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Deset let po tragediji 
v Turski gori
Intervju: Jože Prah, Tine Marenče

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. 

PRILOGA

Vodniček: 
Mont Blanc



Imenujte vsaj dva vrha na sliki. 
Pravila naše igre smo objavili v januarski številki. Odgovore spreje-
mamo do 25. 6. 2007. Če boste uporabljali elektronsko pošto, nam 
odgovore pošljite na e-naslov uganka@pzs.si. 
Za nagrado bo tokrat spletna trgovina www.kibuba.com podarila 
aktivno majico iz nove kolekcije MILO. 

Rešitev iz prejšnje številke:
V prejšnji številki smo objavili sliko lepe martuljške gore Kukove 
špice, 2427 m. Dobili smo 31 pravilnih odgovorov in žreb je določil, 
da bo Jera Kalan iz Medvod za nagrado prejela lahko vetrovko Solo, 
ki jo ponuja Kibuba, d. o. o.. Napačne rešitve pa so bile Jalovec, Ko-
šutnikov turn in Rombon.

Andrej Stritar

Kako poznamo naše gore?

Andrej Stritar
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Prispevke, napisane z računalnikom, pošiljajte 
po elektronskem mediju na naslov uredništva 
ali na elektronski naslov. Poslanih prispev kov ne 
vračamo. Številka transakcijskega računa PZS je 
05100-8010489572, odprt pri Abanki, d.d., Ljublja-
na. Naročnina 31,30 EUR (7.500 SIT), 55 EUR za 
tujino, posamezna številka 3,12 EUR (750 SIT). 
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macije upoštevamo dva meseca po izidu številke. 
Ob spremembi naslova na vedite tudi stari naslov. 
Upoštevamo samo pisne odpovedi do 1. decem-
bra za prihodnje leto. Mne nje avtorjev ni tudi 
nujno mnenje uredništva. Kopiranje revije ali 
posameznih delov brez pri volitve izdajatelja ni do-
voljeno. Uredništvo si pri držuje pravico do objave 
ali neobjave, kraj šanja, povzemanja ali delnega ob-
javljanja nena ročenih prispevkov v skladu s svojo 
uredniško politiko in prostorskimi možnostmi.

Program informiranja o planinski dejavnosti 
so financirata Ministrstvo za šolstvo in šport, Mi-
nistrstvo za kulturo in Fundacija za financiranje 
športnih organizacij v Republiki Sloveniji.

Slika na naslovnici: Na Kriških podih,
foto: Andrej Veternik

Entuziasti
Oni dan sem se pogovarjala z voditeljem nove gorniške 

oddaje. Ko je zmanjkalo vprašanj za uradni del pogovora, sva 
načela še neobvezne teme, ki so se seveda spet končale pri 
medijih na področju gorništva. Da njegova oddaja zaenkrat 
temelji na entuziazmu, je rekel. »Kako pa misliš, da deluje PV?« 
sem mu odvrnila. Če ne bi imeli zagnanega šefa in kupa zagretih 
urednikov, PV niti približno ne bi bil tak, kot je! Ja, ja, saj, saj, 
sva si kimala in razpredala naprej. »Si predstavljaš, kaj bo, ko 
bodo uredniku spletne strani Gore … ljudje pošle moči za ure-
janje?« Ja, stvar bo zelo verjetno obsojena na propad, sva si spet 
bila edina, in ljubitelji gora bomo ostali brez portala, ki ponuja 
večino pomembnih planinskih novic na enem mestu. In tako 
sva počasi prišla do zaključka, da velika večina z gorništvom 
povezanih stvari temelji na entuziazmu posameznikov, ki so 
tako »predrzni«, da si upajo zagristi v projekte, ki jim ne bodo 
prinesli ne slave in ne denarja. Morda le nekaj osebnega zado-
voljstva. Kaj je že to?

Že slišim posmehljive pripombe dandanašnjih in prihajajo-
čih generacij, ki osebno zadovoljstvo vse bolj povezujejo zgolj s 
finančnim uspehom. Toda če pogledamo natanko, celotno gor-
ništvo temelji na entuziazmu. Entuziasti so bili ljudje, ki so nade-
lovali poti, risali markacije, gradili planinske koče, raziskovali 
skrite kotičke gora, pisali vodnike, izdelovali zemljevide, delali 
oddaje o gorah, se razdajali v planinskih društvih, organizirali 
filmske festivale, plezalska tekmovanja in srečanja – brez zahteve 
po plačilu ali pa s tako skromnimi finančnimi sredstvi, da niso 
vredna omembe. Če se omejimo na področje medijev – entuzi-
ast je bil urednik Alpinističnih razgledov, ki je še dolgo potem, 
ko ni imel več prispevkov za objavo, sam pripravljal gradivo za 
sleherno številko; entuziastična je bila ekipa Grifa, ki je skušala 
preživeti z izdajanjem plezalske revije, pa ustvarjalka legendarne 
oddaje Gore in ljudje, ki se je borila z mlini na veter, entuziasti so 
uredniki spletnih portalov, pisci knjig, ki se trudijo iztrgati pozabi 
velika dejanja našega naroda, ljudje, ki se v dobi Big Brotherja 
spravijo k snemanju gorniških oddaj, entuziasti smo v uredništvu 
PV. Naš skupni imenovalec? Zavezanost ideji, predanost konjičku 
in kar nekaj trme. Če ne bi imeli tega, bi nas že davno minilo.

Nemalokrat slišimo, da so zlati časi prostovoljstva mimo. 
Kdo pa je danes še pripravljen delati zastonj? Popolnoma zastonj 
morda res ne, napol zastonj pa očitno še vedno … PV še izhaja (že 
od leta 1895 …), mlada generacija snema filme in ustvarja oddaje, 
spletne strani živijo, festivali se organizirajo, knjige in vodniki se 
še vedno pišejo, planinska društva še delujejo. Dokler bo tako, 
smo lahko prepričani, da entuziasti niso zgolj bele vrane. Morda 
jih je med hribolazci več ali pa v okviru že po definiciji nepro-
fitne dejavnosti, kar hribolazenje pač je, pridejo le bolj do izraza 
– lahko je biti »entuziast«, če te za to dobro plačajo ... To le potr-
juje, da smo ljubitelji gora s srcem pri stvareh, ki so nam blizu, in 
da nam »za narodov blagor« ni težko bolj ali manj velikega dela 
svojega življenja posvetiti »brezperspektivnim« aktivnostim, 
kot so pisanje knjig, vodnikov, izdajanje revij, urejanje oddaj, 
vodenje planinskih društev … Situacija morda res ni tako črna, 
kot si jo v pogovorih o »zlatih starih časih« radi slikamo, a vendar 
se samo po sebi postavlja vprašanje: do kdaj bo še tako? 

Mateja Pate
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