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Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Kombinirana poraba goriva: 5,1-6,8 l/100km.

Emisije CO2: 134-174 g/km. Slika je simbolna. Produktno ime Caddy® je zaščitena blagovna znamka družbe

Caddie S.A., ki je dovolila njegovo uporabo družbi.

Novi Caddy. Najboljši Caddy vseh časov.
Novi Caddy® postavlja nova merila v svojem razredu. Je izjemno dinamičen s

svojimi najsodobnejšimi TSI in Common-Rail TDI motorji, ki jih odlikuje odličen

navor, majhna poraba goriva ter tiho delovanje. V izvedbi BlueMotion Technology

je še bolj gospodaren s sistemom start-stop, ki samodejno izklopi motor, ko se

ustavite in prestavite v prosti tek. Za varnost skrbi serijska oprema, ki med drugim

vključuje elektronski stabilizacijski program ESP s speljevalno asistenco. V bogati

ponudbi opcijske opreme je prvič moč izbrati štirikolesni pogon 4MOTION z

avtomatskim menjalnikom DSG. Novi Caddy navdušuje tudi s svojo izjemno

prilagodljivostjo, saj ima v potniškem prostoru do 7 sedežev, ki jih lahko podrete,

zložite ali v celoti izgradite. Končno je tu: najboljši Caddy vseh časov.

Novi Caddy je lahko vaš že za 12.990 ¤.

Serijsko:
- elektronski stabilizacijski program ESP
- klimatska naprava- elektnični pomik stekel- daljinsko centralno zaklepanje- EURO 5 motorji
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UVODNIK

Andrej Stritar

Amerika pri nas!

Se spomnite zgodbic o astronomskih odškodninah, ki jih posamezniki iztožijo v ZDA 
zaradi kakšne ”krivice”? Recimo o tistem, ki mu je družba McDonalds morala plačati nekaj 
sto milijonov dolarjev zato, ker se je opekel s skodelico kave. Družba da je kriva, ker ga ni 
opozorila, da se lahko s kavo opeče! Amerika ni daleč, take reči se že dogajajo tudi pri nas. 
Oktobra je slovenska vlada, ne da bi mediji to sploh opazili, odobrila izplačilo 26.000 € kot 
poravnavo za škodo, ki naj bi jo država povzročila posamezniku. 

Leta 2003 je imela neka sprehajalka na stezi med Fieso in Pacugom veliko smolo in ji 
je na nogo priletel kamen, ki se je odkrušil iz klifa. Poškodbe so bile tako hude, da je ostala 
brez prstov na nogi, bila dolgo na bolniški in ostala delni invalid. Vsekakor izredna smola 
in izredno žalostna zgodba. Gospa je za svoje trpljenje skušala najti krivca. Sodišče je ugo-
tovilo, da se je nesreča zgodila v priobalnem pasu, ki je javno dobro in ga upravlja država. 
Država pa da je ravnala malomarno, ker ni poskrbela za varnost sprehajalcev. Še opozoril-
nega napisa, da je tam nevarno, ni postavila. Zato je država kriva in je morala plačati.

Da ne bo pomote: nesrečni žrtvi privoščim vsak evro, saj ji odškodnina vsaj malo 
poplača trpljenje in spremenjeno življenje. Toda, mar je nujno tako pomoč nuditi na 
tak način? Mar ne bi bilo bolj smiselno vpeljati neke vrste zavarovanja, ki bi jo izpla-
čevali žrtvam dogodkov, ki se zgodijo tako rekoč ”po volji boga”? Če se tovrstna praksa 
iskanja krivcev za vsak dogodek nadaljuje, lahko postane naše življenje zelo neprijetno in 
omejeno. 

Tokrat je odškodnino plačala država, tj. mi vsi, kar nikogar prav močno osebno ne 
zaboli. 

Če pa to postane stalna praksa, bo kmalu podobno odškodnino moral plačati tudi 
privatni lastnik kakega klanca, pod katerim se bo znašel nesrečnež, na katerega bo padel 
kamen. Padajoče kamenje pa ni edina nevarnost, ki nas lahko doleti ”po božji volji”. Na nas 
lahko pade veja, ki jo polomi veter, lahko nas piči osa, lahko nam spodrsne na poti, lahko 
nas celo zadane strela z neba. Bo za vse to kriv lastnik terena, ki nas ni opozoril? Seveda 
se bo tak lastnik takoj po tem, ko bo moral plačati odškodnino, obnašal zelo racionalno: 
ogradil bo svoje posestvo in tako preprečil prihod kogar koli, ki bi se mu lahko kaj zgodilo. 
Brez obotavljanja mu bodo sledili sosedje in kmalu bomo še bolj podobni ZDA: vsepovsod 
bo pisalo ”Privatno posestvo, prehod prepovedan!”.

Pomislimo na naše gore. Če gremo plezat v stene, pa na nas pade kamen, mar bomo 
lahko od lastnika stene, države ali privatnika, iztožili odškodnino? Za vsako našo planinsko 
pot skrbi eno od naših planinskih društev. Mar bodo tamkajšnji prostovoljci, ki nam vsem 
pomagajo obiskati lepe gorske kotičke po svojih poteh, krivi, če bo na nas padel kamen? 
Če se bodo stvari tako razvijale, potem se bodo planinska društva eno za drugim odpove-
dovala svojim potem in jih bo vedno manj. No, saj bi s tem postale gore še bolj prvinske in 
privlačne za ljubitelje brezpotij, kakršen sem jaz. Pa vendar …

Preden sem tole napisal, sem se pogovarjal z več pravniki. Sploh me niso razumeli, 
vse se jim je zdelo prav, saj imamo vendar tako družbeno ureditev in tako zakonodajo. 
Zagotovo res, toda mar nas res mora sistem kar naprej prepričevati, da smo neodgovorna, 
nespametna in nesposobna bitja, za katera mora vedno nekdo skrbeti in nikoli ne odgo-
varjamo sami zase? Je res tako zmotno pričakovati, da bo vsak posameznik vedel, da se z 
vročo kavo lahko opeče, da iz krušljive stene lahko prileti kamen, da se ob močnem vetru 
lahko odlomi veja, da nas lahko piči osa in da imamo lahko celo tako smolo, da na nas 
pade meteor!? V kaj se spreminjajo naše vrednote, katere postajajo prevladujoče? Je to še 
en primer prevlade osebnih koristi nad našim skupnim dobrim?

Odgovorov nimam, zato pa sem tole napisal. In morda opozoril prijatelje, ljubitelje 
gora, na potencialno nevarnost, ki se tiho krade v deželo.
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Vsebine vseh 
Planinskih vestnikov

od leta 1895 do danes  
na www.pvkazalo.si 

od 1949 do lanskega letnika  
v formatu pdf.
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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 mo-
žne pasti obiskovanja gora. Žal pa je vsak opis vedno 
subjektiven, poleg tega se objektivne težave na tere-
nu 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 po gorah po navodilih iz te revije.
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