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Vzpon na Triglav 
pred 110 leti
Intervju: Janez Dovžan, Miha Valič

REVIJA ZA LJUBITELJE GORA @E OD LETA 1895

min masa: 1 kg*, izredno robustna S.L.F. tkanina, A.C.T. anatomsko obliko-
vano hrbtišče, ojačani trojni nosilni šivi, ojačitve iz DuPont™ Hypalona®, 
nepremočljive zunanje zadrge, dežno pokrivalo v dnu nahrbtnika, 
ergonomsko oblikovane naramnice, odsevni drsni prsni pašček, dvojni žep v 
kapi, mrežasti notranji varnostni žep s pritrdiščem za ključe, kompatibilen s 
hidracijskimi mehi, stranski kompresijski paški, dodatni paščki za pritrditev 
krpelj ali snežne deske, pritrdišče za smuči, pritrdišče za dva 
cepina/palice ojačano z Dupont™ Hypalonom®, dva 
stranska žepa, odstranljiva/zložljiva sprednja 
mrežica za pritrditev čelade, odstranljiv 
bočni pas, odstranljiva polietilenska 
plošča v hrbtišču, ki se lahko upo-
rabi za imobilizacijo. 

min masa: 3,5 kg*, inovativni sistem za postavitev v samo 45 sekundah, set za 
popravilo, konstrukcija z zunanjimi palicami, trojno ojačana tla v kotih, zaščiteni 

zračniki, zunanji material termoizoliran in aluminiziran ripstop poliester 70D 85g/m2, 
notranji material ripstop poliamid 70D 55g/m2 z dihajočim vodoodbojnim premazom, 

palice iz izredno lahkega, močnega in elastičnega 7001 T6 dur-aluminija, aluminijasti 
klini, vhod z dveh strani, spredaj predprostor, vrata z zunanjo mrežico proti mrčesu, 

zračniki, ki se zapirajo iz notranjosti, nastavljivo zračenje iz spalnega dela, 
nastavljivi snežni zavihki, pritrditev zgornje ponjave na šotor 

z nastavljivimi trakovi, poliuretansko okno odporno na 
temperaturne spremembe in UV žarke, odsevni 

trakovi, shranjevalni žepi in zanke za opremo, 
kaveljček za svetilko, kompresijska vreča. 



NAHRBTNIKI OBLIKOVANI 
   POSEBEJ ZA ŽENSKE

Prodaja TRGOVINA POHODNIK, UNIVET d.o.o.
Šmartinska 152, BTC - HALA A, Ljubljana
tel: 01 585 26 30      e-mail: pohodnik@univet.si
www.pohodnik-si.com

Naramnice - ožje postavljene

Hrbtišče - krajše,
ker nosimo nahrbtnik
višje na bokih 

Pas - prilagojen
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Se je nesreča na Mangartu 
morala zgoditi?

Konec marca smo spremljali dramo, ki je terjala dve živ-
ljenji. Mlada alpinista sta se lotila težke zimske smeri v južni 
steni Mangarta. V zgornjem delu sta imela težave, na vrh sta 
izplezala šele okoli polnoči, nista zmogla takoj sestopiti, 
ponoči pa se je vreme popolnoma pokvarilo; naslednji dan je 
ves čas snežilo, zato jima nihče ni mogel pomagati in – njuni 
življenji sta ugasnili.

Vsi, ki smo dramo spremljali, smo začutili grozo, nemoč, 
nekakšno streznitev. V različnih medijih so se pojavljali 
komentarji, nasveti, obtožbe, naenkrat smo se vsi spoznali na 
vse, kar je treba vedeti o plezanju in reševanju. Čas bo najbo-
lje pokazal, kaj je bilo prav in kaj narobe, kdo ga je polomil, 
kdo pa ne. 

Menim pa, da se je tak dogodek moral zgoditi! Zadnja leta 
namreč alpinizem postaja vse bolj popularen šport, moderna 
oprema omogoča vedno drznejša dejanja, prav tako postaja 
vse drznejši tudi slog plezanja. Vse skupaj je videti vedno lah-
kotnejše, preprostejše: treniraš, vzameš s sabo pravo opremo, 
v nahrbtnik daš čim manj, potem pa pohitiš čez težave opoj-
nemu zmagoslavju na vrhu naproti. Ko ti uspe prvič, si je 
drugič že laže postaviti še malo zahtevnejši cilj. Ko vidiš, da 
je nekaj zmogel nekdo drug, si seveda zaželiš to doseči tudi 
sam. Saj to ni nič slabega, to je tista lastnost človeka, ki ga 
je dvignila nad preostala živa bitja v naravi – v alpinizmu, 
tako kot v vseh drugih dejavnostih, je treba vedno iskati kaj 
novega, vedno znova si je treba postavljati višje in višje cilje!

Žal pa smo ljudje obsojeni na to, da v svojem prizadeva-
nju, da bi dosegli vedno višje, težje, zahtevnejše, kdaj pa kdaj 
trčimo ob zgornji rob svojih zmožnosti. Po navadi takrat, ko 
že malo pozabimo na svoj prejšnji trk ob tak strop, takrat, ko 
nam peruti preveč zrastejo. Malo že pomagajo tečaji, opoza-
rjanje na stare dogodke, modre besede starejših – toda kruta 
streznitev je včasih skoraj nujna.

Zato mislim, da se je tak dogodek, žal, moral zgoditi. 
Streznitev navadno pride po hudem udarcu. Prepričan sem, 
da bodo plezalci v naslednjih mesecih ali, upam, letih, pre-
vidneje izbirali cilje, bolj zgodaj stopali v smeri, imeli s sabo 
nekaj več nadležne opreme, ki lahko pomeni preživetje, 
ter upoštevali opozorila meteorologov. Gore pač niso šala! 
Kadar gre zares, nam ne pomagajo ne moderna tehnika, ne 
še tako zagnani prostovoljci, ki bi nam šli na pomoč, ne tele-
foni, ne helikopterji – ostanemo čisto sami. Prijeten dvati-
sočak, na katerega poleti hodijo družine z majhnimi otroki, 
postane grda past.

Velik izziv za nas vse je, da tudi zaradi tega dogodka 
najdemo načine, kako ohraniti zdravo mero spoštovanja do 
gora pri vsem, kar na njih tako radi počnemo. 

Andrej Stritar



TEMA MESECA 4-9
Vzpon na Triglav 

Eugenio Chiudina

INTERVJU 10-17
Pogovor z Janezom Dovžanom

Mitja Košir

Pogovor z Miho Valičem o uspešni 
izvedbi projekta 82 × 4000

Mateja Pate

PLANINSTVO 18-51
Rudarstvo in jamarstvo na Ratitovcu

Jože Dolenc

Koko pa je moja mamica tle gor pršva
Marjan Šolar

Kolesarske dogodivščine v kočevskih 
gozdovih

Roman Mihalič - Gric 

Kamniški vrh
Marjan Bradeško

Alpski muzej v Bardu
Mojca Luštrek

Dogodivščina na otoku Ometepe
Mateja Pate

Obiskali smo Cordillero Huayhuash
Marjan in Lidija Luževič

Vreme in razmere v gorah v 
meteorološki zimi 2006/2007

Miha Pavšek in Gregor Vertačnik

Zgode in nezgode
Vladimir Habjan

NA TURO 52-62
Goli vrh nad Jezerskim in na Menini 
planini
Mojca Luštrek

Goli vrh, 1787 m
Irena Mušič

Monte Peralba in Monte Chiadenis
Igor Zlodej

Po sledovih prve vojne v Karnijskih 
Alpah - Peralba, Avanza, Creta Forata
Martin Oblak

Gore nad Sappado
Andrej Stritar

GALERIJA 63-65
Živali v gorskem svetu
ALPINIZEM 66-76
Vzpon na Patibaro
Roman Mihalič-Gric

O hitrem alpskem slogu 
Tomaž Jakofčič, Pavle Kozjek in Andrej Grmovšek

Pol stoletja AO Kozjak Maribor
Tanja Grmovšek 

NAŠA SMER 77-80
Vzhodna smer v Mali Rinki
Stane Poljak

NOVICE IZ VERTIKALE
PISMA BRALCEV
LITERATURA
NOVICE IN OBVESTILA
Kako poznamo naše gore? 
Andrej Stritar

Vsi članki in vse fotografje v vseh dosedanjih
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