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Karnijske Alpe, italijansko Alpi Carniche (tudi Carnice), nemško Kar-
nische Alpen, so veriga skalnih vršacev med Avstrijo in Italijo. Vrstijo 
se v smeri vzhod–zahod, na jugu jih omejuje reka Bela (Fella), na severu 
Zilja, v pokrajini Veneto, torej na zahodu reka Piava in na vzhodu Zilji-
ca. Njihova celotna dolžina znaša nekaj več kot 100 km, umeščene pa so 
med krajema San Candido (Innichen), Cadore in Trbiž ter vključujejo vse 
najvišje vrhove.

Format: 130 mm x 210 mm; 288 strani, šivano, broširano

CENA: V času od 15. 5. 2016 do 15. 6. 2016 lahko vodnik kupite po 
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* DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine plača naročnik.

Vodnik po Karnijskih feratah, Bine in Nada Mlač

AKCIJA
19,95 €

Akcijske cene veljajo do 15. 6. 2016.

Plezalne vodnike lahko kupite že za 27 odstotkov ceneje. Vabljeni k nakupu!

Cepini in smuči se poslavljajo, klini in frendi nas pozdravljajo –
uporabite jih v smereh iz plezalnih vodnikov Planinske trgovine PZS.
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Uredništvo Planinskega vestnika skrbno preverja 
vse članke in točnost v reviji objavljenih opisov poti, 
ki praviloma vključujejo opozorila na nevarnosti 
in možne pasti obiskovanja gora. Žal pa je vsak 
opis vedno subjektiven, poleg tega se objektivne 
težave na terenu lahko spreminjajo iz dneva v dan, 
celo iz ure v uro. Zato uredništvo revije in Planinska 
zveza Slovenije ne moreta prevzeti nobene 
odgovornosti za morebitne poškodbe ali materialno 
škodo, ki bi jih utrpel kdorkoli zaradi hoje in plezanja 
po gorah po navodilih iz te revije.

UVODNIK

Težko bi rekla, kdaj natanko sem nehala plezati. Ni se zgodilo kar čez noč. H koncu je 
zagotovo pripomogla tura v Zahodne Julijce v času, ko so bili plezalni obiski gora na 
sporedu le še nekajkrat na sezono. S soplezalko nama plezanje v eni od priljubljenih klasik 
nikakor ni steklo, v sosednji smeri se je pripetila nesreča – tako midve v steni kot reševalci v 
helikopterju, ki je priletel na pomoč, smo bíli bitko s časom, da bi ušli bližajoči se nevihti. Ko 
se je vendarle vse srečno izteklo, sem v zavetju bivaka, strmeč v strele, ki so švigale naokrog, 
sklenila, da je alpinizem preveč nevaren za tako kampanjsko ukvarjanje z njim. 
Tako je plezanje, več let središče mojih misli in aktivnosti, zlagoma odšlo iz mojega življenja. 
Verjetno na presenečenje mnogih, ki so me poznali v mojih najbolj zagnanih letih, in 
zagotovo na razočaranje nekaterih – ti so še dolgo po tem zmajevali z glavo, češ glej, kaj je 
nastalo iz tebe. (Na te pripombe so sicer čudežno hitro pozabili, ko so tudi sami postali le 
še občasni obiskovalci sten, na dobri poti do alpinistične upokojitve.) Danes je marsikdo 
od nekdanjih šodrovcev in zmernih obiskovalcev plezališč – v očeh ambicioznih alpinistov 
po večini neperspektivne raje torej – s skalo bolj domač, kot sem v tem trenutku sama. In 
če kdaj po dolgem času srečam nekdanje plezalske znance, me skoraj po pravilu doleti 
vprašanje, ali še plezam, in nato pogosto še dodatno poizvedovanje, ali plezanje kaj 
pogrešam. Moj drugi prostodušni "ne" je po večini sprejet z dobršno mero nejevere. 
Seveda se z nostalgijo spominjam plezalskih let, a ta je bržkone bolj povezana z brezskrbnim 
življenjem, ki smo ga živeli takrat in katerega velik del je predstavljal alpinizem. Plezanja kot 
fizične aktivnosti ne pogrešam, čeprav je izredno lepa; prav tako ne zgodnjega vstajanja, 
prevažanja do sten, večnega hitenja, plazenja po skrotju in drobljivih policah, pa še kaj bi 
se našlo … A če dobro pomislim, ta moj drugi "ne" ni prav iskren. Plezanje mi je namreč 
omogočalo popoln odklop od vsakdanjega življenja – to pa vsekakor je nekaj, kar bi mi 
danes prišlo zelo prav. Popolna osredotočenost na izziv, ob kateri iz glave izpuhtijo čisto 
vse misli. Ko ne obstajata nič drugega kot vertikala pred teboj in uganka, kako doseči 
naslednji oprimek. Ena od takih doživljajsko intenzivnih tur mi je za vedno ostala globoko 
zasidrana v spominu – plezanje smeri Albatros v Paklenici, ko sem kot v transu premagovala 
navpične plošče in v to vložila vse svoje izkušnje in zaradi večdnevnega plezanja že načete 
moči. "Videti je bilo, kot da bi plesala balet," je mojo bitko z gravitacijo na vrhu smeri 
opisal soplezalec (in s tem komplimentom nedvomno pripomogel k ohranjanju spomina 
na to plezarijo). Po skoraj petnajstih letih se fantastičnega občutka zamaknjenosti in 
osredotočenosti spominjam tako živo, kot da bi ga doživela včeraj.
V vrtincu vsakdanjih obveznosti sem po dolgih letih plezalske abstinence prišla do stopnje, 
ko se vse težje (za)ustavim in dam možgane na off. Različne "nadomestne" aktivnosti, ob 
katerih preživljam svoj skopo odmerjeni prosti čas, so sicer sproščujoče, a se z njimi ne 
zamotim do take mere, da bi učinkovito odmislila čisto vse, kar mi polni glavo. To mi je 
nekdaj po navadi uspelo že, ko sem prijela za prvi oprimek v smeri, če ne, pa najpozneje 
do konca prvega raztežaja. Vprašanje je, ali bi plezanje tudi dandanes sprožilo tak miselni 
vakuum, kot ga je nekoč, ko smo vseeno imeli na grbi nekaj centov manj skrbi; morda ga na 
račun "zlatih starih časov" tudi malo poveličujem … kdo ve. Ampak – ja, zdaj javno priznam 
vsem tistim, ki ste kdajkoli vprašali: včasih se mi toži po plezanju. 
Se tudi vam po vašem (nekdanjem) odklopu? 
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