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Cilj: večje udobje in manjši napor. Podplat s sistemom Impact Brake System® bolje absorbira pritiske, optimizira trenje 
in izboljša  zaviranje podplata čevlja pri sestopu. Notranji del podplata je narejen iz novega zelo lahkega poliuretana, 
ki  omogoča boljše dosežke na vseh terenih in v vseh pogojih. Sprostite se, uživajte v naravi, inovacije pa prepustite nam.
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Markacija
Rdeče-belo očesce, ki se ga razveseli takorekoč vsak 

gornik. Tistemu, ki se drži uhojenih potov, pomeni smer proti 
cilju, drugemu, ki rad zavije v samotna prostranstva naših 
gora, sporoča, da je zaključil najtežji del poti, ki je od njega 
zahteval precej stezosledskih spretnosti. Pomeni oddih po 
dobro opravljenem delu. Vsakomur, ki se znajde v divji gorski 
naravi sredi meteža, nevihte ali megle, markacija dostikrat 
pomeni odrešitev. Potrditev, da je na pravi poti. Markacija 
oziroma lisa, kot jo je imenoval Rudolf Badjura, je znamenje. 
Eno od številnih znamenj, ki jih uporabljamo ljubitelji gora za 
usmerjanje na poti. Ne le pohodniki, tudi alpinisti pri slede-
nju določeni smeri iščejo znamenj – starih, preperelih klinov, 
morda značilnih stenskih razčlemb, skal. Pogosto na orienta-
cijsko zahtevnih mestih, kjer ni markacij, postavljamo skalne 
možice. Podobno je tudi v sredogorju. Ob markacijah so 
taka znamenja lahko še stara drevesa, križišča poti, kozolci, 
razpela, kapelice. Človek preprosto potrebuje markacij – 
znamenj, ki ga usmerjajo, ki mu potrjujejo pravo pot, ki mu 
dajejo potrebno samozavest, da zmore zastavljeno pot. Pot, 
ki je lahko zelo težka, tvegana, nejasna. Številne gorske poti 
so take in vsi vemo, kako veseli smo vsakega znaka, ki nam 
potrjuje, da napredujemo, da gremo prav, da se bližamo cilju. 
Seveda se zgodi, da markacije kdaj tudi izgubimo – po lastni 
nerodnosti ali zaradi spleta izjemnih okoliščin, v katerih pre-
vladujočo vlogo igra vreme. Neurja, viharji – podobno, kot 
na življenjski poti – slej ko prej prihrumijo in zmotijo našo 
sicer umirjeno pot. A izkušen, srčen človek jih prebrodi, 
znova najde markacijo, se vrne na uhojeno pot in dostikrat 
gre naprej še močnejši, bogatejši za izkušnjo in doživetje.

Tudi Planinski vestnik je že več kot stoletje taka marka-
cija, znamenje, ki kaže pot. Uredniki in avtorji se po svojih 
močeh trudimo, da bi bralcem pokazali smer. Smer v gore, 
seveda. Pot tjakaj, kamor ljubitelje gora in narave najbolj 
vleče. Pa Planinski vestnik ne kaže le smeri, naša revija 
poskuša skozi prispevke pokazati tudi vsebino poti, poskuša 
povedati, kakšna naj ta pot bo. Poskuša vzgajati, učiti, tudi 
prebujati čustva. Narediti iz obiskovalca gora srčnega človeka 
– močnega, izurjenega, zavednega, poštenega, tovariškega, 
veselega in srečnega. Kajti obiskovanje gora ni le šport, ni le 
kultura, je vse to in še več. Je tudi preizkus našega odnosa do 
sočloveka in do narave. In resnično rad imaš lahko le tisto, 
kar dodobra poznaš. Kjer se počutiš domače. Četudi si tam 
prvič, pa si o tem nekje prebral, ti je nekdo povedal. 

Vedno, ko v roke vzamem planinsko knjigo ali revijo, 
skupaj z avtorji podoživljam njihovo pot. Celo vzkliknem: 
»Kako dobro je to zadel, res je tam tako, res tisto rušje tako 
diši, res so barve prav take.« Vse, kar obiskovalci gora napi-
šejo z veseljem in s pretanjenim občutkom za tiste, ki bodo 
črpali iz njihovega pisanja, je markacija. Znamenje. BESEDA, 
FOTOGRAFIJA, SLIKA, ki vedno kaže pot. Je preprosto tisto 
rdeče-belo očesce, ki se ga tako razveselimo, da ga hudo-
mušneži z nekaj »umetniškimi« posegi prav radi spremene v 
obraz, ki se smehlja. Je smerokaz, ki kaže in neustavljivo vabi 
na pot.

Marjan Bradeško
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Košuta v zahajajočem soncu


