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DNE 8. FEBRUARJA 1895 JE IZŠLA PRVA ŠTEVILKA PLANINSKEGA VESTNIKA

STO LET SLOVENSKE GORNIŠKE REVIJE
TONE STROJIN
Planinski vestnik je bil v vseh obdobjih zadnjega stolet
ja ogledalo dela planinske organizacije, gorniške kul
ture, odraz splošnih razmer in duševnega doživljanja
gora Slovencev. Zlasti slednje, da je bil Planinski vest
nik bolj glasilo gornikov kot pa dejavnosti planinske
organizacije — zadnji dve desetletji to odražajo Obve
stila PZS — govori v prid glasilu, saj ima s tem širše
zaledje, mrežo sodelavcev, predvsem pa določeno
vsebino. V nasprotnem primeru, če bi predstavljal le
glasilo organizacije in njenih društev, je vprašanje, ali
bi bil Planinski vestnik še to, kar je.
Drugo vprašanje pa je, ali je Planinski vestnik vedno
ohranjal tisto poslanstvo in identiteto, zaradi katere je
bil ustanovljen za vse gornike. Ob tem število naročni
kov ni odločujoče, saj ljudje naročajo in kupujejo revije
ne glede na (ne)članstvo ali svojo dejavnost v gorah ali
odborništvo v planinskih društvih. Če bi namreč delali
poizvedovalno anketo, koliko odbornikov, imetnikov
častnih znakov ali alpinistov je naročeno na revijo, bi
bili najbrž presenečeni, saj celo vsa planinska društva
ali koče niso naročniki.
Zato je prva značilnost Planinskega vestnika njegova
neodvisnost od statusa naročnika.
GLASILO POSAMEZNIKOV
Čigav glede na to je Planinski vestnik danes?
Odgovor je: PV je last čisto svoje kategorije ljudi, bolje
rečeno zapriseženih ljubiteljev narave in gora, ki se či
sto gotovo ne štejejo med elito gorništva. Zaradi višine
naročnine je razumljivo, da je med naročniki več sta
rejših kot mladine, pri čemer moramo naglasiti, da mar
sikateri upokojenec z žalostjo odpove »svojo« revijo.
Na splošno je Planinski vestnik glasilo izobražencev, ki
so prav toliko vedoželjni, kaj se dogaja v gorah, kot so
neodvisni od članstva v planinski organizaciji.
Planinski vestnik je po naročnikih bolj glasilo posa
meznikov kot glasilo naročnikov iz vrst zavodov, šol in
planinski sorodnih organizacij. Za nekoč vemo, da so
Planinski vestnik brezplačno prejemali vsi udje iz prve
ga obdobja SPD, ko je bila članarina dovolj visoka, da
so lahko z njo pokrili naročnino. Danes je naročnik
glasila komaj vsak dvajseti član organizacije ali pa je
razmerje še manj ugodno, ker vsi naročniki niso hkrati
tudi člani PZS.
Kakšen značaj je imel Planinski vestnik v različnih ob
dobjih izhajanja? Če bi različna obdobja analizirali po
vlogah, ki jih je imel Planinski vestnik, jih ne moremo
obravnavati ločeno od zgodovinskih oziroma druš
tvenih razmer na Slovenskem. Ene stalnice pa se je
Planinski vestnik držal v vseh časih: nikoli ni bil z
oblastjo polemično glasilo. Vedno je zasledoval cilj: biti
strokovno, leposlovno in novičarsko glasilo. Koliko mu
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»Planinski Vrstnik."
,SUmtn*ki tvtt, ti m krat«*!
Ti pol* največje n lepote!

^Slouentko planinsko društvo" bode v kratkem konMlo drugo leto tvojega delo
vanja. Prvo posvetovanje saradi ustanovitve „ Slovenskega planinskega društva" se
je sicer vršilo le dn« l't. oktobra 1893, l., a preteklo je vsled različnih saprrk ie
neknj mesecev do končne ustanovitve tega prepotrebnega društva.
To vsesloven
sko društvo pa je rodila srčna želja, da bi Slovenci bolje spoznali priroAno lepoto
Urne tvoje domovine in jo jiotein toliko iskreneje ljubili. Ustanovilo je naše društvo
idealno navdušenje ta prelepe slovenske planine in čudoviti Kras.
Poietknm je bilo delovanje nekako skromno, a kmalu je prodrla naša ideja
v širše kroge, i» prav veselo je videti, kako te nuic društvo ratvija. Zadnje letno
poročilo nam priča dovolj, kako se tanimanje sa liriholastvo tudi v Slovencih vedno
liolj širi. Priobčeni sanimljivi članki kašrjo, da imamo tudi med domačimi hribokuci dovolj sposobnih
pisalne.
§ .9. društvenih pravil našteva med pripomočki, s katerimi dosega druširo
tvoj namen, pod t) tudi „da prireja tn objavlja predavanja o vseh strokah turittikc ter isdaj/i; pospešuje in podpira mnimljive pluninotionne spise in tlite*.

je pri tem uspevalo oziroma koliko je uspelo uredni
kom, je vprašanje okoliščin, posluha urednika, pa tudi
patronata planinskega vodstva nad Planinskim vestnikom.
PRVA DESETLETJA
Če v grobem razdelimo obdobja v zadnjih sto letih in
analiziramo vsebino in poslanstvo Planinskega vestni
ka, moramo za prvo obdobje od ustanovitve leta 1895
do začetka prve svetovne vojne reči, da je bil Planinski
vestnik resnično vez med SPD in člani, ker so bili vsi
člani SPD hkrati tudi prejemniki Planinskega vestnika.
Revija je imela značaj domoljubnega, društvenega,
članskopovezovalnega in strokovnega glasila. Gleda
no z očmi današnje slavistične stroke ga kljub uredni
kovi avtoriteti ne bi mogli imeti za literarno kakovostno
glasilo. Poleg Učiteljskega tovariša je bil naše najsta
rejše in v raznarodovalnih razmerah nemškega pritiska
trdoživo glasilo. Značilnost tega prvega obdobja je tudi
evforičnost pisanja, visoko naglašena domoljubnost s
citati čitainiškega značaja, živ občutek povezovanja v
eno slovensko planinsko družino, pri čemer je bila izbi
ra snovi dovolj široka za vsakogar. Podrobno študijo o
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tem in poznejših obdobjih je predstavil že Evgen
Lovšin1. Označimo jo lahko za dobo klasike.
Prehodna številka PV 1917-19 je snovno pokrila, kar je
bilo uredniku na voljo ob suši, ki je značilna za obdobje
prve svetovne vojne in dogajanj v takih razmerah v
planinskih glasilih sploh.
Obdobje med svetovnima vojnama (1920-1940) je
možno obravnavati v dveh razdobjih: obdobje meščan
ske romantike od leta 1919 do leta 1931, ko je dr. Fra
na Tominška zamenjal novi predsednik SPD dr. Joža
Pretnar in nadaljevanje do začetka druge svetovne
vojne. Še bolj se je skalaški vpliv prepoznal po delo
vanju kulturno znanstvenega odseka, ki ga je vodil dr.
Henrik Turna in so ob njem stala nekatera znana
skalaška in druga gorniška imena, predvsem pa novi
tajnik SPD dr. Arnošt Brilej, poznejši urednik Planin
skega vestnika.
Za medvojno obdobje je značilno, da je v njegovi prvi
polovici, to je v prvem desetletju do leta 1931, še pre
vladovala miselnost stare, da ne rečemo prve ge
neracije SPD. Tradicionalistični slog je imel svoje pred
stavnike v nosilcih takratnega slovenskega gorništva in
organizatorstva, kot dr. Franu Tominšku, Jakobu
Aljažu, Franu Kocbeku in drugih, v dosti manjši meri,
skoraj bi lahko rekli v podrejeni vlogi, pa v poznejših
nosilcih gorniške in organizacijske dejavnosti, kar je po
svoje razumljivo. Vsaka generacija, ki je v vodstvu, pač
uveljavlja svoje poglede, mišljenja in slog.
VPLIV DRENA IN SKALE
Alpinistična vsebina v Planinskem vestniku se je sicer
pojavljala, vendar ne na prvih mestih in bolj kot novice.
Le redko, recimo ob velikih uspehih, kot je bilo plezanje
čez severno steno Špika (M. M. Debelakova-dr. Stane
Tominšek), je dosegla primerno pozornost.
Glasilo je bilo tudi ob zamenjavi vodstvene strukture
SPD leta 1931 pred spremembo uredniške politike,
čeprav je urednik dr. Josip Tominšek ostal. Spremenila
sta se naslovnica, predvsem pa vsebina. Revija je
postala bolj gorniška, da ne rečemo tudi alpinistična.
Vendar tudi potopisov in leposlovja ni manjkalo, pri če
mer so največ prispevali izven odbomiškega kroga
SPD delujoči člani. Nasploh je po letu 1931 postal
Planinski vestnik bolj odprt tistim, ki niso bili »obvezno«
odborniki in vodilni člani SPD, skratka, postal je bolj
glasilo članov. Tudi sicer so se možnosti za objavo
člankov v glasilu povečale. Nasploh lahko rečemo, da
je Planinski vestnik po letu 1933, ko je bilo tudi za vse
bino revije prelomno leto in ne samo za SPD ob njeni
40-letnici, pridobil na kakovosti in širini. Tradicionali
stični način zapisovanja je zamenjal bolj svetovljanski,
manj evforični in domoljubno zapisovalski, zato pa
umirjen in skoraj leposlovni način predstavljanja gora.
Od leta 1933 dalje se je tudi v Planinskem vestniku
odražal vpliv TK Skala oziroma (po Turni) kulturnega
alpinizma. Znotraj tega lahko posebej označimo
' Evgen Lovšin: Ob treh planinskih jubilejih; PV 1963/6, str. 257, 419
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kamniško-savinjsko udeležbo (Rezek, Gregorin, Modec in drugi), ki v nobenem pogledu ni bila zanemarlji
va, ne v alpinističnem in ne v literarnem.
Napredek v gorniškem spisju je bil očiten. Nekdanjo
drenovsko druščino v fotografiji (Josip Kunaver, Bogumil Brinšek, Ivan Tavčar) je zamenjala skalaška druž
ba na čelu s prof. Jankom Ravnikom. Nasploh so
člani TK Skala, zlasti v alpinističnem spisju in fo
tografiji, predstavljali jedro sodelavcev Planinskega
vestnika.
V Planinskem vestniku od leta 1895 do 1940 je po Westrovi evidenci, ki je izšla kot kazalo k petim
desetletjem PV, izšlo 1137 člankov in razprav z vseh
mogočih področij ter 243 slovstvenih ocen, prikazov
knjig in samostojnih novic.
PRVA POVOJNA LETA
Vojno obdobje 1941—1945 je Planinski vestnik zazna
movalo kot nostalgično spominjanje na planinske
stezice in doživetja. Spričo razkosanosti Slovenije in
vojnih razmer je taka vsebina glasila tudi razumljiva.
Šlo je predvsem za ohranitev tradicije izhajanja Planin
skega vestnika, delovanje SPD je bilo omejeno v okvir
tako imenovane Ljubljanske pokrajine.
Kljub tragičnemu zaključku druge svetovne vojne je
Planinski vestnik iz leta 1945 še ves v znamenju žrtev
in vojne vihre, predvsem borcev NOB in talcev. Memorialna vsebina preveva celoten letnik, ki mu resnično
gre označba zbornika spominov. Zato pa sta naslednja
dva letnika pod novim naslovom Gore in ljudje vsa v
želji po odkrivanju novih vsebin gledanja na gore in
gorništvo. Ideološki članki resda niso prevladujoči, na
kazujejo prej smer delovanja planinske organizacije na
množičnih temeljih kot pa novo usmeritev Planinskega
vestnika.

POSLANSTVO PV
Ljudje si pogosto vnaprej določamo prelomnice
dogajanj v življenju, kar precejkrat pa so takšni
navidezni prelomni trenutki začetki let ali okrogle
življenjske obletnice. Torej bi bil stoletni jubilej kar
primerna priložnost, da poskušamo Planinskemu
vestniku določiti nadaljnjo usmeritev, kot so jo
poskušali pred sto leti in pred izidom prve številke
člani odbora Slovenskega planinskega društva: to
naj bi bil, kot so takrat sklenili, »blagemu planinoslovstvu posvečen mesečnik, kateri bode objavljal
zanimljiva predavanja in različne planinoslovne
spise in slike, oziral se bode časopis tudi na promet
in donašal različne društvene vesti in domače in
tuje turistične in planinoslovne novice ter tudi po
ročal o delovanju SPD in sličnih društev po drugih
deželah, priobčevali bodemo tudi životopise zna
menitih slovenskih hribolazcev«.
Takrat se načrtovalci niso zmotili in tudi niso skre
nili z začrtane poti.

PLANINSKI
Res pa je Planinski vestnik novičarsko bogatejši in
planinska društva najdejo v njem več prostora kot
nekdanje podružnice SPD pred vojno. V besedilu sta
poudarjena obnova planinskih postojank in poti in silen
razmah alpinistike. Zlasti nove plezalne smeri obsega
jo vedno več prostora v Planinskem vestniku, v
društvenem delu pa poročila z alpinističnih tečajev.
Delež alpinističnega čtiva — to je treba reči — mnoge
odbija, hočejo tisto, kar je dosegljivo vsem, množici.
Značilno je, da sta si množičnost in individualizem v
gorah bolj kot kdajkoli vsaksebi, toda za oba ostaja
dovolj prostora v gorah in v Planinskem vestniku.
Zagon v množičnost je prav neverjeten, število član
stva in planinskih društev se strmo veča, graditeljstvo v
gorah je pravo udarništvo. Kar strašljivo z vidika naravovarstva se danes bere, kako so takrat markirali nova
pota in gradili planinske koče. Čeprav je bila skalaška
miselnost v stenah, da mora biti cilj dosežen, tej povoj
ni precej podobna, se v alpinističnem spisju razodeva
precejšnja smelost, tembolj, ker se odraža pomanjka
nje primerne opreme, obleke in obutve. Zmage zahte
vajo tudi žrtve, ki jih glasilo pospremi s kultom posebne
pietete, skozi katero se občuti tovarištvo. V tem po
gledu se od Jugove tragične smrti ni spremenilo čisto
nič.
Sicer pa je v mnogih plezalnih zapisih občutiti pred
vsem tehnični opis vzpona. Šele s prvimi zapisi o Trisulu, naši prvi himalajski odpravi, in kasnejših odpravah
na Kavkaz, Pamir, Tien Šan se izoblikuje nov slog zapi
sovanja: bodisi dnevniški način, bodisi svetovljansko
širši, ker začne z opisom dežele, ljudi in običajev, pre
den se osredotoči na goro.
VSE ZVRSTI ZNANOSTI O GORAH
V obdobju petdesetih in šestdesetih let nastopijo tudi
pisci ideoloških, zgodovinskih, potopisnih in drugih
Če bi hoteli zdaj začrtati nadaljevanje te poti, bi bili
nedvomno v veliki zadregi.
Vsekakor bo PV slejkoprej blagemu planinoslovstvu posvečena revija, najverjetneje še nekaj časa
mesečnik.
Toda: Ali naj bo večidel literarna? To bi bilo prav
težko, ko zadnja leta pri nas izhaja toliko prave
gorniške literature v knjigah, da bije še za meseč
nik zmanjkalo; bo pa PV vendarle predstavljal —
kolikor bo le mogoče — vse vsaj domače planinsko
leposlovje.
Ali naj bo PV informativna revija? To bo v dobi in
formatike vsekakor moral biti, čeravno bo glede ak
tualnosti nekaj časa še vedno hodil kakšen poldru
gi mesec za časom.
Ali naj bo to strokovna revija? Vsekakor bo vsaj
delno morala biti, saj bodo bralci želeli biti sproti
seznanjeni vsaj z najpomembnejšimi novostmi na
področju planinske opreme in planinskega izobra
ževanja.
Ali naj bodo na straneh PV predvsem domači ali v
enaki meri tudi tuji prispevek? Seveda naj bodo na
straneh revije predstavljena predvsem domača
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Glasilo ..Slovenskega planinskega društva".

Izialo ir. zalomilo

.SLOVENSKO PLANINSKO DRUŠTVO"
v Ljubljani.

H

1. leto. - 1895.

V Ljubljani.
K * t i * * i l A. K I . i n i Comp.

člankov, ki požlahtnijo vsebino Planinskega vestnika.
Morda je prav osebna zasluga urednika prof. Tineta
Orla, da si sam pridobiva in išče nove avtorje ter
naroča prispevke tudi izven planinske organizacije.
Enako kot prej si tudi zdaj Planinski vestnik ne izposoja
planinska dogajanja in domači dosežki iz gorskega
sveta, vendar ne smemo biti zaplankani na tej
sončni strani Alp in moramo vedeti, kaj se dogaja v
drugih svetovnih gorstvih in kaj delajo gorniki dru
gje po svetu, predvsem še v Alpah.
Katerim dejavnostim naj revija posveča največjo
pozornost? Predvsem množičnemu planinstvu in
gorskemu izletništvu ali v enaki meri alpinizmu,
vrhunskemu plezanju in še vsem drugim dejav
nostim v gorskem svetu? Verjetno naj bo revija
zrcalo našega planinskega dogajanja in naj bo zani
manjem primerna količina objavljenih prispevkov.
Toda čeprav bo v kakšni številki prevladala taka ali
drugačna usmeritev, bodo vse številke PV vendar
le usmerjene k varstvu celotne in predvsem še gor
ske narave in ohranitvi čistih gora, tudi predelov
okoli planinskih koč.
Planinski vestnik bo, skratka, poskušal še naprej
voditi po gorskem svetu tiste gornike, ki dobesedno
merijo goram višine in prostranstva, kot tudi one, ki
jim bo revija le pomagala obujati prelepe spomine
na lastno hojo med skalnimi vršaci. To poslanstvo
se bo trudil izpolnjevati Planinski vestnik.
Marjan Raztresen
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Oh novem letu.
današnjo številko smo završili prri letnik -Plan. Vestnika*.
•!J|s ^ tej priliki prisrčno zahvaljujemo vse sotrudnike, ki so nas
tako vztrajno podpirali pri delu, katerega se je „S!ov. plan.
društvo* s tolikim veseljem prijelo v pospeh slovenskega planinstva
V plačilo jim hodi prijetna zavest, da so delali v čast slovenske
domovine, v slavo nje prirodnih lepot. Xaj se z nami vesele priznanja,
katero je dosegel ^Planinski Vestnik* vsepovsod. Slovenci ga radi
čitajo, spisi njegovi prijajo njih čuvstvu. Upamo, da nas skoro po
hvalijo tudi nekateri, ki nas sedaj še prezirajo nehote, natihoma pa
priznavajo, da je naše deto dohro, plemenito, „Ptaainski Vestnik"
pa tudi zastopa težnje, katere morajo ugajati vsakemu, ki res ljubi
dom in rod svoj. Krepko poudarja naše pravice do zemlje domače
in zvesto čuva, da nam jih nič ne otmo.
Kakor letos, se bodemo trudili tudi I. 189*)., da hode list res
dostojen zastopnik slovenske tttristike, da bode prijeten vsakomu,
bodisi pripadnik te ali one stranke. Prosimo pa vse č. člane in naše
prijatelje, naj nas marljivo zalagajo s spisi in vestmi in priporočajo
naše glasilo, da se še bolj razširi, še bolj utrdi.
Končujemo, želeč vsem srečno in veselo novo leto, v katerem
naj hi dočakali, da hi vsaj ideja, katero mi gojimo, združila vse, ki
resnično ljubijo prelepo domovino slovensko, katero nam Bog ohrani
srečno in veselo.

tujih reportaž, ampak je vse »sveže«, če ne drugače
izpod urednikovega peresa, prevodov iz tuje literature
pa je malo.
Z vzponi v Himalaji predvsem v začetku sedemdesetih
let se popestri gomiška vsebina Planinskega vestnika.
Odpravarske številke in posamični članki privedejo
Planinski vestnik ob bok najbolj znanim alpinističnim
glasilom po svetu, čeprav jih ne dosežejo po papirju,
oblikovanju, naslovnicah in še v čem. Vseskozi rubriki
Razgledi po svetu in pregledi tuje gorniške literature, ki
jih piše urednik, vzdržujeta stike s tujino, ki je zaradi
nedostopnosti tujih virov »odmaknjena kot Himalaja«.
Opisi vzponov slovenskih alpinistov iz Centralnih Alp in
od drugod že imajo vse odlike kakovostnega pisanja
brez romantične zanesenosti in pretiranega navajanja
tehničnih podatkov iz plezalnih smeri.
V Planinskem vestniku so več desetletij po vojni zasto
pane vse zvrsti znanosti o gorah, umetnost v skoraj
vseh upodabljajočih smereh, pri čemer izstopa fo
tografska umetnost, medtem ko sta kiparska in likovna
tudi sicer zastopani le simbolično. To obdobje seže
nekako do zaključka sedmega desetletja Planinskega
vestnika. Poleg odpravarskih številk so vidne številke
ob visokih društvenih jubilejih, zlasti naših treh
najstarejših planinskih društev. Kljub očitkom, da je
alpinističnega branja preveč, so po številu v večini po
topisi po domačih gorah. To ne pomeni, da drugega
gradiva ni, pač pa je pripovedne in leposlovne proze v
tretji osebi in poezije malo.
Če je že Evgen Lovšin2 opisal in taksativno navedel
avtorje za peto, šesto in sedmo desetletje Planinskega
vestnika, pa moramo tu opozoriti, da je urednik Planin
skega vestnika prof. Tine Orel za vsako redno
skupščino PZS pripravil izčrpno poročilo o delu uredni
ka in analizo vsebine Planinskega vestnika. Res
škoda, da urednikova poročila — razen v omejenem
'Evgen Lovšin: Sedem desetletij Planinskega vestnika (1895—1965), PV
1967/4, str. 174—180.

52

številu izvodov za delegate planinskih društev — niso
bila niti v izvlečku nikjer objavljena, čeprav sodijo k
Planinskemu vestniku. Skupaj z Lovšinovimi zapisi za
Sedem desetletij Planinskega vestnika bi služili kot do
ber kažipot k posameznim letnikom Planinskega vest
nika. Zdaj bi bilo potrebno v enaki razporeditvi, kot je
Evgen Lovšin, obdelati zadnja tri desetletja3 in pripraviti
desetletna kazala k Planinskemu vestniku.
Bomo zmogli poravnati ta kulturni dolg?
DESETO DESETLETJE
Ena od usmeritev Planinskega vestnika je gotovo, da
se vsakoletna vsebina številke osebno izbira po uredni
kovi zamisli. Ni tudi vse v člankih in razpravah, agitacijska in informacijska moč Planinskega vestnika je
tudi v urednikovih opombah, v noticah, recenzijah,
društvenih novicah in drugih objavah. Dalj kot je ured
nik na svojem mestu, daljšo kontinuiteto nosi neko ob
dobje izhajanja Planinskega vestnika.
Razdobje zadnjih dveh desetletij Planinskega vestnika
je čas velikih sprememb v gorah, v društvih in jasno
tudi v planinski organizaciji. Prostega časa je vedno
manj in to se pozna pri številu sodelavcev. Nastopa čas
liberalizma, ko je tudi v gorah dovoljeno marsikaj in
preveč izven okvira gorništva in naravovarstva, da o
tradiciji in gorniški etiki ne govorimo. To je čas iskanja,
žal še ne organiziranega, novih oblik, načinov in poti
gorništva. Še vedno ima prednost sistem oziroma or
ganizacija, ne pa član. Pravilnikov o delovanju organov
in komisij planinske organizacije je več, kot jih ima za
svoje delo določeno kakšno slovensko ministrstvo. Na
srečo je obiskov gora in narave več kot kdajkoli.
V takih razmerah so se zadnji trije uredniki Planinskega
vestnika trudili z različnimi poskusi poživiti vsebine re
vije in s pridobivanjem novih naročnikov. Tako je bil
Planinski vestnik deležen poskusa prof. Marijana
Krišlja v smeri oživitve gorniškega leposlovja in
usmeritve v omnibusno vsebino. Naslednja dva, Milan
Cilenšek in Marjan Raztresen, pa sta si prizadevala
za novičarsko obogatitev glasila in novo notranjo obli
ko.
Tak je Planinski vestnik zadnje, deseto desetletje. Lah
ko rečemo, daje bilo poskušano marsikaj, da bi Planin
ski vestnik postal glasilo vseh, ki hodijo v naravo in v
gore, čeprav ostaja odprto, ali je vsebinsko že pokrito
vse, kar od njega pričakujejo tudi stroka, današnje po
trebe človeka v gorah, informativna preglednost. Ali
nam imajo naše gore še kaj povedati?
Predvsem pa ni glavno vprašanje, kaj lahko Planinski
vestnik še stori za svoje bralce; problem postaja, kaj
lahko sodelavci še storijo za svoj Planinski vestnik, pa
tudi nič manj, kakšno odgovornost zanj čuti planinska
organizacija kot njegov založnik in izdajatelj. Ob prelo
mu stoletja v informacijsko družbo to v planinski orga
nizaciji še ni dovolj jasno.
(Nadaljevanje prihodnjič)
3

Splošne in poimenske analize zadnjih treh desetletij ne navajam, ker ta
naloga čaka Lovšinovega in Westrovega naslednika.
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USPEŠNA SLOVENSKA ODPRAVA V MALO ZNANI PREDEL HIMALAJE

GANESH HIMAL EXPEDITION '94
STANE BELAK-ŠRAUF
Med številnimi gorskimi skupinami nepalske Himalaje
je skupina Ganeš Himal sorazmerno malo znana,
čeprav je le 150 km oddaljena od Katmanduja. Sestav
ljajo jo trije divje lepi šesttisočaki in štirje sedemtisočaki. Najvišji vrh Ganeš I. je visok 7429 metrov in leži na
nepalsko-tibetanski meji.
Alpinistična zgodovina pogorja beleži 40 alpinističnih
odprav in le 9 je bilo uspešnih. Dostopi do teh gora niso
lahki, gore same pa težke in nevarne. Tudi sicer se
glavnina himalajizma odvija v sedaj že kar mondenih in
razvpitih skupinah Everesta, Anapurn itd. Zato sloven
ski obisk Ganeša ni bil zgolj naključje. Te za Slovence
do lani še neobiskane gore bi utegnile ob boljšem
poznavanju ponuditi slovenskemu alpinizmu še prenekatero možnost za uspeh.
SPREMENJEN CILJ ODPRAVE
Zato sem lansko pomlad (1994) po petih letih prisilnega
premora zaradi poškodbe obiskal vzhodni del Ganeš Himala, da bi odkril možnosti za že dolgo načrtovano
odpravo. Po dobrih dveh tednih intenzivnega razisko
vanja vrhov nad dolinama Čepčung in Svangden Khole
sem na Ministrstvu za turizem Nepala vložil prošnjo za
vzpon na glavni vrh Ganeš I. Odprava štirih trekerjev in
šestih alpinistov naj bi vzpon opravila v jesenski sezoni
istega leta (1994). Pogoj za vzpon je bilo obvezno sode
lovanje najmanj treh Nepalcev na naše stroške! Zato so
finančne zagate že na samem začetku narekovale hud
dvom za dosego zastavljenega cilja.
V juniju mesecu, ko smo še vedno zaman čakali na
ugoden odgovor iz Katmanduja za Ganeš I, smo se
odločili za drug, nekoliko nižji, pa tehnično zahtevnejši
vrh v skupini — Ganeš V, imenovan tudi Bhat (6986 m).
Njegov južni raz je dotlej jeseni leta 1987 prva in doslej
edina preplezala mešana nepalsko-japonska odprava.
Mogočna jugozahodna stena gore pa je še nepreplezana.

Ganeš 5 - Bath z jugovzhoda: levi raz je smer vzpona

Dober mesec pred odhodom je na predlog načelnika
KOTG Toneta Škarje in ob pristanku vodje odprave
moštvo naraslo na še dva člana načrtovane, a nereali
zirane odprave na Ama Dablam. Oba petindvajsetletnika sta krepko popravila starostno strukturo, da o
športni pripravljenosti niti ne govorimo — saj sta bila
lanskoletna najuspešnejša naveza. Prav zato je posta
la možnost, preplezati v jugozahodni steni gore tudi
prvenstveno smer, realna.
SEDEM ČLANOV EKSPEDICIJE
Ko je odprava 10. oktobra lani z avtobusom zapustila
domovino in se v Zagrebu vkrcala v letalo, so sedem
člansko moštvo sestavljali naslednji člani odprave:
1. Stane Belak-Šrauf, 54 let, vodja odprave. Gorski
vodnik in reševalec, 1200 gorskih plezalnih tur, član in

Kratek dostop (6 dni), nižja cena za dovoljenje in večja
tehnična zahtevnost so bili vzroki, da smo zaprosili za
ta cilj in dovoljenje tudi brez težav dobili.
V začetku zelo slab odziv finančnih sponzorjev je imel
za posledico širjenje števila moštva in menjavo imen.
Na sredstva iz vrhunskega športa ni bilo misliti in vsak
si je moral svoj delež stroškov organizirati sam. Prav to
je bil glavni vzrok, da je starostno povprečje prvotnega
moštva doseglo rekordnih 46 let. Zato pa so izkušnje in
sposobnosti organiziranja obetale dobro pripravo in
organizacijo zastavljenega cilja.
Po štirih mesecih intenzivnih priprav je bila septembra
zbrana glavnina denarja ter skoraj vsa ključna hrana in
oprema. Bili smo zadnja odprava tega leta, ki je
odhajala v Nepal in edina, ki bi še lahko popravila Slo
vencem nič kaj naklonjeno himalajsko leto.
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Bazni tabor (4150 m) slovenske odprave na Ganeš Himal

vodja 18 odprav in izvidnic v Himalajo, Karakorum, Hindukuš in Ande: Hindukuš 1968 in 1970, Makalu 1972,
Kangbačen 1974 (vrh), Makalu 1975 (vrh), Everest —
izvidnica 1978, Everest 1979 (vrh), šola v Manangu
1980, Daulagiri — izvidnica 1981, Daulagiri 1981 (juž
na stena, sestop po vzhodni), Gangapurna 1983 (vrh),
Daulagiri 1985 in 1986, Aconcagua 1986, Daulagiri
1987, K2 1988, Šiša Pangma 1989, Ganeš - izvidnica
1994.
2. Cene Grilc, 61 let. Načelnik GRS Kamnik, alpinist
od leta 1956, opravil približno 200 vzponov. Odprave:
Lotse Šar (vodja), Denali, Kavkaz, šola v Manangu
1986.
3. Tomaž Humar, 25 let. Alpinist od leta 1987, alpinis
tični inštruktor in reševalec. Opravil 400 vzponov, od
tega 30 prvenstvenih.
4. Cene Berčič, 35 let. Alpinist od leta 1976, alpinistič
ni inštruktor in reševalec. Opravil 500 vzponov. Od
prave: Hindukuš 1978, južna stena Daulagirija 1981,
Tien Šan 1985, Lotse Šar 1987.
5. Gregor Kresal, 25 let. Alpinist od leta 1989, alpini
stični inštruktor. Opravil 350 vzponov. Odprava: Andi
1993.
6. Dare Alič, 40 let, namestnik vodje. Alpinist od leta
1976, gorski reševalec, opravil 300 vzponov. Odprava:
Gangapurna 1981.
7. Franci Vettorazzi, 42 let. Alpinistični inštruktor in
reševalec. Opravil 150 vzponov.
Zaradi boljših plačilnih pogojev letalskega prevoza smo
organizirali še spremljajoči treking petih planincevalpinistov, ki so z odpravo odšli do baznega taborišča.

ZA ENEGA OKRNJENO MOŠTVO
Preko Zagreba, Amsterdama in New Delhija je odprava
12. 10. okoli poldne prispela v Katmandu in se z vso
vnemo vrgla na delo.
V rekordnih treh dneh nam je uspelo urediti vse formal
nosti z dovoljenji, prevozom, nosači, hrano in opremo,
tako da smo se že 16.10. z obema najetima avtobuso
ma, 50 tovori in 18 nosači odpeljali proti 150 km odda
ljenemu Svahru Bensiju. Tam se konča prevoz po
vrtoglavi in od monsuna dotolčeni »cesti«, ki jo je 10
km pred Dumčejem z velikim zemeljskim plazom od
neslo v dolžini 300 metrov. To je pomenilo en dan za54

mude in dvojne stroške, kar je načelo sicer vkalkulirane
rezerve financ in časa.
Pristopni marš do gore nam je vzel načrtovanih pet dni.
Iz Svabrubenzija (1350 m) smo startali 18. 10. zjutraj
in se popoldne utaborili pred zadnjo in edino vasjo (Čilime) na naši poti. Nadaljnje štiri dni smo opravili po
globokem gozdu, ki porašča prepadne bregove Čilime
Kole. Prenočevali smo v šotorih na mestih, kjer sicer
pastirji poleti uredijo svoja prebivališča. Take planine
se imenujejo karke.
Četrti dan smo iz glavne doline zavili levo proti zahodu
v dolino Čupčung Kole, ki jo na koncu zapirajo slikovite
konice masiva Paldor (5920 m). Ta dan smo tudi uzrli
naš cilj, Ganeš V.
22. oktobra je kolona 54 nosačev, 12 sahibov in štirih
nepalskih spremljevalcev okoli poldne dosegla lepo
ravnico na izteku južnega raza naše gore za moreno
ledenika Lobsang. Višina: 4150 metrov. Do večera
smo postavili šotore in uredili najnujnejše za prenoče
vanje, izplačali nosače in štiri obdržali za delo v bazi.
Zdravstveno stanje članov odprave je bilo v glavnem
zadovoljivo razen Vettorazzija, ki je v Katmanduju stak
nil resno infekcijo prebavil.
23. 10. je bil dan, ko smo uredili bazo za večtedensko
bivanje, trekinška skupina pa je odšla na turo po
okoliških ledenikih in pobočjih. V ponedeljek, 24.10., je
vseh sedem sahibov (članov) s štirimi nosači odšlo na
goro, kjer smo na višini 5150 m postavili tabor I ter ga
založili z vsem potrebnim. S to akcijo smo pridobili na
pristopu izgubljeni čas.
Naslednji dan je moštvo urejalo bazo. S pohoda pod
grebene Lobsanga pa se je popoldne vrnila tudi
trekinška skupina. Za slednje je naslednji dan, 26.
oktober, pomenil začetek povratka v dolino, za moštvo
odprave pa začetek resnega dela na gori. Zaradi resnih
prebavnih težav je odpravo zapustil in odšel ta dan do
mov tudi Franci Vettorazzi.
VELIKANSKE HIMALAJSKE RAZDALJE
Prekrasno vreme, ki nas je spremljalo ves čas od priho
da v Nepal, se je pričelo po prihodu v bazo vsak dan
bolj kvariti. Tip vremena z jasnimi nočmi in jutri ter me
glo in sneženjem po poldnevih je vzdržal ves čas od
prave. Zlasti nočne temperature so se po 26. oktobru
vztrajno spuščale, tako da je bilo na koncu odprave
v bazi —13 stopinj, na višini 7000 metrov pa —30
stopinj.
Prvotni načrt razdelitve moštva na dvojice, ki bi plezale
na gori, se je kasneje zaradi pričakovanih vzrokov
spremenil tako, da so bile trojke učinkovitejše, seveda
na račun zmanjšanega »udobja« v višinskih taborih.
26. oktobra, ko je trekinška skupina odšla v dolino, sta
odšla na T1 Humar in Kresal, ki sta naslednji dan, 27.
10., plezala v spodnjem delu markantnega grebena, ki
se spušča z glavnega vrha in deli pobočje gore v dve
značajsko povsem različni steni. Jugovzhodna stran je
orjaški kotel z visečim ledenikonvJugozahodna stran,
kjer smo načrtovali po osvojitvTvrha tudi prvenstveno
smer, pa nas je pričakala v£ovsem spremenjeni podo
bi. Tam, kjer so se na izvidnici kazale uporabne
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možnosti v zaplazenih grapah in žlebovih, je bila sedaj
kopna stena s slapovi vode, padajočimi skalami in
podirajočimi se seraki. Ob takih razmerah bi pomenilo
načenjanje nove smeri posiljevanje gore in nepojmljivo
tveganje.
Sicer pa se je tudi osnovni cilj po južnem razu kmalu
izkazal kot trd, predvsem pa zelo zamuden problem.
Več kot 2800 višinskih metrov iz baze do vrha bi bil kre
pak zalogaj tudi tedaj, ko bi bilo vseh sedem članov
moštva 100-odstotno aktivnih. Kmalu pa se je izkazalo,
da je bil izpad več kot 50-odstoten.
Ko sva 28. oktobra z Berčičem nadaljevala začeto delo
v vijugastem grebenu, je postalo jasno, da sem se pri
oceni razdalj do vrha krepko uštel. V resnici je bila
razdalja od T1 do markantnega seraka, kjer naj bi stal
T2, nekajkrat daljša, kot je bilo videti na pogled. Zato ta
dan tudi ta naveza ni dosegla cilja. Prinesla pa sva pod
serak 350 metrov fiksnih vrvi za zavarovanje sestopa
na najbolj kritičnih mestih.
28. in 29. oktobra sta na gori s slabim uspehom delova
la Alič in Grilc. Prvemu so se pokvarile dereze, tako da
sta v začetku snežnega raza obrnila in se vrnila v bazo.
Nihče ni pričakoval tako trdovratnega in dolgega vzpo
na, pa smo zato potem tri dni duškali in jemali ponovni
zalet.
Predvsem zaradi učinkovitejšega transporta in varo
vanja smo 2. novembra odšli na goro Belak, Humar in
Kresal. Naslednji dan smo iz T1 po celodnevnem
vzponu dosegli in tudi preplezali 150 metrov visok se
rak in na njegovem vrhu že ponoči postavili šotorček
T2 približno 6000 metrov visoko.
Kljub temu, da nas je prva noč na višini 6000 metrov
precej zdelala, smo se zjutraj odločili, da nadaljujemo
proti vrhu. Le tako bi lahko pridobili toliko časa, da bi se
kasneje lotili tudi prvenstvene smeri na zahodni vrh.
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bilo celotno moštvo v bazi malce pod vtisom neuspele
ga »juriša« na vrh, so se 7. novembra podali na goro
Alič, Berčič in Grilc. Nasledni dan naj bi šli v T2 in nato
proti vrhu. Načrt pa se je podrl že kmalu nad T1 nasled
nji dan, ko sta se Grilc in Alič počutila slabo in trojica je
sestopila v bazo.
Tak razplet zgodbe je že nekoliko dišal po neuspehu.
Da je bila mera polna, se tudi vreme ni držalo, kot bi
želeli, temperature pa so vztrajno padale. Še najtežje
je bilo dejstvo, da se 15. novembra po nepalskih zahte
vah končuje jesenska sezona in odprave morajo pre
nehati delo na gori. Torej nam je zaradi te uredbe osta
lo le še pet dni, da dosežemo vrh po začeti smeri in ni
bilo nobene možnosti več za novo smer.
V sredo, 9. novembra, je vse popoldne v bazi močno
snežilo, jutro 10. novembra pa je bilo zopet jasno s
temperaturo —12 stopinj Celzija. Da bi imeli kakšen
dan rezerve, smo se Belak, Humar in Kresal ta dan
okoli poldne ponovno podali na goro. Prenočili smo v
T1 in naslednji dan, 11.11., prišli v T2, ki ga je medtem
že dobro zametel sneg. Tako je bilo za trojico v šotoru
še manj prostora kot ob prvem poskusu. Pol lune je
obetalo svetlo noč, pa smo zato komaj kaj spali. Sam
sem od 23. do 3. ure kuhal čajčke in juhice, potem pa je
vsa trojica odšla v vetrovno in ledeno mrzlo noč vrhu
naproti.
Veter, ki je nosil sneg po pobočjih, je ustvarjal občutek,
kot da tla bežijo pod nogami. Tako je bila hoja še težja
Gregor Kresal v seraku deset metrov pod drugim višinskim taborom
na nadmorski višini 6000 metrov

RAZPLET JE ŽE DIŠAL PO NEUSPEHU
Čeprav neaklimatizirani smo izjemno uspešno napre
dovali prek visečega ledenika na vršni plato pod zak
ljučno steno. Tudi vremenske in snežne razmere so
bile ta dan ugodne, pa smo pozno popoldne že verjeli,
da nam bo uspelo.
Zelo strm snežni raz (75 stopinj, nadaljevanje spodnje
ga grebena) nas je privedel do vršne skalne stene do
brih 100 metrov pod vrhom. Velike težave v ledu in ska
li so upočasnile napredovanje, tako da nas je ujela noč.
To bi bil sicer otežujoč dejavnik, vendar nam to ne bi
preprečilo plezanja na vrh. Zatajila je tehnika: baterijski
vložki čelnih svetilk niso vzdržali mraza in v pojemajoči
svetlobi smo se morali odločiti za sestop. Bila je težka
odločitev, ki pa jo je narekovala varnost in zdrava
presoja.
V T2 smo se vrnili po dolgih urah dramatičnega sesto
pa med previsnim ledovjem, kjer smo v temi iskali pra
vo smer. Okoli treh zjutraj smo se prebili do šotora T2
in tam pričakali jutra. Zelene lise izbruhanega žolča so
zjutraj oba debitanta v Himalaji spominjale na nočno
kalvarijo.
Po vsem tem nam ni preostalo drugega, kot da se
vrnemo v bazo po »nov zalet«. Po dveh dnevih, ko je
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kot podnevi. Medtem so se odprle nove razpoke in
sam, ki sem vodil navezo, sem se komaj obdržal na
nasprotnem robu, potem ko se mi je podrl snežni most.
Še najhujši je bil mraz. Okoli pol šestih zjutraj, ko se je
že pričelo daniti, sta se Humar in Kresal v strahu za
svoje noge sklenila vrniti v T2. Uro zatem, ko je bil že
svetel dan, smo bili zopet v šotoru T2, to pot že v
resnem dvomu za uspeh. Kresal, ki si je pri »šport
nem« prerivanju v bazi poškodoval rebra in je imel ves
čas še dodatne težave z dihanjem, se je ob devetih od
pravil nazaj v bazo.
S Humarjem pa sva sklenila ponovno poskusiti, potem
ko sva pretehtala vse možnosti in ugotovila, da je še
dovolj moči in volje. Tako sva preživela vroč dan 12.
novembra, ko je sonce žgalo po šotoru, in čakala jutra
13. novembra, ko se bova dokončno odločila.
POTEM PA VENDARLE VRH
Zopet sem kuhal od dveh do sedmih zjutraj. To pot sva
počakala sonce in se malo pozno, toda dobrega počut
ja ob 7.30 odpravila proti vrhu. S seboj sva imela skoraj
prazne nahrbtnike. Za sabo sva vlekla vsak svojo 60metrsko vrv, kar naju je precej oviralo. Toda ko sva bila
že ob 11. uri na zgornjem platoju, naju je zajel
neskončen optimizem. Potem pa je začelo snežiti.
Sneg na platoju je bil vedno globlji in dve uri sva gazila
do razkoraka globok sneg, ki je zapadel v minulem ted
nu. Tako sva izgubila vso prednost, pridobljeno v spod
njem delu visečega ledenika. Gosta megla ni dajala
prijetnega občutka. V strmem razu pod vršno steno je
vlekel peklensko mrzel veter in šele ob 3. uri popoldne
sva dosegla najvišjo točko iz prvega poskusa. Takrat
sva že vedela, da bova zopet plezala ponoči. Toda to
pot je bila na nebu že svetla luna, ki bo nadomestila
slabe industrijske izdelke. Zato čelne svetilke sploh
nisem vzel s seboj. Vendar pa so bili sedaj problem
skalni klini. Dobrih sto metrov visoka skalna stena s
težkimi lednimi vložki je zadrževala Humarja, ki je
plezal kot prvi skoraj dve uri. V raztežaju je porabil vse
kline in zadnji 10-metrski previsni kamin je moral
splezati brez varovanja. Tam so naju zapustili sončni
žarki in kmalu zatem, ko sva se znašla na 70 stopinj
strmem vršnem ledišču, naju je zajela noč. Prvo vrv
sva pustila obešeno v skalni steni, drugo sva malo pod
vrhom obesila v cepin. V temi sva potem zlezla še 40

Lahka orientacija
Popolno pomoč pri orientaciji predstavlja zdaj Casio z novo
kombinirano ročno uro »ATC 1000«. To pomeni, da so višinomer, kompas, termometer, barometer in ura za merjenje časa
vgrajeni v eno samo ohišje, vse omenjene naprave pa je mogoče
obvladovati z nekaj pritiski na drobne tipke. Posebnosti te pripravice v obliki čisto navadne ročne ure so elektronski kompas,
na katerem digitalno odčitavamo stopinje in smer (možno je tudi
shranjevanje smeri in nastavljanje smeri navigacije), višinomer
do 4000 metrov z odčitavanjem na pet metrov, grafično kazalo
za višinski profil in za razliko do nastavljene višine cilja, shranjevalec za 50 podatkov o vzponih, termometer za temperature
od —10 do +60 stopinj Celzija, barometer z grafičnim kazalcem
dviganja ali padanja zračnega pritiska, ura štoparica, ki pokaže
čas do stotinke sekunde natančno, pet alarmov in enourni sig
nal, celotna naprava pa je varna pred vdorom vode do globine
sto metrov. Cena za to uro je 399 nemških mark.
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Odprava na Ganeš Himal — od leve proti desni stojijo Franci Vettorazzi-Štancar, Gregor Kresal-Grega, Dinesh Shresta (zvezni oficir),
Basnet Tekbadur Kumar (sirdar), Stane Belak-Šrauf, Vinko BerčičCenko, Tomaž Humar-Hemer Tomi, čepita Božidar Alič-Dare in Vin-

metrov strmega ledu prosto na kot nož oster vršni
greben, ravno ko je ugašala zadnja večerna zarja. Ura
je bila 18.15, ko sva dokončala dolgo načrtovano delo.
Iz baze, kamor sva po radiu sporočila konec vzpona,
so naju ves čas opazovali.
Na vrhu sva se zadržala nekaj minut, potem pa sva
začela sestopati. Brez varovanja sva plezala do kami
na. Tam sva uredila spust tako, da sva razsekala
plezalno vrv in se po enem koncu spustila do pritrjene
vrvi in po njej prek stene in ledišč do vstopnega raza.
Po njem sva zopet plezala prosto do previsnega seraka, pod katerim sva pustila nahrbtnik in nekaj opreme.
V noči, močnem vetru in mrazu blizu —30 stopinj Celzi
ja so bile razmere kar kritične. Zlasti Tomaž, ki ni
poznal posledic sprostitve povrhu, ko popusti motivaci
ja in koncentracija, je bil nekaj časa v dokaj slabi koži.
Imela pa sva srečo. Oblaki, ki so ves dan nosili sneg po
gazi, so se razšli in čeprav močno zdelana sva potem v
mesečini lepo našla sestop in po petih urah dosegla
rešilni šotor T2, kjer sva do prvih sončnih žarkov
zaspala.
Tako se je srečno iztekla zgodba na južnem razu
Ganeša V 13. novembra, ravno na moj rojstni dan.
Naslednji dan sva v zelo slabih snežnih razmerah
sestopila v T1, kjer so naju pričakali sirdar Kumar Bosnet in njegov pomočnik Gopal ter nosači. Pospravili
smo T1 in popoldne 14.11. dosegli bazo.
Alpinistični del odprave je bil s tem končan. Moštvo je
odšlo na nekajdnevni foto safari v okoliške gore, sirdar
pa je z nosači 18. 11. zapustil bazo pod Ganešem V in
20. 11. smo bili vsi zopet zbrani v Svabrubenziju. Tudi
zvezni oficir Dinesh Shresta, ki je zapustil bazo sredi
odprave. 21. 11. smo se po razburljivejši vožnji znašli
sredi turističnega vrveža nepalske prestolnice.
Potem ko sem uredil vse obveznosti v Katmanduju, je
odprava 25. 11. zapustila Nepal in preko Bangkoka,
Amsterdama in Zagreba prišla 29. 11. zvečer v Ljub
ljano.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem donatorjem,
sponzorjem in simpatizerjem za pomoč in spodbudo.
Dne 13. novembra, ko smo priplezali na Ganeš, ste bili
z nami tudi Vi.
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LJUBLJANSKA ALPINISTA NA NAJVIŠJEM VRHU AVSTRALOAZIJE

SLOVENSKA CARSTENZ PYRAMIDA
MARJAN RAZTRESEN
Ljubljančana Stane Klemene in Rafko Vodišek sta
prva Slovenca, ki sta stala na najvišjem vrhu Avstraloazije, na 4884 (ali po nekaterih starejših meritvah
5030) metrov visoki Carstenz Pvramidi na Novi Gvineji.
Dne 28. novembra 1994 ob pol osmih zjutraj sta stala
na tem apnenčastem vrhu, četrt ure fotografirala in si
ogledovala, kar se jima je zdelo vredo ogleda in fo
tografiranja, potem pa se urno vrnila v svoj bazni tabor,
kajti vsako dopoldne je v teh močvirnih predelih trop
skega pasu močno deževalo, najmočnejšim nalivom
pa sta se vsekakor želela izogniti.
Pobudnik za to alpinistično pustolovščino je bil Stane
Klemene, poklicni fotograf in lastnik Dia studia iz Ljub
ljane, ki se je na to goro namenil že pred osmimi leti, ko
je prek različnih veleposlaništev poskušal dobiti vizo in
potrebna dovoljenja, pa mu takrat to ni uspelo. Gora
leži na zahodnem delu ogromnega otoka Nove Gvine
je, v Ihan Javi, ki politično spada k Indoneziji, kamor so
zahod otoka nasilno priključili leta 1964, to pa je imelo
za posledico gverilsko gibanje, ki še kar traja. Tako je
bil ta del otoka precej let za tujce popolnoma zaprt; leta
1990 so osrednji indonezijski otoški predel, kjer je
najvišja gora, za tujce sicer odprli, vendar mora biti
organizator takega potovanja Indonezijec, medtem ko
je v številnih delih gverila še vedno močna in tujcem tja
še vedno ne dovolijo potovati.
Leta 1993 je Stane Klemene dovoljenje vendarle dobil.
Z njim naj bi potovala še Viki Grošelj iz Ljubljane in
Stipe Božič iz Splita, Viki velik del zato, da bi kompletiral svojo zbirko najvišjih vrhov vseh celin, saj mu manj
kata le če Carstenz Pvramide in Vinson Massif (4897
ali po nekaterih meritvah 5140 m) na Antarktiki. Vendar
so zaradi Grošljevega naraščaja vsi trije ostali doma.
Sredi lanskega leta pa so Klemencu v Džakarti izdali
dovoljenje, potem ko se je v tem mestu dogovoril z
agencijo, da bo slovenska alpinista njihov človek z
vsemi potrebnimi dokumenti in dovoljenji čakal na
letališču v Biaku na Novi Gvineji ter ju spremljal na le
talskem poletu v Nabire, od tod pa s posebej najetim
letalom peljal v Nago, kraj na nadmorski višini 2200
metrov pod gorsko verigo, kjer je izhodišče za vzpon
na goro.
Zgodilo se je, kot je bilo dogovorjeno, in v llagi je trojico
čakalo 15 nosačev, ki so 23. novembra začeli petdnev
ni pohod proti baznem taboru. Potem ko so se vzpeli
na nadmorsko višino okoli 3500 metrov, so v glavnem
ves čas hodili tako visoko po strmem blatnem in
močvirnem pragozdu in po dnevni temperaturi do 25
stopinj Celzija, vsako popoldne pa jih je pral dež. Drugi
dan pohoda so nosači trojico pustili na cedilu in fantje
so morali hladno in deževno noč pri temperaturi 5
stopinj preždeti pod previsno skalo, oblečeni samo v
kratkih hlačah, kot so pač hodili čez dan. Sicer pa so

Šele ko sta Ljubljančana prišla čisto blizu, se je pokazala severna
stena Carstenz Pvramide

vse dni hodili po nepreglednih močvirjih brez vsakršnih
naselij — verjetno zato, da niso imeli stikov z domačini,
saj bi pravzaprav lahko pod goro prišli po veliko bližji
poti, vendar bi morali v tem primeru iti tudi mimo
največjega otoškega rudnika bakra in zlata, ki pa je
skupaj s celotnim tamkajšnjim območjem za tujce zaprt
predel. Vsak dan so prečkali vrsto deročih rek in velikih
potokov, prek katerih ni nobenih mostov. Tako nosači
kot njihov vodnik so bili za tako naporen pohod preslabo
pripravljeni; nekega popoldneva so se zato nameravali
ustaviti bistveno bližje, kot je bilo dogovorjeno, in jih je
Klemene lahko šele z zelo odločno besedo spravil dalje.
Pod goro, kjer so nameravali postaviti bazni tabor, so
prišli 27. novembra in postavili šotore; nosači so takoj
nato odšli proti rudniku bakra in proti domačinskim na
seljem, kamor tujci nimajo dostopa, trojica pa je iz
šotorov gledala, kako zunaj izmenoma sneži, dežuje in
pada sodra.
Naslednje jutro ob štirih so se vsi trije začeli pripravljati
na vzpon proti vrhu; slovenska alpinista sta dala v
nahrbtnik samo prav malo pijače, plezalno vrv za vsak
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Stane Klemene na vrhu najvišje avstraloazijske gore, pettisočaka
Carstenz Pvramide

Na poti do vznožja gore je bilo treba prebresti marsikatero močno

primer in fotografski aparat, da bi z lahkim tovorom čim
hitreje napredovala. Indonezijskega vodnika sta slo
venska alpinista po skrbno izdelanem poprejšnjem
scenariju skoraj v hipu prepričala, naj vendarle ostane
v šotoru, saj sta vedela, da bi imela med hitrim vzpo
nom z njim same težave.
Do vstopa v steno sta hodila četrt ure, potem sta pri
žgala bateriji in kakšnih 450 višinskih metrov po lažjem
terenu nenavezana plezala drugo in tretjo alpinistično
težavnostno stopnjo. V apnenčasti steni, podobni tisti v
hrvaški Paklenici, ki jo slovenski plezalci odlično
poznajo, je bilo le malo snega, tako da sta na vršni
greben in na nadmorsko višino 4550 metrov prišla z
nastajajočim dnem. Greben prekinja nekaj skalnih stol
pov, ki jih naša plezalca nista obšla, ampak sta jih
navezana preplezala in ob pol osmih zjutraj, po komaj
treh urah in četrt, priplezala na vrh gore, ki jo domačini
imenujejo Puncak Javakušuma in leži približno štiri
stopinje južno od ekvatorja.
Tam sta bila komaj kakšne četrt ure, da sta v lepem
vremenu fotografirala, kar se jima je zdelo vredno traj
nega fotografskega spomina, popila vse, kar sta imela
s seboj, in se takoj napotila v svoj bazni tabor, kjer sta
bila že ob pol desetih — ravno pravi čas, kajti čez do
bro uro je že začelo močno deževati. Njun indonezijski
vodnik ni mogel verjeti, da sta prišla tako hitro gor in
dol; da sta bila zares urna, sta se sama prepričala že
naslednji dan, ko je njuj vodnik na vrh peljal tri študente
iz Džakarte: za popolnoma isto pot so potrebovali na
tančno 17 ur, tako da je Klemene že nameraval sprožiti
reševalno akcijo.
Čeprav sta Klemene in Vodišek želela dan pozneje tam
še kaj preplezati, sta se zaradi neprestanega močnega
deževja že 30. novembra odločila vrniti v civilizacijo.
Dala sta poklicati nosače, ki so bili še isti dan v baznem
taboru, in vsi skupaj so se napotili proti dolinam. Na
poti niso srečali nobene živali razen ptic, tudi nadležnih
žuželk ni bilo, kot jih ni bilo niti med dostopnim maršem,
pač pa so bile reke še bolj divje kot nekaj dni prej in je
bilo treba zelo paziti, da koga ne bi odnesle, ko so jih
bredli do pasu. Hodili pa so precej počasneje, kot sta
načrtovala Ljubljančana, saj je njun vodnik zaradi vzpo
na prejšnjega dne in preutrujenosti komaj premikal
noge in je ostajal daleč zadaj. Tako je kolona prišla do
prvega letališča z velikansko zamudo in sta Ljubljanča
na zamudila tako letalo tega dne kot naslednje dni še
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nekaj letal, tudi tisto na Bali, in sta lahko na tem raj
skem otoku zaradi tega ostala en sam dan. Vendar to
zanju ni bila velika tragedija, saj sta šla na to dolgo po
tovanje iz drugačnih nagibov in sta svoj cilj že dosegla.
Če bi to njuno pot gledali iz alpinističnega zornega
kota, bi morali poudariti, da Slovencem zdaj manjka v
seriji najvišjih osvojenih vrhov vseh celin le še Vinson
Massif na Antarktiki, od osemtisočakov pa le še
Anapuma v Himalaji.

Ženska na vrhovih sveta
Rebecca Stephens, prva Britanka, ki je stopila na najvišjo točko
našega planeta, na 8846 metrov visoki Mount Everest, se je pred
kratkim pod pokroviteljstvom DHL v sklopu proslave 25. obletnice
ustanovitve tega servisa hitre pošte povzpela na Vinson Massif
(5140 m) na Antarktiki. Ko je opravila še ta zadnji vzpon, je kot tretja
ženska v zgodovini stala na sedmih vrhovih vseh sedmih celin.
Zgodovina Vinson Massifa je presenetljivo kratka. To je del Sentinel Ranga na zahodu Antarktike, ime pa je leta 1935 dobil po
ameriškem kongresniku Carlu Vinsonu. V naslednjih 50 letih so
ga osvojili le trikrat, dvakrat ameriška alpinistična odprava, en
krat pa odprava nemških in ruskih geologov.
Rebecca Stephens se je v zadnjih treh letih povzpela na najvišji
vrh Afrike Kilimandžaro (5895 m) in Elbrus (5633 m), na katerega
je šla, ker je po prepričanju nekaterih najvišji vrh Evrope. Ko se
je vzpenjala na najvišji vrh Severne Amerike McKinlev (6194 m)
na Alaski, jo je za devet dni ustavilo najslabše vreme zadnjjih
trideset let v tem predelu, ko je temperatura padla na 40 stopinj
pod ničlo in ko so pihali izredno močni vetrovi.
Precej več težav kot z vzponom na najvišji vrh sveta in Azije, na
Everest (8846 m), pa je imela z vzponom na Carstenz Pvramid
(5030 m) v Indoneziji, ki je najvišji vrh Avstralazije, ko je helikop
ter zaradi slabega vremena ni mogel pripeljati v višinski bazni
tabor. Skupaj z desetimi nosači se je bila prisiljena tja napotiti
peš skozi gosto džunglo in močvirja. Zapletlo se je tudi pri
sestopu, ko se je morala vrniti po drugi poti, kot je bilo prvotno
načrtrovano. Povzpela se je še na Aconcaguo (6959 m), najvišji
vrh Južne Amerike, ki slovi po lepoti, pa tudi po nevarnostih in
nepredvidljivem vremenu.
Sponzor Rebecce Stephens je servis hitre pošte DHL, ki je želel
tudi tako proslaviti svoj 25. rojstni dan. DHL ji je pomagal tako
denarno kot s svojimi logističnimi zmogljivostmi in prevozom
opreme.

Švicarski krplji
V prejšnji številki Planinskega vestnika smo pisali o ponovni
»modi« hoje s krpljami v Avstriji, zdaj pa smo dobili potrditev, da
takšna »moda« ni samo v Avstriji, ampak tudi drugod po Alpah.
V Švici so, na primer, začeli izdelovati nadvse moderne krplje, ki
nimajo s starimi predvojnimi krplji razen imena nič skupnega.
Izdelani so iz novih materialov, predvsem iz aluminija in neoprena, so peresno lahki in nadvse skrbno oblikovani.' Elegantna ob
lika omogoča lahkotno hojo, pritrditi jih je mogoče na vsake Čev
lje v nekaj sekundah s tremi trakovi tako, da sta čevelj in noga
trdno pritrjena nanje. Krplji so, kot trdijo proizvajalci, primerni
tudi za hojo po trdem snegu in pri prečenjih.
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ODLOČITVE PODKOMISIJE ZA VRHUNSKI ALPINIZEM

NAJBOLJŠI SLOVENSKI ALPINISTI '94
Ob zaključku lanskega leta je Planinska zveza Slo
venije razglasila najuspešnejše alpiniste, alpinistične
smučarje in njihove dosežke v letu 1994.
Svečana podelitev priznanj je bila 20. decembra v dvo
rani ČGP Delo v Ljubljani.
V letu 1994 je Komisija za alpinizem sprejela sklep, da
izbor najboljših alpinistov in njihovih dosežkov opravi
Podkomisija za vrhunski alpinizem. Ta je na svoji 12.
redni seji dne 16.12.1994 na podlagi vzponov, ki so jih
alpinisti opravili v letu 1994, izbrala najboljše vzpone
doma in v tujini, najboljše alpinistke in alpiniste,
najboljše alpinistične smučarje in alpinistične smuke
ter najperspektivnejšo alpinistično navezo.
Najboljši alpinistični vzpon v tujini je prvenstvena smer
»Kaj ima ljubezen s tem« prek južne stene Cerro Torreja, ki so jo v času od januarja do marca preplezali Ja
nez Jeglič, Marko Lukič in Miha Praprotnik. Za smer
je značilno zahtevno skalno in ledno plezanje v vi
harnem patagonskem vremenu.
Najboljši alpinistični vzpon v domačih hribih je prven
stvena smer v severni triglavski steni »Onkraj časa«, ki
sta jo preplezala Miha Kajzelj in Tomaž Jakofčič.
Smer odlikujejo zahtevni prehodi osme stopnje, slaba
možnost varovanja in samo en uporabljen svedrovec.

Predsednik PZS Andrej Brvar podeljuje priznanje najboljšemu alpi-

NAJPERSPEKTIVNEJŠA ALPINISTIČNA NAVEZA
Komisija je zaradi zahtevnih vzponov, ki sta jih večino
opravila skupaj, tokrat namesto najbolj perspektivnega
alpinista izbrala navezo Peter Mežnar-Matic Jošt, in
sicer za preplezano Britansko smer v Grandes Jorasses, Supercouloir v Taculu in za zahtevne proste pono
vitve v domačih hribih.

NAJBOLJŠE ALPINISTKE

NAJBOLJŠI ALPINISTIČNI SPUST

1. Jasna Bratanič za opravljene zahtevne zimske in
poletne prvenstvene vzpone v domačih in tujih gorah;
bila je tudi članica na odpravi Anapurna IV.
2. Mira Zorič za opravljene vzpone in kot članica na
odpravi Anapurna IV.
3. Špela Hleb za opravljene vzpone pri nas in v tujini
ter kot članica na alpinistični odpravi na Anapumo III.

Spust čez vzhodno steno Matterhorna z rame z oceno
VI S6+, S 5,6 in višino 1200 m, ki sta ga opravila Davo
in Drejc Karničar.

NAJBOLJŠI ALPINISTI
1. Vanja Furlan je v lanskem letu med drugim opravil
tri zahtevne vzpone; prvenstveno Slovensko smer v
južni steni Mt. Cooka, najvišjega vrha Nove Zelandije;
z Urošem Ruparjem tretji vzpon na Siniolču, 6888 m
visok vrh v Sikimu;
predvsem pa izstopa njegov šolo prvenstveni vzpon v
alpskem stilu preko SZ stene Langšiše Ri, ki je bil prvi
šolo vzpon, prvi vzpon v alpskem stilu in prvo prečenje
Langšiše Ri.
2. Marko Lukič; skupaj z Janezom Jegličem in Mihom
Praprotnikom je preplezal prvenstveno smer v Južni
steni Cerro Torreja, ob tem pa je preplezal še tri smeri z
oceno X+. Tako je eden od redkih alpinistov na svetu,
ki jim je v eni sezoni uspelo združiti alpinizem in
zahtevne športno plezalne vzpone.
3. Janko Oprešnik za veliko število opravljenih šolo
prvenstvenih vzponov in vzponov v navezi, ki jih je
opravil v domačih in tujih gorah.

NAJBOLJŠI ALPINISTIČNI SMUČARJI
1. in 2. mesto si delita Davo in Drejc Karničar, ki sta
skupaj presmučala večino najtežjih spustov, od katerih
izstopata spusta po V steni Matterhorna in po sever
nem ozebniku v Mt. Blanc du Taculu.
3. Marko Čar, alpinistični smučar, ki smuča s snežno
desko, za presmučane prvenstvene smeri v domačih
gorah in za smučanje z zahodnega sedla Siniolčuja v
Sikimski Himalaji.
ALPINISTIČNO SMUČANJE PO MATTERHORNU
Ob teh podelitvah priznanj najboljšim v lanskem letu
objavljamo razmišljanje Dava Karnicarja, vrhunskega
vsestranskega smučarja, o alpinističnem smučanju.
Takole piše mladi mož, ki je skupaj s svojim bratom
Drejcem lani smučal z Matterhorna:
Kot aktiven tekmovalec v alpskem smučanju v tistih
letih, ko sem bil prepričan, da znam smučati, sem z
osuplostjo spremljal dosežke Mraka, Jamnika in
Zaplotnika. Spraševal sem se, kaj vse je treba še znati
za tako drzne podvige, kot je smučanje z vrha Triglava,
Jalovca, s severne stene Grintovca.
Po sprejemu med alpiniste in ob vedno boljšem pozna
vanju življenja med gorami in strmimi stenami sem
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počasi reševal uganko. Možje so odličnemu poznava
nju smučanja vtisnili svojo gorniško dušo in instinktivno
previdnost. Prav gotovo so se na takšne podvige skrb
no pripravljali, dejanja pa so bila veličastna. Smučali so
z vrha gore, po severnih stenah, kilometer in več
višinske razlike in — kar je zelo pomembno: zgolj s
smučarsko opremo — po smeri vzpona. To je zgled, ki
se ga je treba okleniti, če poročamo o tako imeno
vanem alpinističnem smučanju.
Ponosen sem, da sva z Drejcem tudi Matterhorn
presmučala na tako čist način, ki prav gotovo ponavljalcu pusti globlji, tisti gorniški vtis.
Za kaj gre?
Ob povečanem zanimanju tudi za takšen alpinizem pri
nas (česar moramo biti veseli) vse premalo akterjev in
ljubiteljev gora in tudi zvestih opazovalcev dogajanj s
strani ve, kaj je in kaj ni ta dejavnost, za katero je že kar
prešlo v navado, da je ekstremna, skrajno izpostavlje
na, na meji mogočega...
Najprej o načinu smučanja in varnosti.
Preveč papirja bi porabili za utemeljevanje, kako je vrv
koristna za navezo ali samohodca v gorah - ob vzponu
in sestopu. Ko pa govorimo o smučanju, to ni tako! Za
alpinista — smučarja je največja varnost v pravilni izbiri
podviga in kritični presoji lastnih sposobnosti. Smučar,
ki mu vrv pomaga premagati strah, je zelo omejen v
svojem gibanju in se tako prelevi v sestopajočega na
smučeh. Če pa je vrv sproščena ali za njim, si pri
najboljši volji ne predstavljam vijuganja, ob katerem se
krivina ali rep smuči ne bi zapletala v to vrv. Absurd je
popoln, ko takšna mesta nekateri »štamfajo« ob vrveh,

ocenijo pa jih s S, kar pomeni smučanje, in s težavnost
jo, kakršne naklonine jim je, viseč na vrvi, uspelo
izmeriti. Kar nekajkrat sem že strmel nad sledmi, ki so
jih pustili teptalci za sneg, in to visoko v gorah, v strmih
grapah. No, začudenje je splahnelo, ko sem prebral, da
gre za drzno dejanje, izpostavljeno in skrajno ekstremno smučanje določene smeri. Saj ne zamerim po
ročevalcem; trkam le na dušo tistih, ki mimo želje po
afirmaciji ne odprejo svojih src poštenosti, lojalnosti in
podobnim vrednotam, brez katerih je tudi sicer težko
živeti.
Smeri ocenjujemo do sedme, skrajno težavnostne
stopnje. Vendar občutek nevarnosti, ki ji lahko botrujejo
samo nekoliko neprijetne razmere, še ne sme biti vzrok
za izrazito previsoko ocenjevanje smeri. Že res, da
uspeh ob kategorizaciji ne more izostati; kaj pa vest, tis
ta v gorah izoblikovana in preizkušena pokončna drža?
Zelo previden je treba biti tudi ob fotografiranju alpini
stičnega smučanja, da ne pride do takšnih nerodnosti,
kot smo ji bili priča na naslovni strani Planinskega vestnika v februarju 93. Ko sem se po dolgi odsotnosti od
doma razveselil našega branja in sem najstarejšo
izhajajočo revijo na Slovenskem potegnil iz ovitka, bi
mi smučar z naslovnice skoraj zgrmel po tleh. Lep,
sončen dan, drevesa v dolini so se odločila rasti pod
kotom tam okoli 45 stopinj, da bi le ekstremist imel
opraviti z osupljivo strmim pobočjem. Tendenciozno
poročanje, slikovno in pisno, ki mnogokrat ne pozna
zgodovinskega spomina, marsikateremu imenu najde
mesto v kateri od odprav. Čas, ta naš zvesti sopotnik,
pa je tisti, ki postavi vse stvari na svoje mesto.

STROKOVNA SKUPINA KOMISIJE ZA ŠPORTNO PLEZANJE JE IZBRALA

NAJBOLJŠI ŠPORTNI PLEZALCI LETA 1994
Za slovensko športno plezanje je bilo leto 1994 prav
gotovo najuspešnejše doslej. Na številnih področjih so
bili doseženi rezultati, ki dovolj jasno kažejo, da se
kvaliteta tega športa v Sloveniji nenehno dviguje.
Na največjih tekmovanjih je naši reprezentanci lani
uspelo tisto, kar smo že dolgo časa pričakovali: finale
na tekmi svetovnega pokala. To je uspelo 17-letni
plezalki iz Mojstrane Martini Čufar, ko se je na tekmi v
Birminghamu uvrstila na 6. mesto in v skupni uvrstitvi
svetovnega pokala pristala med najboljšo deseterico
plezalk. Prav tako je bila zelo uspešna v svetovnem
pokalu tudi Metka Lukančič, ki je bila s 7. in 9. mestom
dvakrat na robu finala.
Moški del reprezentance je bil na svetovnem pokalu
nekoliko manj uspešen; najboljši je bil Vili Guček z 21.
mestom v Beljaku. Toda fantje so na vsakoletnem
Rock Mastru v Kranju, kjer se zberejo najboljši plezalci
sveta, dokazali, da so se sposobni kosati s svetovno
elito.
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Zelo velike uspehe pa so v lanskem letu na tekmova
njih po svetu dosegali naši mladi plezalci. Višek sezone
je bilo seveda svetovno mladinsko prvenstvo v
Leipzigu, od koder se je naša reprezentanca vrnila z
izvrstnimi uvrstitvami. V posameznih kategorijah so za
beležili naslednje rezultate: 4. mesto Katarine Štremfelj, 5. mesto Martine Čufar, 6. mesto Eve Tušar,
7. mesto Maje Šuštar in Urha Čehovina ter 8. mesto
Aleša Strojana
Poleg svetovnega prvenstva so se mladi plezalci
udeležili še vseh treh mednarodnih tekem. V Bolzanu
so pobrali zmagi v dveh kategorijah (od petih) in bili
ekipno najboljši, v Pragi so bili prav tako ekipno
najboljši in v desetih kategorijah pobrali 4 zlate, 2 sre
brni in 4 bronaste kolajne. Doma v Škofji Loki pa so bili
v šestih kategorijah s 4 zmagami daleč najuspešnejši.
Imamo torej zelo talentiran rod plezalcev, od katerega
si ob načrtnem in strokovnem delu lahko še veliko obe
tamo. Eden od razlogov za veliko kvaliteto mladih
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plezalcev je prav gotovo zelo dobro organiziran sistem
tekmovanj za državno prvenstvo. V lanskem letu je bil
tekmovalni koledar še posebej bogat, saj je bilo skupaj
kar 19 tekmovanj (6 za mlajše, 6 za srednje in 7 za
starejše kategorije) od cicibanov do članov, na katerih
je nastopilo 226 tekmovalcev iz vse Slovenije. Sponzor
državnega prvenstva je bila zavarovalna družba Adriatic, ki je zavarovala vse tekmovalce, vendar ni na nobe
ni tekmi prišlo do poškodb. S tem se je znova potrdila
varnost te oblike plezanja.
Poleg tekmovanj je bilo v naravnih stenah opravljenih
precej pomembnih vzponov. Tako sta bila lani poleti
opravljena dva ekstremno zahtevna šolo vzpona spod
nje desete stopnje, ki sta ju splezala Tomo Česen in
Aljoša Grom. Njuna vzpona sta bila med najboljšimi
takimi dosežki lani na svetu.
Omeniti je potrebno tudi novo smer Tadeja Slabeta v
Mišji peči z oceno 8c (X+/XI-) ter veliko vzponov z oceno
8b+ (X+), ki so jih opravili Marko Lukič, Matej Mejovšek, Jure Golob in Vili Guček. Slednji je med drugim
lani preplezal kar 11 smeri z oceno 8b (X) ali več.
Med plezalkami je najtežjo smer preplezala Metka Lu
kančič, in sicer z oceno 8a+ (X-), s smermi spodnje
desete stopnje (8a oz. IX+/X-) pa so izstopale še Marti
na Čufar, Miranda Ortar in Sabina Sovine.
Strokovna skupina, ki jo je na svoji seji dne 30. 11.
1994 imenovala Komisija za športno plezanje pri PZS,
je na podlagi opravljenih vzponov in rezultatov tekmo
vanj sklenila podeliti priznanja naslednjim najuspešnej
šim plezalkam in plezalcem:
Kje se bo nadaljevalo športno plezanje: večidel na umetnih stenah?

ŽENSKE
Martina Čufar — 17-letna dijakinja jeseniške gimna
zije je na tekmi svetovnega pokala v Birminghamu
osvojila 6. mesto, v Beljaku je bila na 11. mestu in je v
skupni uvrstitvi svetovnega pokala '94 zasedla odlično
10. mesto. Na svetovnem mladinskem prvenstvu v
Leipzigu je bila peta, v tekmah za državno prvenstvo
pa je zmagovalka pri kadetinjah, mladinkah in članicah.

NAJPOMEMBNEJŠA TEKMOVANJA V LETU
1995
Člani/članice — svetovno prvenstvo: Ženeva
(Švica) 5.—7. maj,
svetovno balvansko prvenstvo: Sheffield (V. Brit
anija) 10.—11. junij.
Tekmovanja za svetovni pokal: Frankfurt (Nemči
ja) 7 . - 9 . april, Gradec (Avstrija) 8 . - 9 . julij, Baltimore (ZDA) začetek oktobra, Leipzig (Nemčija)
2 8 . - 2 9 . oktober, Aix-les-Bains (Francija) 18.—19.
november, Birmingham (V. Britanija) 25—26. no
vember.
Mladinci/mladinke — svetovno prvenstvo:
Laval (Francija), 6.—8. oktober.
Evropsko prvenstvo: Linz (Avstrija), sredi julija

Z rdečo piko je splezala smer z oceno 8a (IX+/X-), na
pogled pa smer z oceno 7b+ (IX-). Tako je bila v lan
skem letu naša najuspešnejša športna plezalka tako
med mladinkami kot tudi med članicami.
Metka Lukančič — 25-letna plezalka iz Trbovelj je na
svetovnem pokalu v Aix Les Bainsu osvojila odlično 7.
mesto, v Birminghamu pa je bila deveta. Njena skupna
uvrstitev v svetovnem pokalu je 16. mesto. Na medna
rodnem boulder tekmovanju v UArgentiere La Besse je
bila deveta. V domačem prvenstvu je na koncu osvojila
2. mesto. Med vzponi je treba omeniti njen vzpon z
oceno 8a+ (X-), na pogled pa je v ZDA splezala smer z
oceno 7b+ (IX-).
Katarina Štremfelj — Mlada 14-letna Kranjčanka je
svoj največji uspeh dosegla s 4. mestom na svetovnem
mladinskem prvenstvu. Je zmagovalka državnega
prvenstva za starejše deklice in tretja med članicami.
Med drugim je preplezala smer z oceno 7c+ (IX+), na
pogled pa smer z oceno 7b (VIII+/IX-).
Sabina Sovine — Plezalka iz Ljubljane je ponovila
smer z oceno 8a (IX+/X-).
Miranda Ortar — Plezalka iz Tolmina je preplezala
smer z oceno 8a (IX+/X-).
Eva Tušar — Mlada 14-letna plezalka iz Škofje Loke je
na svetovnem mladinskem prvenstvu osvojila 6. mesto.
Maja Šuštar — 15-letna Kamničanka je bila 7. na
svetovnem mladinskem prvenstvu, na pogled pa je
preplezala smer z oceno 7a+ (VIII+).
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MOŠKI
Tadej Slabe — Ljubljanski plezalec je v Mišji peči pre
plezal drugo najtežjo smer pri nas, in sicer z oceno 8c
(X+/IX-).
Matej Mejovšek— Na svetovnem pokalu v Birminghamu je bil 24-letni Velenjčan na 23. mestu, na domačem
prvenstvu pa je na koncu končal na 2. mestu. Preplezal
je dve smeri z oceno 8b+ (X+), v ZDA pa je na pogled
ponovil smer z oceno 8a (IX+/X-).
Vili Guček — 28-letni Trboveljčan je na tekmi
svetovnega pokala v Beljaku zasedel 21. mesto, v
domačem prvenstvu pa je zasedel 3. mesto. Še poseb
no je bil uspešen pri vzponih. Poleg dveh smeri z
oceno 8b+ (X+) je preplezal še 9 smeri z oceno 8b ali
več.
Marko Lukič — 25-letni mariborski plezalec je v lanski
sezoni med drugimi vzponi preplezal tudi 3 smeri z
oceno 8b+ (X+).
Tomo Česen — 35-letni kranjski plezalec je svojim
številnim šolo vzponom v preteklih letih lani dodal še
šolo vzpon v smeri z oceno 8a (IX+/X-), kar je bil eden
od najboljših takih dosežkov lani na svetu.
Aljoša Grom— 21-letni plezalec z Vrhnike je bil lani
najboljši v skupnem seštevku državnega prvenstva. Na
tekmi svetovnega pokala v Beljaku je osvojil 23. mesto.
Poleg vzponov desete stopnje je opravil tudi šolo
vzpon v smeri z oceno 8a/a+, kar je bil eden od
najboljših dosežkov lani na svetu.
Franci Jensterle — 27-letni plezalec iz Železnikov, ki
sicer živi v Ljubljani, je na pogled ponovil smer z oceno
8a (IX+/X-).

Urh Čehovin — 17-letni Ljubljančan je bil v lanskem
letu brez dvoma naš najuspešnejši mladinec. Na
svetovnem mladinskem prvenstvu v Leipzigu je
zasedel 7. mesto, na mednarodni mladinski tekmi
Alpe-Adria v Škofji Loki si je priplezal srebrno kolajno, v
domačem prvenstvu pa je bil najboljši med mladinci.
ŠE NEKATERA PRIZNANJA
Komisija za športno plezanje je sklenila podeliti tudi
priznanja nekaterim najobetavnejšim mladim plezalcem.
Aleš Strojan — 15-letni plezalec iz Škofje Loke je bil
na svetovnem mladinskem prvenstvu v svoji kategoriji
na 8. mestu. Med opravljenimi vzponi pa je treba
omeniti smer z oceno 7c+ (IX+).
Boštjan Potočnik — 13-letni plezalec iz Slovenske
Bistrice je bil zmagovalec državnega prvenstva pri
starejših dečkih, preplezal je smer z oceno 7c (IX) in
7a+ (VIII+) na pogled.
Aleš Česen — 12-letni Kranjčan je zmagovalec
državnega prvenstva pri mlajših dečkih, zmagal je tudi
v svoji kategoriji na mednarodni tekmi Alpe-Adria v
Škofji Loki. Med drugim je preplezal tudi smer z oceno
7c (IX), na pogled pa dve smeri z oceno 7b (VIII+/IX-).
Anže Štremfelj — 11 -letni Kranjčan je preplezal smer
z oceno 7c (IX), na pogled pa smer z oceno 7b
(VIII+IX-). V domačem prvenstvu je bil drugi med
cicibani.
Blaž Rant — 11-letni plezalec iz Škofje Loke je v svoji
kategoriji zmagal na mednarodnih tekmah v Bolzanu in
Pragi, v domačem prvenstvu pa je bil najboljši med
cicibani.

ALPINISTIČNA RAZMIŠLJANJA IZ LANSKIH ZADNJIH »ALPINISTIČNIH RAZGLEDOV«

LAHKA POT DO USPEHA
MIHA KAJZELJ
Že dalj časa me moti, da naš alpinizem ni več to, kar je
bil, da smo v ideološki in siceršnji krizi in da nimamo več
vizije, vredne preteklih dejanj. Zdi se, kot da se je zagon
ustavil, da ni več pravih ljudi za prava dejanja, le nekaj
svetlih izjem s svojimi vzponi rešuje nastalo stanje.
Po Česnovem Lotseju so se morali sprijazniti s tem, da
je bitka za prvo mesto za nekaj časa oddana, hkrati pa
je imel ta mejni dogodek alpinizma močan vpliv tudi na
drugih ravneh. Vsi smo se takrat spraševali: kako je
Česnu to uspelo, kakšne so bile priprave, kakšen stil
vzpona? Pri tem so mnogi videli samo njegov fantastič
ni uspeh, tako rekoč iz plezališč na 8000 metrov, ne pa
tudi tega, da si je Česen Lotse zgradil s trdim delom in
postopnim in sistematičnim dvigovanjem vrhunskih
sposobnosti. Lahkoten pristop (leightvveight approach)
in alpski način sta najboljša le za najbolj izkušene in
vrhunsko pripravljene alpiniste, za druge se je ta takti
ka izkazala kot varljiva in nevarna igra.
62

Lahka pot do uspeha, ki izvira iz napačnega razume
vanja Česnovega Lotseja, je tako postala moto pred
vsem mlajši generaciji alpinistov. Kljub temu so neka
teri doumeli, da v alpinizmu ne gre nič na hitro, nič na
silo, da je treba velikokrat obrniti in da je to zelo ne
hvaležno početje, če ga gledaš zgolj kot šport.
Po valu prostega pezanja, ki je preplavil tudi naše loge,
se je število alpinistov zdesetkalo, tisti, ki pa ostajamo,
bi radi plezali čim težje smeri. Odločitev mnogih za
športno plezanje je logična: pot do uspeha ali vsaj
zadoščenja je tu navidezno lažja, predvsem pa mnogo
manj nevarna, hitrejša in bolj praktična. Tudi alpinisti
smo hitro ugotovili, da se s treningom v plezališčih lah
ko veliko bolje pripravimo na plezanje v gorah in potem
zmoremo veliko težje smeri kot prej. Težnja po uspehu
je celotno dejavnost prisilila v specializacijo. Športni
plezalci so postali mojstri v svoji panogi, ekstremni
smučarji v svoji in celo alpinisti (v ožjem pomenu be
sede) smo se razdelili v tiste, ki so bolj tehničarji, in
tiste, ki plezamo bolj prosto. Vsaka panoga vleče ved-
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no bolj samo v svojo smer, kombinatorci so bolj redki.
Tisto, kar pa skrbi, je to, da se vse, kar se navezuje na
športno plezanje, vedno bolj oddaljuje od alpinizma v
prvotnem smislu ali pa si njegovo bistvo prirejeno raz
laga. To bistvo pa je in bo ostalo pustolovščina, s šport
nim dosežkom neobremenjeno dejanje iz čiste želje
preplezati steno z lastnimi močmi. Ta neizmerljiva vse
bina ostaja spričo vsesplošne naravnanosti k vedno
boljšemu športnemu dosežku v ozadju in karseda od
rinjena, saj se strahu kot bistvenega elementa pusto
lovščine ne da objektivno ovrednotiti, ker je odvisen od
preveč faktorjev. Torej se ga je najbolje znebiti.
Ker bi alpinisti po zgledu iz športnega plezanja tudi v
gorah radi plezali VIII. stopnjo ali še več, se pojavi veli
ka težava: kako se varovati? Le redki so sposobni ple
zati smeri VII. ali VIII. stopnje s klasičnim varovanjem.
Odločitev je lahka: saj imamo svedrovce!
Kdo bi se obremenjeval s klasičnim varovanjem, če
lahko na lažji in elegantnejši način zlezeš večjo števil
ko, pa še strah te ni! Tu pa se vse skupaj oddalji od
alpinizma. Športno plezanje kot plod visoke tehnološke
civilizacije, ki svet osvaja z razvito tehnologijo, se ne
sprašuje po tem, kaj bo, ko bomo navrtali vse skale na
tem svetu, iz njih pregnali vse ptice, si povsod tam, kjer
»ne gre«, izdolbli umetne oprimke, zasvinjali vsak od
maknjen kot in z vrsto svedrovcev omogočili množi
cam, da bodo lahko gomazele gor in dol.
Alpinizem, ki smo ga z leti iz nemnožične, kulturno vi
soko razvite dejavnosti, žal, degradirali na navaden
merljiv šport, se mora v tem zanj težkem času oprijeti
svoje kulturne preteklosti, pri čemer je ekološki odnos
do narave danes ena od temeljnih lastnosti kulturnega.
Alpinizem se je moral na vseh nivojih očistiti in očetov
sko poskrbeti tudi za vse pubertetniške zablode šport
nega plezanja, da bo spet lahko postal ena od najna
prednejših dejavnosti človeške družbe. Himalajske od
prave z ekološkim poslanstvom — reportažo o eni
izmed njih smo lahko videli v avgustovski oddaji Gore
in ljudje, njen namen pa je bil očistiti K2 — so začetek
čiščenja gorskega okolja in s tem se začenja tudi
čiščenje Zemlje. Alpski način je iz tega zornega kota
bolj ekološki kot himalajski, ker ni nosačev, ni fiksnih
vrvi, šotorov in druge opreme, ki ostane na gori.
Najbolj kompleksno pa je notranje etično čiščenje
alpinizma. Danes velja nekdo, ki se z navadnimi klini
spravi plezat težko smer, za svojevrstnega čudaka,
vzrok za to pa je »lahka pot do uspeha«, ki jo zagotav
ljajo svedrovci. Navrtane smeri v visokih stenah, kot jih
imajo na kupe v Franciji in Švici in se imenujejo »alpsko
športno plezanje«, danes omogočajo plezati 8., 9. in
celo 10. stopnjo tudi v visokih stenah. Naši alpinisti so s
skromnim klasičnim varovanjem v povprečno zelo
krušljivi skali razvili mojstrsko sposobnost plezanja in
nameščanja varovanja, nezavedno pa tudi strogo eti
ko. Tako so bile preplezane smeri osme stopnje, še
preden se je začelo vrtati po gorah. Smeri, kot so Nejčeva v Ojstrici (8, neponovljena), Smer norosti v
Vršacu (8, neponovljena), Ključ sreče v Sfingi (nekdaj
8, danes 7), Algebra v Travniku (nekdaj 9—, danes 7,
7+) in še kakšna, ki so še vedno med najtežjimi pri nas
in tudi v Alpah (kateri Francoz bi bil, na primer,
sposoben ponoviti Algebro?), so bile preplezane brez
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Naravne stene marsikje za množična tekmovanja že »zapirajo«.
Foto: Bergsteiger

svedranja in so za moderne svedroplezalce postale
znanstvena fantastika. Pri Algebri in Ključu sreče so
ponavljalci sicer ugotovili precej manjše plezalske
težave, ker so avtorji v oceno vključili tudi tisto nemerljivo komponento: nevarnost oziroma resnost smeri.
Vedno so obstajale težnje, da bi dali vrednost tudi tem
težko merljivim lastnostim alpinizma, kot so težak ali
nemogoč povratek, možnost usodnega padca zaradi
slabega varovanja, krušljive, mokre in celo poraščene
skale, težka orientacija, viseča stojišča na slabih klinih,
načrtovani bivaki na neznanih mestih in podobno.
Francozi so razvili lestvico opisnih ocen F, PD, AD, D,
TD, ED, EX = ABO, kije v uporabi za ledno, kombinira
no in skalno plezanje. Ker je opisno ocenjevanje zelo
ohlapno in raztegljivo, se predvsem težje ocene upo
rabljajo za zelo različne lastnosti različnih smeri: dolge
ali kratke, klasično opremljevane ali nasvedrane, ledne
ali skalne, vsaka ekstremna težava pa hitro dobi oceno
ogabno, gnusno (abominable). Smisel takšnega oce
njevanja je vprašljiv, še zlasti, ker je lestvica zaprta
(kako bi se izrazili še težje kot ogabno težko!), kot je
bila včasih skalna do 6+, in torej ne priznava razvoja.
Precej naprednejši so Angleži, ki so svoje opisno oce
njevanje easy, moderate, difficult, very difficult, severe,
very severe, hard very severe in extremely severe, pri
zadnji stopnji razdelili na podocene od E1 do E9, pri
čemer je lestvica odprta. Prav oni pa imajo tudi najvišje
razvito etiko plezanja v Evropi. Že v osemdesetih letih
so njihovi najboljši plezalci brez svedranja splezali 6c
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Atraktivno sicer — toda ali je to sploh še pravi alpinizem?
Foto: rotpunkt

(= IX po UIAA). Pri tem pa ni bilo pomembno samo
dvigovanje plezalnih težav, ampak tudi ohranjanje
stroge etike, za katero so se odločili, pa čeprav je bila
razdalja med varovali vedno večja, njihova kvaliteta pa
vedno slabša. Nevarnost vzpona se v odvisnosti od
težavnosti tako ocenjuje z ocenami do E9. To oceno
ima smer The Indian Face v severnem VValesu (E9, 6c,
48 m), pri čemer je zadnje varovalo rurp na višini 30
metrov, ki služi bolj zato, da se plezalec spusti navzdol,
če si ne upa naprej, padca nad to točko pa ne bi ustavil
in bi bil torej usoden.
Angleži so sicer s svojo strogo etiko nevrtanja plezalsko sicer zaostali za bolj praktično usmerjenimi Fran
cozi (prav tako Američani), vendar je ta zaostanek le
navidezen, ker so se Francozi pač odločili za športno
plezanje, medtem ko so Angleži precej enotno ostali
zvesti alpinizmu. Neka francoska 8b še ni nujno težja
od neke angleške E7, 6c, ker te stvari enostavno niso
primerljive, dejstvo pa je, da bo tisti, ki prepleza sled
njo, lahko preplezal še marsikaj ogabno težkega v ve
likih stenah, na primer v Chamonixu, kar so Angleži
tudi večkrat dokazali.
Zgodovinska zabloda našega alpinizma bo, če bomo
po toliko letih vse skupaj poenostavili po zgledu iz
alpinistično »razvitih« dežel. Ekstremni vzponi alpini
stov v naših stenah so se izkazali kot odlična priprava
za vzpone v Alpah, Himalaji in Patagoniji. Vse to pa
zato, ker je pustolovščina pri nas vedno pomenila izziv
in dosežek. Naši solisti Česen, Jeglič, Knez, Karo,
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Kozjek, Rupar, Svetičič in še kdo od svojih šolo
vzponov niso nikoli nič imeli — razen osebnega
zadoščenja. Kategorizacija zaradi negativnega vpliva
na mlade alpiniste ni smela nikoli nagrajevati strahu in
prestanih nevarnosti, čeprav so bili tudi nekateri vzponi
v navezah bistveno nevarnejši kot drugi z isto oceno.
Duha časa je povzročil, da danes kategorizacija zelo
vpliva na izbiro cilja, čeprav se stalno popravlja in
dopolnjuje. Alpinisti smo nagnjeni k temu, da na najlažji
način dosežemo čimveč, zato so danes popularnejše
smeri, kot so Das ist nicht kar tako, Bergantova spo
minska, Črni baron in še kakšna.
Alpinizem mi je dal že preveč lepega, da bi mi bilo
vseeno, kaj se dogaja z njim. Mislim, daje treba povrni
ti vrednost klasičnemu alpinizmu, ki je še vedno glavna
in sploh še ne izčrpana veja in prav tako omogoča
ekstremne dosežke. Alpsko športno plezanje, ki je na
osvajalnem pohodu v Sloveniji, bo gotovo pritegnilo do
ločen krog alpinistov, ki ne žele tvegati in bi vseeno radi
plezali težko. Vedeti pa je treba, da vzponi, opravljeni
na ta način, po dosežku niso primerljivi s pravimi alpi
nističnimi dejanji. Skrajni čas je, da se tudi pri nas po
leg ocene za težavnost smeri uvede še ocena za
nevarnost in se tudi upošteva pri točkovanju. Naj nave
dem samo dve smeri, ki imata brez ocene za nevarnost
zelo smešno oceno: Zajeda v Široki peči 7/6 in Algebra
v Travniku 7/7+, obe pa sta skrajno resni smeri.
Upoštevanje ocene za nevarnost pri kategorizaciji se
mi zdi edini način, da se alpinizmu vrne dušo in da bo
še kdo preplezal kakšno pošteno smer, za vzor pa si
lahko vzamemo Frančkovo mojstrovino — smer Kore
nina v Triglavu.
Mogoče se bo našel kdo, ki bo vzrojil, češ da je nagra
jevanje nevarnosti napačno, ker bodo alpinisti potem
nalašč rinili pod serake in v krušljivo skalo. Vendar nas
izkušnje učijo, da se v nevarnosti podajajo le tisti, ki so
jim dorasli, medtem ko si drugi hitro premislijo. V tej luči
je treba gledati tudi Česnovo Žensko za nagrado in
Gromovega Brdavsa, ki sta briljantna dosežka, in to
predvsem v alpinističnem smislu. Ta dva vzpona sta v
bistvu čisti angleški E10, 7a in prepričan sem, da ni
nobene nevarnosti, da bi našla obilo posnemovalcev.
Za konec bi rad spomnil na že pozabljeni Zaplotnikov
članek Nekaj kupljenih in nekaj pridelanih misli v Alpi
nističnih razgledih številka 15, 1982, ki govori o soliranju, etično najbolj očiščeni obliki alpinizma. Med
drugim pravi tole: »Pri nas me moti le to, da še vedno
ne znamo odkrito govoriti o samohodstvu, o vzgibih, ki
alpiniste ženejo, da se sami lotevajo najtežjih sten in
vrhov, kaj šele, da bi o njih rekli dobro besedo in jih v
svetli luči prikazali tudi mlajšim plezalcem. Nočemo
sprejeti nase odgovornosti, čeprav s tem naredimo kaj
slabo uslugo tistim mladim plezalcem, ki zares težijo po
višjem, težjem, popolnejšem. Tisti se bodo prav gotovo
prej ali slej srečali tudi s soliranjem, toda popolnoma
nepripravljeni. Taki smo, kakor tisti starši, ki s svojimi
otroki nočejo govoriti o spolnosti, češ da bodo še tako
imeli preveč težav z njo.«
Če v celotnem odstavku besedo soliranje posplošimo z
besedo nevarnost, potem je Zaplotnik marsikaj po
vedal tudi o našem današnjem odnosu do prave alpini
stične pustolovščine.
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SIMON RUTAR — EDEN IZMED PRVIH SODELAVCEV PLANINSKEGA VESTNIKA

NA VISOKIH GORAH
Profesor zgodovine in zemljepisa Simon Rutar
(1851—1903) je bil plodovit pisec strokovnih knjig in
člankov v zadnji četrtini prejšnjega stoletja. Leta 1882
je objavil prvo regionalno zgodovino in geografijo svoje
rojstne tolminske dežele. Bil je med prvimi člani Slo
venskega planinskega društva, ustanovljenega leta
1893. Že tega leta je v Slovenskem narodu objavil svoj
potopis Iz Bohinja čez Komarčo v Sočo, naslednje leto
pa v istem časniku planinski članek Črna prst. Te ob
jave dokazujejo, da je bil res že čas, da se ustanovi
planinska revija.
Ko je leta 1895 končno začel izhajati Planinski vestnik,
je Rutar za prvi letnik napisal članek Črez Ture, ki je
izšel v 7. in 9. številki. V letniku 1899 je v 12. številki
objavil potopis Iz Bohinja čez Komno v Sočo, vendar je
ta prispevek le ponatis članka iz Slov. naroda 1893.
Članek Rakovska dolina in Cerkniško jezero pa je ob
javil v letniku 1900 v 3., 4. in 5. številki. Žal je maja
1903 tragično končal svoje življenje — ob sveči se mu
je vnela obleka in je umrl zaradi opeklin.
V njegovi, pred desetimi leti še neurejeni zapuščini v
NUK sem našel dokončan planinski članek Na visokih
gorah in si oskrbel njegovo fotokopijo. Ne vem, zakaj
ga ni objavil; mogoče ga je prehitela smrt. Naj pa bo
objavljen na 100-letnico PV, saj je bil najbrž njemu na
menjen. Objavljen naj bo brez popravkov, čeprav se je
naš knjižni jezik od tedaj zelo spremenil. Članek je Ru
tar napisal iz opazovanja planšarskega življenja na
domačih krnskih planinah, a tudi iz občudovanja Ztatorogovega kraljestva na Komni, ki ga obdajajo vrhovi
Tičarice, Kanjavca in Vršaca, nad katerimi kraljuje očak
Triglav. Naj bo ta objava tudi v spomin človeku, ki je
stal ob zibelki našega planinskega glasila.
Janez Dolenc

Blesteča zvodljivka
NEZA MAURER
Skalnat žleb —
navpik kot lestev.
Vabi.
Klini in jeklenice —
belo zlato.
Žled je skoval
krog njih prstane,
ogrlice.
Pozvanjajo, blestijo.
»Za vedno« svistijo
skalnate čipke
v strastnih izdihih
ledenega vetra.
»Za vedno«
zastane noga.

Božidar
Jakac:
Simon
Rutar

SIMON RUTAR: NA VISOKIH GORAH
Visoke gore imenujemo tiste, ki se vzdigajo nad mejo
drevja in gozdov, torej po naših deželah nad 1600 m.
Navadno so mecesni tista drevesa, ki rastejo najvišje
gori po nepristopnih obronkih ter se bore z viharjem in
plazom za svoje življenje, oklepaje se neplodnih pečij.
Nad njimi se le še borno ruševje oprijema skopih tal po
strmih obronkih. Še višje gori se nahajajo planinski
pašniki z lepo dišečimi in živo barvanimi planinskimi
cveticami. Po njih so postavljene kolibe in staje, v ka
tere zaganjajo planšarji svojo živino v poletnih nevih
tah. Sredi staj je postavljena večja, zidana koča,
»stan« ali »tamar« imenovana, v kateri pastirji
prenočujejo ter »mlekar« sir, maslo in skuto (excoctum,
Schotten, Topfen) dela in spravlja v zaklenjene shram
be. Marsikatero teh koč je snežena teža že podrla in
samo njeni zidovi mole še po koncu. Še več pa se vidi
takih podrtih kolib, v katerih so nekdaj pastirji stražili, ko
so še medvedje in volkovi po naših gorah gospodarili
ter s svojimi deročimi zobovi nedolžni cedi ovac ali
koza pretili.
Najbolj poetična in najbolj znana mej vsemi planinami
je postala Komna, odkar je slutni nemški pesnik Baumbach s svojim »Zlatorogom« Triglavovo »visoko pe
sem« zapel in njegovo slavo po širnem svetu raznesel.
Komna se imenuje vsa gorska planota med kranjskogoriškim mejnim pogorjem na zahodu in grebenom
Tičarice na vzhodu, od škrbine Velika vrata pa do gorostasa Kanjavca (2570 m), s katerega se vživa skoro
ravno tak razgled, kot s Triglava samega. Pred vsem
se vidi ž njega široka skalnata piramida Triglavova, ki
se ponosno in gospodujoče vzdigne nad strahovito ka
meno planoto proti sinjemu nebu. Zlasti pogled na to
puščobno planoto mej Kanjavcem, Triglavom, Mišljem
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in Debelim vrhom opazovalca tako zgrabi, da pozabi
na vse lepote v daljavi stoječih velikanov. S Kanjavca
vidijo se vse Trentarske gore lepo v polo krogu razvršče
ne in tako blizu, da bi jih človek kar z roko prijel. Posebno
značajno so osenjene Bohinjske gore, katere od juga pri
hajajoče megle vedno bolj zakrivajo. Popolnoma prost pa
ostaja pogled na planoto sedmerih triglavskih jezer, kate
re potovalci ne morejo zadosti prehvaliti (Frischauf, 7
Seen des Triglav, Jahrbuch des ost. Tour Clubs, XII).
Čim višje prideš, tem bolj se svet odpira in pogled v
globoko doli stoječe doline se razširi. Nešteto gorskih
velikanov obdaja te krog in krog in trdnjava za trdnjavo
prikazujejo se tvojemu začudenemu pogledu. Okolu in
okolu vidiš gole skalnate stene, kakor bi se nahajal v
kakem veličastnem amfiteatru. Ravno nasproti ti moli
rtast vrhunec in nizko doli pod njim opaziš globoko zare
zano škrbino, čez katero lezejo drzni trentarski lovci, še
nižje doli pa je prilepljena kaka planina pod skalnato
steno, kot tičje gnezdo. Obdajajo jo smaragdnozeleni
sočnati pašniki in kakor široki trakovi vlečejo se travnati
obronki visoko gori pod gole vrhunce. Poleg »planinke«
(pečnice) je še posebno »Campanula Zovsii« značilna
za naše visoke gore. Od ločnice večnega snega pa skoro do najvišjih ostrcev vzpenjajo se male zelenice saxifrag, silen in majčkinih checleria otočičev, ki so kot obliži
na strme skale prilepljeni. Poleg teh pa nahajamo še vse
polno bomejših cvetek, ki se dobivajo le na najvišjih
gorah Julijskih Alp, posebno takoimenovana »Triglav
ska roža«, katera je po Baumbachu daleč zaslula.
Kakor gledališčne kulise vrste se skalnata pogorja jedno za drugim, vzdigujejo se svetlo blesteči stolpi s
svojimi pomoli, mostovži in zobčastimi robovi. Malo
dalje pokaže se šiljast, drzovit rog, ali pa pili podobni
naostreni zobje njegove sosede. Ta se vzdiga kakor
vitek stolp ali mogočen grad nad brezmernimi plazovi
grušča, drugi ti kaže svojo trdo, resno ali celo čmerno
glavo, da te kar groza obhaja pred njim. Tu pa tam vidiš
kak osamljen vrhunec, ki se neposredno vzdiga iz
globoke doline in njegova suha rebra porašča temnozeleno rušovje. Najbliže pred seboj pa imaš dvo in troglave orjake, ki se skoro popolnoma navpično vzdigajo
in katerih obronki so na bolj ravnih mestih z večnim
snegom poštrcani.
Pri vsakem koraku, ki ga storiš navzgor, spuste se ved
no niže in niže velikanske skalnate pregrade in za njimi
se razvijajo nova pogorja, novi vrhunci in zobje se
pokažejo na obzorji, ki v brezkončni mnogovrstnosti
proti nebu štrle. Vedno večji in vedno lepši postaja
košček zemlje, ki se pod našimi nogami razprostira in
njegova razsvetljava se vedno v novih barvah spre
minja. Ko vzhajajoče solnce pozdravi gorske velikane,
tedaj so vse doline s plamtečo rudečino in zlatnino pre
vlečene, potem jih krasno jutro zavije v blestečo paro, a
jasno poludne jih napolnuje s pekočimi solnčnimi žarki,
v katere ne more dolgo gledati človeško oko.
Mnogokrat je treba laziti čez gruščeve plazove, n.pr. če
se hoče z Malega Triglava k jedinemu ledeniku (ljud
stvo ga imenuje »zeleni sneg«) v Julijskih Alpah. Na
takih mestih je vse trhleno in grezljivo. Velikanski tra66

kovi rahlo nasutega grušča se spuščajo niz strmih
žlebin in če z okovano palico vanje suneš, ali pa z do
bro podkovanimi čevlji na nje stopiš, tedaj najedenkrat
ožive, vse se začne premikati in mesto da bi storil ko
rak navzgor, prideš za dva navzdol. Pa tudi sam po
sebi, vsled svoje lastne teže, sproži se mnogokrat kamenen plaz. Kakor pred sneženim plazom žvižgajoča
sapa veje, tako se sliši pred gruščevim plazom neko
posebno zveketanje in brušenje, ki se v kratkih pavzah
ponavlja in najedenkrat zdrči brenčeč in žvižgajoč
manjša ali večja množina peska in proda mimo nas tje
doli na plazov sipec.
Zaradi tega grušča, ki je povsodi na vseh gladkih
obronkih, v vsaki drči in žlebini čisto rahlo nasut, treba
je hribolazcem zelo previdnim biti, ker so drče mnogo
krat pretrgane po propadnih robovih. Ko prileti plaz do
takega roba, smukne po tihem čez-nj in še le čez dolgo
časa se zasliši iz globočine zamolklo pokanje in ropotanje. Poleg grušča prožijo se tudi debelejše skale pod
hribolazčevimi nogami in lete v velikanskih skokih v
meglene nižine, iz katerih njih udarjanje in pluskanje še
dolgo odmeva. Iz tega se lahko preračuni, kako visoko
gori se kdo nahaja, ker pogled navzgor je zelo omejen
in človeku se vedno zdi, kakor bi sredi oblakov visel, ali
pa kakor bi po krhki lestvici čez zevajoče propade k
zvezdam gor plezal.
Najveličastnejši utis napravi na človeka gromenje in
bliskanje na visokih gorah. Gromovo bobnenje, ki votlo
odmeva od gore do gore, ne da se nikakor s peresom
popisati. Strela udarja za strelo kot plamteči jeziki skozi

PZS ni članica športnega in
olimpijskega komiteja
Upravni odbor Planinske zveze Slovenije je na seji
10. decembra lani v prostorih PZS v Ljubljani sprejel
sklep, da je treba odložiti vsakršno odločanje o
vstopu ali nevstopu v novo osrednjo organizacijo
športa v Sloveniji, Športni in olimpijski komite Slo
venije, dokler ne bodo temeljito razčiščeni osnovni
pomisleki. Ta čas je treba izmenjati o tem mnenja z
drugimi organizacijami, predvsem množičnimi,
raziskati možnost ustanovitve ohlapne oblike sode
lovanja, povezovanja in koordinacije skupnega nas
topa do oblastnih organov ter zavarovati interese
Planinske zveze Slovenije, ki izvirajo iz njenega
dosedanjega članstva v Športni zvezi Slovenije.
Planinska zveza Slovenije bi seveda lahko postala
članica novega Športnega in olimpijskega komiteja
Slovenije, osrednje nevladne organizacije športa v
državi, kot dosedanja članica Športne zveze Slo
venije in Olimpijskega komiteja Slovenije, če bi le
podpisala pristopno izjavo. Prvi pomislek o vstopu
PZS v novo organizacijo je določilo listine Medna
rodnega olimpijskega komiteja, da morajo imeti v
sestavu skupščine, najvišjega organa te organiza
cije, večino predstavniki nacionalnih športnih zvez
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mo dolgo vrsto snežnikov, ki nam sicer pol obzorja
prikrivajo, a vendar se čudimo njih drzovitim oblikam. In
zopet splava naš pogled na širno ravnino, ki je pa do
bro razsvetljena in s premnogimi belimi vasmi oživlje
na. Vse se nam zdi tako blizu, kakor bi pod našimi no
gami ležale. Kakor široki beli tokovi vlečejo se peščene
struge lijakov od podnožja gora pa do sinjega morja.

črne oblake in neprenehoma ropoče grom, da se celo
gorski velikani pred njim tresejo. Kmalu se usuje dež,
kakor bi iz škafa lilo, in mej njim padajo debela zrna
toče, ki bijejo hribolazcu v obraz, da jedva nekaj kora
kov pred seboj vidi, a intenzivno bliskanje mu popolno
ma vid jemlje. Tedaj je pač najbolje pod kako skalo
pritisniti se in počakati, da nevihta preide. K sreči tako
treskanje mej gorami nikoli dolgo ne traja, ampak mine
precej hitro. In kakor bi trenil, razkoljejo se oblaki,
solnce prodere zmagajoče skozi nje in hribolazec na
daljuje svojo pot.
Veliko truda in znoja stane pot na visoke gore, ali
razgled z njih, ako je nebo čisto, poplača obilno vso
prestano muko, na katero se hitro pozabi. Velikanska
divljina obdaja nas okoli in okoli. Zveneča dolomitna tla
so razbeljena od pekočega solnca, a nebo širi se nad
nami višnjevo in svetlo, kakor jeklo. Bele in vid jemajoče kamenene gromade obdajajo nas okolu in okolu,
gorski velikani kopičijo se pred nami v svoji polni svet
lobi in sijajnosti, in ker ne vidimo njih podnožja, zdi se
nam, da kar v zraku vise. In ako obrnemo svoje oči
navzdol, odpre se nam strahovit prepad z navpičnimi
stenami. Vržen kamen potrebuje deset sekund, predno
prvikrat na steno zadene. Mnogokrat se nahajajo po
prečne police, ki so kot baldahin obokane nad prepa
dom, toda le divji kozi je mogoče skakati po njih.
Ali tak pogled nas kmalu pretrese in radi obrnemo
svoje oči proti bolj oddaljenim krajem. Na jedni strani
leži pred nami meglena ravnina, iz katere se vzdigajo
pojedini griči z nejasnimi obrisi. Ali koj zraven zapazi-

deroči zobovi — zobje zveri, ki odirajo kožo in meso
slutni — sloveči, slavni
gorostas — velikan
osenjene gore — osenčene gore
trdnjava — trdna (kamnita) gora
vrhunec — vrh gore
ostre — oster kamnit vrh
jedno za drugim — drug za drugim
poštrean — poškropljen (Plet.: poštrkan)
jedini — edini
blesteča para — svetleča se sopara
poludne — poldan
žlebina — poglobitev, jarek
kamenen — kamnit
plazov sipec — droben pesek (Plet.: mehliger Sand)
čez-nj — čezenj
pluskanje — butanje
propad — prepad
divljina — divjina

olimpijskih športov, čeravno je bilo v skupščini
izmed približno 80 delegatov tudi 13 predstavnikov
drugih nacionalnih športnih zvez, kamor sodi tudi
PZS. Vendar je treba vedeti, da je status UIAA
(mednarodne planinske organizacije) v tej zvezi
začasen, s spremembo statusa UIAA pa bi se lahko
spremenil tudi status PZS. Načelno je vprašljivo
konstituiranje krovne organizacije, kjer merila za
položaj organizacije določajo drugi, v tem primeru
Mednarodni olimpijski komite. Temeljni cilj med
narodnega in nacionalnega olimpijskega komiteja je
namreč po statutu priprava, izvedba in poslovna
uspešnost olimpijskih iger in temu so podrejene vse
aktivnosti. Cilji in prednosti Planinske zveze Slove
nije pa se precej razlikujejo od teh prednosti, zato je
vprašljivo vstopati v organizacijo, kjer bodo cilji in na
loge PZS odrivani na obrobje oziroma bi morala PZS
vložiti precej energije za spreminjanje položaja.
Najbolj očitna je neenakopravnost članov nove slo
venske športne zveze v tem, da se kakšna polovica
članic skupščine statutarno odreka pravici, da so iz
voljeni v vse organe svoje organizacije, kajti
skupščina voli predsednika in podpredsednika ob
vezno iz vrst nacionalnih športnih zvez olimpijskih
športov, kamor pa planinstvo seveda ne sodi. Glede
na statut nove organizacije PZS ne more računati
niti z nikakršnimi denarnimi sredstvi iz skupne bla
gajne nove^športne organizacije.

Kot je bilo razloženo članom upravnega odbora
PZS, bo tako postavljena organizacija planinski
zvezi onemogočala izražanje in uveljavljanje njenih
interesov, ker bodo vsebinske prioritete nove orga
nizacije povsem različne od ciljev in prioritet planin
skih organizacij in ker PZS svojih interesov ne bo
mogla uveljavljati, saj bodo o vitalnih zadevah, tudi
o razporejanju proračunskega denarja, odločali
organi (predsedstvo), v katerih planinci ne bodo
imeli svojega predstavnika, ali pa bodo interesi
planinske organizacije spoznani za obrobne in tako
preglasovani.
Kot je bilo na seji upravnega odbora PZS razloženo
članom, je položaj množičnega športa v Sloveniji,
katerega izvajalec je tudi Planinska zveza Slove
nije, nezadovoljiv, saj je že dosedanja Športna zve
za Slovenije izvajala pritisk na državne organe, da
so namenjali pozornost in sredstva pretežno vrhun
skemu športu. Ker je PZS organizacija množičnega
športa, daje taki politiki tudi legitimnost. »Krog je s
tem sklenjen,« je zapisano v obrazložitvi, zakaj naj
PZS ne bi pristopila k novi slovenski krovni športni
organizaciji, »saj dokler bomo znotraj organizacije,
ni videti poti, da bi spremenili položaj, ker ta orga
nizacija preprosto nima posluha za interese in po
trebe manjšine.«

Zastareli izrazi (arhaizmi)
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PRISPEVEK ČASTNEGA PREDSEDNIKA PZS OB 100-LETNICI PV

GORA NI HOTELA
DR. MIHA POTOČNIK
V knjigi »Triglav — gora in simbol« (Mladinska knjiga
1979), ki je izšla z majhno zamudo v čast 200-letnice
prvega vzpona »štirih srčnih mož« iz Bohinja na vrh
Triglava, sem popisal tudi srečni dogodek v severni
steni 5. septembra 1954 pod naslovom Čutarica.
Takole je tam zapisano:
ČUTARICA
Med dragimi spominki iz Triglavske severne stene je
tudi neka lesena, ročno izdelana srbska čutarica.
Na njej piše.
»Čuturice mila, da si mi uvek puna bila!« in »Veseo je
star i mlad, kad se bere vinograd!«
Ob napisu »V spomin na sev. steno« je datum »5. IX.
1954« in podpis »M+D-P.«
S prijateljem Marijanom sva se namenila v dolgo
Nemško smer. Nekoliko sva zaležala in tako sva prišla
k vstopu v steno, ko je šestorica plezalcev pred nama
že telovadila v prvih raztežajih spodnjega Nemškega
oziroma Jugovega stebra desno od znane globoke
grape.
Zaradi kamenja, ki bi ga utegnili kljub vsej pazljivosti
prožiti plezalci pred nama, sva plezala tako, da sva bila
vedno en stolp ali en skok za njimi, torej vedno zunaj
navpičnice, po kateri bi lahko priletelo kamenje.
Plezalci pred nama so plezali v dveh skupinah oziroma
ločenih navezah: spredaj inženir Prevoršek s svojo
ženo, za njima pa v majhnem presledku štirje neznani
študentje.
Šlo je razmeroma počasi. Zadaj sva se kar nekoliko
dolgočasila, najin tempo plezanja bi bil sicer vsekakor
precej hitrejši že zaradi tega, ker sva steno, vse pre
hode in vsa varovališča v smeri natančno poznala. To
smer smo tolikokrat »predrgnili«, da smo jo lahko
plezali že kar »na pamet«.
Približno na polovici spodnjega dela smeri po stebru je
več možnosti za prehod navzgor. Levo nad grapo je
strmeje in teže, pleza se po nekem razu oziroma skoraj
navpičnem grebenčku, desno pa je bolj položno skrotje
in razčlenjeno pečevje. Z obeh strani se pride zgoraj v
škrbino pod »Gradom« in potem po kaminih končno v
grapo (krnico) za tistimi tremi značilnimi stolpi.
Plezalci pred nama so zavili v levo. Izrabil sem
priložnost in ker sem prav dobro poznal »bližnjico« na
desni, sem predlagal Marijanu, da jih prehitiva. Res sva
nekoliko pospešeno zlezla po desni strani navzgor in
bila v škrbini naenkrat pred ono šestorico. Inženir
Prevoršek nama je kot vsekakor najizkušenejši sledil
takoj za petami.
S škrbine zavije plezanje nekoliko v levo, po precej iz
postavljeni krušljivi rdečkasti steni nad strmim prepa
dom, ki se kakih 150 do 200 metrov v navpičnem skoku
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Or. Miha Potočnik, častni član PZS, na enem od svojih zadnjih plezanj
- v Julijcijh, seveda

grezi v temačno grapo. Kmalu prideš v dno kaminov, ki
te potem više gori prek »Grada« zanesljivo peljejo v
razsežno grapo oziroma Krnico.
Gvozdil sem — zdaj kot prvi plezalec na čelu vseh —
že kake tri, štiri metre visoko v prvem spodnjem ka
minu. Marijan je varoval na dobrem stojišču, ali še bolje
sedišču, v trikotnem dnu kamina. Do njega se je
pravkar vzpenjal Prevoršek. Naenkrat zaslišim nekak
vrišč oziroma krike in Marijanov vzklik:
»Miha, hitro, pomagaj!«
Skočil sem v naglici na varovališče, kjer je Marijan
držal z eno roko za ovratnik Prevorška in ga skušal
zvleči k sebi. Poprijel sem še jaz in tako sva ga — že
nezavestnega — z dvojno močjo zvlekla na grušč
razmeroma ravnega in varnega varovališča.
Spodaj pod nami je bila za celo dolžino vrvi niže v steni
Prevorškova žena, pod njo pa so v grozdu, na kupu
prilepljeni v steno nad prepadno grapo, čakali štu
dentje. Vseh pet natančno v vpadnici našega zgornje
ga varovališča! Če bi midva z Marijanom onih ne pre
hitela in če bi ne bil Marijan prav tam na varovališču,
Prevoršek pa že tik pod njim na dosegu roke in bi se
zgodilo Prevoršku to, kar se mu je, bi Prevoršek omah
nil brez moči v prepad, za seboj z vrvjo potegnil svojo
nič hudega slutečo ženo, oba pa bi v padcu z vrvjo po-
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snela še vse one štiri, ker so bili prav pod njima in v ob
močju njune vrvi.
Kaj in kako se je v resnici zgodilo?
Ko se je Prevoršek tik pod Marijanom v kaminski
špranji z rokami preveč na široko v napornem dvigu
stegnil, mu je roka v rami skočila iz sklepa. To povzroči
hudo nenadno bolečino. Ko se mu je to zgodilo, je — tik
pod Marijanom — utegnil samo še vzklikniti: »Držite
me, onesvestil se bom!« in že gaje »vzelo«. Marijan je
v bliskovitem refleksu utegnil ujeti Prevorška samo še
za ovratnik in ga pridržati, dokler nisem naglo, kolikor je
bilo le mogoče, priskočil še jaz na pomoč.
Kakšno srečno, milostno naključje!
Mar res boj s steno? Boj za steno? Ali le tavanje po
poteh, ki nam jih je — enemu tako, drugemu drugače
— že milijone in tisoče let pred nami pisala cesto nera
zumljiva, pa v svoji stihiji in nepredvidljivosti vendarle
dosledna zakonodaja narave in njenih moči?
Oni tam spodaj še niso nič vedeli, kaj se dogaja na
našem varovališču. Velela sva jim samo, naj še malo
počakajo.
Prevoršek se je počasi prebudil iz nezavesti. Prvo, kar
je storil, ko je še odsotno pogledal okrog sebe, je bil
vzklik:
»Oh, kako krasno je bilo!«
Potem je prišel k sebi, povedal, da mu je vrglo roko iz
rame in da ga zelo boli. Marijan — »medicinsko dete«
— kot mu je včasih rad rekel njegov prijatelj Fedor
Košir zaradi tega, ker je bil Marijanov oče, častitljivi dr.
Anton, znameniti zdravnik, planinec in nad vse
spoštovan javni delavec, brat Bogdan pa tudi znamenit
ortoped in predvsem vrhunski gorskoreševalni, alpini
stični in medicinski strokovnjak — je ob moji laični po
moči poskušal roko nategniti in spraviti nazaj v ramen
ski sklep. Vlekla sva, Prevoršek se je od bolečin
kremžil in stokal, toda junaško prenašal najino mrcvarjenje, nato pa — piši-me-v-uh — znova padel v neza
vest. Proceduro smo po prebujenju še enkrat ponovili.
Z enakim (ne)uspehom in pribežališčem v nezavesti.
Spomnil sem se navodil, ki nam jih je v gorskoreševalnih tečajih dajal Marijanov brat doktor Bogdan:
»Če se to zgodi (= izpah ramenskega sklepa), ni
nobene druge (prve) pomoči kot edino in izključno ta,
da roko imobilizirate, to je trdno z obvezami ali vrvjo ali
ruto in podobnim privežete k telesu in ponesrečenca
čimprej spravite k zdravniku ali v bolnico. Samo tam izpahnjeno roko lahko naravnajo nazaj v ramenski sklep,
to pa pod anestezijo, ker je stvar združena z velikimi
bolečinami. Vi, fantje, glede tega ne morete narediti
ničesar!« Sicer sem poznal Milana Gostišo, soplezalca Pavle Jesihove, ki je s spretnim gibom sam, vedno,
kadar je le hotel — in to je za šalo po večkrat »predva
jal« v ljubljanski kavarni »Zvezda« — vrgel ramo iz
sklepa in si jo vedno s podobnim gibom tudi sam
naravnal nazaj. Verjetno je imel prav plitvo čašico. Vse
to ga pa nikoli ni oviralo pri plezanju.
Z Marijanom tam v steni res nisva mogla in znala niče
sar več storiti, kot ravnati po gorskoreševalnem navodi
lu dr. Bogdana. Velela sva ponesrečenčevi ženi, da je
— varovana na vrvi — priplezala do nas in ji povedala,
kaj se je zgodilo. Poklicala sva še študente. Vsi skupaj
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smo, kolikor najbolj je bilo mogoče, povezali poško
dovano ramo in pritrdili roko čvrsto k telesu, se navezali
na'Vrvi in oblikovali nadaljnji reševalni pohod: Marijan
kot prvi plezalec naprej, za njim takoj, varovana na vrvi
žena, jaz ob ponesrečencu, zadaj in ob strani pa so
pomagali študentje. Kako prav nam je prišlo, da sem
tam poznal vsak kamen in vsak prehod! Zlezli smo
skozi kamine v grapo za »Gradom«. Po Zlatorogovih
policah smo jo večinoma kar »peš« ubrali v Slovensko
smer na »Šrango«, nato pa po Slovenski grapi navzgor
in skozi Prevčev izstop, kje nam je le del skalnih sko
kov povzročil nekaj drobnih težav. Razmeroma hitro
smo bili pod ledenikom ter čez Prag v Vratih. Prevoršek
se je odlično držal. Junaško je prenašal hude bolečine
in si sam krepko pomagal z zdravo roko in nogami,
tako da je bila moja podpora in varovanje bolj za var
nost kot pa za nadomestitev poškodovane roke. Iz Alja
ževega doma smo ga z avtom prepeljali v jeseniško
bolnišnico, kjer mu je moj dolgoletni planinski prijatelj
dr. Hafner — zares pod zdravniško anestezijo, ne pa
tako kot sva mu jo v steni dvakrat nestrokovno, laično
midva z Marijanom — naravnal roko.
Šele precej let pozneje sem se pri znamenitem pred
sedniku Mednarodne komisije za gorsko reševanje
(I.K.A.R.) in čudovitem švicarskem, pravzaprav retoromanskem, praktičnem zdravniku dr. Rudolfu Campellu, tej markantni osebnosti mednarodnega alpinizma,
gorskega reševanja in velikem učitelju prve pomoči,
naučil, da lahko tudi nezdravnik-reševalec brez ane
stezije naravna izpahnjen ramenski sklep, če posre
duje takoj neposredno po nesreči, ko ramenski sklep in
mišice še niso otečene. Ponesrečenec se uleže na
hrbet, reševalec ga prime za dlan poškodovane roke, z
nogo pa se mu upre v pazduho, roko v previdnem pa
krepkem potegu povleče k sebi in stisnjene dlani nekaj
krat obrne levo-desno, tako da jabolko (bunka) spet
skoči v skledico (čašico) sklepa. Tako sem nekoč
pozneje učinkovito pomagal narodnemu heroju Pepetu
Štadlerju, ko si je pri plavanju v Strunjanu ob preveč
silovitem kravlu izpahnil ramo. Publika, celo mednarod
na, ki se je takrat v obliki »firbcev« nabrala okrog pri
zorišča, si je očitno mislila, da ima pred seboj visokega
zdravniškega specialista! Nagradila je moje dejanje, v
katerega niti sam nisem preveč verjel, da se mi lahko
kdaj posreči, s ploskanjem. Pepe pa me še sedaj ved
no objame, kadar se srečava.
Škoda, da tega »trika« oziroma prijema takrat v steni z
Marijanom še nisva poznala. Sicer pa: potem pa ne bi
bilo čutarice in tega vendarle lepega spomina in prijet
ne zavesti, da smo lahko pomagali, kajti ob le nekoliko
manjši sreči in manj dobrohotnem naključju bi bilo tisti
dan v tisti mračni grapi Triglavske stene lahko tudi šest
mrličev!
40 LET POZNEJE
Po tistem se v gorah nismo več srečali, ker je Pre
voršek kmalu odšel v Ameriko.
Dogodek je bil brez dvoma take vrste, da bi sodil v fran
cosko knjigo: »La montagne n'a pas volu« (»Gora ni
hotela«, ki jo je v slovenščino prevedel dr. France
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Avčin, v kateri je z avtorjevim dovoljenjem dodal tudi
znameniti spomladanski smučarski skok Jožeta Po
gačnika z meglenega Triglavskega ledenika v Slo
vensko smer severne Stene).
V »Delu« je bil v prilogi »Znanje za razvoj« dne 8. 6.
1994 objavljen pogovor z dr. Dušanom Prevorškom,
ki že dolga leta živi in deluje v Združenih državah
Amerike. Obudil mi je spomin na 5. september 1954 v
steni.
Prevoršek je na področju polimerov svetovno upo
števan izumitelj in raziskovalec. Med drugim je v razgo
voru glede tega rekel tudi to: »V tujini... nimaš znan
cev, nimaš podpore, sam si in zavedaš se, da boš mo
ral delati vsaj dvakrat bolj kot domačini, če se hočeš
uveljaviti.
Prepričan sem, da na domačih tleh zaradi ugodnosti,
zaradi hribov in morja verjetno ne bi toliko dosegel.
Pogoj pa je seveda zdravje.«
In dalje: »Diplomiral sem sicer iz kemije, potem pa sem
se ukvarjal s fiziko — spektroskopijo, mehaniko itd.
Danes so moje področje znanstvene raziskave polimernih materialov, ki se delijo na umetna vlakna, kompozite, potem na materiale, odporne proti visokim tem
peraturam, kar je zelo pomemben del, najbolj pa sem
dejaven v tehniki, pa izboljševanju varnosti (angl. technologv of survival). Njen cilj so varnejši avtomobili, leta
la itd. To je moje ožje raziskovalno področje, na kate
rem sem verjetno najboljši na svetu.«
Pisal sem novinarju Tomažu Švaglju in ga prosil za
Prevorškov naslov. Po njegovem posredovanju sem
čez čas dobil sporočilo prof. dr. Sonje Malej-Kveder z
naslovom.
Pisal sem mu v ZDA:
»Ljubljana, julija 1984
Spoštovani gospod dr. Prevoršek!
Ponovno sem vzel v roke Vašo folklorno čutarico z
napisom v cirilici »Veseo je star i mlad, kad se bere vi
nograd« in »čuturica mila, da si mi uvek puna bila« in z
Vašim posvetilom »V spomin na severno steno 5. IX.
1954-M+D-P.«
Bliža se torej 40-letnica dogodka in doživljaja, ki se ga
pogosto spominjam.
Oglašam se Vam ob teh spominih in pred 40-letnico.
Žal je prijatelj dr. Marijan Brecelj že pred časom za
vedno odšel. V gore zaradi starosti (87 let) ne morem
več, pač pa po njih še vedno romam v svojih spominih.
Vesel sem, da ste v pogovoru z novinarjem omenili tudi
domače slovenske hribe in morje, čeprav Vas je Vaše
delo od njih ločilo.
Tako Vam torej ob 40-letnici sporočam svoje iskrene
želje, da bi zdravi in uspešni še dolgo uživali bogate
sadove svojega dela in ustvarjanja ter Vas prisrčno
pozdravljam!
Dr. Miha Potočnik«
Pa sem dobil prijazen in nadvse zanimiv odgovor, ki ga
z njegovim dovoljenjem v izvlečku objavljam. Med
drugim piše:
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»Hood River, Oregon, 28. 7. 1994
Spoštovani gospod dr. Potočnik,
Vaše pismo mi je bilo v največje veselje. Prekrasni so
spomini na čudež v gorah. Kljub velikim razdaljam so
naša življenja tesno povezana. Več ste prebrali o pla
ninskih nesrečah kot jaz, in naklonjeno naključje, ki je
moji ženi in meni rešilo življenje pred skoro štiridesetimi
leti v Nemški smeri, je verjetno tudi po Vašem mišljenju
edinstven dogodek. Še v posebno zadovoljstvo mi je,
da ste bili Vi v navezi pred mano, ko se je to zgodilo. Ne
morem si domisliti bolj zaslužnega alpinista in osebe za
to edinstveno vlogo.
Hribov nisem pozabil. Zaradi projektov in političnega
stanja sem malo hodil domov. Če pa sem že prišel,
sem ves čas preživel v hribih. In v veliko veselje mi je,
da mi prav sedaj zidajo sobo na kmetiji v Trenti s pogle
dom, ki Vam ga pošiljam na priloženi fotografiji (Bavški
Grintovec). Raj na zemlji. Nekaj Gorjupovih slik imam
in domačija z mojo bodočo sobo meji na njegov bivši
dom.
V poslovna potovanja sem, če je le nanesla prilika,
vključil izlete v hribe, včasih tudi na stroške gostitelja ali
vlade, ki me je povabila na strokovne konference. Tako
sem veliko hodil po škotskih hribih, manj pa po japon
skih, norveških, pa tudi v Franciji in Švici. Toda to so bili
v glavnem izleti.
Še to Vam moram povedati, da Vas večkrat citiram ob
prilikah, ki jih ne bi mogla predvideti. Pri znanstvenih
razpravah se zelo nerad spuščam v polemiko. Če pa le
moram narediti red in popraviti škodo, pa jim zelo vljud
no povem, kaj je prav in kaj narobe. Ko zaključim, pa
podzavestno pristavljam »pa brez zamere«. Ne vem,
kdaj sem s tem začel-mogoče pred desetimi leti.
Včasih me vprašajo, kaj to pomeni in me s tem spravijo
v zadrego. Kljub temu, da porabim cel stavek, da pre
vedeni Vaš citat, pa še ne zadenem pravega pomena.
V zadoščenje mi je, da sem bil pred enim tednom
obveščen, da je »National Association for Science,
Technologv and Societv« izbrala moje delo kot primer
dela znanstvenih raziskav, ki imajo vpliv na znanost,
tehnologijo in družbo. Štiriindvajset raziskav z vseh po
dročij izberejo vsakih deset let. Nagrado bom sprejel
24. 9. v VVashingtonu.
O tem Vam pišem, ker brez srečnega srečanja z Vami
in Vaše pomoči v triglavski steni pred štiridesetimi leti
tega dela in ostalih mojih del ne bi bilo.
Še vedno lazim v hribe, le tu so razdalje za moja leta in
zmožnosti v glavnem prevelike. Nobenih planinskih
koč ni in vse ture trajajo po dva ali tri dni, ob pogosti
spremembi vremena. V petdesetih odstotkih usahnem
pod vrhom, toda to me ne zmoti. Zaspim za eno uro,
potem pa se zadovoljen vrnem v taborišče. Kar je za
mene prijetno in razveseljivo, je to, da tu nimam spo
minov iz mladosti in se počutim kar mlad. V Sloveniji pa
je v tem oziru težje; tam se počutim kot starec in ne gre
mi v glavo, da včasih ni bilo naporno hoditi v hribe.
Kar se tiče mojih del in življenja, ste seveda moj
najpomembnejši sodelavec in oče za vsaj štirideset
vedrih let.
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Ob teh prijetnih mislih Vam tudi jaz želim zdravja in
sreče, in ko se drugo leto vrnem za nekaj mesecev v
Ljubljano, Te bom brez vabila poklical po telefonu, saj
se ožji sorodniki ne vikajo! Pa brez zamere!
S prisrčnimi pozdravi Vaš
Dušan Prevoršek«
In sem mu odgovoril:
»Ljubljana, 12. 8. 1994
Dragi Dušan!
Lepa hvala za prisrčno pismo in lepo knjižno darilo, ki
mi je obudilo spomine na Ameriko, ko sem bil dva
spomladanska meseca leta 1964 gost State Departmenta in takrat prekrižaril Združene države po dolgem
in počez. Prav v Oregonu nisem bil, čeprav sem o nje
govih lepotah in gorah veliko slišal, bral in občudoval
slike.
Dogodek in doživetje v Steni 5. septembra 1954 je bilo
brez dvoma edinstveno srečno naključje in enkratno
darilo usode.
Veseli me, da boš po napornem in trdem delu kmalu
lahko užival v naši edinstveni Trenti - pod varstvom

VESTNIK

spomenika dr. Juliusa Kugvja, ki sem mu ga leta
1953 odkril prav jaz. Tudi on mi je nekoč napisal nekaj
tako prisrčnih pisem, kakor je Tvoje. Če bo sreča mila
in spet prijazna, bi bil nadvse vesel, če se kdaj še
srečava! Morda prav v Trenti, ki bo zdaj dobila za
Baumbachom (»Zlatorog«), Kugvjem, župnikom
Abramom, Tumo, Bois de Chesnejem (Julijana), fo
tografom Jakom Čopom, Francetom Avčinom (»Kjer
tišina šepeta«) in še mnogimi drugimi častilci še enega
plemenitega, svetovno uveljavljenega moža!
Ob koncu iskreno čestitam k nagradi. Sicer pa se zelo
strinjam s Tvojim predlogom o tikanju in »žlahti«.
S prisrčnimi pozdravi in »brez zamere« ali tudi tako, kot
je rad rekel moj nepozabni prijatelj Joža Čop: Pa
Bohlonej k' smo prijatl!
Tvoj Miha«
Dr. Prevoršku, Slovencu, ki že dolga leta deluje in us
tvarja v tujini, ob znameniti nagradi lahko prisrčno
čestitamo !
Gora — naš Triglav — je bila zares prijazna z nami.

OCE IN SIN V NAJBOLJ ZAPUŠČENEM SLOVENSKEM GORSKEM PROSTRANSTVU

ZADNJA PLEZARIJA
MIHA POTOČNIK
Martuljkova skupina je zame že dolgo najintimnejši
kotiček naših gora, svetišče, ki ga nosiš v srcu. Če bi
kje iskal svoje zatočišče, kraj za meditiranje, bi ga iskal
prav tu, na robovih med Belim potokom in prostranstvi
pod Poncami in Špikom, kjer že tisočletja gospodari
narava sama.
Z očetom sva se že več let dogovarjala, da me popelje
na grebene Široke peči, ki s svojimi 2497 metri seže
višje od Špika. To je divji svet, kamor je oče leta 1928 v
družbi plezalskih tovarišev kot prvi človek stopil na zad
nji še nepreplezani vrh slovenskih Julijcev. Turo sva
večkrat odložila. Nekega poznega avgusta leta 1974,
ko so bile zvezde ravno prav postavljene, sva se v so
boto popoldne končno odpeljala iz Ljubljane. Skupaj
sva takrat dopolnila 99 let, oče 66 in jaz 33. Zanimivo
naključje — ali še kaj več?
SAMA V BIVAKU ZA AKOM
V Gozd Martuljku sva dolgo urejala težka nahrbtnika in
se obirala okoli avta. Že iz doline je bil v jasnem
popoldnevu prekrasen pogled na mogočno Martuljkovo
skupino s Špikom in Poncami, na levi pa krono za
ključuje Široka peč kot osamljen stražar pred četo voja
kov v ozadju. Svež vonj cvetoče preproge, ki se je raz
prostirala do gozda, z igrivim potokom v sredi naju je
vabil, da ostaneva kar v dolini.
Pot ob vodi do prvega slapa je kot sprehod v sanjah.
Odbleski vode v temačni soteski, blazine mahu po ste-

ni, skozi katere se pretakajo srebrne kaplje, bučanje
slapu in mavrica izpod modrine, bukove zavese, ki zdaj
prekrijejo sotesko in jo zožijo v drobno gaz... Daleč iz
daljave, iz Rajskih livad, se je slišalo ukanje in smeh,
srečala pa nisva vso pot nikogar.
Sonce se je že poslovilo, ko sva prispela do bivaka Za
Akom na vrhu gozdnate glave nad prodom z izvirom
potoka Martuljek.
Bila sva sama. Pred bivakom sva zakurila ogenj in
molče opazovala mogočne silhuete venca vrhov pred
seboj. Čudno, kako lahko tudi tišina poveže in zbliža
človeka! Spomini so oživeli. Oče se je vrnil 46 let nazaj,
med iste stene, kjer je opravil več prvenstvenih
vzponov: severna stena Široke peči, Frdamane police,
zahodna stena Široke peči, pa prečenje vseh grebenov
Široke peči, kar bova skupaj ponovila jutri.
Tudi sam sem živo podoživljal ta divji svet lepote, tve
ganja in preizkušanja svojih meja. Tudi mene so vezali
na ta kraj dragi spomini.
ZAKONSKA PUSTOLOVŠČINA
Pred desetimi leti sva z ženo prav tu že merila svoje
meje možnega. Za najino zapoznelo poročno potova
nje ob prvomajskih praznikih sva izkoristila kar gosto
ljubje tete Anice iz Belce in ga tam prijetno preživljala v
moji rojstni hiši. Za en dan sva se namenila smučat
prav sem Za Ak. Dan je bil prelep, le nekaj obiskoval
cev je poleg naju še smučalo na snežiščih pod Pon
cami. Popoldne se kot zadnja kar nisva mogla odločiti,
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da bi odšla v dolino. Meta je dala idejo, ki sem jo takoj
pograbil: ostaneva še en dan! Začarana od samote in
lepote sva razmišljala, kam lahko še prideva.
Sedela sva na produ ob studencu in zrla na grebene
pred seboj — na Vanežev rob.
»Kaj je na oni strani?« me je vprašala.
»Dolina Beli potok, za katero je oče pravil, daje najbolj
divja in neukrotljiva od vseh dolin Julijcev. Še nihče je
menda ni presmučal.«
Nekaj časa je bilo tiho.
»Ali se lahko pride čez greben?« je čez čas vprašala.
»Ne poznam poti,« sem pošteno odgovoril.
Spet molk.
»Po moje je skozi tistole grapo prehod, kaj misliš?«
spet reče čez dalj časa.
Spomnil sem se, da mi je oče nekoč razlagal, da je pre
hod možen — samo kje? Z očmi sva preiskala vsa
snežišča, grebene in grape Vaneževega roba in iskala
najugodnejšo pot. Ko sva jo izbrala, sva se pomirjeno
poslovila od amfiteatra, skrila smuči v grmovje ob po
toku ter se s snežišč vrnila do Rajskih livad na pol poti
nazaj.
Nikjer ni bilo žive duše — ostala sva sama v najlepši
naravi. V zapuščenem steljniku z nekaj listja sva si
našla kot za oba nahrbtnika in za prenočišče, nato pa
ob drobnem potočku (ali smo Potočniki ali ne!) sredi
travnika zakurila ogenj. Pogrela sva si vsak pol klo
base, pa kruh, da je bil kot svež, kar na leskovi palici.
Kako je teknilo! Hribi so že izginili v temi, zvezde pa so
migljale kot kresnice na nebu. Oglasil se je čuk, nato je
nekaj zašumelo v travi, pa sva se iz varnostnih raz
logov raje umaknila v kočo. Imela sva le velik dežni
plašč, v katerega sva se zavila in se zarila globoko v
listje. Ko se je kdo le malo premaknil, je zašumelo, kot
da je zunaj medved — no, pa sem bil samo jaz ali pa
Meta. Noč je bila tako zelo dolga in napeta, polna
»medvedov«!
Drugi jutro sva že ob zori vstala, slabo naspana, a
zidane volje ob prvem pogledu na lep dan in mogočne
hribe. Kot magnet so naju pritegnili in že sva korakala
nazaj Za Ak.
ZIMSKO PLEZANJE IN SMUČANJE
Sonce se je šele zbudilo, sneg je bil še trd, ko sva se
ozirala, kje naj začneva prehod čez strmi hrbet. Z vso
opremo sva se zagrizla v strm snežen plaz. V pancarjih
je sprva še kar šlo, nato pa je postajalo snežišče vedno
bolj strm lijak, kjer sem počasi sekal stopinje v strjen
sneg. Konice smuči na rami so se zadevale v strmino.
Spodaj sva zagledala dva smučarja, ki sta nama
razburjeno mahala. Naj se obrneva nazaj ali naj nada
ljujeva? Korajža velja — pa sva klesala naprej najine
stopinje.
Ustavila sva se sredi lijaka pred trimetrsko kamnito
skoraj navpično lusko. Od nabijanja stopinj se mi je od
lepil sprednji del gumijastega podplata. Naj tvegava še
kar naprej? Naj greva raje nazaj? Ozrla sva se po
strmini navzdol: kje pa, dol ne prideva živa! Z oporo
smuči sva nekako preplezala lusko in kmalu dosegla
Vanežev rob visoko nad uravnavo.
Je od tod sploh možen prehod na drugo stran, v Beli
potok? Prvič sva z višav ogledovala divji razoran svet
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Dva Miha in dva Potočnika, oče in sin, v najlepši, gorski naravi

pred nama, preprežen s številnimi skoki, greben pa je
bil navpično odsekan do prvega snežišča. Nazaj ne bi
več prišla, ker se je sneg v soncu začel vdirati in je
snežišče v lijaku postalo nevarno za plaz. Po skalah in
rušju sva nekaj časa iskala najprimernejše mesto, da
sestopiva. Kot najugodnejši je bil navpičen trimetrski
skok, ki se je končal v strmem snežišču. Odvrgla sva
smuči v rušje, nato pa še sama skočila. Srce sva imela
nekje v grlu. Med skokom še pomisliti nisem upal, da
se kdo ponesreči. Uspelo nama je.
Takoj pod steno grebena sva si končno zapela smuči in
se po hudi strmini v »firnu« začela spuščati po pro
stranstvih Belega potoka. Sem komaj kdaj zaide kak
lovec — čista divjina. Sneg pod smučmi je pršel po
nedotaknjenih pobočjih in od navala sreče sva skoraj
ponorela. Večkrat sva se morala ustaviti, da sva
poiskala prehode v nova prostranstva, ki so se kot na
filmu vrstila drugo za drugim.
V spodnjem delu doline je zmanjkalo snega in po
strmem gozdu brez poti sva telovadila prek spodjedenih usekov proti dolini. Pozno popoldne sva utruje
na prišla na travnike ob Savi. Ko sva se ozrla nazaj pro
ti Belemu potoku, sva lahko videla le gozdnat hrbet,
zadaj grebene vrhov, vmes pa so se povsem izgubila
— kar izginila — opojna bela prostranstva, kjer sva še
malo prej tako uživala. Kot da bi bil ves dan en sam
privid — od spodaj se ni videlo nič.
Ko sva se v poznem popoldanskem soncu napotila ob
Savi nazaj proti Belci, sva opazovala številne turiste, ki
so se sončili ali pekli meso na žaru. Za nama pa je bil
dan, poln doživetij in preizkušenj, ki sva ga preživljala
nedaleč stran v popolni divjini in samoti in ki ga pom
niva še po 30 letih. Kot pravi Anderl Heckmeier
»Doživetje je neminljiva last za vse življenje.«

VARNO OČETOVO VODSTVO
Spomini so še kar oživljali, a sva morala počivati, saj
naju je naslednji dan čakala dolga in naporna tura. Ra
zen lahkega vetra, ki je tiho zibal bukove veje okoli bi
vaka, ni bilo nobenega zvoka. Kako sproščujoče in
hkrati skrivnostno!
Drugo jutro me je oče zbudil navsezgodaj, še v jutra
njem mraku. Po hitrem zajtrku sva že hodila v nov, lep
dan. Del prtljage sva pustila v bivaku. Po levi strugi

PLANINSKI
hudournika sva kmalu dosegla rob pregrade ob steni.
Oče je zanesljivo vodil po brezpotju do navpičnega
skoka, kjer je bilo ravno dovolj oprimkov, da sva brez
posebnih težav splezala čez prvo oviro. Po več kot 45
letih, ko je zadnjič tu plezal, se je še spomnil ključnega
nevidnega oprimka na vrhu skoka, ki nama je olajšal
prehod. Kar ni mi šlo v glavo, da ima kdo tak spomin —
za vsak kamen v steni!
Po novih brezpotjih sva prišla v prostrano kotlino zadaj
za Široko pečjo — v »Amfiteater«. To je najbolj
zapuščeno prostranstvo v naših hribih, podobno
Mesečevi pokrajini: raztreščeni kamni, brez žive bilke,
kot grobišče velikanov. Sonce je že žgalo s polno moč
jo, grebeni pa so bili še vedno visoko nad nama.
Oče se je hitro odločil, po kateri smeri naj plezava
naprej. Izbral je desno pobočje, spodaj polno grušča, ki
se vedno bolj strmo dviguje proti zadnjim skalnatim
grebenom. Celotno pobočje je zelo krušljivo, tako da
sva kljub pazljivosti prožila kamenje in dobivala sprem
ljavo bobnov v svetu tišine. — Pravijo, da je svet tišine
pod vodo — pa to ne drži; tam vedno nekaj prasketa,
odmeva; tu gori je bil res pravi svet tišine, ki sva ga
zmotila le midva.
Navezana na vrv sva enakomerno hodila ali plezala po
krušljivem pobočju vedno višje proti soncu. »Ikarus je
bil za to kaznovan — kaj pa midva?« sem pomislil. Oče
je vodil tako varno, da sem se začudil, od kod nenado
ma črv dvoma.
Ko sem se oprijemal vročega kamenja, je nenadoma
šinila senca izza večjega kamna. »Kača!« sem se kar
stresel in trznil. Pa je bila le senca moje roke. Čudno,
kako se lahko sprošča fantazija. — Še nekaj raztežajev
in že sva priplezala na prvi turne grebena.
SKUPAJ NA NAJVIŠJEM VRHU
Široka peč je osamelec, s katerega je prelep razgled
na celotno Martuljkovo skupino, Karavanke s Kepo
proti vzhodu, na Julijce okoli Triglava na zahodu. Čez
vrhove so se že podili majhni oblački in ustvarili bogato
baročno sliko. Bilo je že poldne, naju pa je čakalo še
celotno prečenje številnih turncev po dolgem grebenu.
Gor in dol, kot po žagi, pa vedno malo višje, ker je
najvišji vrh na drugi strani.
Ko sva plezala po prvih turncih, so se pajčevine obla
kov zgostile. Padle so prve kaplje dežja, prišla je nova
jasnina, potem pa prava ploha. Zatekla sva se v razpo
ko s previsom. Čez četrt ure je dež ponehal, sonce je
spet pokukalo izza megle in pregnalo skrbi z vreme
nom. Fortis fortuna adiuvat — hrabrim pomaga sreča!
Oče je plezal prvi. Nezmotljivo se je spominjal vseh
prehodov. Večkrat sem zagrabil kakšen prijem, pa mi
je ostal v rokah, ali pa se je nevarno premaknila kar
cela skalnata luska. Nekje na sredini grebena se je oče
spustil po šodru tik nad navpično steno, da bi obšel zob
v turncu. »Dobro varuj, tu je nevarno!« mi je zaklical od
daleč. Stal sem na ozkem grebenu, brez prave opore,
in sam komaj lovil ravnotežje. Tedaj sem polno začutil,
kako sva izpostavljena, privezana drug na drugega, na
življenje ali smrt, saj napaka enega pomeni konec za
oba. »Če očetu spodrsne, ali naj se vržem na drugo
stran grebena, da bova vsaj obvisela, čeprav vsak na
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svoji strani grebena?« sem pomislil. Težko bi s tega
mesta zadržal padec. »In kaj potem, če oba res obvisiva?« sem vrtal v mislih naprej. »Je to sploh rešitev?«
»Vse v redu, pridi, varujem te!« je zavpil od daleč oče.
»Že prihajam!« — Vedel sem: dokler sva na isti vrvi, se
mi ne more nič zgoditi. Prej sem se ustrašil svoje ne
moči, očetu pa sem povsem zaupal.
Zgodaj popoldne, sredi sonca, sva priplezala na enega
od zadnjih turncev v verigi — na najvišji vrh. Prigriznila
sva, jezik se je spet razvezal. Koder sva se ozrla, so se
dvigali vrhovi; skale so kipele iz bujnih gozdov. Svet je
bil prvobiten, kot pred tisoč ali deset tisoč leti. Oče se je
zastrmel proti Triglavu in utihnil. Prešinilo me je: »Je to
zadnjič? Se je oče prišel poslovit?«
PO 13-URNEM PLEZANJU V BIVAKU
Sestopala sva hitro. Tura je trajala že deset ur, pa sva
bila še vedno na grebenih. Pred drugim lijakom še pre
cej pred Dovškim Križem sva se ustavila, si navezala
dereze in se s pomočjo cepinov previdno začela spu
ščati po strmem ledenem žlebu v dolino. Spodaj se ni
videlo, kam se žleb prevesi — v steno ali v naraven
prehod. Sneg je bil tako leden, da celo dereza včasih
ni takoj prijela. Bil sem že utrujen, pa tega očetu ne bi
priznal. Če zmore on, še enkrat starejši, tudi zame ni
težko. Tako je volja pomagala premagovati vse
napore.
Še malo, pa sva bila na strmih prodiščih pod steno in
ledom. Potrebno je bilo še paziti, vendar glavno je bilo
za nama. Postal sem razigran, neprevidno stopil... pa
se spet ujel štiri metre nižje. Gori na grebenih bi to
pomenilo 500 metrov nižje — najbrž za oba.
Ob bivaku, po 13-urnem plezanju, sva si privoščila ma
lico in še enkrat podoživela najih skupni dan. Oba sva
vedela: to je bila očetova in moja zadnja skupna pleza
nja.
Pride čas odločitve, ko se posloviš od tistega, kar ti je v
življenju največ pomenilo. Prav ta trenutek je to doživ
ljal oče. Francoski pregovor pravi: »Chaque partir est
un peu mourir«, kar pomeni: »Vsako slovo je delček
umiranja.«
Vesel sem, da sem bil tedaj ob njem.

Dva metra nižji Everest
Vsake toliko časa geografi in drugi naravoslovci ugotovijo, da
merski podatki posebno za višine gora niso povsem natančni,
čeprav so nekatere gorske vrhove merili že kdo ve kolikokrat.
Seveda je v ospredju takih pozornosti vedno vrh, ki je v svoji
okolici najvišji ali najmarkantnejši, še posebno pa to velja za
najvišjo goro sveta, ki so jo doslej že večkrat natančno merili, pa
vedno znova ugotovijo, da še ni dovolj natančno izmerjena.
Znanstvena odprava, ki sta jo vodila Benoit Chamoux in Agostino
Da Polenza, se je nazadnje odpravila pod najvišjo goro sveta, da
bi z natančnostjo plus ali minus 39 centimetrov izmerila višino
njegovega temena. Najnovejša višina Mount Everesta, ki Jo Je
aprila 1993 izmeril Ardito Desio, je zdaj uradno 8846,10 metra, se
pravi 2,03 metra manj od predzadnjega merjenja iz leta 1974, ko
so Čomolungmi namerili višino 8848,13 metra.
Nazadnje so višino Everesta hkrati merili »klasično«, in v ta na
men pred tem odnesli na vrh gore posebno prizmo rdeče barve,
ki so jo merilci videli, poleg tega pa še po sistemu GPS (Global
Position Svstem), s pomočjo satelita torej.

73

PLANINSKI

VESTNIK

^

H

M

H

^

^

^

M

I

POGOVOR PLANINSKEGA VESTNIKA Z GREGORJEM KLANČNIKOM

TRIČETRT STOLETJA Z GORAMI
Rodil se je pred začetkom prve svetovne vojne, torej še
v časih cesarja Franca Jožefa, v Mojstrani, v krstni list
so mu zapisali datum rojstva 7. november 1913:
gorniška korenina Gregor Klančnik, predsednik naj
večjega slovenskega planinskega društva Ljubljana
Matica, je bil predlansko pozno jesen star 80 let, pa ga
ni to niti najmanj motilo in je prisostvoval lanskemu je
senskemu »vrhu na vrhu« ter v imenu »svojega« pla
ninskega društva, ki skrbi tudi za Aljažev stolp na vrhu
Triglava, podpisal novo pogodbo o zavarovanju in patronatu nad tem malone sto let starim slovenskim kul
turnim spomenikom na najvišji točki države.
O svoji mladosti je za Planinski vestnik povedal: »V
rani mladosti sem doživljal prvo svetovno vojno,
mešanico narodnosti avstrijske vojske, ki je utrjevala
drugo frontno linijo soške fronte, lačne italijanske ujet
nike in gnečo v naši domači hiši. Prihod srbskih voja
kov sem doživljal kot pravo rešitev dolgotrajne more in
sem v osnovno šolo na Dovjem vstopil v že osvobojeni
domovini.

Gregor
Klančnik

Bližina visokih gora mi je narekovala življenjsko usme
ritev. Mežaklja, kjer smo imeli svoj rovt, me je prva
pritegnila. Prvič me je oče nesel v nahrbtniku, pozneje
Mojstrana. V naši občini Dovje-Mojstrana, ki jo je od
pa je ta gora postala moje vežbališče, s katerega sem
leta 1921 kot župan vodil moj oče, je pomembno vlogo
občudoval mogočnost Triglavskega pogorja.
igralo Slovensko planinsko društvo, ki je bilo organiza
Vrh Triglava sem prvič dosegel 15. avgusta 1926 v
tor izgradnje večine prvih slovenskih triglavskih po
zgodnjih jutranjih urah. Na predvečer smo se z bratom
stojank. Domačini smo imeli prednost v postojankah na
in sosedom ob 9. uri odpravili od doma z željo, da bi
območju naše občine; imeli smo brezplačno prenoče
zjutraj s Triglava videli morje. Bilo je jasno, morje pa
vanje. To je bil razlog, da nam članstvo v SPD in v Skali
smo si bolj predstavljali kot ga videli. Popoldne smo se
ni bilo nujno.«
vrnili domov. Prvi obisk Triglava je trajal samo 18 ur, a
Ali je mogoče primerjati razmerja med Slovenskim
dovolj, da me je pridobil za celo življenje.
planinskim društvom (SPD) in takratnimi podružnicami
Nadaljeval sem z obiski gora, zanimivo pa je, da mi je
ter med sedanjo Planinsko zvezo Slovenije (PZS) in
pri tem največ pomagal Sokol. Ta je poleg telovadbe
planinskimi društvi?
vključeval tudi planinstvo in smučarska tekmovanja. Že
»Po ustanovitvi SPD 27. februarja 1893 so se po Slo
kot otrok sem torej pripadal pomembni kombinaciji
veniji ustanavljale podružnice, v Ljubljani pa je poleg
telesne kulture: poleti hoja v gore, pozimi smučarski tek
Osrednjega odbora, ki je spodbujal aktivnosti po
in skoki, vse skupaj pa obogateno s telovadbo.
družnic, obstajalo tudi Osrednje društvo SPD, pred
Velikokrat sem se podal na Triglav, od leta 1930 pa
hodnik PD Ljubljana-Matica, ki je uresničevalo gradnje
obvezno preko Stene. Pred drugo svetovno vojno smo
in oskrbovanja postojank in poti. Osrednje društvo je
redno obiskovali tudi Zahodne Julijce. Bili so dosegljivi
imelo premožno ljubljansko bazo, zato so bile druge
s kolesom in bili so v inozemstvu. Nikoli nisem zapo
podružnice nevoščljive. Postopek pretvarjanja Osred
stavljal drugih gora in redki so slovenski vrhovi preko
njega društva v Ljubljansko podružnico SPD pa je trajal
2000 metrov, na katere nisem stopil že pred drugo
do leta 1937, torej skoraj do začetka druge svetovne
svetovno vojno in po njej.«
vojne, po kateri se je SPD preoblikovala v PZS.
PD Ljubljana-Matica je bilo od začetka organiziranega
Po osvoboditvi, leta 1945, so se pogoji za razvoj pla
planinstva v Sloveniji priča planinskih dogajanj pri nas,
ninstva bistveno izboljšali, nastala so planinska društva
vi osebno pa kakšnega tričetrt stoletja. Spomnite se v vseh predelih Slovenije, ki so se povezala v svojo
nekaterih prelomnih dogodkov iz te svoje in splošne zvezo, PZS. Vse planinske postojanke in nepremičnine
planinske zgodovine!
so bile vknjižene na PZS, društva pa so jih dobila samo
»Zanimivo je: pred drugo svetovno vojno sem bil reden v oskrbovanje. Pod SPD je bil lastnik in oskrbovalec
isti, pod PZS pa sta lastnik in oskrbovalec postojanke
gornik in plezalec, pa vendar nisem bil član planinskih
različna, kar je vir spora.«
organizacij, pač pa Smučarskega društva Dovje74
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Kakšna so vaša mnenja o množičnosti in elitnosti v
planinski organizaciji?
»Planinarjenje je telesno kulturna zvrst, ki se lahko goji
od rane mladosti do pozne starosti. Starši, ki svoje
otroke vodijo v gore in jim vcepijo potrebo po gorskem
svetu, jih obogatijo za vse življenje. Če si želimo
vsakega mladinca, da bi se vključil med planince, si
želimo tudi množičnosti. Sam sem v Slovenskih
železarnah vpeljal štiri letne izlete v slovenske hribe, v
Julijce, Kamniške in Savinjske Alpe, Karavanke in na
druge vrhove. Z organiziranimi pohodi so mnogi stopili
na vrhove, ki jih sicer nikoli ne bi dosegli. To pomeni,
da organizirane pohode v gore odobravam.
To pa ne pomeni, da sem proti vrhunskim dosežkom
alpinistov in športnih plezalcev. Tudi pri PD LjubljanaMatica poleg rekreativnega planinstva podpiramo delo
vanje odseka alpinistov in plezalcev. Le pri razmerju po
rabljenih sredstev doma in v tujini bi morali obiski
domačih sten in vrhov ponovno dobiti primerno veljavo.«
Triglav je poletne in jesenske mesece že dolgo odlično
obiskovana romarska pot predvsem Slovencev.
Povejte svoje mnenje o teh romanjih ter o pohodih stotnij in najrazličnejših vrhov na ta vrh!
»Triglav je najvišji vrh in simbol Slovenije. Tega prven
stva mu ni mogoče vzeti. Tudi želje večine Slovencev,
vsaj enkrat stopiti k Aljaževemu stolpu, ni možno
zadušiti, možno pa je planince uspešneje usmerjati na
obiske drugih slovenskih vrhov. Zavedati pa se je po
trebno tega, da naše vrhove nad 2000 metrov obiskuje
mo v glavnem samo tri mesece in da devet mesecev
več ali manj samevajo. Podaljševanje sezone obisko
vanja gora bi bilo zato zaželeno.
Poseben problem na Slovenskem pa je vera, da je šnops
koristen pri planinarjenju. Te vcepljene zmote bi se morali
znebiti. Sam sem letno opravil po 40 in več višinskih kilo
metrov vzponov, vedno brez alkoholnih pijač.«
V Zahodnih Alpah in še kje so na visokih gorskih
vrhovih običajna najrazličnejšja znamenja, najpogoste
je križi. Pred drugo svetovno vojno so stala tudi na
nekaterih slovenskih gorskih vrhovih, po vojni so jih
»odpravili«, zdaj jih ponekod spet postavljajo. Kaj
menite o različnih vrstah znamenj na naših gorskih
vrhovih?
»Različna znamenja na gorske vrhove ne spadajo. To
pa ne pomeni, da je potrebno podirati tista, ki jih je dala
preteklost. To v prvi vrsti velja za Aljažev stolp, ki bo 7.
avgusta slavil že svojo stoletnico. Tudi križ na Škrlatici,
ki je brez potrebe končal v severni grapi tega našega
podprvaka, bi brez škode lahko vrnili na prvotno mesto.
Novih znamenj po slovenskih vrhovih pa ne bi smeli
postavljati.«
Kako se bodo po vašem mnenju končali sedanji včasih
kar ostri pogovori med nekaterimi planinskimi društvi in
PZS, ki se v glavnem tičejo lastnine in do katerih je
prišlo po zadnjih političnih in družbenih spremembah
pri nas?
»Vprašanja lastništva planinskih postojank in drugih
planinskih nepremičnin nimajo nobene zveze z dena
cionalizacijo, niti s privatizacijo. Brez ustvarjanja in
kapitala pretvarjati družbeno lastnino v privatno imovi-
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Dva predsednika nekdanjih prvih dveh podružnic SPD, Ljubljane in
Kamnika, Gregor Klančnik in Slavko Rajh 19. novembra 1993 na
slavnostni akademiji ob 100-letnici PD Kamnik

Gregor Klančnik in direktorica Zavarovalnice Triglav Nada Klemenčič 1. oktobra 1994 pri Aljaževem stolpu na Triglavu

no se v planinstvu ne sme pojaviti. Drugo pa je uskla
ditev lastništva postojank z organizacijo, ki jih oskrbuje
in upravlja. To so planinska društva. Vodstvo PZS se
ne bo moglo dolgo tolažiti, da je njegova avtoriteta v
lastništvu postojank. PZS mora skrbeti za skladno de
lovanje društev, za učinkovito zastopstvo planinstva pri
organih oblasti in v republiški športni organizaciji. Dis
tanciranje od enotne športne organizacije, Olimpij
skega komiteja in združenja športnih zvez Slovenije, je
spodrsljaj, ki se PZS ne bi smel dogoditi. Vse pa je po
pravljivo.«
Čemu dati v sedanji planinski organiziranosti prednost:
gospodarstvu, plezalstvu, izletništvu ali nemara celo
kulturi?
»Temeljna naloga vsakega planinskega društva je skrb
za razvoj planinstva, zato mora za to aktivnost imeti
odseke. Tudi planinskega gospodarstva društva ne
smejo dati iz rok, če hočejo, da strehe postojank ne
bodo puščale. Kultura je spremljevalka planinstva.
Tako kot je v preteklosti planinstvo prispevalo pomem
ben delež pri utrjevanju in razvoju slovenstva, mora
tudi v prihodnosti dajati svoj prispevek slovenski litera
turi in umetnosti. To vlogo neposredno opravlja tudi
Planinski vestnik.«
M.R.
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GORNIŠKA LETNA INVENTURA, KI SE VEDNO IZIDE Z DOBIČKOM

TOD, TOD SEM HODIL...
MARJAN BRADEŠKO
Noč v letalu nekje nad Armenijo. Večina od tristotih pot
nikov ob enakomernem zvoku motorjev mirno spi...
Spodaj, nekoliko levo, se zabliska. Znova. In znova.
Včasih se razsvetli celotno gorovje, divja zakavkaška
pobočja, drugič le hitro sikne. Ne, ni nevihta. Vojna je.
— Moj dan nenadoma postane spet ves zmeden, brez
cilja in brez poti... Pa zopet poln nekega zagona, želje
spreminjati ta blodni svet. Nihanje, kot nihajo gore in
doline, spreminjanja, kot se spreminja svet okoli nas.
Vse bolj in vse hitreje — in ostajajo le še trenutki, ko se
oko bežno uzre v brezkončno daljavo, ko skozi mrč
posije ožarjen vrh, ko začutiš sled spomina in si nena
doma zopet na poti. »Tod, tod sem že hodil!« vzklikneš
vzhičeno, tu sem preživljal svoje srečne urice, tu sem
poln volje šel lepšemu dnevu naproti. Kot kaže, me je
prehitela noč.
Mračen začetek leta. Po več mesecih neprekinjenega
dela sem spet povsem v vznožju gore — začenjam vse
znova. Vlažen februarski Krim, prvi telohi nad Iško, in
zatem srečanje z burjo na Nanosu, doživetje najmoč
nejših sunkov, kar sem jih doslej občutil. Ko se mi veter
upre v hrbet in se mu zoperstavim z vso silo, me zadrsa
po zmrznjeni zemlji naprej v bežečo meglo. Strah me je
bilo, resnično strah.
Marec je že in družinsko spoznavamo svet, ki nas že
od nekdaj skrivnostno privlači. Iz soteske Belce po
lovski stezi rinemo v kamnite robove Trnovskega goz
da. Tako fantastične, da se že po štirinajstih dneh, po
obisku ribniške Male gore, kjer okusimo prvi dih pomla
di, spet vračamo semkaj. Kar po strugi jo urežemo gor
na Hudo polje. Proti popoldnevu nas izpod v meglo
zavitega Poslušanja napotijo v zavetje toplega doma le
nekoliko preveč očitni medvedji sledovi v novem
snegu.
Veter, ki je odpihnil planiške smučarske polete, tudi
mene premetava po trdo zmrznjenem snegu v kotlu
pod Kriško steno. Kljub vsemu nekako pridrsam v Krni
co, še v ranem dopoldnevu. Krošnje smrek pod Mi
hovim domom me bučno pozdravljajo. V nedeljo gremo
v mirnejše kraje, nad Kolpsko dolino, kjer pa na Krokar
ju, med starodavnimi bukvami in mogočnimi padlimi
debli, ni kaj dosti mirneje. Pomladni veter je tokrat
pošteno zavel.
Po lepi smuki s Kotovega sedla naslednji petek zvečer
precej klavrno končam nekje nad Lepeno, v megli, do
pasu v vlažni brozgi in brez najmanjšega upanja, da bi
se prebil do zimske sobe pri Krnskih jezerih. Samo ena
pot je in dobro, da je — brez kančka slabe volje se
vračam v varno zavetje doline. V temni noči živo oživijo
spomini na dni, ko so pred osemdesetimi leti tu v
prazno trpeli in krvaveli mnogi možje in mladeniči, polni
moči in želje po lepoti in toplini. Ne eni ne drugi niso
hoteli tega — tisti, ki so jih pognali sem, so sedeli na
varnem v velikih mestih.
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Sence se daljšajo — jesenski Prisank in Razor
Foto: Marjan Bradeško

Aprila se v grapah najlepše bleščijo tolmuni in pršeče
kaplje ob igrivih slapovih. Vipavska Bela, Govšek,
Klavžarica, Poličanka, Kostanjevec, Driselpoh, Poliška
grapa... Prvo zelenje, kalužnice, mastnice in marjetičastolistne nebine, vlažne, nevarne stene, ozki gamsji
prehodi, pritajen strah in pričakovanje, kaj bo za
naslednjim robom — le še gladke plošče ali znova ne
pričakovan prehod. Ostaja šum vode, bučanje sla
pov... in množica še neobiskanih grap.
Majsko jutro, ko telo stresajo neznane sile in ga ženejo
z močjo, ki prihaja od bogve kje. Turkovo planino
zapuščam še v mraku in že ob devetih v prelestnem
soncu malicam na Begunjskem vrhu. Mehko nagubano
belo pokrivalo odeva planjavo pod menoj, le Staničeva
koča je temna pika na širni belini. Zamolklo modro
nebo izgineva v brezkončnost. Smuči zahrustajo prvič,
podrsajo v nov zavoj in v nogah je spet dober občutek.
Za Cmirom me sicer ne držijo najbolje, pa vendarle se
preborijo skozi napihane klože in uspešno poiščejo
najdaljši snežni jezik, ki se zapelje noter med ruševje.
Martuljške gore na nasprotnem bregu so kot dobri, stari
prijatelji.
Malo sem smučal, pa vendarle neizmerno zadovoljen
naslednji teden za letos pospravljam že nekoliko uma
zane smuči v grapi pod Upnico. Gor iz zatrepa Velike
Dnine sem se pripeljal po imenitnem snegu in se med
navaljenimi skalami prigoljufal res karseda nizko.
Splačalo se je na vrhu Ponce čakati poldrugo uro, da je
sonce ogrelo najbolj strm del. Velike nagubane opasti
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so mi delale družbo, ko sem se oziral v senčno dno Za
Akom in opazoval pikice, ki so lezle po Jugovi grapi.
Poletje je že in strele parajo nebo nad Rezijo. Nad
Žrdjo se divje podijo oblaki in travna pobočja vlečejo
vase ognjene zublje. Proti večeru z Mojco v neskončni
vlagi prideva do bivaka. Slabo spiva. Šele jutro da
odrešitev — hladen, suh vetrič se podrsava s sedla
Med Baban. Že ob sedmih zreva z Babe tja čez, v kam
nito morje Kanina. Nekaj strmih travnatih prehodov,
nekaj koz, ki so prepričane, da je trava na drugi strani
boljša, pa cvetne preproge in mogočni košutniki... cela
pot do Skutnika v svežem poletnem dopoldnevu prijet
no dene duši. V vročem opoldnevu srkava močno kavo
pri Klenovih, pod planino Kot, in se z gospodarjem
ozirava v strmine Laške Planje, kjer rastejo »ta ruše
rože«.
Julija je konec in vreme je naravnost čudovito — nobe
nih oblakov in vlage. Z Urško prespiva v Krnici, potem
pa se v ranem jutru, ko se na macesnih še bleščijo
kapljice rose, že bližava Kriški steni. Senca je za otroke
na poletni turi pravi blagoslov, in tu je je več kot dovolj.
Čez steno se naveževa, na vrhu pa si privoščiva bla
godejen počitek in pošteno malico.
Naslednje jutro nama kozorogi pripravijo imenitne
predstave, najbolje pa je, ko se največji od vseh z
rogovi umetelno popraska po stegnu. Z vrha Stenarja
pomahava v pozdrav Triglavu, potem pa se v vročem
dopoldnevu spuščava ob Belem potoku v Zadnjico.
Globoko spodaj se ob drobnem potočku osveživa.
Užijeva mir in biserno svetlobo pršečih kapljic. Preko
gladkih trebušastih skal se podrsavajo curki, ko pa od
nekod priteče še martinček, je doživetje popolno. V do-

Komisija za lastninjenje
Potem ko je zadnja skupščina Planinske zveze Slo
venije ustanovila novo komisijo slovenske krovne
planinske organizacije, Komisijo za lastninjenje, se
je ta lanskega 12. decembra sestala v Ljubljani,
prisotni člani (Rudi Rauch, Tone Poljšak, Jože lic
in Lojze Cuznar, sestanku sta prisostvovala tudi
sklicatelj, predsednik PZS Andrej Brvar in strokov
ni sodelavec PZS Danilo Sbrizaj) pa so za pred
sednika izvolili Rudija Raucha.
Sklicatelj je v uvodu obrazložil svoje poglede na de
lovanje te komisije, ki je v svojem delu popolnoma
avtonomna, in povedal, da se ne strinja s splošno
formulacijo do vprašanja lastninjenja, ki sojo načela
nekatera društva, saj je po podatkih v lasti PZS 42
planinskih postojank, ki jih je PZS podedovala od
SPD, z njimi pa upravljajo planinska društva. Po
njegovem prepričanju je vsekakor upoštevanja
vredno vlaganje planinskih društev v te postojanke,
vendar ne bi smeli zanemariti niti posrednih in
neposrednih vlaganj PZS. Kot je dejal predsednik
Brvar, je vsekakor bistveno večja varnost pre
moženja, če je vpisano na PZS, kot pa če je v lasti
planinskih društev, kar se je doslej izkazalo že v
nekaj primerih.
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lini je še bolj vroče in čutaro si kar podajava — dve iz
prazniva do ceste na Vršič. Kmalu ustaviva prijazno
dekle in fanta, ki naju prepeljeta na drugo stra. Sončen
poletni dan zapiše turo globoko v spomin.
So tudi drugačni dnevi. Če smo se pred štirinajstimi
dnevi potili na Kozjem vrhu in uživali v senci staro
davnih lip na planini Robca, se včeraj ozirali v prve
oblake na Košutnici, moramo danes krepko teči s kam
nitega grebena Stegovnika nazaj na gozdnato Močnikovo sedlo. Pošteno ropota nekje za Stolom, ko pa
prvič strese tudi pobočja Košute, se pot že nagiba v
Dol. Nevihta celo toliko počaka, da naberem še nekaj
dobre misli in plahtice za čase, ko ne bomo tako zdravi
kot danes.
Dopoldanske ali popoldanske ure so sicer hitre, vendar
včasih pustijo v spominu še trdnejšo sled. Grebeni od
Viševnika do Vernarja so posejani s cvetjem in polni
miru, ko si le nekaj metrov nižje množice glasno dajejo
poguma za končni naskok na »očakov kranjskih siv'ga
poglavarja«. Podobno je z lovsko potjo na Kalško goro
— le gamsi, turške preobjede in zapoznele borovnice.
Večer me v močnem vetru ujame na Kokrskem sedlu.
Tudi množice onemijo, ko se z umitega neba razlije rumeno-oranžna luč zahoda po Grintovčevih vesinah.
Ko se z Mangarta vračamo v gosjem redu na sedlo,
enostavno zavijem s poti na »železno pot« (Via ferrata)
čez steno. Pa nisem nič na boljšem, saj srečanja, viseč
na jeklenicah, ko ti pod rokami lezejo tisti, ki hočejo gor,
niso prav posebej udobna.
Še nekaj lepih tur je, potem pa me že pozdravi prvi
sneg. Na Kepi ga je ravno dovolj, da bi se lahko dobro
Kot je dejal, je razvidno iz nekaterih pogovorov s
planinskimi društvi, ki so že poslala vloge, da druš
tva stoodstotno ne vztrajajo pri svojih zahtevah,
prav tako pa tudi ne PZS. Primere bo treba po nje
govem mnenju reševati vsakega posebej, na vsak
način pa bo treba obdržati nadzor nad zemljo ob
upoštevanju dejstva, da je PZS dedič SPD. Vodilo
dela komisije, je dejal, mora biti zaščita planinske
lastnine, saj PZS niso samo društva s postojanka
mi, ampak vseh 190 slovenskih planinskih društev.
Zatem je Danilo Sbrizaj člane komisije seznanil z
vlogami, ki so jih Zvezi poslala planinska društva
Celje, Impol, Maribor Matica, Ljubljana Matica in
Kamnik. Pri dveh vlogah, pri tistih, ki sta ju poslala
PD Ljubljana Matica in Kamnik, PZS ni lastnik,
ampak imetnik uporabne pravice.
V razpravi so sodelovali vsi prisotni, sprejeta pa so
bila stališča, da mora komisija predvsem skrbeti za
zaščito lastnine PZS in planinskih društev, pred
vsem še pri kočah, kjer Planinska zveza ali planin
sko društvo v zemljiški knjigi nista vpisana kot last
nik.
Sicer pa sta lani Danilo Sbrizaj in Jože lic že pregle
dovala zemljiške knjige, seveda predvsem tiste
strani, kjer so vpisane sporne parcele, in te zadeve
zelo dobro poznata.
Komisija za lastninjenje se bo odslej redno sestajala.
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kepal. Pa je tako samotno, da so moje stopinje edine in
prve, ki so gor prišle preko Jepce. Macesni dobivajo
prvi rumeni nadih. Ovčice na nebu izpuhtijo in zašije
prelesten dan — skozi rdeče listje bukev se blešči bela
kupola. Korak se ustavi, pred objektivom se znajde še
orumenela trava — in trenutek je ujet.
Dvodnevno potikanje preko Debelega vrha do Prehodavcev in nazaj čez Vogle do Pršivca je pot, na kateri
sem zopet del gore. Nisem bežen popotnik — sprejet
sem v popolnosti. Zeleno dno Laza, jutranje meglice
nad Bohinjem, poprhani Vršaki, hladna mesečna noč
pred bivakom na Prehodavcih (preveč ljudi je danes
zvabila gora). In pražnje nedeljsko odeti macesni nad
Dednim poljem, ko pod rumenimi krošnjami pozabljaš
na pot. Je le neizmerna toplina jesenskih barv in
medlega sonca, ki počasi izgublja moč.
Petkov večer, sredi decembra. V kapelici pri Savici
bega rdeča svetloba preko Marijinega obraza in po
stropu. Hladno in tiho je, ravnokar je vzšel mesec. Pot
do Komne mine mimogrede, saj noge hodijo tudi, ko so
misli povsem drugje. In v takšni noči ima misel prosto
pot. Obzorja so brezkončna tudi naslednji dan, ko se
potikava okrog Peskov — ko v opoldanski svetlobi
trepetajo biseri mehko nagubane snežne odeje pod
spomenikom neizživete ljubezni, ki jo je pred osem
desetimi leti pokončala vojna, ko v ugašajočem večeru
rjavijo goli bukovi gozdovi nad Pologom, ko se v
večernem mraku leno_ vije dim nad kočo pri Krnskih
jezerih. V snegu pod Šmohorjem najdem prelepo macesnovo grčo, ki bo letos krasila naše jaslice — še prej
pa bo nekaj ur krepko težila moja ramena. Noč se kar
preveč vleče s potjo na Bogatinsko sedlo — šele ko se
preko prebije velikanska bleda krogla in razlije hladno
luč po snežni belini, korak spet dobro steče. Večer se
je že prevesil v noč, ko zmotiva mir v dolini. Svečka v
kapelici trepeta kot sinoči. Srce je enkrat spet našlo
svoj mir.
In je nocojšnji večer, Silvestrovo. Pesem zvonov iz
enajstih cerkva, posejanih po okoliških vrhovih, senožetih in dolinah, prinaša mir drugega svetega
večera. Mrak je in vlažen sneg leži v severnih pobočjih.
Na bližnji smreki se oglaša sova. Na jugu se preko
neba vleče v mračnih barvah belo siv pas oblakov, ka
terega rob na trenutke še dobi oranžni nadih. Pred njim
na slemenu edina luč — obsijana korenska cerkev.
Oznanjam vam veliko luč, luč, ki je za vse ljudi. Davno
sporočilo nenadoma zaživi v vsej globoki lepoti.
Dolgo je že, ko se je poslovilo sonce in v vse doline se
je že zavlekla megla. Beli zalivi rahlo pljuskajo v strma
pobočja. Daleč nad Ljubljano v bleščavi novoletnega
pričakovanja žari meglena kupola — dovolj prosojna je,
da skoznjo zbeži nekaj luči. Tu, pred cerkvico, je mir,
še sapice so utihnile. Južno vreme je v osojah pobralo
skoraj ves sneg, tako da luči raztresenih črnovrških
kmetij mežikajo s povsem temnih robov. Čas se je
ustavil, morda prvič, zagotovo pa zadnjič v tem letu.
Sprehajam se okrog cerkvice — samotna in temna je,
gluhi zvonovi in temen oltar, nobene svečke. Pa vendar
— že s tem, da je tu, sredi oddaljenega zvonjenja, sredi
najlepšega večera, v popolnem miru, poje najlepšo
hvalnico stvarstvu in prinaša mir. Mir, ki ga išče svet,
mir, ki ga iščeš ti, mir, ki ga iščem jaz. Ni več hrepene
nje tisto, ki me žene na pot, zdaj je to potreba po miru.
Našli ga bomo, saj je bilo veselje oznanjeno za vse ljudi.
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Mednarodno srečanje članic UIAA
v Benasgueju v Španiji
Med 25. in 27. novembrom 1994 sem se kot pred
stavnik PZS udeležil mednarodnega srečanja Komisije
za alpinizem pri UIAA. Srečanje, ki je bilo organizirano
zaradi medsebojnih dogovorov o poenotenju standar
dov za vodnike, je bilo v idilični pirenejski gorski vasici
Benasque. Udeležilo se ga je 39 predstavnikov iz 16
gorniških zvez. Na dnevnem redu so bile naslednje
teme: seznanitev s kriteriji oziroma standardi za izo
braževanje poklicnih vodnikov in inštruktorjev, izdaja
mednarodnih licenc za vse vodnike in inštruktorje, ki iz
polnjujejo pogoje, in pregled dosedanjega stanja na
področju vodništva v posameznih državah.
Predstavniki zvez smo najprej podali poročilo o poteku
izobraževanja za vodnike in inštruktorje doma. Pri tem
smo primerjali lokalno stanje z normativi UIAA, ki zaje
majo štiri kategorije: vodnik za hojo po gorah, vodnik in
inštruktor plezanja v skali, vodnik za visokogorje in
vodnik za turno smučanje. Le v redkih državah (na
primer Francija, Švica, Italija, Nemčija) poteka izo
braževanje vseh štirih kategorij v skladu s standardi ali
jih celo presega. V ostalih posamezne kategorije niso
dovolj razvite, zato so predstavniki nekaterih zvez izra
zili željo po mednarodni pomoči. Ker Slovenija ni sode
lovala pri pripravi standardov in ker o izobraževanju pri
nas UIAA premalo ve, naša država ni bila omenjena
kot možni ponudnik izobraževanja s področja ome
njenih štirih kategorij, čeprav je naš vzgojno izobraže
valni program vsaj v dveh kategorijah dovolj kvaliteten.
Leta 1995 naj bi vse članice obvestile UIAA o poteku
izobraževanja v posamezni državi in o uveljavljanju
predpisanih standardov. Le tiste šole oziroma pro
grami, ki bodo standarde dosegli ali presegli, bodo lah
ko mednarodno priznani. To pomeni, da ne bo več
pomembno, kje se je posameznik izšolal za vodnika ali
inštruktorja, ker bodo kadri z mednarodnim potrdilom
priznani v vseh državah — članicah UIAA.
Vsem ki bodo imeli izpolnjene zahtevane pogoje, bodo
v lokalno vodniško ali inštruktorsko izkaznico dotisnili
znak UIAA.
Režime srečanja je bil, da smo ustanovili delovno sku
pino, ki šteje 10 članov. Potrdili smo izobraževanje na
omenjenih štirih področjih, strinjali smo se s poenote
njem minimalnih standardov za vključitev v program in
predlagali izdelavo osnutka programa za tri nadaljnje
kategorije: vodnik za kanjonig, vodnik za vzpone v
snegu in inštruktor plezanja na umetni steni.
Španski gostitelji so srečanje odlično izpeljali. Udele
žencem simpozija je bila predstavljena tudi bližnja
okolica, prijetno presenečeni pa smo bili tudi nad izo
braževalnim centrom, kjer je srečanje potekalo. Ta je
od zunaj podoben planinski koči, znotraj pa se lahko
primerja s hotelom. Center ima najsodobneje oprem
ljene učilnice z vsemi avdiovizualnimi sredstvi, ima pa
tudi 15 metrov visoko fleksibilno plezalno steno. Odprt
je za gorniške tečaje domačim in tujim gorniškim
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Zapis ob odtujitvi parcele
661/10 v Logarski dolini
V zapisniku Savinjskega MDO smo
zasledili informacijo, da začne s 1.
1. 1995 veljati najemna pogodba za
99 let za parcelo 661/10 k.o. Logar
ska dolina med PZS in Kovinotehno
Celje. Pri ogledu te parcele dne
24.11.1994 in po razgovoru z ob
močnim gozdarjem smo ugotovili,
da je Kovinotehna že začela s
posekom lesa na tej parceli.
Na zadnji skupščini PZS smo izvolili
komisijo za lastninjenje in sklenili, da
pripravi gradivo za lastninjenje pla
ninskega premoženja, ki še ni v lasti
društev. Gradivo naj bi pripravila
PZS do naslednje skupščine, ki bo
čez nekaj mesecev. Na osnovi tega
sklepa smo logično menili, da bo
vodstvo PZS upoštevalo moratorij in
ne bo na svojo roko spreminjalo
lastninskih razmerij.
V planinski zvezi si upravljanje s
planinskim premoženjem razlaga
mo različno. Planinsko društvo Ce
lje (in še prej Celjska podružnica
Planinskega društva Slovenije) je
ves čas po drugi svetovni vojni
upravljalo z zemljišči in postojanka
mi, ki jih je država po vojni odvzela
Planinskemu društvu Celje. O tem
imamo arhiv in druge dokumente, ki
to nedvomno dokazujejo. Upravljal
ske pravice so bile ves čas po vojni
s strani vodstva PZS spoštovane.
Vse lastninske spremembe z zem
ljišči in postojankami na tem obmo
čju je izvajalo PD Celje ob soglasju
vodstva PZS. Tudi sedanji pred
sednik PZS priznava upravljalske
pravice PD Celje, čeprav meni, da
pravno niso dovolj opredeljene. Na
čin gospodarjenja s planinskim pre
moženjem se ne sme enostransko
spreminjati, saj s tem jemljemo ve
rodostojnost delovanja planinske
zveze. S tem se ukinja osnovni mo
tiv gospodarjenja s planinskim pre
moženjem, ki ga upravljajo društva.
Sedanje vodstvo planinske orga
nizacije je v primeru parcele 661/10
izkoristilo lastninsko pravico PZS in
sklenilo najemno pogodbo proti vol
ji in interesom PD Celje, ki ima še
vedno upravljalske pravice na tem
zemljišču.

Sklenitev najemne pogodbe in od
tujitev parcele 661/10 je potekala
na zelo čuden način. Na sestanku s
predsedstvom PZS v Ljubljani de
cembra 1992 je predsednik PZS
omenil, da se Kovinotehna Celje
zanima za parcelo 661/10. Pred
stavniki PD Celje smo razložili svo
ja stališča, to je, da PD Celje ne
namerava več prodajati zemljišč v
Logarski dolini, lahko jih zamenjuje
za druga primernejša zemljišča, in
da je čas odtujevanja zemljišč ne
primeren, ker poteka v Logarski do
lini proces turističnega razvoja in je
za planinsko organizacijo koristne
je, če počaka na razplet tega razvo
ja. Dne 17. 6. 1993 smo preko te
leksa prejeli od PZS dopis s povzet
kom vsebine najemne pogodbe za
dobo 99 let o zakupu parcele 661/
10 s Kovinotehno, ki naj bi jo
obravnaval UO PZS 19.6.1993,
torej že čez dva dni.
Obravnavanju te točke dnevnega
reda smo nasprotovali vsi (Savinj
ski MDO, KS Solčava, PD Celje)
zaradi vsebine pogodbe kakor tudi
zaradi kratkega roka za razpravo,
saj se noben član UO PZS ni mogel
posvetovati s svojo sredino. UO
PZS je pogodbo kljub temu obrav
naval in jo potrdil — kljub nasproto
vanju predsednika Savinjskega
MDO. Predstavniki društev pa pri
teh odločitvah sploh ne morejo
sodelovati, če niso posebej povab
ljeni! Pozneje smo ugotovili, da je
predsednik PZS najemno pogodbo
podpisal že tri mesece prej, ko jo je
dal upravnemu zboru v potrditev.
Ko je PD Celje zahtevalo, da se
seznani z besedilom pogodbe, je
tajnik PZS enostavno ni hotel po
sredovati, čeprav je po statutu PZS
odgovorna za javnost dela.
Zaradi nepravilnosti pri postopku
obravnavanja te točke na seji UO
PZS se je potem pritožil predsednik
Savinjskega MDO, dobil pa je
odgovor pristojne komisije pri PZS,
da je pritožba neutemeljena, ker
upravni odbor nima poslovnika. Pri
tem naj pripomnimo, da je v novo
sprejetem poslovniku UO PZS v
členu 36 določilo, da »z dnevom
uveljavitve tega poslovnika prene
ha veljati poslovnik Glavnega odbo
ra PZS — Obvestila št. 5/1984«.
Odgovor komisije je značilen za de
lovanje organov PZS.

VESTNIK

Planinsko društvo Celje se je pri
tožilo Nadzornemu odboru PZS.
Pritožbo je utemeljevalo s tem, da
se odtujitev parcele 661/10 k.o.
Logarska dolina ne more izvršiti
brez soglasja upravljalca te nepre
mičnine, to je PD Celje.
Odgovora nadzornega odbora ni
smo nikoli prejeli.
Ker nismo uspeli s pritožbo pri
upravnem odboru, niti pri nadzor
nem odboru, je PD Celje na podlagi
45. člena statuta PZS zahtevalo, da
se pritožba PD Celje o odtujitvi par
cele 661/10 uvrsti na dnevni red
skupščine PZS, ki je bila 26. 3.1994.
Pripravljalci skupščine pritožbe
niso hoteli uvrstiti na dnevni red,
tudi delegati neposredno na skup
ščini uvrstitve na dnevni red niso iz
glasovali. Tako ni uspel niti zadnji
poskus Planinskega društva Celje,
da na demokratičen način v okviru
svoje organizacije razloži svoja sta
lišča in uveljavi svoje upravljalske
pravice.
V čem je problem parcele 661/10?
Ta parcela leži na lokaciji V Plesti v
Logarski dolini, kjer stojijo glavni
turistični objekti Logarske doline. V
preteklosti je na tej lokaciji Planin
sko društvo Celje po drugi svetovni
vojni zgradilo vrsto postojank in je
bilo tudi glavni turistični dejavnik v
Logarski dolini. Okrog leta 1980 se
je moralo PD Celje odločiti za obno
vo Planinskega doma (V Plesti) ter
za razvoj turizma na tej lokaciji.
Občina Mozirje je hotela na tej
lokaciji razviti turizem, kar pa ni bila
naloga planinskega društva, ki tudi
ni bilo za to usposobljeno. Zato so
morali Planinski dom in pripadajoča
zemljišča prodati ter zgraditi novo
planinsko postojanko — Dom pla
nincev na novi, bolj planinski loka
ciji višje v Logarski dolini. Opustitev
planinskih postojank na lokaciji V
Plesti in prodajo Planinskega doma
ter pripadajočih zemljišč je odobrila
skupščina PZS, ki je bila v ta na
men sklicana v Celju. V Plesti sta
ostali še dve parceli, od teh tudi
sporna 661/10. PD Celje je name
ravalo ti dve parceli zamenjati za
zemljišče pod žičnico na Okrešelj in
za razširitev funkcionalnega zemlji
šča pri Domu planincev. Za dogo
vor o zamenjavi bi morali počakati
do zaključka denacionalizacijskih
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postopkov, ki potekajo s posestniki
v Logarski dolini.
Najemna pogodba za parcelo 661/
10 je za planinsko organizacijo
nepotrebna in tudi gospodarsko
neugodna. Do sklenitve pogodbe je
prišlo izključno na željo Kovinotehne in šele po podpisu pogodbe so v
PZS začeli razmišljati, za kaj bi na
jemnino porabili. Najbolj primerno
je bilo, da bi jo namenili društvom v
Zg. Savinjski dolini in bi jih s tem
pridobili za svoje načrte. Najemna
pogodba je za planinsko organiza
cijo škodljiva. Pri prejšnjih prodajah
zemljišč na tej lokaciji je Planinsko
društvo dosegalo ceno 6-8 DEM/m2,
pracelo 661/10 pa je PZS odtujila
za ceno 0,7 DEM/m2. Uradni ceni
lec te parcele je povedal, da je kot
gozdni strokovnjak ocenjeval le
gozdno maso, lokacijske vrednosti
pa ne. Torej je Kovinotehna dobila
zemljo praktično zastonj.
Ob postopku odtujitve parcele 661/
10 so se odkrile mnoge pomanjklji
vosti delovanja planinske organiza
cije. Planinska društva na odloča
nje vodstva PZS nimajo nobenega
neposrednega vpliva, razprave in
odločanje potekajo le preko MDOjev. Organi PZS so brez razprave in
nekritično potrjevali predlog najem
ne pogodbe, kljub protestom pla
ninskega društva in ugovorom
nekaterih članov upravnega odbo
ra. Bolj kot to, kaj bo s sporno par
celo, se sprašujemo, od kod nezainteresiranost organov PZS in veči
ne planinskih društev pri obravna
vanju pomembnih vprašanj posa
meznega društva. Vedeti moramo,
da večina planinskih društev nima
svojih planinskih postojank in so
zainteresirana predvsem za popust
pri prenočitvah in ceneno prehrano
v planinskih postojankah. To jim
navidezno zagotavljata planinska
organizacija in njeno vodstvo. Re
snica je nasprotna, popuste jim za
gotavljajo društva, ki oskrbujejo po
stojanke, zveza pa uporablja (pre)visok del članarine le za svoje delo
vanje. Tudi večina društev, ki ima
svoje postojanke, ni zainteresirana
za naše probleme, saj je že 3/4
planinskih postojank v lasti planin
skih društev. Le okrog 16% planin
skih društev upravlja s postojanka
mi, ki so last PZS.
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Če planinska društva niso zaintere
sirana za bistvene probleme posa
meznih društev, pričakujemo, da o
njih ne bodo odločala. Odločanje
vodstva v imenu nezainteresiranih
društev je tudi vprašljivo. Zveza bi
morala delovati tako, da bi vsi člani
lahko uveljavljali svoje bistvene in
terese v organizaciji. To bi moral
zagotavljati dokument o združevan
ju v organizacijo in tudi statut orga
nizacije. Planinska zveza pa žal ne
deluje tako.
Planinsko društvo Celje

Nova obleka za star
vodnik?
G. Stanko Klinar je v Planinskem
vestniku 9/94 pod naslovom »Nova
obleka za star vodnik« objavil
oceno planinskega vodnika Sloven
ska planinska pot (SPP). V začet
nem in končnem delu je dokaj ugod
no ocenil uporabnost in zanesljivost
vodnika. V sestavku pa je razen
nekaj upravičenih pripomb tudi več
neresnic, podtikanj in napačnih obdolžitev. Kritik sicer meni, da so
njegove pripombe »bolj obrobno
drobnjakarstvo«, kar po mojem ni
so in terjajo avtorjev odgovor in po
jasnilo. Če bi molčal, bi priznal vse,
kar piše g. Klinar. Skušal bom
odgovoriti na tiste dele ocene, ki se
mi zdijo najbolj krivični in napačni.
G. Klinar pravi, da sem se »pogum
no zapisal kot avtor« in nadaljuje,
da ni dvoma, da sem vodnik tudi
napisal, vendar meni, »da stoji na
ramah avtorjev prejšnjih izdaj«. Nič
mi ni nerodno, da sem se »pogum
no zapisal kot avtor«, ker sem vod
nik resnično na novo napisal. To se
lahko prepriča vsak, ki primerja ob
seg in vsebino novega vodnika s
prejšnjimi izdajami in tudi s šesto iz
leta 1988, ki je že ob izidu vsebovan
la veliko zastarelih in neusklajenih
podatkov. Prvo izdajo je leta 1958
napisalo 26 avtorjev. Razumljivo je,
da posamezni odseki niso bili enot
no napisani; nekateri so bili precej
obširno in dopolnjeni s citati, drugi
preveč skromno. Naslednje izdaje,
ki so izhajale 30 let po prvi, so veči
noma ponatis prve z malenkostni
mi popravki. Tudi v zadnjem času
se je marsikaj spremenilo pri posto

jankah, na poteh, v krajih in zanimi
vostih, s katerimi se srečamo na
poti. Precejšen del SPP je sedaj
speljan drugje. Tudi opise poti sem
strnil drugače kot so v prejšnjih
izdajah; namesto 22 poglavij jih je
zdaj le še 7. Pot sem prehodil z dik
tafonom v roki, brez prejšnjega vo
dnika po SPP. Da vodnik »stoji na
ramah avtorjev prejšnjih izdaj«, ni
sem nikjer zapisal in ne vem, po
čem g. Klinar sklepa, da tega ne
tajim. Po vsem, kar sem povedal,
lahko pa bi bolj podrobno, če bi
prostor dopuščal, imam glede vpra
šanja g. Klinarja, »ali je njegovo
ime kot prvi podatek v knjigi stood
stotno upravičeno«, čisto vest.
Naslov vodnika je po mnenju g. Kli
narja »nekoliko nejasen in sporen«,
ker »mišljena je slovenska planin
ska pot št. 1«, ki se jo je prijelo ime
»transverzala«. Imeni »Slovenska
planinska pot« in »Razširjena slo
venska planinska pot« je leta 1991
sprejel upravni odbor PZS in ga
avtor vodnika nima pravice dopol
njevati in spreminjati. V uvodnem
delu sem opisal zgodovino SPP,
kjer sem povedal, da je bila Sloven
ska planinska transverzala št. 1
preimenovana v SPP. G. Klinar bi
moral dati svojo pripombo in pred
log glede imena v času razprave,
saj je bilo gradivo objavljeno v Ob
vestilih PZS, ki jih tudi prejema. To
velja tudi za njegove predloge, da
bi moral vsebino dopolniti še z
vzponi na nekatere vrhove in da bi
morali v razširjeno SPP vključiti še
nekatere »odlične vrhove«. Vodnik
opisuje SPP tako, kot jo je določil
upravni odbor PZS in kot je
markirana.
V tretjem sklopu ocene so zapisane
stvari, ki so lahko nastale le v kritikovi domišljiji. Ne vem, kateri deli
besedila »pošiljajo bralcu po hrbtu
rahel okultni srh«. Trudil sem se, da
bi bil vodnik čim bolj stvarno napi
san in da bi dal uporabnikom čim
več podatkov, opozoril in nasvetov
na vse, kar je ob poti zanimivega.
Za Spremno besedo pravi kritik, da
veje iz nje »socrealistična otožnost«
in »kjer se ČLOVEK piše z velikimi
črkami«. Spotakne se tudi ob bese
di USODA, napisani z velikimi črka
mi. Besedi ČLOVEK in USODA
sem zapisal v odstavku o prof.
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Ivanu Šumljaku, očetu Slovenske
planinske poti, in s socrealizmom in
krščanstvom, kot besedici g. Klinar,
v tem tekstu nimata nobene zveze!
Želel sem le poudariti, da je bil
Šumljak v svojem življenju, delav
nosti, predanosti planinstvu, pošte
nosti, skromnosti in vseh drugih
vrlinah velik ČLOVEK, tak, kot jih ni
veliko. USODO pa sem napisal z
velikimi črkami, ker mi je bilo dano,
da sem se srečal z njim in da mi je
bil učitelj in vzornik. Prof. Šumljaku
sem vodnik tudi posvetil, o njem
sem napisal nekaj več besed v
poglavju o zgodovini SPP in objavil
dva citata iz njegovih del. S tem
sem želel popraviti krivico, ki so mu
jo delali, ko ga kot pobudnika transverzale v prejšnjih izdajah še ome
nili niso. Vem, da ga je to zelo bo
lelo, svojo prizadetost je pisno spo
ročil tudi PZS, pa ni nič zaleglo.
G. Klinarju zamerim, da v svoji oce
ni ni omenil, da je vodnik posvečen
prof. Šumljaku.
Tudi fotografiji »vedrih planincev«
na platnicah kritiku nista všeč; pra
vi, da so to »prizori socialistično
srečnih množic, ki jih Dobnik nad
vse rad slika«. Fotografiji sta po
sneti na turah PD PTT Ljubljana.
Mnogi planinci se odločajo za orga
niziran pohod, vzpon in izlet zaradi
varnosti, družbe, zanimivega pro
grama itd., skratka, ker jim je to bolj
všeč kot samotarska hoja. Pač ni
smo vsi ljudje enaki! Planinska
društva prirejajo društvene izlete
zato, da udeleženci uživajo lepote
gora, krepijo zdravje in telesne spo
sobnosti ter bogatijo svojo notra
njost. Tudi Statut PZS nalaga pla
ninskim društvom, da organizirajo
za svoje člane in druge, zlasti za
mladino, izlete, pohode, vzpone,
turno smučanje... G. Klinar pa je
upravičeno zapisal, da nisem pove
dal, kaj kaže naslovna slika. To je
pogled na Debeli vrh s poti po
pobočju Tosca. Naslovni sliki sem
namenil citat »Vrh gore je bel kaži
pot očem« (Janez Menart), ki naj
bi bil geslo vodnika, pa se, žal,
namera ni uresničila.
G. Klinar mi očita, da v rubriki »Lite
ratura« nisem našel prostora za
knjigo Sto slovenskih vrhov in da je
Peter Skoberne dosledno prekr
ščen v Skoberneta. Knjige Stanka

Klinarja Sto slovenskih vrhov nisem
navedel, ker iz nje nisem ničesar
uporabil. Klinarjevi opisi vrhov so
doživljajski, literarno zastavljeni in
prijetni za prebiranje, za vodnik pa
so potrebni stvarni podatki. Priimek
Skoberne je v tipkopisu pravilno
napisan, napaka je bila pri tiskarski
korekturi spregledana. G. Skober
neta prosim, da napako oprosti.
Precej besed je kritik namenil dve
ma različno širokima stolpcema.
Pravi, da bi moral biti osnovni vod
niški tekst v širokem, »močnem«,
»vodilnem« stolpcu, obrobne pri
pombe, zanimivosti, znamenitosti
itd. pa v ožjem stolpcu. Z uredni
kom sva precej razmišljala, kako
ločiti opis poti od opisa vrhov, kra
jev in postojank. Po poskusnih
odtisih sva se odločila umakniti opis
poti za štiri znake, kar ne kvari
estetskega videza. Obe besedili, v
»širokem« in »ožjem« stolpcu, sta
za hojo po SPP enakovredni. Upo
rabnik vodnika bo zlahka ugotovil,
kaj je v enem ali drugem stolpcu in
ne potrebuje nobene »umske
gibčnosti«, kot je zapisal g. Klinar.
Z veseljem sprejemam konkretni
pripombi, ki se nanašata na vsebi
no: ime Lahov preval pod Dovško
Rožco (tega imena ni v Atlasu Slo
venije, ne v planinskih in drugih kar
tah) ter pobudo, da se v Trenti ome
ni tudi Berginčeva spominska ploš
ča. Glede senožeti Goreljše, za ka
tero pravi g. Klinar, da je malo višje
in nekaj drugega, kot sem zapisal v
vodniku na str. 103, se bo treba po
govoriti z domačini, katera senožet
je to. Imena Goreljše v Atlasu in
kartah tega območja ni. Senožet
Goreljše sem zapisal po vodniku
Stanka Klinarja Karavanke, v kate
rem na str. 101 piše, da se onkraj
potoka Mlinca vzpenja strma steza
čez senožeti Goreljše do zadnjega
rovta pod melišči Bele peči. Tako
piše tudi v mojem vodniku, seveda
v nasprotni smeri.
Odveč je kritikovo poučevanje, da
se Dovje slovnično veže s pred
logom na in ne v ter da se pri imenu
Kranjska Gora obe besedi pišeta z
veliko začetnico. Da to vem, je raz
vidno pri opisih poti z Dovške Rožce na Dovje ter krajev Dovje in Moj
strana, kjer je kar petkrat napisano
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»na Dovje« ter »z Dovjega« in je
ena sama napačna raba le spodrs
ljaj, ki ga je spregledala tudi lektori
ca, ne pa neznanje. Dobro tudi
vem, da se besedi Kranjska Gora
obe pišeta z veliko začetnico, saj je
v vodniku Kranjska Gora napisana
pravilno kar osemkrat, edina napač
no začeta druga beseda je tiskovna
napaka, ki je bila ob korekturi spre
gledana.
Še naprej bodo težave s pisanjem
nekaterih imen gora, vrhov in pla
nin. G. Klinar opozarja, da se piše
»Štegovnik« in ne »Stegovnik« ter
da naj imajo domačini »zadnjo be
sedo pri Grohotu in Kalškem Gre
benu«. Ime Stegovnik je zapisano v
Atlasu Slovenije, vodniku Petra
Ficka Kamniške in Savinjske Alpe
ter v planinskih kartah. G. Klinar
piše v vodniku Karavanke na
str. 153 »Stegovnik«, na str. 191 pa
»Štegovnik«. Glede imena Grohat
ali Grohot sem napisal opombo.
Uporabil sem ime Grohat, kot ga
navaja Atlas in večina kart in vodni
kov ter ga uporablja tudi g. Klinar v
svoji knjigi Sto slovenskih vrhov.
Kalški greben z malo začetnico
druge besede najdemo v Atlasu
Slovenije, v vodniku Petra Ficka
Kamniške in Savinjske Alpe ter v
karti z enakim imenom. Kalški Gre
ben piše le g. Klinar v knjigi Sto
slovenskih vrhov. Pri vseh treh ime
nih sem se ravnal po Atlasu. Kaj je
prav, naj se dogovorijo pristojni
strokovnjaki in ustanove.
G. Klinar vprašuje, kaj pomeni »no
va pot med Kamniškim sedlom in
Skuto« (str. 15) v uvodnem delu
vodnika. Med spremembami na
SPP sem navedel tudi spremembo
med Kamniškim sedlom in Skuto.
Prejšnja smer je bila Kamniško sedlo-Frischaufov dom na OkrešljuSkuta, novi del SPP pa pelje čez
Kotliče in Turško goro.
Kritiku »tudi ni jasno (vsaj prvi hip, a
vodnik nikakor ne sme biti ugankar
ski), zakaj pri Pregledu poti (str. 19)
ni oštevilčena vsaka točka«. Ošte
vilčenje je predlagal urednik. Dogo
vorila sva se, da bodo v pregledu in
tekstu oštevilčene samo tiste točke,
kjer je žig SPP. S tem se ujemajo
številke kontrolnih točk v Dnevniku
SPP in vodniku. Ker v uvodnem de
lu ni pojasnila, je vodnik za koga
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res ugankarski, kar pa ni za tistega,
ki hodi po SPP tudi z Dnevnikom.
Nova izdaja bo dopolnjena z
ustreznim pojasnilom.
Na pripombe o zadevah, ki se na
našajo na urednika g. Cirila Velkovrha, ne bom odgovarjal. To so zla
sti pripombe na ugankarsko drugo
stran, pregled in razporeditev cita
tov, seznam fotografij, pregled
zemljevidov, prikrito in odkrito re
klamo ter rubriko »Planinski vodni
ki«. Je vmes nekaj stvari, ki tudi
meni niso všeč.
Iz mojih pojasnil je razvidno, da je
največ kritičnih pripomb g. Klinarja
na uvodni in zaključni del vodnika
ter da jih je na vsebino opisa SPP
zelo, zelo malo. Ker od kupcev oz.
uporabnikov vodnika — prodana je
že ena tretjina naklade — doslej
nisem prejel nobene pripombe, me
nim, da je vodnik dosegel svoj na
men, kar v svojem uvodu ugotavlja

Kakšen stenski koledar!
Dnevi božično novoletnega dopu
sta v domovini se iztekajo in preden
se bom vrnil v Stuttgart, vam želim
srečno, zdravo in uspešno novo
leto 1995! Hvala Vam za skrbno
urejen Planinski vestnik, katerega
si vedno sposojam pri hčerki v Stuttgartu in ga v celoti preberem, ker
me spominja na naše tihe, prelepe
gore!
Ne morem pa mimo tega, da ne bi
izkašljal jeze nad stenskim planin
skim koledarjem, ki je tako zanič,
da ga letos nisem kupil. Vsako leto
sem ga okrog božiča kupoval pri
Matici v Ljubljani z upanjem, da bo
tokrat lepši od prejšnjega. Želel bi
imeti planinski koledar s slovenski
mi planinskimi motivi. Pa se bojim,
da tega ne bom dočakal. Ne morem
razumeti, zakaj imajo na Zahodu od
Rateč naprej lahko lepe, skoraj fan
tastične planinske motive na sten
skih koledarjih, slovenski koledarji,
ki jih izdaja Planinska zveza Slo
venije, pa so najslabše kakovosti,
kar jih je na tržišču. Barvni tisk me
spominja na rusko barvno tehniko.
Še slabši so motivi, ki so — milo
rečeno — ubijajoči. Modri kos gore
na modri podlagi je za večino ljudi
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tako slaba slika, da je bolje, če je ni.
Podobno, kakor če bi slikali hišo s
cvetočo jablano in lepim vrtom, na
posnetek pa bi dobili le zgornji kos
strehe. Taki posnetki so suhoparni
in brez vsebine. Uporabni bi mo
goče bili le za ozek krog alpinistov,
ki bi jim posnetek služil za vris ple
zalne smeri in nič drugega.
Skrajno zadnji čas je, da se ljudje,
ki urejajo stenski koledar, zamislijo
in začnejo študirati kompozicijo
slike in barve, sicer bodo zaradi
konkurence prisiljeni prenehati z
izdajanjem stenskega koledarja.
S planinskim pozdravom!
Igor Bukovec
Stuttgart

Še nekaj o poteh
K članku Karla Bajda Lastninjenje
v gorah — postojanke in pota v PV
12/94 bom moral kljub temu, da
nisem nagnjen k dopisovanju preko
planinskega časopisja, dodati nekaj
pojasnil in popravkov za boljše in
natančnejše poznavanje našega
dela.
Najprej me zanima, kakšno stro
kovno izobrazbo na področju
markiranja planinskih poti imate,
gospod Bajd, da se tako natančno
izražate o delu kranjskih markacistov, se zanimate zanj in seveda
delite širokim množicam planincev
tudi svoja osebna mnenja.
Vašega dela na prejšnjem kranj
skem markacijskem odseku sicer
ne poznam; nekaj mi je znanega le
iz nekaj poročil, ki ste mi jih poslali v
branje. Poznam pa vaše nedokon
čano delo, ki nas že dolgo bode v
oči, to so bele pike po drevesih oko
li Sv. Jošta. Kranjski markacisti vas
prosimo, da jih dokončate v Knafeljčev znak ali pa odstranite, kajti ob
teh belih pikah si planinci lahko
mislijo marsikaj.
O »(ne)izmerljivih« kilometrih pla
ninskih poti, ki jih imamo kranjski
markacisti v upravljanju, nisem ni
koli razmišljal. O milimetrski natan
čnosti dolžine nas pa tako ali tako vi
skrbno obveščate.
Kar zadeva »izredno marljivost«
markacistov, ki jo omenjate, so
nam pa bolj v ponos nepristranske,
kritične in poštene besede pla
nincev, ki jih srečujemo na poteh ali

pa že kar med akcijami ne glede na
200-kilometrsko dolžino, ki vas očit
no zelo bode. Vaše (ne)poznavanje
našega dela na »posameznih«
odsekih v območju Grintovcev, kot
navajate, je plod zavajajočih ali
slabih informacij. O skupnem delu s
KZP pri PZS je vaše poznavanje
premajhno, da bi bili lahko dober
sodnik ali informator javnosti. KZP
pri PZS ima v lasti vso potrebno
tehnično opremo, brez katere na
delava poti z jeklenicami ni mogoča
(novejša tehnologija). Za vaše
boljše informiranje: v kranjskem
odseku imamo sedem izprašanih
markacistov, ki so tudi enakovredni
člani pri tehnični nadelavi zelo
zahtevnih poti.
Tudi o poti čez Taško vam stvari
niso povsem jasne. V letu 1986 je
bil v PD Kranj ponovno formiran
markacijski odsek (kje ste bili do
takrat, stari markacisti, se še danes
sprašujemo?). Pot čez Taško je
postala z leti dotrajana (lestve,
stopnice, ograja) in zato planincem
nevarna. Kot član Postaje G RS
Kranj sem bil med prvimi pobudniki,
da pot podremo in zapremo, zaprtje
primerno označimo in tako je bilo
tudi storjeno.
Sklep markacijskega odseka je bil
tudi, da bi ob ugodnem času in
boljšem finančnem stanju društva
to pot ponovno obnovili, do takrat
pa naj bi vzdrževali staro prvotno
pot, kar smo tudi storili. Vsa dela na
obnovljeni poti čez Taško (razen
jeklenic) smo opravili kranjski
markacisti. Pri objavi podatkov s te
poti se opravičujem, ker je prišlo do
neljube zamenjave podatkov —
višinske razlike, števila klinov,
dolžine jeklenice itd., za kar smo se
tudi že opravičili. Ni pa res, kot na
vajate, g. Karel Bajd, da je predsed
nik društva Franc Ekar odobril pre
ložitev poti in njeno zaprtje. (Vse
podatke o tej poti lahko dobite pri
načelniku.)
Glede očiščevanja in obrezovanja
okoli Bašeljskega vrha, Malega
Grintovca in Mačenskega sedla
stanje le ni tako slabo, kot ga vidite
vi in kaka lahka vejica le ne bi sme
la delati planincem pretežkega ko
raka. Pa tudi tu najmanj enkrat let
no zabrni motorna žaga. O ohranje
vanju starih, malo obiskanih planin-
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ali nesmotrno) so stvari postale v
zadnjem času bolj jasne. Zaradi
prevelikega števila poti, ki jih ima
mo, bi bilo dobro katero opustiti, kar
svetujejo tudi v KZP pri PZS. Tako
bi bilo tudi okoli Stegovnika
kakšnega vašega problema manj
(seveda bi morali prej odstraniti
bele pike).
Za vaše samoužitniško delo za
boglonaj na desnem bregu reke
Save ste se odločili samoiniciativno
in vam želimo, da ga uspešno na
daljujete in seveda dokončate.
Pripominjam pa tudi tako, kot v
vašem članku, da je s poti okoli
Bašeljskega vrha še manj možno
sti, da bi se izgubili, saj je manj kot
50 metrov od poti čez Bašeljski vrh
speljana še »Karlova prečka«
(komu v spomin?).
Glede poimenovanja planinske
transverzale »Kranjski vrhovi« naj
povem, da to niso vrhovi Skupščine
občine Kranj, ampak mesta Kranja.
Samo toliko v vednost!
Kranjski markacijski odsek
Rudi Lanz

Nepotreben vandalizem
V nedeljo, 4. decembra lani, smo
makacisti PD Viharnik in PD Gro
suplje neprijetno začudeni ugoto
vili, da je spodnji del kažipota
Jurčičeve poti, nabit visoko na dre
vesu pred Hotelom Polževo, ožgan.
Po tleh je bilo vse polno ostankov
petard. Pozanimali smo se, kaj se
je tu dogajalo, saj tega mi, ki tod
pogosto hodimo in pot pripravljamo
za 2. planinski pohod, ki bo 4. mar
ca 1995, še nismo videli, našli. Ta
smerokaz je kljuboval vsemu, zanj
sta skrbela oskrbnika in bil je še re
dek ostanek tistih, ki smo jih nabili
za prvi pohod 5. 3.1994, ko je bila
pot odprta za slovenske planince.
Ugotovili smo, da so se dan prej tod
»zabavali« s petardami, kurjenjem
in podobnim člani Rokometnega
kluba SVIŠ iz Ivančne Gorice in nji
hov nadebudni podmladek. Če smo
pravilno obveščeni, pokanje petard,
kurjenje in razgrajanje otrok brez
nadzorstva ni nikogar motilo, policiji
tega nihče ni prijavil. Vse doslej ni
smo verjeli, da se lahko otroci izživ
ljajo nad planinskimi obeležji, sme

rokazi. Doslej se nihče ni opravičil
za delno uničeni kažipot, ki pohodniku služi in ga usmerja in ki ga je
zdaj prav žalostno videti tako ožga
nega.
Zdi se nam potrebno ponoviti na
slednja dejstva:
Jurčičeva planinska pešpot je bila
odprta v lanskem Jurčičevem letu
za:
- 150. obletnico rojstva pisatelja
Josipa Jurčiča,
- 100. obletnico ustanovitve Slo
venskega planinskega društva,
- 20-letnico ustanovitve Planinske
ga društva Viharnik,
- 10-letnico ustanovitve Planinske
ga društva Grosuplje, v obeh pa so
včlanjeni krajani Ivančne gorice,
Grosupljega, Muljave in drugih kra
jev, delavci državnih in drugih orga
nov ter njihovi družinski člani in pri
jatelji. Jurčičeva pot je na demograf
sko precej ogroženo območje pri
peljala mnogo slovenskih planincev,
prek glasil Planinske zveze Slove
nije in njene Komisije za pota so
planinci obveščeni o kategorizaciji te
poti, ki je javna pot, javni objekt PZS.
Vrisana je tudi v novi karti Grosuplja
z okolico. To torej ni turistična pot!
Jurčičeve poti si ne morejo lastiti tu
ristična društva v krajih, kjer ta pot
poteka. Vzdrževati jo morajo markacisti obeh navedenih društev, kar je
v planinski organizaciji normalno.
Vsak, ki kakorkoli posega v oznako
in v to javno pot, je kazensko odgo
voren za taka dejanja.
Je bil vandalizem na Polževem po
treben?
Je bilo treba ožigati kažipot Jurčiče
ve poti?
Je kdo iz RK SVIŠ pripravljen sode
lovati z markacisti in pomagati vzdr
ževati in obnavljati to pot, ki so jo
slovenski popotniki in planinci vzlju
bili in ki je tako za kraj kot za planin
stvo še kako potrebna in pomemb
na?
Jurčičevo pot so lani med drugimi
prehodili tudi slepi planinci. Na
koncu poti pri Obrščaku in že prej
pred Jurčičevim muzejem na Mul
javi so vzhičeno hvalili pot in njeno
lepoto. Seveda niso videli, da na
drevesih ni smerokazov, da so
zbrisane Knafeljčeve markacije.
Niso videli, koliko odvrženih smeti
sem med hojo pobrala v vrečko in
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jo oddala v kontejnerja na Polže
vem in na Oslici.
Zato javno pozivam za bolj spoštljiv
odnos do narave, do vsega, kar je
na planinskih poteh.
Ruža Tekavec

Delo članov PD Jezersko
V zadnji številki PV v letu 1994 je
Luka Kamičar popisal dejavnost
jezerskih gornikov. Prav je, da se
ob tem spomnimo tudi vzgojno izo
braževalne dejavnosti, ki jo v okviru
MK izvajajo člani PD Jezersko. Na
tečajih za mladinske planinske vod
nike sta tako sodelovala inštruktor
planinske vzgoje in član GRS Dane
Jagodic ter gorski reševalec Franc
Zadnikar.
Dane Jagodic se je kot tehnični vo
dja udeležil zimskega pohodniškega tečaja za MPV na Vršiču in let
nega tečaja za MPV v Bavšici. Nje
govo področje so hoja in gibanje,
vrvna tehnika in gorska reševalna
služba. Torej področja, ki so za var
nost in preventivo gornikov najpo
membnejša. Franc Zadnikar je dru
gi član jezerske naveze, ki jo od
likuje svojstven gorniški pristop:
znanje, zanesljivost, skromnost in
predanost goram.
Zanimivo je, da tovrstno delo v
društvih ne najde pravega prostora.
Niti za hvalo v poročilih ne, čeprav
je preventiva prek vzgoje in izo
braževanja morda celo najpomem
bnejša naloga gorniške organiza
cije. Zato velja vsem, ki sodelujete
na akcijah MK, iskrena zahvala za
pošteno opravljeno delo.
Borut Peršolja, MK PZS

Prazgodovina Kotečnika
Lani ste objavili sestavek Mateja
Mejavška »Ta težke tri, tiste na
Štajerskem« (PV 10/94), v katerem
avtor opisuje plezalne smeri v Kotečniku nad Libojami pri Celju. Smeri
so zelo atraktivne in zelo znane, vsi
bolj razgledani alpinisti Slovenije
poznajo te stene. Mimogrede: Turi
stična zveza Spodnje Savinjske do
line ne pozna tega vrha in teh sten,
saj jih sploh ne omenja v Vodniku
po Spodnji Savinjski dolini.
Matej Mejavšek je zapisal, da mu je
starejši domačin dejal, da je včasih
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tod strašilo in da so se zaradi tega
izogibali skalam. Ob desetletnici,
kar so planinci PD Zabukovica na
ta vrh prinesli žig in kasneje speljali
Savinjsko planinsko pot prek vrha,
zapišimo nekaj o tej gori.
V Celjskem zborniku za leto 1989 je
bil objavljen sestavek Ivana Turka
in Janeza Dirjeca »Apnerjeva jama
— novo mousteriensko najdišče«
(mousterien — kultura neandertalskega človeka). Avtorja navajata,
da sta Apnerjevo jamo, ki leži 670
metrov visoko, našla na južnem
pobočju 772 metrov visokega
Kotečnika (tudi plezalne smeri so
na južnem delu gore) leta 1987.
Še poprej sta si avtorja ogledala
Guzejevo jamo, ki leži v bližini. Mi
mogrede: Guzej je bil po ljudskem
pripovedovanju ropar, znane so
njegove dogodivščine na Kozjan
skem. Tu sta našla ostanke hišne
ga tlaka in lončenine iz zgodnje
bronaste dobe (2000 let pred našim
štetjem), pod to najdbo sta odkrila
plast s skromnimi najdbami kosti in
zoba jamskega medveda ter ostan
ke kurišča paleolitskih (starejša ka
mena doba) obiskovalcev jame.
Raziskave v Apnerjevi jami pa so
pokazale, da je bila jama dalj časa
brlog jamskega medveda in samo
občasno zatočišče neandertalskih
lovcev in nabiralcev.
Apnerjeva jama je najjužnejša po
staja neandertalcev v Evropi —
zatočišče neandertalskih lovcev in
nabiralcev. Avtorja sta v jami odkri
la kameno orodje in koščeno šilo.
V Vodniku pa avtor »zgodovinske
ga pregleda« navaja, da so pri Be
lih vodah in v Hudi luknji našli
ostanke iz mlajše kamene dobe in
po tem sklepa, da je bilo to območje
naseljeno tudi v tej dobi, pa tudi, da
je bila zaradi tega dejstva naseljena
tudi Spodnja Savinjska dolina. Ško
da, da je prezrl Kotečnik, Apnerjevo
jamo in Guzejevo jamo; izkopanine
dokazujejo, da je bilo to območje
naseljeno že v starejši kameni dobi.
Podobne dokaze so našli tudi v
jami Pekel.
Matej Mejavšek piše, da je tu
strašilo. Mogoče pa ni strašilo v
Apnerjevi jami in Guzejevi jami,
mogoče je strašilo v Ravbarskih
luknjah, ki ležijo bolj vzhodno proti
kamnolomu.
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O teh jamah pripoveduje pripoved
ka »Tremarski zaklad«. Pripovedu
je o razbojniškem poglavarju Mihi,
ki je imel svoje zatočišče nekje v
jamah Kotečnika. Zakladov, ki so
jih imeli razbojniki skrite v teh
jamah, dosedaj še ni nihče našel.
Ostali so neodkriti, ker so vsi raz
bojniki padli v strašni bitki na Šmohorju.
Pripovedko je uglasbil Radovan
Gobec.
V lanski 12. številki PV preberemo,
da je bil 8. oktobra 1994 Brodarjev
pohod na Olševo, pohod, ki je bil
opozorilo na kulturo prvega člove
ka. Planinsko društvo Zabukovica
načrtuje, da bi ob 45-letnici društva
vsakoletni tradicionalni pohod na
Hom preusmerili na Kotečnik in
tako opozorili na kulturo prvega
človeka v Spodnji Savinjski dolini
ter na plezalne smeri, ki so v stenah

Informacije v nahrbtniku
Tri nove zemljevide in dve knjigi so
konec lanskega leta predstavili v
Planinski zvezi Slovenije: kot 137.
in 138. publikacija Planinske založ
be sta v merilu 1 : 25 000 izšla pla
ninska zemljevida Grintovcev in
Bohinja, ki ju je izdelal ljubljanski
Inštitut za geodezijo in fotograme
trijo, v merilu 1 : 50 000 je v istem
založništvu izšel zemljevid zahod
nega dela Julijskih Alp, ki ga je
izdelal Geodetski zavod Slovenije
iz Ljubljane, Planinska založba je
izdala že tretjo popravljeno in do
polnjeno izdajo Vodnika po planin
skih postojankah v Sloveniji Jožeta
Dobnika, v slovenskem zamejstvu
pa je izšla leposlovna knjiga tržaš
kega Slovenca prof. dr. Rafka Dolharja Stezice.
Posebno karti Bohinja in Grintov
cev daleč presegata planinski okvir:
to sta natančna zemljevida opisa
nih predelov, s katerih zve podrob
nosti o pokrajini vsakršen popotnik,
ne samo planinski, tudi nedeljski
izletnik, ki nima planinskih ambicij,
tudi turist, ki se ima namen s svo

jim avtom zapeljati čim višje pod
goro in se od tam sprehoditi do
izbrane razgledne točke. Na karti
Grintovcev so poleg splošnih po
datkov seveda narisane vse marki
rane (označene) planinske poti, ki
so razdeljene v lahke, zahtevne in
zelo zahtevne, zarisane so urejene
smučarske proge, tekaške smučar
ske proge in turnosmučarske sme
ri, seveda vse žičnice, tudi tovorne,
hoteli, gostilne, planinske in lovske
koče, cerkve in kapele, vsakršne
naravne in kulturne znamenitosti,
posebej podzemske jame, naravna
okna in naravni mostovi, pa tudi
avtobusne postaje in parkirni pro
stori, zapore gozdnih in drugih cest,
ograje, do katerih se je mogoče
pripeljati z avtom, in vzletišča za ja
dralne padalce, da seveda ne ome
njamo vsakršnih cest, državnih mej
in tudi planinsko turističnih mejnih
prehodov, ki so bili do pred nekaj
leti obmejni pas, zdaj pa je tam
dovoljeno hoditi po tej ali drugi stra
ni državne meje.
Kot je dejal inž. Miroslav Črnivec,
ki je karto Grintovcev zasnoval, gre
za tematsko in topografsko poprav
ljeno in obnovljeno 2. izdajo. Korist
na ter za planinca in turista vse
stransko uporabna je tudi hrbtna
stran, na kateri so v sliki in besedi
predstavljene vse planinske posto
janke z zemljevida, pregledna karta
Grintovcev v merilu 1 :100 000 in
panorama Grintovcev od Kočne na
zahodu do Velike planine na vzho
du, kot jo je videti, na primer, z ljub
ljanskega Gradu ali Šmarne gore.
Popolnoma nova je karta Bohinja v
enakem merilu in z zelo podobnimi
podatki. Posebej velja omeniti, da
je na zemljevidu poudarjen prikaz
ruševja, kar je izredno pomembno
za vse številnejše hodce po gorskih
brezpotjih, ki s te karte zvedo, kje
bodo našli primerne prehode in kje
bodo najvarneje prišli na zaželen
cilj. Tudi ta zemljevid je skupaj s
hrbtno stranjo pravi planinski in
splošno turistični vodniček po gor
skih (in drugih) predelih od Bogatinskega sedla na zahodu do Črne
prsti na vzhodu in od Koče pri
Triglavskih jezerih na severu do
Čadrga in Tolminskih Raven na
jugu, seveda tudi po nižinah okoli
Bohinjskega jezera.
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Enako kot na teh dveh so elementi
turizma ter naravne in kulturne
dediščine izdatno vključeni tudi v
planinsko karto Julijske Alpe —
zahod.
Po prvi izdaji leta 1989 v 10 000 iz
vodih in drugi izdaji leta 1991 v
3000 izvodih je zdaj izšla v 3000 iz
vodih že tretja močno popravljena
in dopolnjena izdaja Dobnikovega
vodnika po slovenskih planinskih
kočah. V zajetni, več kot 350 strani
debeli knjigi priročnega žepnega
formata so podrobno opisane pla
ninske postojanke v vseh predelih
Slovenije z dostopi in časi dosto
pov, razgledi, obratovalnim časom,
zmogljivostmi, turami in izleti v naj
bližjo okolico, prehodi in tudi tele
fonskimi številkami v kočah ali pri
informatorjih. V celoti je v vodniku
nadrobno opisanih 165 planinskih
koč, v katerih je skoraj 8000 ležišč.
Podatke o zasedenosti je mogoče
dobiti iz prve roke v 80 planinskih
kočah, velik del visokogorskih, kjer
imajo bodisi telefon, bodisi mobitel.
Dobnikov vodnik je torej vsekakor
priročnik, ki bo prišel prav vsakemu
planinskemu pohodniku.

Tri knjige Naravoslovnega
društva za Koroško
Založništvo Naravoslovnega druš
tva za Koroško iz Celovca je ob
koncu lanskega leta izdalo dva
zvezka Sporočil (Mitteilungen) tega
društva s skupnim naslovom Carinthia II, ki sodita v 184. letnik celot
nega izhajanja in v 104. letnik Carinthie, isto društvo pa je lanskega
junija v Sveti Trojici izdalo knjigo
Franza Hafnerja »Skalna jerebica
na Koroškem«; prvi dve knjigi obse
gata 630, tretja 130 strani knjižnega
formata, vse tri pa so bogato in lepo
ilustrirane.
Carinthia II vsebuje poljudnoznan
stveni in strokovnoznanstveni del.
Prvi del vsebuje več kot 20 člankov,
v katerih avtorji obravnavajo med
drugim neolitik s posebnim ozirom
na razmere na Koroškem, nekatere
rastlinske in živalske vrste (seveda
spet s Koroškega), rjavega medve
da v novih predelih Koroške, novo
odkrite podzemske jame na obmo
čju Obirja na avstrijski strani, neka

tere zanimive minerale, ki so jih
našli na Koroškem, izgradnjo in
organizacijo mreže meteoroloških
postaj na Koroškem in še vrsto
prispevkov, ki so zanimivi tudi za
bralce z gorniškimi interesi. — V
drugem, čisto znanstvenem delu, je
za nas posebej zanimiv prispevek
Nade Praprotnik z naslovom »Senecio carniolicus VVilld. v Karavan
kah«, o tej rastlini pa je v povzetku
v slovenskem jeziku napisano:
»Vrsto Senecio carniolicus je na
Vajnežu že leta 1790 našel Karel
Zois, opisal pa jo je Willdenow
(1803). Po mnenju Hartla & al.
(1992) je pojavljanje v Karavankah
dvomljivo oziroma bi ga bilo treba
preveriti. VVraber (1980, 1990) pa
je vrsto videl le na avstrijski strani
Vajneževega sedla. V letu 1993 je
bila lokaliteta vrste Senecio carnio
licus na Vajnežu potrjena. Raste na
slovenski in avstrijski strani. Gre za
edino zanesljivo nahajališče v Ka
ravankah v Sloveniji.«
Vse o skalni jerebici, posebno na
avstrijskem Koroškem, je mogoče
zvedeti iz Hafnerjeve knjige o tej
živali, ki je še posebno bogato ilus
trirana z barvnimi fotografijami šir
ših in ožjih območij, kjer živi ta raz
meroma redka ptica, ter ptice in
njenih značilnosti v posameznih
razvojnih obdobjih. Enako bogat je
seznam literature, v kateri avtorji
opisujejo skalno jerebico, na tem
seznamu pa so tudi tri dela znane
ga slovenskega ornitologa Janeza
Gregorija; dovolj pove podatek, da
je na celotnem tem seznamu skoraj
500 naslovov.
R

Vodnik po Spodnji
Savinjski dolini
Za konec leta smo dobili Vodnik po
Spodnji Savinjski dolini, ki je bil
predstavljen v Občinski matični
knjižnici v Žalcu lanskega 13. de
cembra. Vodnik sta predstavila
Henrik Kranjc in Branko Goropevšek. Izdalo ga je EPSI d.o.o.,
založila Turistična zveza Spodnje
Savinjske doline. Vodnik vsebuje
opis doline, prebivalstva in sakral
nih spomenikov in posebej opis
šestih krajev (Šempeter, Polzela,
Žalec, Braslovče, Vransko in Pre
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bold). Opisani so še sprehodi in
izleti, turistične prireditve in kultur
ne ustanove. Izvlečki tega so v an
gleškem in nemškem jeziku. V sre
dini je tudi zemljevid, ki ima močno
poudarjen 15. poldnevnik, in želja
je, da bi bil označen tudi na novi av
tocesti.
Poleg tega so predstavili še lepo
oblikovano mapo (z blagovno
znamko) s posameznimi listi. Eden
je namenjen planinarjenju in pred
stavlja Savinjsko planinsko pot
(SPP). Ta je opisana tudi v vodniku
in je bila dvajset let krožna pot —
sklenjena, sedaj pa je podkvaste
oblike, torej vezna pot. Kdor je risal
zemljevid v vodniku, ga je povsem
po svoje in se ne ujema z mnogo
bolje narisanim na listu. SPP ima
sedaj 26 obveznih točk, neobvezne
so Šmohor, Tovst, Svetina in Resevna, dodani so še Stari žovneški
grad in Mrzlica. Seznam, ki je na
listu, jih je nekaj spustil in nekaj
dodal med neobveznimi.
V vodniku je opisanih šest spre
hodov in izletov, na listu pa osem
predlogov poti. Tako se s Presedel
»dviguje pot po ključih do Velike
planine«, z osmega se odcepi na
dom dr. Goloba ali na Črni vrh
(1204 — tekst, 1205 — karta).
Na Dobrovlje pelje sedaj asfaltna
cesta iz Letuša in Vranskega (po
okoli 9 km). Tako se turist lahko z
Vranskega mimo bazena pripelje
do konca asfaltne prevleke (ga
raže) in se sprehodi mimo majhne
cerkve — spomenika k veliki cerkvi
in uživa v razgledu. Spusti se k
planinskemu domu in se dvigne do
jeklenega konjička. Če se pa ustavi
pri gozdarski koči, lahko gre na
Ropasove peči in ob novem križu
— viden iz doline — občuduje
razgled po dolini. Pa še z evropsko
peš potjo E 6 se bo srečal, ki je
označena in pride z Mozirja. Če bo
kdo spraševal za Vinski vrh, bo v
težavah, ker je bolj znan Vimperk s
cerkvijo sv. Miklavža in kočo,
čeprav je po karti (TTN 5) to dvoje
različnosti.
Predstavljene so različne postojan
ke. Pri jami Pekel je turistični dom,
Smiglova zidanica je zgodovinski
spomenik. Dom revirskih in savinj
skih borcev je že nekaj časa zaprt
in v nič kaj dobrem stanju. Planinski
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dom rudarjev na Partizanskem vrhu
je menda isto kot Dom rudarjev na
Sveti planini. Ni pa nikjer zapisan
ribiški dom ali kaka lovska koča (v
besedilu ture je omenjena na Golavi). Tudi to je turizem. Na naslov
nici je verjetno Krvavica, katere vrh
je dostopen skozi naravno okno.
Na eni strani je rdečkasta stena, »ki
še danes toči krvave solze za umrlo
Veroniko« (legenda), na drugi stra
ni so krvaviške luknje. Pot je pa kar
zahtevna. Žal v vodniku ni omenjen
Kotečnik (je že v evropskih revijah),
ki premore kar precej nad sto šport
nih plezalnih smeri, med njimi tudi
nekaj osmič. Na Gori Oljki se sreča
mo z Slovensko geološko potjo, pa
še Andraška drži tod. Razgled z nje
pa moramo ohranjati, ker se delno
že zarašča.
Na predstavitvi so poudarili, da je to
le osnovna informacija - zato pa
mora ta biti jasna in nedvoumna.
Vodnik je opremljen z barvnimi in
črno belimi fotografijami. Kdor bo
hodil po dolini, se bo z vodnikom
lahko znašel. Sicer pa je na voljo še
turistično planinska karta občine
Žalec (1989), imajo jo naprodaj
celo v Domu na Mrzlici. Razmišljajo
o novi. Pa tudi za afirmacijo Spod
nje Savinske doline so planinci
poskrbeli v planinskih vodnikih
(Kocbek: Savinske planine 1903,
založil A. Cvenkel v Št. Petru v
Savinjski dolini, Vodnik po Posav
skem hribovju 1978, Po gorah se
verovzhodne Slovenije 1980, Kam
niške in Savinjske Alpe 1993), pa
tudi dve izdaji Vodnika po SPP sta
izšli z opisom doline.
Upajmo, da je vodnik dosegel svoj
cilj in bo drugi obširnejši in boljši.
Vzemimo ga v roke in preberimo,
pa sprehodimo se z njim po dolini in
okoliških hribih!
B. J.

Teze za tečaj vodnikov
MK za tečaje mladinskih planinskih
vodnikov izdaja Teze za tečaj za
mladinske planinske vodnike, zad
nja je že četrta dopolnjena izdaja.
Prve Teze programa letnih tečajev
za mladinske vodnike nosijo letnico
1982 in imajo napisanih 16 pred
metov za 57 ur (20 teoretični in 37
praktični del snovi). Izdane so na
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osnovi Programa snovi za MV in
PŠ (MK PZS, Lj. 1970, evidenčne
številke Planinske založbe nima,
ima pa odtis simbola), ki predpisuje
110 ur dela, in sicer letni 55 ur
(28 + 27) in zimski prav tako
(13 + 42). Ima navedenih 14 pred
metov. Učna ura traja 50 minut.
Druge Teze za tečaj MV so izdali
leta 1987; tretja dopolnjena izdaja
nosi letnico 1993 in ima 196 strani.
Predmeti so tu drugačni, nekaj jih je
združenih v skupino predmetov PŠ,
nekaj drugače poimenovanih, do
dana odgovornost in družbeno poli
tična tema, ki jo zadnja izdaja za
menja z ekologijo.
Zadnja, dopolnjena izdaja (julij
1994) obsega 208 strani. Program
obsega 18 ur teoretičnih predavanj
in 39 ur praktičnega dela, kar da
skupno 57 efektivnih ur. Če temu
dodamo še ure PŠ, katere znanje
mora kandidat dokazati s sprejem
nim izpitom, ne dobimo trenutno
predpisanih ur za kategorijo A (142
= 69 + 73). Eno ali drugo je v proti
slovju, če se morajo po Pravilih za
kategorizacijo različni izobraževalci
enako izobraziti (Obvestila 10-11/
94, dodatek, 4. čl.)! Po vrsti so teze
napisane takole: Planinstvo in re
kreacija, Priprava in izvedba izleta,
Taborjenje, Bivak, Nevarnosti v
gorah, Prva pomoč, Poglavje iz psi
hologije osebnosti in grupe (Pripra
va in vodenje sestankov, Osnovne
naloge MO PD), Družabnost, Teze
za orientacijo za tečaje za MV (Ori
entacija — osnutek učnega načrta),
Katalog znanj in veščin iz predmeta
Gibanje v gorah za letni tečaj za
MV (Tehnika vodenja: Kopni del —
osnutek učnega načrta (tu prvič loči
kategorije zahtevnosti A, B in C).
Dodatno je še: Izdelava umetnih
fiksirnih točk v kopni skali, Priročna
(improvizirana) nosila, Vrvna ogra
ja, Samovarovalni komplet na za
varovanih poteh, Osnove Gorske
reševalne službe za MPV, Trans
port ponesrečenca z improvizirani
mi transportnimi sredstvi, Reševa
nje v gorah s helikopterjem, Planin
ska pota, Odgovornost mladinskih
vodnikov, Sistem radijskih zvez
GRS in druge radio zveze za gorni
ke, Varstvo gorskega sveta, Sneg
in snežni plazovi, Planinska opre
ma za zimske razmere.

Koliko dela bo še potrebno, da se to
vse res naredi in pripravi enotno
gradivo za sedaj enotni predmetnik
kategorije A! To morata imeti uskla
jeno KVIZ in OPLV, ki trenutno
vzgajata vodnike te kategorije.
ZGVS ima svoj način izobraževanja
z evropskimi zahtevami. GV so
imeli gradivo pripravljeno v obliki iz
pitnih vprašanj.
Veliko dela je bilo vloženega v to,
veliko ljudi je sodelovalo in to gradi
vo je potrebno posodobiti in prila
goditi sedanjim zahtevam. KVIZ se
trudi z zbiranjem tega gradiva, ven
dar vsega ni dobila. Izdelati bo po
trebno učni načrt, ki naj vsebuje
predmetnik, cilj predmeta, vsebino,
navodila za podajanje in izvajanje
tega ter ustrezno literaturo. Temu
naravno sledi napisano gradivo za
vsak predmet posebej. Danes lah
ko to reč spravimo na disketo, ki jo
lahko sproti dopolnjujejo s sodobni
mi dosežki.

Knjige ob zaključku leta
Ob zaključku leta 1994 je izšlo nekaj
knjig, mimo katerih ne moremo.
Prav je, da opozorimo na »Sloven
ski almanah '95«, ki so ga prejeli
naročniki Dela in Slovenskih novic.
Marjan Raztresen je zanj napisal
sestavek »Množice na gorskih
poteh«, ponatisnjeni so podatki iz
Vodnika po planinskih postojankah
Slovenije, podan je pregled po
membnejših alpinističnih vzponov
slovenskih alpinistov v letu 1994 in
še kaj bi se našlo. Poudarimo lah
ko, da v Almanahu najdemo tisto,
kar potrebujemo pri načrtovanju
izletov v gore.
Izšel je 8. zvezek Enciklopedije Slo
venije. Tudi v enciklopediji najdemo
seznam planinskih koč in zemlje
vid, ki pove, kje je posamezna
koča. Obdelan je pojem planina,
objavljen je zemljevid planin v Slo
veniji, seznanimo se s pojmom pla
ninska književnost. Tu pogrešam,
da ni omenjen mladinski pisatelj
Mirko Kunčič. Res je, da je živel v
Argentini, vendar je izredno ljubil in
čudovito opisoval Slovenijo in Go
renjsko. Ali res ni v Sloveniji znana
bajeslovna mladinska povest »Gor
jancev Pavlek« (Buenos Aires
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1958)? Pavleka robot pripelje iz
Argentine v Slovenijo in tu Pavlek
med drugim spozna pravljične
triglavske junake, spozna Bedanca
in druge Vandotove junake, spozna
triglavske škrate ob Aljaževem
stolpu vrh Triglava. Nemogoče je
našteti celotno Kunčičevo delo.
Spoznamo, kaj je planinska transverzala, spoznamo Planinsko zve
zo Slovenije, spoznamo planinski
tisk in Planinski vestnik. Obširno je
obdelano planinstvo, gibanje v sre
dogorju in visokogorju, združeno s
spoštovanjem narave, doživljanjem
prvobitne narave ter premagovan
jem težav zaradi izoblikovanosti
terena.
Tretja knjiga, mimo katere ne more
mo, je izšla v redni zbirki Prešer
nove družbe: Darinka Kladnik je
opisala »Sto slovenskih krajev«. To
je zadnja knjiga v zbirki Sto sloven
skih... (vrhov, najlepših kmečkih
hiš itd.), ki izhaja že več let. Knjiga
nas popelje v marsikateri slovenski
kraj, predstavljeno je 100 sloven
skih vasi z izčrpnimi kulturnimi,
etnografskimi in drugimi podatki.
Knjigo bo vzel v roke vsakdo, ki želi
spoznati svoj domači kraj, tudi pla
ninec, ki želi spoznati ta ali oni kraj.
Ta knjiga nam bo v veliko pomoč pri
odkrivanju lepot slovenskih krajev.
Recimo: pri Lučah je zapisana »pri
povedka o .ušivih' Lučah, ki jo je
zapisal Fran Kocbek v knjigi
.Savinjske Alpe'. Bil je velik borec
proti potujčevanju naših gora in
graditelj planinskih poti in posto
jank...«. Ta primer pove, kako se
na kratko odkriva tudi naša zgodo
vina. Ob Lučah še lahko zapišemo,
da je kraj poudarjen kot izhodišče
za planinske izlete.
Tako kot za Luče bi lahko zapisali
še za vseh drugih 99 krajev. Luče
sem navedel zato, ker je tu objav
ljena ljudska povest o tem, kako so
na tem območju žalik žene pasle
ovce. Ta ljudska povest je bila leta
1987 objavljena na posebnih
razglednicah v štirih jezikih in je
izšla leta 1991 v knjigi »Slovenska
dežela v pripovedki in podobi«. Te
razglednice sem pred leti dobil na
Šmarni gori, ko pa sem jih iskal v
Lučah in v koči pri Igli (tudi zgodba
o Igli je na eni izmed razglednic),
razglednice niso poznali!

Mogoče bi moral zapisati še nekaj
besed o »Vodniku po Spodnji Sa
vinjski dolini«, ki je izšel v decemb
ru. Vendar ta Vodnik zasluži poseb
no obravnavo; je tako pomanjkljiv,
da je škoda, da je izšel v tej obliki in

Glasilo Mladi viharnik
Posamezniki in manjše ali večje
skupine vedno več pišejo o planin
stvu. V šolah pišejo raziskovalne
naloge in izdajajo različna glasila.
Med glasili, ki so lepo uspela, je
glasilo Osnovne šole Dobrna »Mla
di viharnik«. Prispevke zanj so pri
spevali učenci 4. a in 4. b razreda,
ki so bili v planinski šoli v Julijskih
Alpah. Glasilo je lepo ilustrirano.
Četrtošolci so lepo opisali doživetja
v šoli, pot do Koče pri Triglavskih
jezerih, kjer je bil sedež šole, in pot
na Triglav.
Opazni so kratki sestavki, ki imajo
vzgojni pomen, kot »Sem postelja v
planinski koči«, »Kako pripravimo
nahrbtnik«, »En dan v življenju na
hrbtnika«, »Planinski orel«, »Divji
petelin«, sestavek o alpskem cvetju
itd. V glasilu najdemo ankete, kot
»Kaj ti je bilo v planinski šoli v nara
vi najbolj všeč«. Zanimivi so odgo
vori, kot »dolgi pohodi in vprašanja
po krstu«, »obisk planšarije«, »naj
bolj me je navdušilo predavanje ob
diapozitivih«, pa tudi »nisem maral
nositi nahrbtnika«. Učencem sta se
pridružili dve družini, ki sta bili
izredno zadovoljni z življenjem v
šoli. To potrjuje smer, ki se v planin
stvu vedno bolj razvija: skupni ta
bori in skupni izleti otrok in staršev.
Tako šola kot glasilo sta lepo uspe
la. Mogoče samo drobna pripomba:
v planinski organizaciji poznamo in
organiziramo planinske šole, ne
alpske šole, kot so tu in tam zapisali

Geološka učna pot na
Govce
Vodnik po tej učni poti so napisali
Tomaž Majcen, dipl. ing. geol.,
Stanka Jošt in Lilijana Štor, izdala
ga je 2KO občine Laško marca 1994.
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Geološka učna pot se prične v
Laškem na avtobusni ali železniški
postaji in gre čez progo na zahod
ob tovarni navzgor. Pot ima opisa
nih 15 točk. Nekatere se dajo eno
stavno, druge pa malo težje najti. V
sredini vodnika so karta poti, ki nam
pomaga pri hoji, in fotografije. Del
poti je opremljen s Knafelčevimi
markacijami. Je nekaj opornih točk,
ki se enostavno dajo poiskati. Žal ni
posebnih oznak posameznih točk
geološke poti. T-10 je Lisa jašek kot
spomin na ostanek rudnika kar do
brega premoga z malo žvepla. Nad
njim je na novo zgrajena lovska
koča Govca. To je nekako na pol
poti. V domu se konec tedna ali ob
prazniku lahko okrepčamo. Če pa
srečamo oskrbnika — domačina,
nam še marsikaj zanimivega pove
o vasi, ki je ni več.
Spuščamo se na sever, kjer je bil
rudnik v Hudi jami. Konec poti iz
vodnika je v zdravilišču v Laškem,
kjer je termalna voda (analiza ter
malne vode je zapisana!) v bazenu;
tam se lahko okopamo, v restavra
ciji pa okrepčamo.
Pot opravimo v petih urah, dolga je
okoli 10 kilometrov. V vodniku je krat
ko zapisano o mestu Laško, po
jasnjenih je nekaj pojmov o kamni
nah. Od lovske koče je na novo ozna
čena pot na Govško brdo (811 m, 40
min.), ki nam ponuja lep razgled na
Kopitnik, Veliko Kozje in onstran od
Mrzlice do Mališča in še kaj.
B.J.

Po robovih Evrope
Na robu Evrope, na mrzlem severu,
na vročem jugovzhodu in daleč od
obal Portugalske, so obsežne, de
loma prvobitne in druga od druge
zelo različne pokrajine, ki vabijo po
potnike s čisto posebno eksotiko,
ne da bi mu ob tem pripravile kultur
ni šok. Dandanašnji je te pokrajine
razmeroma lahko in hitro doseči.
Za take popotnike je nemška založ
ba Bruckmann iz Munchna izdala tri
dokaj debele vodnike, od katerih
ima vsak 192 strani: Ute in Peter
Freier sta napisala vodnik »Popo
tovanja po Norveški«, Georg Henke »Popotovanje po zahodni Tur
čiji«, VVendula Dahle in VVolfgang
Leverer pa »Popotovanja po Ma87
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deiri«. Vsaka od teh knjig je oprem
ljena z več fotografijami, pregledni
mi skicami in zemljevidi, ki ob be
sedilu bralcu primerno predstavijo
opisane dežele. Vsaka od knjig
stane 44 nemških mark.
Knjige so primerne tako za popotni
ke kot za gorske navdušence. Med
tem ko se na Norveškem popotnik
na poti seznanja s prvobitno nara
vo, se v Sredozemlju srečuje s pri
kupno pokrajino, v kateri so vidni
sledovi tisočletne kulturne zgodo
vine. Posebno v vodniku po Turčiji
je avtor posvetil pozornost zgodo
vinskim in kulturnim dogajanjem v
deželi ter rad preusmeri pot k
arheološkim spomenikom. Na Nor
veškem avtorja nasprotno opozar
jata na infrastrukturo, posebno na
markirane poti in oskrbovane koče,
saj vodita v glavnem na poldnevne
in enodnevne ture, tako da popotni
ku ni treba jemati s seboj šotora in
prenočevati v naravi, če noče.
Izredno zanimiv je naposled vodnik
po Madeiri, atlantskem otoku z
izredno divjimi in strmimi gorskimi
pokrajinami, pa tudi z izredno zani
mivimi kulturnimi znamenitostmi.
Avtorja seznanita popotnike po
otoku s strokovnimi informacijami in
natančnimi opisi poti.
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Mladina in gore '94
V osnovni šoli Dušana Flisa v Hočah je bilo 18. novembra lanskolet
no, že šesto tekmovanje Mladina in
gore, ki ga je organizirala Mladin
ska komisija pri PZS in ki se ga je
udeležilo 53 ekip. Gostitelji so bili
zmagovalci prejšnjega leta, člani
PD Fram, osrednja tema lanskolet
nega tekmovanja pa je bil Triglavski
narodni park. To je zdaj edini slo
venski narodni park, ker pa se po
javljajo predlogi tudi o novih, so del
tekmovanja posvetili še bodočemu
parku Pohorje.
Število ekip in s tem tekmovalcev
se na tem tekmovanju iz leta v leto
veča. Leta 1993 je na tekmovanju
Mladina in gore sodelovalo 43 ekip,
lani jih je bilo že 53; toliko jih je na88

stopilo, prijavilo pa se jih je kar 65.
Posebej je treba omeniti osnovno
šolo Sv. Ane pri Lenartu, ki je lani
prijavila kar osem ekip, na tekmo
vanje pa ni prišel nihče, ne da bi
organizatorju kakorkoli opravičili
odsotnosti.
Po pozdravih organizatorja, se pra
vi Mladinske komisije PZS, domači
nov iz PD Fram, ravnatelja osnovne
šole Hoče in predstavnika Zavoda
za šolstvo so tekmovalne ekipe pi
sale naloge. Medtem ko se je 53
ekip mladih planincev potegovalo
za vstop na popoldanski finalni del
tekmovanja, je bil pogovor z men
torji planinskih skupin o perečih
problemih. Ob tem so prisotni pred
lagali, da bi podobne pogovore or
ganizirali še ob drugačnih priložno
stih.
Razpravljalcem so pripravili prese
nečenje tekmovalci, ki so v zelo
kratkem času opravili svojo nalogo
in dejali, da so bili testi razmeroma
zelo lahki.
Po predavanju o Triglavskem narod
nem parku, ki gaje pripravil Martin
Šolar, je o lepotah Pohorja spre
govoril Leon Vrhovšek iz PD
Fram. Medtem je na podlagi testov
postalo znanih pet finalistov, šeste
ga pa so dobili z dodatnimi vpraša
nji, kajti na šestem mestu so bile
kar štiri ekipe.
Po kosilu v osnovni šoli je bil finalni
del tekmovanja v obliki kviza. Sprva
izenačene ekipe so se nato razvr
stile po posameznih mestih — ra
zen prvih dveh. Zmagovalca so od
ločila dodatna vprašanja, odločilno
pa je bilo, ali v Krnskem jezeru živi
jo ribe ali ne (da, živijo!).
Med finalnim delom tekmovanja je
bil tudi kulturni spored, ki so ga pri
pravili učenci osnovne šole Hoče,
svoje pevske sposobnosti pa so
pokazali tudi člani žirije.
Vrstni red zmagovalnih ekip je bil
naslednji: 1. PD Sežana (OŠ A. Š.
Stjenka, mentorica Sonja Savnig),
2. PD Fram (OŠ D. Flisa, Hoče,
mentorica Vlasta Bobovnik), 3. PD
Nova Gorica (OŠ I. Roba, Nova
Gorica, mentorica Mateja Koglot),
4. PD Špik (OŠ Sostro, Ljubljana,
mentor Jože Drab), 5. PD Snežnik
(OŠ D. Kette, Ilirska Bistrica, men
tor Vojko Čeligoj), 6. PD Impol
(OŠ Pohorskega odreda, Sloven

ska Bistrica, mentor Alojz Zorko).
Vodja tekmovanja je bil Uroš Vidovič.
Načelnik Mladinske komisije pri
PZS Borut Peršolja je ob lanskem
tekmovanju Mladina in gore pri
pravil analizo gomiškega dela te
stov. Takole piše v svoji analizi:
Analiza testov, ki so jih pisali mladi
tekmovalci, prinaša zanimive ugo
tovitve in opozarja na pomanjklji
vosti v gomiškem izobraževanju. O
rezultatih analize smo razpravljali
na seji Odbora za vzgojo in izobra
ževanje MK, zato nekatere ugoto
vitve predstavljam tudi širši gorniški
javnosti.
V analizo je bil vključen tisti del te
sta, ki se nanaša na teme iz gorniške šole. Test, ki so ga pisale vse
ekipe, je objektivnega tipa — možni
so trije odgovori, ekipe obkrožijo
pravilni odgovor, ki je samo eden.
Test sem sestavil tako, da se poka
žejo predvsem znanja, ki so po
membna za varno hojo, manj pa so
v ospredju znanja, ki na varnost ne
vplivajo neposredno. Pri odgovorih
me je zanimala tudi gorniška narav
nanost k raziskovanju, spoznavan
ju novosti in zavedanju o sobivanju
z naravo.

Za 40 let 40 vrhov
Upravni odbor Planinskega dru
štva Polzela se je odločil, da bo
za 40-letnico društva, ki jo bodo
praznovali 1999. leta, pričel no
vo planinsko akcijo Za 40 let 40
vrhov.
V ta namen so že izdali ličen
kartonček-dnevnik, ki ima osem
strani in vsebuje naslov akcije,
generalije lastnika, 10 obveznih
slovenskih vrhov, prostore za 30
različnih po želji planinca izbra
nih vrhov, kratka navodila in pro
stor za priznanje in lepo jubilej
no značko, ki jo planinec prejme
ob zaključku akcije.
Akcija bo trajala do 1.1. 2000.
Posebno priznanje bo še dobil
vsak planinec, ki bo presegel
60 000 metrov.
Dnevniki so v prodaji pri PD Pol
zela, 63 313 Polzela, in v planin
skem domu na Gori Oljki po 300
tolarjev.
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In kakšni so rezultati?
V celoti gledano so ugodni: 100 %
— 2 ekipi, 90-99 % — 7 ekip, 808 9 % — 18 ekip, 70-79% — 12
ekip, 60-69 % — 12 ekip, 55 % — 2
ekipi.
Polovica ekip je dosegla vsaj 80odstotni rezultat, dve ekipi sta na
vseh 20 vprašanj odgovorili pravil
no, le dve ekipi pa sta imeli 9 odgo
vorov napačnih.
Katera vprašanja so delala največ
težav? Komentarji, ki spremljajo
posamezne ugotovitve, niso nujno
objektivni, so pa dani v razmislek
kot kost za glodanje.
1. Kar 42 ekip (80 %) je odgovorilo
napačno na vprašanje o osnovni
nalogi članov Gorske reševalne
službe. Največ ekip je menilo, da je
osnovna naloga reševanje, ne pa
preprečevanje nesreč.
Odgovori lahko opozarjajo na več
stvari:
• da je GRS kljub preventivnemu
delovanju na številnih tečajih za
MPV in ostalih vodniških izobraže
vanjih in akcijah manj prisotna pri
delu z mladimi v šolah in planinskih
društvih;
• da je potrebno spremeniti mišlje
nje, ki je bilo nekoč del doktrine, da
nad nami bdi »veliki brat«, ki bo
takoj priskočil na pomoč; toda za
varnost lahko največ storimo sami s
svojim znanjem!
Iz kombinacije odgovorov na neka
tera vprašanja je moč tudi razbrati,
da zelo slabo poznamo ugotovitve
iz analize vzrokov in posledic ne
sreč, ki jo vsako leto pripravlja
GRS.
2. Izredno šibko znanje je s področ
ja izrazoslovja, kar je težava tudi
kasneje na vodniških tečajih. Skrotje je iz opisa prepoznalo le 24 ekip
(45 %). Razumevanje in podajanje
opisa poti je ključnega pomena pri
pripravi in seveda izvedbi ture.
3. Kar 25 ekip (47 %) ni znalo pra
vilno odgovoriti na vprašanje, kdaj
uporabljamo vozel osmico — ko
potrebujemo zanko, ki se ne zadr
gne. Pravilna uporaba vozlov opo
zarja na znano reklo, da je dobra
oprema nepogrešljiva, ob nepravil
ni uporabi pa tudi zelo nevarna.
4. Avtotransfuzijskega položaja po
nesrečenca ne pozna kar 20 ekip
(37 %), kar opozarja na to, da tudi

prvi pomoči posvečamo zelo malo
pozornosti. Vemo pa, da je hitra in
učinkovita pomoč lahko odločilnega
pomena za poškodovanca.
5. Tudi o plazovih vemo manj, kot
bi morali glede na trend obiskova
nja gora in na nesreče v zadnjih
dveh letih. Na vprašanje, kaj bi sto
rili, če bi se znašli pred zasneženim
pobočjem, za katerega nismo pre
pričani, da je varno, je 18 ekip
(34%) odgovorilo, da bi »zrahljali
vezi na smučeh, odpeli nahrbtnike
in strumno zakoračili novim dogo
divščinam naproti.«
Zima ni več nedostopna in neaktiv
na polovica leta, zato moramo zim
ski tehniki posvetiti vsaj toliko časa
kot gibanju v kopnih razmerah.
6. Branje zemljevidov sodi k narav
nemu vodenju, kjer sami izbiramo
in iščemo naravne prehode in se
tako ne predajamo v celoti čredne
mu nagonu sledenja markacij. Bolj
kot delo s kompasom na karti je po
membno razbiranje informacij s
karte in primerjanje s stanjem v na
ravi.
Orientacija je v gorniških vrstah
izgubila zaveznika. To se, žal, kaže
na vseh področjih izobraževanja,
saj je prav na tem področju znanje
po pravilu najšibkejše.
7. Tekmovalci v 16 ekipah (30%)
še vedno menijo, da je trganje gor
skega cvetja poglaviten ekološki
problem, ki nas tare v gorah. Trgan
je cvetja in smeti ob poteh nista
problema, zaradi katerih je bila
sprejeta Alpska konvencija o zaščiti
Alp. Onesnaževanje voda, energet
ski problemi, hrup in množičnost so
ekološki problemi, ki jih bomo morali
razreševati predvsem mladi. In ne
šele jutri, temveč danes.
V analizo je bilo vključenih 53 tes
tov, opozoriti pa velja, da so se eki
pe na tekmovanje pripravljale vsaj
mesec dni. Ker gre torej za tekmo
valce, ki predstavljajo kvalitetni
nivo, ki je višji od povprečja, so ne
katere ugotovitve lahko skrb zbuja
joče.
Ob analizi sem prišel tudi do skle
pa, da veliko znamo predvsem na
področjih, ki so statična in kjer ni
potrebno vlagati dodatne energije
za prebiranje novosti (zgodovina,
spoznavanje narave, poznavanje
gorstev), mnogo slabše pa je znan
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je tam, kjer se gorniška stroka še
vedno hitro razvija in dopolnjuje z
novimi spoznanji (GRS, oprema,
prva pomoč). Za slab pretok infor
macij in zato slabše znanje pa za
gotovo niso krivi samo mentorji. Po
mesti bomo morali tudi pred svojim
pragom.
Rezultati zagotovo niso slabi, prav
pa bi bilo, da bi temam, kot so gor
ska reševalna služba, orientacija,
planinska oprema, gibanje, izrazo
slovje in prva pomoč, namenili več
pozornosti. Zato, da bo v gorah več
srečnih in zadovoljnih ljudi.

Peter Keše-Šodr je star
60 let

»Rad hodim v gore, rad jih imam.
Rad sem v planinski druščini, še
posebno med alpinisti in gorskimi
reševalci,« ob jubileju pripoveduje
še vedno zagnan, dobrodušen, go
ram predan Šodr, ki je resnično
duša gora, ki mu niso bili nikdar
mar planinski špetiri in ljubosum
je... Bil je pravi športnik, telovadec,
alpinist, smučar, ki se je že v pet
desetih letih smučal po strminah
Storžiča, Grintovca in Kalške gore,
bil je celo smučarski reprezentant,
zato ni naključje, da je bil v tekmah
z akijem vedno v prvih vrstah.
Izhajal je iz skromne delavske
družine, zato se je moral kar dosti
preživljati sam, kljub temu pa je iz
takrat slavne industrijske šole Iskre
prispel do strojnega inženirja. Kot
vodja livarne v Iskri je kar precej
postoril za nekatere planinske odlit
ke, lotil se je in celo uspel z odlivan
jem smučarskega okovja »Marker«.
V gore je začel zahajati leta 1946,
še posebej navezan je bil na Julijce
89
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— morda sprva po želji soproge
alpinistke in smučarske reprezentantke Vere z Jesenic, vendar pa se
tudi Kranjsko-Kamniških Alp ni izo
gibal. Opravil je več sto plezalnih
vzponov, včasih tudi z obilico sre
če. Tako mu je, na primer, v Hudi
čevem stebru v Prisanku in Central
ni smeri v Špiku padajoča skala
presekala vrv.
Doživljal je tudi stiske pri reševanju
v gorah; še posebno težak mu je
spomin na štiri mrtve Holandce
pred petimi leti v Kočni.
V skoraj 42-letnem reševalnem ob
dobju je bil vedno pripravljen poma
gati, kot upokojenec je še zdaj v
vrstah reševalcev na krvavškem
smučišču. Ni pa se mogel rešiti tudi
upravljalnih opravil. Tako je bil taj
nik G RS Kranj in gospodar zaveti
šča GRS na Krvavcu, zdaj pa je že
nekaj let član NO PD Kranj.
Ob jubileju mu prijatelji, še posebno
soplezalci iz domačih ostenij, Dolo
mitov, Centralnih Alp in Kavkaza
prisrčno čestitamo in želimo še
mnogo srečnih dni med prijatelji in
gorami ter še mnogo »šodranja«,
kajti kjerkoli smo bili, se je o nas

Tečaj za vodnike
kategorije B
Odbor PLV pri KVIZ PZS je na
pobudo nekaterih vodnikov orga
niziral tečaj za pridobitev kategorije
B, to je za vodenje po zelo zahtev
nih poteh.
Od razpisa, ki je bil poslan na vsa
PD v avgustu 1994, pa do roka pri
jav se je prijavilo 13 kandidatov, ki
so morali izpolnjevati osnovne po
goje, in sicer biti vodnik vsaj kate
gorije A ter v zadnjih petih letih
opraviti vsaj 20 tur po zahtevnih in
zelo zahtevnih poteh nad gozdno
mejo in še pet tur po brezpotjih nad
gozdno mejo. Tečajniki so tvorili
precej pestro skupino, saj so bili tu
taki, ki so opravili tečaj že leta 1976
in za marsikatero novost, zlasti v
vrvni tehniki, niso še nikoli slišali, in
taki, ki so zaključili tečaj za vodnika
v letu 1994. Najstarejši tečajnik je
bil star 60 let, najmlajši pa 35. Vsi
so prinesli na tečaj že dobršno
mero vodniških izkušenj, zlasti tisti
z daljšim vodniškim stažem.
90

Tečaj je potekal po programu, in
sicer od 16. do 18. septembra 1994
v Domžalskem domu na Veliki pla
nini. Obdelane so bile naslednje
teme: Gibanje in tehnika hoje (Bo
jan Pollak in Janez Benkovič),
Psihologija vodenja (Marinka Kožalj Stepic) in Priprava in izvedba
izleta (Marinka Koželj Stepic). V
Domžalskem domu so zelo dobri
pogoji za izvedbo izobraževalnih
akcij, saj ima dom več dnevnih
prostorov, za praktično delo pa je
na robu Gojške planine moč najti
primerne skale. Kljub slabemu vre
menu, saj je vse dopoldne snežilo,
so tečajniki zagnano delali, zabijali
kline, izdelovali vrvne ograje itd.
pod budnim očesom inštruktorjev.
Glede na letni čas so se za izpitno
turo dogovorili kar za naslednji
konec tedna, a le v primeru ugodne
vremenske napovedi. Tako so se
zbrali 23. septembra zvečer v Cojzovi koči na Kokrskem sedlu. Zve
čer so pisali teste in opravili ustne
zagovore, 24. septembra pa so

Falska peč, 452 m n. v.
Ko sem po operaciji na očeh
preživljala oddih v svojih ljubih
Rušah pri hčerki Benjamini, se je
ta trudila, da bi me čimbolj razve
seljevala. Najlepše od vsega so
bili izleti v naravo. Tako sva se
nekega lanskega sončnega je
senskega dne odpeljali na Činžat.
Cesta proti Koroški je speljana na
dve tretjini višine čez Falsko peč.
Skozi to pečino pa je zgrajen pre
dor za železnico.
Ko sva pripeljali na ploščati vrh
Činžata, sva izstopili in z zado
voljstvom občudovali ta lep po
horski predel. Nisem se mogla
načuditi, da v tej nizki nadmorski
višini obstaja tako mogočna ska
la, kot je Falska peč. Kar sram me
je bilo, da jaz, ki sem že tako stara
in taka ljubiteljica planin, posebno
Pohorja, še nisem poznala te
pečine. Benjamina mi je obljubila,
da bova naslednji dan odšli v
Selnico ob Dravi in si vse od blizu
ogledali z nasprotne strani.
Tako sva se odpeljali v Selnico in
se od tam spustili čisto v globel k

opravili izpitno turo po opuščeni
plezalni poti na Kalško goro in se
čez Kalce vrnili v dolino. V Cojzovi
koči je bila skupina deležna prijet
nega sprejema; škoda le, da koča
nima ločenih gostinskih prostorov.
Vsi tečajniki so pokazali veliko
mero znanja in volje do dela, seve
da pa brez drobnih težav ni šlo. Vsi
so opravili izpit razen enega, ki je
na izpitu manjkal zaradi službenih
obveznosti, in si tako pridobili naziv
pripravnik za kategorijo B. To po
meni, da morajo opraviti še pet tur
pod mentorstvom.
Za nemoten potek tečaja in za
praktično delo, kjer je imel vsak mo
žnost narediti vse, kar je zahtevano
po programu, so poskrbeli trije in
štruktorji in predavatelji.
Novi pripravniki za vodnike kate
gorije B so Vlado Habjan in Franc
Koderman iz PD Ljubljana Matica,
Ignac Kaiser iz PD Vuzenica Muta,
Jože Klene iz PD Kamnik, Viktor
Munda iz PD Drava Maribor, Stane
Plavnik in Rajko Večko iz PD

strugi reke Drave. Presenetila me
je lepa zelena barva vode, ki se je
na tem mestu vrtinčila in spreme
nila tok za 180 stopinj. Čisto nav
pično iz vode pa se dviga kakih 80
metrov visoka skala, preko katere
sva se prejšnji dan peljali. Na tem
mestu je reka zelo nevarna, zlasti
za splavarje. Zato so splavarji
pred mnogimi, mnogimi leti v
gozdu nad obrežjem postavili pri
bližno dva metra visok kamnit kip
Sv. Janeza Nepomuka, ki so ga
častili kot svojega zaščitnika. Žal
mi je bilo, da ni vklesana nobena
letnica. Je pa kip prav mogočen in
na takem mestu, da sem do njega
morala splezati. Bila pa sem zelo
vesela, da mi je bilo dano
spoznati tudi to zanimivost moje
ga ljubega Pohorja. Fala mi je bila
znana še iz časa prve svetovne
vojne, ko smo iz Smolnika gledali,
kako so gradili v evropskem meri
lu najmogočnejšo elektrarno Falo,
ki je začela obratovati leta 1918.
Priporočam ljubiteljem narave, da
si ogledate ta zanimivi kotiček
naše prelepe slovenske zemlje!
Erna Meško
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Slovenj Gradec, Franc Reven in
Janez Strel iz PD Žiri, Tomaž
Rusimovič iz PD Integral, Borut
Vukovič iz PD Litija in Jože Žunec
iz PD Ravne na Koroškem.
Vodja tečaja
Marinka Koželj Stepic

III. nočni pohod z baklami
na Mrzlico
Planinsko društvo Trbovlje je pred
tremi leti pričelo nekoliko nena
vadne skupinske izlete — nočne
izlete ali pohode z baklami na Mrzli
co (1122 m). S takšnim izletom je
želelo društvo razgibati in popestriti
sicer puste in za izlete manj pri
merne dni v pozni jeseni. Ker je prvi
tak izlet uspel, so naslednje leto
organizirali še drugega in lani tretje
ga. Postal je tradicionalen. Dogo
vorili so se, da bo ta izlet vsako
prvo soboto v decembru. Prvi izlet
pred tremi leti je bil prav na dan
Barbare, zavetnice rudarjev, zato
so ga prvič imenovali tudi Barbarin
izlet.
Lani so ta izlet izpeljali v soboto, 3.
decembra. Zbirno mesto udeležen
cev je bilo od 16.30 do 17.30 pri
Domu svobode na Trgu Franca
Fakina v Trbovljah. Tu so udele
ženci izleta prejeli kontrolne listke,
ki so služili tudi za brezplačen čaj v
planinskem domu na Mrzlici. Na
odhodnem mestu pa je bilo možno
kupiti tudi bakle po 250 tolarjev.
Sicer so bili vsi udeleženci že prej
opozorjeni, da se morajo obuti,
obleči in dobro opremiti v skladu z
vremenskimi razmerami in času
primerno. Večina je imela s seboj
tudi žepne svetilke. Posamezne
skupine so vodili planinski vodniki,
ki so bili opremljeni z brezžičnimi
radijskimi aparati, poskrbljeno je
bilo tudi za zdravniško pomoč. Pri
hod do planinskega doma na Mrzli
ci je veljal do 21. ure, organiziran
odhod z Mrzlice pa je bil do 23. ure.
Društvo je lani na Mrzlici pri domu
poskrbelo za postavitev večjega
šotora, z zavesami iz šotorskega
blaga pa so zaščitili prostor pod
teraso. Glede na veliko udeležbo
na tem izletu se je izkazalo to za
zelo učinkovito, čeravno je bilo vre
me zelo primerno za takšen izlet.

Ob 20. uri so z vrha Mrzlice pri
pravili ognjemet ob upoštevanju za
ščitnih ukrepov. Od udeležencev
sta bila najmlajša in najstarejši na
grajena in obdarjena s praktičnimi
darili, sicer pa je Miklavž tudi lani de
lil udeležencem sladkarije in sadje.
Lani je bilo vseh udeležencev preko
800, med temi pa je bilo 72 tistih, ki
so bili na tem izletu že tretjič in so
za to prejeli spominsko priponko.
Od vseh udeležencev je bilo regi
striranih 532. Prvo leto jih je bilo
129, drugo leto 383, vsako leto pa
je vseh udeležencev dejansko bi
stveno več od registriranih, ker je
precej takšnih, ki se ne žele registri
rati in prevzeti izkaznice.
Lanskoletnega izleta se je udeležilo
tudi več planincev iz 24 slovenskih
krajev. Med udeleženci je bil tudi
eden iz Nemčije ter dva Angleža,
sicer pripadnika Unproforja, ki sta
letovala v Sloveniji. Bila sta nad
idejo in pohodom izredno navduše
na. Nesreč ali drugih spodrsljajev
tudi tokrat ni bilo.
Nočni pohod z baklami na Mrzlico
se je uveljavil in ga bodo organizira
li tudi prihodnja leta.
Tine Lenarčič

10. let PD Dobrovlje iz
Braslovč
V petek, 16 decembra lani, je bil
planinski večer, združen s proslavi
tvijo 10. obletnice PD Dobrovlje iz
Braslovč. Moški pevski zbor iz Bra
slovč je za začetek zapel Zdravljico
in še pesmi s planinsko vsebino.
Mladi so pripravili izvirno »poročilo«
o planinskem taboru, ki so ga pred
stavili s svojo taborsko himno, pa
še kaj so s skrbno izbranim besedi
lom povedali o planinarjenju. O
delu v tem času je govoril prvi pred
sednik Franc Praprotnik, ki je zelo
skrbno nanizal vsa področja dejav
nosti (člani, vodniki, markacisti, pohodi-izleti in ustanovitev društva).
Franci Kumer pa je to pokazal z
diasi. Na tem večeru so podelili tri
društvena priznanja (Marija Ažman
—mentorica, Janko Osterman,
Franc Radišek), eno pohvalo PZS
(Jožica Burman) in tri bronaste ča
stne znake PZS (Franci Kumer,
Franc in Srečko Praprotnik). Pri

VESTNIK

sotni so bili Martin Aubreht in Bo
žo Jordan kot predstavnika Savinj
skega MDO, predsednik odbora
Savinjske planinske poti Stane
Štorman, predsednik PD Žalec
Janez Meglic in predstavnik PD
Zabukovica Franci Ježovnik. Na
koncu so vsem podelili koledarček
in koledar akcij, ki so ga izdali s po
močjo domačih sponzorjev.
Za desetletnico sta planinsko dru
štvo in Društvo podeželske mladine
(DPM) Spodnje Savinjske doline —
krajevni odbor Braslovče izvedla
planinsko orientacijsko tekmovanje
za štiri kategorije (osnovnošolska
mladina, mladinci, člani in veterani
nad 45 let). Pripravili so dve progi z
različno zahtevo obhodnega časa
in kontrolnih točk (KT). Vsaka ekipa
je dobila v roke Pravila tekmovanja
(na papirju svoje barve), smiselno
urejen kontrolni karton in na zadnji
strani kopijo karte tega območja z
vrisanimi KT. Žal je to enobarvno in
se s težavo loči pomen črt, ker so
tudi enake debeline, toda različne
ga pomena, ki jo tam pokaže barva.
Tudi občinske pregledne karte
(1 :50 000) so dobre, da se lahko
spoznamo še z malo širšim okoli
šem. Upajmo, da bo k temu kaj pri
pomogla tudi PZS, ki je v sedaj ve
ljavni statut med drugimi svojimi de
javnostmi zapisala tudi orientacij
ska tekmovanja.
Progi sta vzorno pripravila Franci
Kumer (PLV) in Jože Marovt ter za
to porabila kar precej časa. Vpraša
nja na posameznih točkah na listu,
ki je služil tudi za dokaz, da si na
točki bil, in končni test je vzorno pri
pravil Tomaž Korošec. Vprašanja
so segla čez okvir razpisa, toda bila
so aktualna in zanimiva. Saj ne ve
do vsi, kateri možje so upodobljeni
na našem denarju, čeprav ga vsak
dan videvamo. Tomaž je tudi vsako
KT poimenoval po vsebini vprašanj,
na primer: narava, prva pomoč,
književnost, promet, poznavanje
Slovenije in še kaj. Vprašanja so
ponudila po tri odgovore, odgovor
pa je bilo treba zapisati.
Start je bil v bližini nekoč znane
smučarske skakalnice in ena izmed
KT je bila pri izviru Trebnika ter nad
njim pri okoli 70-metrski skakalnici.
Morda so skakalnice odslužile —
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pa vendar smo od tod dobili celo
skakalca z olimpijsko medaljo.
In na koncu v razmislek: razposlali
so nad 30 vabil, tekmovanja se je
udeležilo le sedem ekip (4 OŠ, 1 M,
1 Č, 1 V). Ali ni več zanimanja za to,
ali je preveč prireditev hkrati, ali pa
je bil za to kriv prvi počitniški dan?
Včasih je bilo tega v tej dolini več.
Bi nadaljevali delo ob taki udeležbi?
Zbrani smo odgovorili z da!
Finančno so izvedbo omogočila
podjetja, trgovine, gostilne in še
kdo. Tako so udeleženci dobili mali
co, nagrado za udeležbo, pisno
priznanje in prve ekipe še pokal.
Najmlajši in najstarejši udeleženec
sta dobila posebno nagrado —
garnituro ključev (gedore).

Terenski nissani za GRS
Letošnje svete tri kralje si bodo zelo
dobro zapomnili načelniki štirih
postaj GRS Slovenije, in sicer Bov
ca, Celja, Prevalj in Tolmina. Ta
dan so namreč pred avtohišo Magi
strat v Radovljici dobili v roke ključe
novih, dodatno opremljenih teren
skih vozil nissan terano II.
S tem je Uprava za reševanje in
zaščito pri Ministrstvu za obrambo
Republike Slovenije začela uresni
čevati lani poleti na Vršiču podpi
san sporazum. Takrat so se pod
pogodbo podpisali predsednik PZS
Andrej Brvar, načelnik GRS Slo

venije Danilo Škerbinek in mini
ster za obrambo Jelko Kacin.
Ta je bil v Radovljici tisti, ki je naj
prej izročil ključe vozil načelniku
GRS Danilu Škerbineku, ta pa no
vim lastnikom avtomobilov. Vsak
avto je vreden 3,6 milijona tolarjev.
V notranjosti je prirejen za univer
zalna vozila UT 2000 in z dodatno
opremo za zdravnika. Na strehi
vozila je prostor za opremo, ki jo
običajno jemljejo ekipe gorskih re
ševalcev na klasična reševanja.
Po pogodbi krije nakupe vozil Upra
va za zaščito in reševanje. Po reor
ganizaciji je tudi 33 gorskih reševal
cev iz območij celotne Slovenije v
eni od posebnih specializiranih
enot za reševanje iz plazov v gorah
in iz visokih stavb.
Minister za obrambo Jelko Kacin je
ob tej priložnosti dejal, da ima
poenotenje vozil za GRS velik
pomen in je jamstvo, da bo ta služ
ba s 83-letno tradicijo lahko tudi s
temi vozili še skrajševala odzivne
čase od obvestila do začetka
reševanj. Dosedanji vozni park
GRS je bil praktično odpisan, zato
je bila zamenjava nujna.
Lani so se nakupa prvega teren
skega vozila lotili kamniški gorski
reševalci. Del denarja za prvo vozi
lo je takrat prispevala tudi Komisija
GRS. Dvoje terenskih vozil nissan
terano II so lani že dobili mojstranski in bohinjski gorski reševalci.
Posebna komisija GRS je določila

Štirje nissani za štiri postaje GRS: ključe teh avtov je načelniku GRS Danilu Škerbineku
izročil minister za obrambo Jelko Kacin
- , . . . . ,. _
Foto: Mirko Kunsič
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vrstni red dobave vozil; pri tem so
upoštevali število reševanj, območ
ja in še nekaj drugih elementov. V
dveh letih bodo tako nova vozila
dobili gorski reševalci preostalih
postaj, tako da bo slovenska GRS
imela za svoje delo na terenu 16
novih nissanov.
Lani so slovenski gorski reševalci
posredovali v 120 akcijah in z gora
prinesli in pripeljali 140 ranjenih,
trinajstim med temi pa niso mogli
več pomagati. V dobri tretjini so
gorskim reševalcem pomagali piloti
MNZ Letalske policijske enote z
Brnika.
„ . . „ ...
Mirko Kunsic

Predstavitev Vošankove
knjige na Ravnah
Konec novembra je pri založbi
Didakta iz Radovljice izšla knjiga
Milana Vošanka Na poteh med
gorami. Avtor je svoj knjižni
prvenec 2. decembra 1994 pred
stavil koroškim rojakom. Literarni
večer v Koroški osrednji knjižnici dr.
Franca Sušnika na Ravnah na
Koroškem je povezovala Mojca
Potočnik, odlomke iz dela je bral
Mitja Sipek, na citre pa ga je
spremljal Stanko Lodrant. V knji
žnici je bila ob tej priložnosti na
ogled tudi manjša razstava Vošankovih likovnih del o gorah in življen
ju pod njimi.
Milan Vošank je po rodu Korošec
(rojen leta 1954), vendar sedaj že
deset let živi na Notranjskem, v
Cerknici, kjer si je po študiju na
ljubljanski Pedagoški akademiji
ustvaril družino in drugi dom. Na
tamkajšnji osnovni šoli uči likovno
vzgojo.
Milan Vošank se je z alpinizmom
začel ukvarjati leta 1974. Opravil je
nad 400 plezalnih vzponov, turnih
smukov in zimskih pristopov na
vrhove gora — podnaslov njegove
knjige se tudi zato glasi »Od Uršlje
gore do Mont Blanca in Snežnika«.
Ukvarja pa se tudi s planinstvom,
cestnim in gorskim kolesarstvom
ter smučarskim tekom.
»Slikanje in risanje, zapisovanje
popotnih doživljajev v prozi in poe
ziji avtorju vedno znova bogati sre
čevanje in življenje z gorami, z na
ravo. In del tega je zbrano v priču-
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joči knjigi,« piše na ovitku Vošankovega dela. V njem je nanizanih 57
besedil, tokrat v temno modrem tis
ku, ki jih dopolnjuje izbor Vošankovih likovnih stvaritev v različnih teh
nikah.
O vzporednicah med slikanjem, pi
sanjem in gorništvom pa je avtor
spregovoril v uvodnem razmišljanju
o hrepenenju, ki kaže pot.
»Slikanje je zame kakor vzpon na
goro; lahko je trpljenje in boj s po
besnelo naravo, lahko je lepota, ču
dovito veselje v duši ob barvah, ob
soncu, ob svetlobi, ob razgledih in
tihoti na gori, ob plesu v skalah nad
prepadi... Kaj pa pisanje? Je tudi
zlaganje besed v misli, v stavke, v
prozo in poezijo, v zgodbe in pe
smi... Boj in veselje? Mojo knjigo je
napisalo moje življenje med go
rami, življenje v naravi! To so misli
iz stare popotne beležnice, misli z
mnogih lističev in listov, občutenja
in zaznanja, ki sem jih še pravi čas
znal prenesti na papir in iztrgati
minljivosti v pozabi. Narediti iz vse
ga tega pesmi in zgodbe. Da, tudi
pisanje je lahko podobno vzponu
na goro v lepem in manj lepem!«
A.Č.

Mladi planinci pri PD
Drava Maribor
PD Drava Maribor je 22. oktobra
1994 delovno proslavilo svojo prvo
obletnico obstoja. To leto sta nam
reč uspešno opravila izobraževanje
za planinskega vodnika brata Ranko in Robert Jeršič, na srečanje
markacistov Podravja pa smo po
slali Milana Štubičarja, Brigito
Jazbinšek, Roberta Jeršiča in
Boštjana Irgoliča. V novembru je
naše planinsko društvo izvedlo tudi
čistilno akcijo od Ruške do Maribor
ske koče in do doma na Pečkah.
Pobirali smo smeti, ki jih odvržejo
nedeljski planinci.
Poseben poudarek daje PD Drava
Maribor delu z mladino. Zavedamo
se, da je to delo garaško, a žanjemo lepe uspehe. V MO PD Drava
Maribor je vključenih pet planinskih
krožkov iz prav toliko mariborskih
osnovnih šol (OŠ Draga Kobala,
OŠ Boris Kidrič, OŠ France Preše
ren, OŠ Angel Besednjak, OŠ Pragersko). V PD Drava Maribor je 10

izprašanih planinskih vodnikov, ki
so v stalnem stiku z mentorji planin
skih krožkov omenjenih šol. Sode
lovanje je uspešno.
Planinski izleti so po programu vsa
kih 14. dni. Tako smo v letošnjem
šolskem letu bili že na Jančah, pre
hodili v dveh etapah Ormoško pot,
se poveselili na jesenskem pikniku,
bili na izletu v neznano in se udele
žili pohoda Litija-Tisje.
V aprilu 1994 je 53 mladih planin
cev uspešno končalo planinsko šo
lo in si tako pridobilo osnovno znan
je o vedenju v gorah, varstvu gor
ske narave, prvi pomoči itd.
Med 25. junijem in 10. julijem 1994
se je 61 mladih planincev našega
društva udeležilo planinskega tabo
ra v Bohinju. Cena taborjenja ni bila
pretirana, saj so naši vodniki že spo
mladi poiskali manjša sponzorstva v
nekaterih mariborskih podjetjih.
Taborniki so se, pač glede na sta
rost in telesno pripravljenost, udele
ževali bolj in manj zahtevnih izletov
v bohinjske gore (Vogar, Rodica,
Črna prst, Komna, Krn). Obhodili so
tudi celotno Bohinjsko jezero. No,
niso ga pa le prepešačili, temveč so
se ob najhujši vročini tudi namočili v
njem. Nepogrešljivi del opreme za
tabor so bile namreč tudi kopalke.
Izvrstno je bilo poskrbljeno za za
bavo in družabno življenje otrok, za
kar gre zahvala prav vsem vodni
kom. Mnogi od njih so žrtvovali 10
dni svojega dopusta za to, da so
otroci brezskrbno uživali v gorski
naravi. Starši so svoje otroke lahko
na določen datum tudi obiskali. Ob
odhodu s taborjenja so otroci nesli
s seboj domov bilten, ki so ga sami
pomagali ustvarjati med bivanjem v
Bohinju.
18. novembra 1994 se je šest ekip
mladih planincev PD Drava udele
žilo državnega takmovanja Mladina
in gore v Hočah. Naša najboljša
ekipa (iz OŠ Draga Kobala) je do
segla 82 od 100 možnih točk, a tudi
ostalih pet ekip ni pretirano zaosta
jalo. V finale se tako na žalost ni
smo uvrstili, kar smo stežka prebo
leli. Vendar smo se že potolažili:
drugo leto bomo spet tekmovali in
se trudili za še boljši uspeh.
Ob izteku leta 1994 smo si že zasta
vili cilje za leto 1995. Pred nami sta
predvsem planinski tabor v zimskih
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razmerah v Domu pod Javorjem v
Zasavju (v času zimskih počitnic) in
planinski tabor v Logarski dolini od
1. do 10. avgusta 1995. Do tedaj si
bomo pridno nabirali kondicijo na
naših izletih, ki smo jih zapisali v
plan izletov PD Drava za leto 1995.
Otroci se na vseh akcijah PD Drava
čudovito počutijo. Radi pritegnejo
petju pesmi, hočejo biti v neposred
ni bližini vodnikov, se z njimi igrajo.
Po vsakem izletu so še dolgo časa
pod vtisi in že sprašujejo, kdaj bo
naslednji izlet. Nadvse radi imajo
naše vodnike Delijo, Francija, Robija, Iglo, Racota, Viktorja, Mičota,
Marjana. Ti naši fantje so namreč
vedno pripravljeni za štose in se ni
koli ne držijo kot kisle kumare.
Majda Rižnar,
mentorica in vodnica
pri PD Drava Maribor

Srečanje planinskih
vodnikov slovenskih
železarn
Organizatorji lanskega srečanja
planinskih vodnikov slovenskih
železarjev, ki je bilo 5. novembra
1994 na Ravnah in v Šentanelu, so
bili planinski vodniki iz Železarne
Ravne. Udeležilo se ga je 38 pla
ninskih vodnikov, ki so sprejeli po
ročilo o lanskih pohodih in za
snovali načrt dela za letos.
V letu 1994 so planinski vodniki
organizirali tri pohode za slovenske
železarje, in sicer na Matajur, Peco
in Mangart. Na vsakem izletu je
sodelovalo povprečno 20 planin
skih vodnikov, ki so lani v gore var
no popeljali kar 624 planincev.
Letos bodo planinski vodniki pri
pravili štiri pohode, datumov in cil
jev pa še niso določili.
Planinski vodniki so lani praznovali
tudi majhen jubilej — 25-letnico pri
rejanja planinskih pohodov sloven
skih železarjev. Začelo se je 9.
oktobra 1969, ko je takratni direktor
Železarne Ravne Gregor Klančnik
popeljal upravni odbor na Triglav,
kjer so sklenili, da se bodo sloven
ski železarji vsako leto srečevali na
naši najvišji gori. Sprva so planinski
vodniki priredili po en izlet letno,
zadnja leta pa celo po štiri. Skupaj
jih je bilo kar 73. V 25 letih se je v
spremstvu planinskih vodnikov (nji93
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hovo število se suče okrog 50) na
različne vršace povzpelo 32 074
železarjev.
Planinski vodniki so na srečanju
opozorili tudi na spremenjene raz
mere, ki so pohodom slovenskih
železarjev vse manj naklonjene: v
podjetjih namenjajo rekreaciji zapo
slenih manj pozornosti, množične
mu obisku gora pa — zaradi one
snaževanja — nasprotuje tudi širša
javnost. Čeprav so planinski vodni
ki za svoje dosedanje delo prej kot
očitke pričakovali pohvalo, jim le-ti
pravzaprav pomenijo tudi priznan
je, da so bili prav železarji do zdaj
najbolj številni obiskovalci planin
skih vrhov, a kot poudarjajo, verjet
no tudi najbolj disciplinirani.
A.Č.

Tri posebnosti Kuma
Slovenci smo lahko zadovoljni, če
ne celo srečni. Kamorkoli se napoti
mo po svoji majhni državi, povsod
vidimo lepe in zanimive pokrajinske
podobe, gledamo — vsaj za oko —
čisto naravo in srečujemo v glav
nem dobre ljudi. To je danes v sve
tu že prava redkost.
Ena od množice možnih poti nas je
pred dnevi zvabila iz Novega mesta
v vzvalovani svet Kumskega hri
bovja. Obiskali smo tri vršičke, ki
spadajo v ta prostor.
Začeli smo v Radečah, se kmalu
zatem dvignili v Spodnje in Zgornje
Jelovo, dosegli Spodnje Čimerno in
nato predahnili v idilični vasici Či
merno. Od tu smo v slabi uri dosegli
vrh in prepotovali ves greben te
edinstvene slovenske vzpetine, ki
ima sijajno ime Nebeška gora. Malo
nižja je od tisočaka. Proti severu je
dokaj položna, na južni strani pa
branijo vrh strme skale in tla so sko
raj neprehodno porasla z nizkim
drevjem in grmičevjem. Globoko v
dolini se vije Sopota, na nasprotni
strani gore pa na ostrem pečevju
sameva razvalina nekdaj slavnega
gradu Svibno. Če bi vrh malo otrebili, bi bil razgled širši. Sicer pa
Nebeška gora spada med najvišje
vrhove litijske občine.
Po krajši poti smo se vrnili v vas in
nadaljevali pot do zaselka Bušč, od
koder smo krenili v Ključevco do
Marijine cerkve, ki stoji na višini
1076 metrov. Od začetka poti do
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vrha je manj kot uro prijetne hoje. S
Ključevce je enkraten in nepozaben
razgled. Po obisku tega posebno
čaščenega vrha smo sledili ozko
cesto do vasi Župa in se od tam
povzpeli na edino geografsko za
beleženo Rogljo na Slovenskem.
Domačini to strmo, a zelo razgled
no in s skalnimi roglji posejano
vzpetino imenujejo Rogje ali Roguje, pa tudi Rogelja.
Ko smo dosegli greben tega sever
nega roba Kumovega masiva, se
nam je tako rekoč pod nogami pri
kazala Sava. Pred nami so se v
prvih odtenkih jesenskih barv košatile Mrzlica, Kisovec, Čemšeniška
in druge planine. Na vzhodu tega
horizonta sta se v popoldanskem
soncu kopala Kozje in Lisca. V dal
javi se je v mrč jesenskega popold
neva risala Menina. To harmonijo je
motil v vznožju Roglje ležeči Hrast
nik z vso svojo industrijo.
Od Župe do vrha ni več kot uro hoje
po brezpotju. Če si pa kdo zaželi
prilesti do zadnjega roglja v Roglji,
mu bo to vzelo veliko več časa.
Severni del te kamnite in porasle
gmote je lepo viden z železnice ali
ceste med Hrastnikom in Zidanim
mostom. Če bi bil rob tega hriba
tako dostopen kot, žal, ni, bi bil lah
ko imenitno odskočišče za obože
valce jadranja po zračnih višavah.
- Od Župe smo se prek Dobovca
spustili do Save in od tam po dokaj
neugodni cesti do Zidanega mostu
in dalje do doma.
Svojstvena lepota te pokrajine nas je
navdušila, prijaznost domačinov pa
globoko prevzela. Veliko je možnosti
za jesenske izlete, vendar je ta ena
od boljših. Škoda, da pristojne ob
čine ne znajo bolje izkoristiti mož
nosti, ki jih ti civilizacijsko dokaj ne
oskrunjeni kraji, kotički in vršički nu
dijo rekreativnemu turizmu.
Stane Pezdič

Planinska pot Sabotin—
Vrhovlje— Korada
Bralcem Planinskega vestnika pri
poročamo v zimskih in zgodnjih
spomladanskih mesecih planinsko
pot, ki se je začela uveljavljati v
zadnjem času. Na Sabotinu urejajo
člani PD Brda planinsko zavetišče.
Od bodočega zavetišča (stare
vojaške karavle) so že uredili pot po

grebenu med Sočo in Goriškimi
Brdi do briške vasice Vrhovlje in od
tega sedla gre pot dalje do že ure
jene koče na Koradi (812 m). V ce
loti jo je možno prehoditi v 3,5 ure.
V letih 1993/94 so pot utrdili in mar
kirali. Pri tem so uporabili 202 uri
udarniškega dela. Pot poteka od
vrha Sabotina (609 m) mimo lovske
koče (LD Sabotin) do Vrhovlja. Z
grebena je zelo lep razgled vse do
morja, na Karnijske Alpe in daleč v
Furlanijo. Po tej poti je bil izpeljan
tudi lanskoletni pohod, posvečen
pionirju slovenskega alpinizma Va
lentinu Staniču, ki ga je organizi
ralo PD Valentin Stanič iz Kanala.
Na Sabotinu so namreč razvaline
cerkvice sv. Valentina, kjer je Va
lentin Stanič vsako leto praznoval
svoj god.
Planince bi radi še obvestili, da je
žig na Koradi pritrjen ob vhodu v
kočo PD Brda.

Zahvala za čestitke
Planinska zveza Slovenije, njeni
organi in funkcionarji ter Planin
ski vestnik in njegovo uredništvo
sta pred božičnimi in novoletni
mi prazniki dobila toliko čestitk
in dobrih želja kot že dolga leta
ne, kar je mogoče smatrati tudi
kot znak dobrega sodelovanja
med planinskimi tovariši. Ker se
prejemniki vsakemu voščilcu
posebej ne morejo zahvaliti, naj
velja vsem naša skupna zahvala
z enako lepimi željami.

Mali oglas
Jeseniška bukvama obvešča bral
ce, ki bi radi kompletirali svojo zbirko
Planinskih vestnikov, da ima na
zalogi skoraj vse povojne letnike
PV, medvojne letnike 1942, 1943 in
1944, pa tudi nekaj predvojnih letni
kov, in sicer 1927, 1928 in 1933 do
1938. Vsi predvojni letniki so vezani
v knjige, medvojni in povojni pa so
večinoma nevezani. V bukvami ima
jo tudi skoraj vse letnike revije Alpinismus iz let 1965 do 1982 in revijo
Alpin-magazin letnika 1983 in 1984.
Revije lahko naročite na naslov:
Bukvama, 64270 Jesenice, p. p. 65
ali po tel. (064)731 516.

SEZNAM IN CENE PLANINSKIH EDICIJ
Zemljevidi
Gorski Kotar - 1 :100 000 (1. izd. 1990)
Krn s Kobaridom - 1 :25 000 (1. izd. 1990)
Stol in Begunjščica - 1 :25 000 (1. izd. 1990)
Trenta - 1 :25 000 - (1. izd. 1990)
Okolica Ljubljane - 1 :50 000 (1. izd. 1990)
Ljubljana - načrt mesta - 1 :20 000 (1994)
Kranjska Gora z okolico - 1 :25 000 (1. izd. 1990)
Rogaška Slatina z Bočem in Donačko goro - 1 :25 000 (1989)
Julijske Alpe - Bohinj - 1 :20 000 (8. izd. 1990)
Julijske Alpe - Triglav - 1 :25 000 (6. izd. 1993)
Grintovci - 1 :25 000 (1. izd. 1987)
Julijske Alpe - vzhodni del - 1 :50 000 (izd. 1993)
Julijske Alpe - zahodni del - 1 :50 000 (8. izd. 1991)
Triglavski narodni park - 1 :50 000 (5. izd. 1991)
Karavanke - osrednji del in Grintovci (4. izd. 1992)
Kamniške in Savinjske Alpe z Obirjem in Peco - 1 :50 000
(7. izd. 1993)
Pohorje - vzhodni del - 1 :50 000 (2. izd. 1992)
Pohorje - zahodni del - 1 :50 000 (4. izd. 1990)
Posavsko hribovje - 1 :100 000 (1. izd. 1986)
Škofjeloško hribovje in Cerkljansko hribovje - 1 :50 000 - 1993
Storžič in Košuta - 1 :25 000 (1. izd. 1988)
Pešpot E 6 - YU - zemljevidi - 1 :50 000
Slovenska obala in zaledje - 1 :50 000 (3. izd. 1989)
Istra - 1 :100 000 (1. izd. 1993)
Pomurje-1:75000 (1. izd. 1993)
Bovec z okolico - 1 :25 000 (4. izd. 1988)
Gorenjska - Bled - Kranjska Gora - 1 :50 000 (1994)
Savinjska dolina in širša okolica - 1 :50 000 (izd. 1992)
Kočevsko z gornjo kolpsko dolino in obrobjem Bele krajine - 1 :50 000
(izd. 1992)
Polhograjsko hribovje - 1 :25000 in Šmarna gora - 1 :12600 (izd. 1992)
Kvarner - izletniška karta - 1 :100000 (izd. 1991)
Bela krajina - izletniška karta - 1 :50 000 (izd. 1993)

Cena v ,olariih

600
600
600
v tisku
v tisku
600
600
600
900
800
800
900
900
v tisku
v" tisku
800
600
600
600
570
v tisku
450
730
730
730
600
730
730
730
600
730
730

Vodniki
Vodnik po planinskih postojankah v Sloveniji (Dobnik, 3. izd. 1994)
Kamniške in Savinjske Alpe (Ficko, 4. izd. 1993)
Julijske Alpe (5. popr. izdaja 1993)
Karavanke (Klinar, 3. izd. 1983)
Vodnik po Zasavskem hribovju (Pergar, 1. izd. 1978)
Po gorah severovzhodne Slovenije (Ficko, 1. izd. 1980)
Turni smuki (Črnivec-Praček, 2. izd. 1985)

1900
2000
1800
v tisku
800
800
800

Vodniki in dnevniki po veznih poteh
Vodnik po Slovenski planinski poti
Dnevnik po Slovenski planinski poti (1993)
Ciglarjeva pot od Drave do Jadrana E-6 YU, skice (1984)
E 7 - evropska peš pot od Sotle do Soče (3. izd. 1988)
Ljubljanska mladinska pot (1. izd. 1984)
Razširjena slovenska planinska pot - planinski vodnik (Jože Dobnik 1993)
Vodnik in dnevnik Trdinove poti (3 izd. 19845)
Kajakaški vodniček po slovenskih rekah (1991)

2000
250
300
300
200
1200
300
600

Alpinistični vodniki
Kamniške in Savinjske Alpe - Logarska dolina, Matkov kot - Peči
(Golnar, 1982)
Kamniška Bela - Repov kot (Golnar 1993«
Po primorskih stenah - A. Lipnik, M. Kolšek
Alpinistična šola (2. popr. izdaja 1993)

600
1800
750
1200

Vodniki v tujih jezikih in večjezične izdaje
Die Slowenische Berg-Transverzale (2. izd. 1979)
Triglav - ein kurzer Fuhrer (1980)
How to climb Triglav (2. izd.)
Kamniške Alpe - Ravenska Kočna - Kletterfiihrer (1977)
Pot prijateljstva treh dežel (trijezični vodnik)
Zaščitena območja (treh dežel) - Naturschutzgebiete - Zone Protette
(1981)
Slovarček za planince (tridelni, trijezični) - VVorterbuch fur Bergsteiger Vocabolario per alpinisti (1986)

500
500
500
500
300
500
500
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Vzgojna literatura
Planinska šola (2. izd. 1983)
Hoja in plezanje v gorah (Mihelič-Škarja, 3. izd. 1984)
Nevarnosti v gorah (Šegula 1979)
Sneg, led, plazovi (Segula 1986)
Narava v gorskem svetu (Selan, 2. izd. 1982)
Zavarovane rastline (Skoberne, 2. izd. 1990)
Oris zgodovine planinstva (Strojin, 2. izd. 1978)
Navodila za oskrbo in označevanje planinskih poti (1982)
Trije Tominški planinci (T. Tominšek 1981)
Dr. Henrik Turna (Strojin 1976)
Podhladitev, omrzline in druge poškodbe zaradi mraza (1990)
Taborniški priročnik - orientacija (190)
Druge edicije
Človek, gora, poezija
Dnevnik ciciban-planinec
Dnevnik mladi planinec (1992)
Igre (1981)
Planinska pesmarica Zavriskaj in zapoj (1990)
Alpinistični razgledi (1995)
Planinski vestnik (1995)
Planinske akcije '95
Z vetrom - Rudi Klinar

500
900
700
600
500
200
300
300
600
600
500
550

1200
150
200
300
300
450
200
200
300

Kam - izleti v okol. Ljubljane
Izleti po okolici Ljubljane
V gore - S. Kristan
Plezališča v Sloveniji

450
2760
2300
2900

In Monte Viso's Horizon
Climbing ali the 4000 m peaks in the Alps
Slovenian mountain fairly - tale (Peter Janežič - 1994)

4000
8600

Slovenija iz zraka (zal. MK 1993)
Čudoviti svet Julijskih Alp (zal. MK)
Planinski pozdravi (zal. Mladika)
Stoletje v gorah - CZ
Gore - Stane Klemene
Na vrhovih sveta - izd. Založba MK - 92
Sto slovenskih vrhov - S. Klinar
111 izletov po slovenskih gorah
Zbornik PD Kamnik (1993)
Everest (Peter Gillman)
Stezice (Rafko Dolhar - 1993)
Od Triglava do treh vrhov sveta (Dušica Kunaver - 1994)
Bohinj in njegove planine (Tone Cevc - 1992)
Veliki pionirji alpinizma - B. Mlač 1993
Vodnik po slovenski geološki poti (1991)
Gorska pravljica (Peter Janežič - 1994)

6720
5620
4000
5700
4750
4515
3885
3720
4500
4600
2500
4500
2800
1800
600
8600

Popust ob nakupu
Pri nakupu 5 ali več izvodov enakih planinskih edicij, ki jih je izdala ali odkupila PZS po lastni
ceni, priznamo 20% popust. Kupovanje ali naročanje več kot pet izvodov je možno v pisarni
PZS, Ljubljana, Dvoržakova 9, v ponedeljek od 14. do 19. ure ali od torka do petka od 8.
do 14. ure.
V ceni ni vračunan 5% prometni davek.
Maloprodaja je tudi v pisarni Planinskega društva Ljubljana-matica, Miklošičeva 17, v večjih
knjigarnah, na sedežih planinskih društev in v planinskih kočah po vsej Sloveniji, kjer je možno
dobiti tudi drugo gradivo o posameznih gorskih območjih.
Pri naročilu obvezno dostavite naročilnico in izjavo, da planinske edicije kupujete za nadaljnjo
prodajo.
Cene veljajo od 1. 2. 1995.
Informacije:
Planinska zveza Slovenije, Dvoržakova 9, 61000 Ljubljana,
telefon (061) 312553 ali (061) 315493; FAX (061) 1322140.
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Planinski metuzalem
Dne 8. februarja 1895, pred sto leti
torej, je izšla prva številka Planinskega
vestnika, glasila Slovenskega planin
skega društva. Krovna organizacija slo
venskih planincev je po drugi svetovni
vojni - verjetno velik del po sili razmer spremenila ime in spremenjenega ohra
nila do današnjih dni, njeno glasilo pa
se je drugače imenovalo le kratek čas
po vojni, potem je spet začel izhajati
dobri, stari Planinski vestnik, ki je zdaj
najstarejši mesečnik na Slovenskem.
Jubilantu navadno čestitamo in ga ob
darujemo. Naj ob častitljivem jubileju
našemu jubilantu vsak naročnik podari
- novega naročnika!
Opozorite na jubilanta svoje planinske
znance in prijatelje, ki nemara niti ne
vedo, da v naši državi izhaja častitljivo
stara planinska revija!
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