠKA KOČA ZA 85. ROJSTNI DAN 
DOBILA NOVO TOVORNO ŽIČNICO 

Češka koča praznuje letos že 85. oblet-
n ico in k l jub letom ni še prav nič spre-
meni la svojega pr i je tnega videza iz začet-
ka stolet ja. Letos je bogatejša za novo 
tovorno ž ičn ico; tokrat je doživela svoj 
krst 8. 9. 1985. Domači jezerski planinci, 
ki so jo sami s povsem prostovol jn im 
delom postavil i , so porabi l i za to delo 
preko 1200 delovnih ur v lanski in letošnj i 
sezoni. Brez podpore PZS pa gradnja ver-
jetno sploh ne bi bi la končana. 

Sicer pa v društvu tudi drugo delo ni ča-
kalo: društvo je izdalo dve novi razgled-
nici, končno natisni lo tudi spominske znač-
ke za prehojeno Jezersko planinsko pot, 
organiz i ra lo sedem društvenih izletov, ob-
novilo pot na izredno razgleden Kozji vrh 
(1628 m), pa tudi poslovanje v Češki koči 
je bilo uspešno. Navsezadnje pa so se 
začela tudi dela na prenovi skupnih le-
žišč, s čemer se bodo nekol iko povečale 
prenoči tvene zmogl j ivost i . 

Luka Karničar 
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SPOMIN NA TRIGLAV 
TOMISLAV JAGAČIČ 

Ko sem se vračal s ture in sem na kakšni postaji čakal na vlak ali na avtobus, sem 
neštetokrat potegnil iz nahrbtnika planinsko izkaznico. (To je edina izkaznica, ki jo 
nosim poleg osebne; prvo imam rad, drugo pa moram imeti pri sebi.) Listal sem po njej, 
si ogledoval štampiljke, ki sem jih pazljivo odtiskoval vanjo vse od Suve planine 
v Srbiji (preko njenega vrha Trema, 1808 m, sem že v odmaknjenem 1952. letu nesel 
Titovo planinsko štafetno palico), Prokletij, Treskavice, Magliča, Durmitorja do Julijskih 
Alp... Vsaka štampiljka je neko doživetje, spomin na vzpone, potenje, dež, srečanja 
s planšarji, napore, lepe razglednice; z vsako štampiljko sem odtisnil doživetje in zado-
voljstvo, zaradi česar tudi hodimo v planine. 
Tudi najljubša je med njimi: v planinsko izkaznico sem jo bil odtisnil v nevsakdanjih 
okoliščinah že 3. 7. 1953. To je Aljažev stolp na Triglavu. Kdo ve, kateri po vrsti sem 
bil, ki so stali na tem vrhu, ki mu je dr. J. Kugy postavil »oltarje«, župnik Jakob Aljaž 
iz Dovjega pa ga je pred 90 leti »posvetil«. Ob šiampiljki je tudi avtogram alpinista 
Jožeta Čopa. Ta je bil poleg mnogih planincev in planinskih veteranov na proslavi slo-
venske planinske organizacije pri Aljaževem domu. 
Tedaj sem od doma gledal Triglav, njegovo severno steno. Gledal sem to ljubo goro, 
ki proti severu ni obrnila ravno bolj simpatične, krotke strani. 
Triglav. Nanj sem mislil kot osnovnošolec, kot srednješolec..., a nisem niti slutil, 
da bom nekoč stal ob njegovem vznožju, pred njegovim »oltarjem«. 
Da mu ponudim roko, sem trdno sklenil na prvem povojnem kongresu geografov Jugo-
slavije, ki je bil 1949. leta v Istri, v ponovno osvobojenih krajih, kot smo tedaj imenovali 
področja, ki so nam jih po prvi svetovni vojni odvzeli, odtrgali od domovine. 
Rad se spominjam naših nestorjev geografije, posebno Slovencev dr. Antona Melika, 
dr. Svetozarja llešiča in drugih. Imeli smo tudi goste iz tujine. Kot mlad učitelj geogra-
fije sem vpijal vsako besedo, pozorno poslušal vsak referat. 
Neki angleški univerzitetni profesor, geograf, njegovo ime sem pozabil, je povedal, 
ko je pozdravljal kongres v Novi Gorici, da ima v svoji hiši povečano sliko Triglava. 
»Triglav me zmeraj,« je rekel, »spominja na vašo lepo deželo. Triglav je simbol za 
Jugoslavijo, njene narode in yse njihove boje, da bodo svobodni. Vedno, ko pogledam 
njegovo sliko, se spomnim vaše dežele.« 
Zares lepo rečeno in na pravem mestu. 
In tako sem po slavnosti pri Aljaževem domu z mojim učencem Vladom in z veliko 
volje, toda brez večjih planinskih izkušenj, krenil po Tominškovi poti proti Triglavskemu 
domu na Kredarici. 
Pot do mojega Triglava. Vreme ni bilo idealno. Rekel bi, da se v takem vremenu ne gre 
na takšno planinsko turo. No, v planinskih kočah vendar lahko najdeš zavetje, midva 
pa sva bila tudi prepričana, da se bo vreme izboljšalo, da bo celo sončno, sva dejala. 
Tako sva prišla do Kredarice in se znašla v družbi planincev iz Kragujevca, ki so se 
za trdno odločili, da se ne bodo vrnili domov, ne da bi bili na vrhu Triglava. 
»Toda naš jutrišnji vzpon na Triglav je odvisen od vremena.« Pojasnjeval sem, da 
planinec ne gre na vrh zaradi štampiljke, še najmanj v megli, ko nič ne vidiš in ko 
dežuje in ni niti najmanjšega upanja, da bo nehalo. 
Tako sem govoril zjutraj, ko je bilo očitno, da od našega Triglava ne bo nič. 
Kragujevčani so me zavračali. »Lahko je vama iz Varaždina. Vidva nista od daleč. Se 
bo že našel kakšen primeren dan, da se vrneta. A mi iz Kragujevca? Kdaj bomo imeli 
spet priložnost mi?« 
Vendar ta pogovor v polemičnem tonu ni trajal dolgo. Vse moje prepričevanje in opo-
zarjanje, da nimamo primerne opreme, da bomo mokri takoj, ko stopimo iz doma, 
Kragujevčanov ni moglo omajati. 
In navsezadnje: mislil sem tudi na učenca Vlada (glej ga: danes je živ, v Kutini 
vodi turistično agencijo) in odgovornost do njegovih staršev. 
»No, dobro,« sem rekel. »Če pojdete vsi, pojdem tudi jaz.« 
Odšli smo. Megla in leden dež. Nekje za nami dom. Pospešili smo v smeri proti Malemu 
Triglavu. Prvi klini. Jeklenice. Takoj smo bili mokri. Kot da je nekdo pred nami peljal 
cisterno, polno vode z odprto cevjo in bi pral ulico, ki naj bi nas nekam pripeljala. 
Vse je bilo podobno pustolovščini. Pred sabo sem videl dva, tri kline, vrv, Vlada in 
vodo, ki mi je pljuskala v obraz in odtekala za rokave vetrovke. 
Začelo me je skrbeti. Zase in za svojega učenca. Posebno, ko smo prilezli do grebena 
med Malim in Velikim Triglavom. Veter je nihal jeklenico kot vrv za sušenje perila 
in nosil leden dež s snegom. Vlado, ki je hodil pred mano, se je do tedaj držal za žico 
z obema rokama, potem pa je začel zdaj eno, zdaj drugo roko tiščati v žep. Na jekle-
nici se je nabiral led. Vladu sem prigovarjal in ga prosil, naj se drži z obema rokama. 
»Premisli,« sem ga opozarjal, »zakaj sta dve roki.« 575 



Najbolj vznemirljiv trenutek je prišel, ko smo se na prevalu srečali z mladimi Slovenci. 
Vračali so se z vrha. Prvi se je preprosto oprijel zaledenele vrvi z zunanje strani. 
Nagnjen je visel nad prepadom, v katerem se je vrtinčila megla, ki jo je nosil veter 
preko vrha, tistega, ki je bil naš cilj, a ga nismo mogli videti. Tako smo šli mimo. 
Potem smo se spet vzpenjali. 
»Poljubil bom podplate svojih gojzeric, če se bom vrnil živ na Kredarico,« sem si 
govoril. »Zakaj sem popustil Kragujevčanom, zakaj se igram s svojim življenjem in 
življenjem svojega učenca? Kako bom prišel pred njegovo mater, če mu spodrsne 
in pade, preprosto izgine v tej gosti megli?« 
In tedaj se je pojavil on, Aljažev stolp. 
Pohiteli smo vanj. Zdelo se mi je, da sem v raketi, katere motorji so že vključeni, 
da bo poletela; tako je bobnelo. Pograbili smo štampiljko, izvlekli planinske izkaznice. 
Tako je bilo mrzlo in roke so bile otrple, da ni bilo moči, da bi štampiljko Aljaževega 
doma obrnil pravilno. 
V enakih okoliščinah smo se vrnili na Kredarico. Sezul sem si gojzerje, mokre in oprane 
od dežja, poljubil podplate najprej enega in potem še drugega čevlja. Čestital sem 
učencu Vladu in ga srečen objel, ker se je najino srečanje s Triglavom tako končalo. 
... A ti, moj dragi planinski prijatelj, če boš na kakšni avtobusni ali železniški postaji 
opazil, kako ob nahrbtniku listam po planinski izkaznici, in boš pogledal vanjo, me ne 
vprašuj, zakaj je štampiljka Aljaževega stolpa odtisnjena narobe. Sedaj, ko veš, kako 
sem pred dvaintridesetimi leti prišel do Aljaževega stolpa, ti je vse jasno. 

Motiv 2 Vrsn ika 

Tone Kuntner 
NI DOLIN BREZ HRIBOV 

Ni dolin brez hribov, 
ni hribov brez dolin, 
naš svet ni svet ravnin. 

F o t o F r a n c T e m e l j , FS P D Z i r i 

Življenje razumeti 
ni se na vrh povzpeti, 
je hrib in dol živeti. 



PONUDBA ZA NAKUP 
PLANINSKEGA KOLEDARJA 1986 
Za leto 1986 smo za l jubitel je gora in gorske narave pripra-
vili stenski koledar na temo GORE EVROPE, s katerim pred-
stavl jamo osem evropskih pogori j , kjer so že uspešno ple-
zali naši alpinist i : islandske gore, norveško pogor je Roga-
land-Seterdal , španske Pireneje in Montserrat, francoske 
Centralne Alpe, Val iške in Berninske Alpe v Švici, i tal i janske 
Dolomite , naš Velebit in grško Meteoro. 

Izvedba koledar ja: 
format 39,5 x 41 cm, 12 koledarskih listov s 5 cm višjim 
podložnim kartonom, 

spremno besedi lo v slovenščini in angleščini , pakiran 
v vrečko. 
Maloproda jna cena je 490 din za posamezen izvod. Pri koli-
čini od 10 do 200 izvodov je popust 1 0 % , od 200 do 1000 izv. 
15% popust, nad 1000 izvodov 207o popust. Pri malopro-

dajni ceni zaračunamo (poštno poslan koledar) poštne 
stroške dodatne embalaže . 
Cena za dotisk do 300 izv. 55 din, nad 300 izv. 40 din za 
izvod. 
Obvezno priložite kvaliteten vzorec teksta in znaka, kate-
rega želite, da se na koledar dotiska oz. dopiše. 
Rok dobave koledarjev brez dotiska je 7 dni, z dotiskom 
21 dni. 
Te pogoje in cene jamčimo za prvih 30 000 koledar jev, pri 
ponatisu se bodo spremeni l i . 
Vse informacije: Planinska zveza Sloveni je , Ljubl jana, Dvora-
kova 9, telefon (061) 312 553. 
Z našimi tradicionalnimi izdajami skušamo oskrbeti trg 
s kvalitetnimi in informativnimi koledar j i , obenem pa 
finančno podpreti dejavnost planinske organizaci je , tokrat 
predvsem alpinistično odpravo PATAGONIJA 1986. 

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 
LJUBLJANA, DVORŽAKOVA 9 
Telefon (061) 312 553 

Od 1. do 31. decembra dajemo 10% popust pri nakupu naših 
planinskih edicij, to so: 

— zemljevidi 
— planinski vodniki 
— vodniki in dnevniki po veznih poteh 
— alpinistični in drugi vodniki 
— vodniki v tujih jezikih 
— vzgojna literatura. 

Enak popust velja tudi za novoletne voščilnice, značke, našitke 
in drugo. 

Ne zamudite ugodne priložnosti, ki se vam ponuja v mesecu 
pred novim letom in s primernim darilom razveselite svoje 
prijatelje. 



Northland oretsx 
Pacific 
Lahke vet rovke 
iz neun ič l j i vega 
Goretex mater ia la 
z rokavi na zadrge 

Northland 
Pamir Parka 
Ext remna 
puhovka po ln jena 
s 450 g 
k i ta jskega per ja 

Novost! 
6 možnost i z eno bundo 

SPORT-
IMPORT 
Ges .m .b .H . 

A-8020 
G RAZ 
AUSTRIA 


