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UVODNIK

V MOZAIKU ÆELJA IN MOÆNOSTI

Tako kot smo napovedali v prejπnjem uvodniku, se je
Planinski vestnik pojavil tudi na svetovnem spletu, in
sicer na strani Planinske zveze (www.pzs.si/pv). Tak-
πno nalogo si je namreË zadalo uredniπtvo. Planinski
vestnik se je torej poleg ‘papirnate oblike’ pojavil tudi
na zaslonih raËunalnikov. Z nekaj klikanja smo lahko
dokaj enostavno pregledali kazalo tekoËe πtevilke,
prebrali uvodnik, kolumno, pregledali povzetke pris-
pevkov in si ogledali nekatere fotografije. 
V obdobju priprav na prevzem (novega) uredniπtva je
bila med vsemi nalogami (in teh ni bilo malo) spletna
stran vestnika potisnjena dokaj v ozadje. Vsi Ëlani
uredniπtva smo se namreË ukvarjali z (na zunaj) po-
membnejπimi zadolæitvami. Ne glede na to pa je po-
doba Planinskega vestnika na spletu ‘rasla’ iz dneva
v dan. Izbrani izvajalec je v sodelovanju z uredniπ-
tvom pretehtal nekaj razliËnih oblik in se (prav v za-
dnjem hipu) odloËil za verzijo, ki jo lahko gledamo πe
danes. Ta je æe skladna s podobo, ki jo bo Planinski
vestnik dobil januarja leta 2002. Zapolniti je bilo tre-
ba πe nekaj vsebin, ki jih prvotno nismo niti predvide-
li. Zadeva je πla “v æivo” prav na dan, ko je priπla sep-
tembrska πtevilka iz tiskarne. 
Takrat se je Planinski vestnik pojavil tudi v prosti pro-
daji, in sicer v nekaterih kioskih po vsej Sloveniji (pro-
daja v knjigarnah, planinskih koËah in trgovinah s
planinsko in alpinistiËno opremo je v naslednjem na-
Ërtu). V zvezi s prosto prodajo Planinskega vestnika
mnenje uredniπtva ni bilo tako soglasno, kot je bilo v
zgornjem primeru, na koncu pa je vendarle odloËilo
mnenje, da je vredno poskusiti. Tako bomo vsaj spo-
znali, kje smo. V zgodovini izhajanja je bil Planinski

vestnik v prodaji le neko (ne prav dolgo) obdobje, in
sicer v knjigarni Mladinske knjige Konzorcij. Od za-
Ëetkov izhajanja (1985) pa do leta 1914 je bil Planin-
ski vestnik vezan na Ëlanarino SPD, od leta 1921
(vmes ni izhajal) do danaπnjih dni pa se financira iz-
kljuËno z naroËniki (z izjemo manjπega πtevila naro-
Ënin, ki so vkljuËene v Ëlanarino A in D, kar velja od
leta 2001). Uspeh Planinskega vestnika v prosti pro-
daji bo prav gotovo teæji zalogaj, kot je bila spletna
stran. Nekaj promocije smo izvedli, potrebnega pa bo
πe veliko veË, da se bo zadeva res prijela. 
NekoË je Ante Mahkota, urednik z dolgoletnimi izku-
πnjami, podal za uspeπen Ëasopis naslednjo enaËbo:
Ëasopis = vsebina + bralci + oglasi. Med drugim pra-
vi naslednje: “»asopis æivi od naklade: ne le od na-
kladnega denarja, ampak od odmevnosti, ki z visoko
naklado daje krila uredniπtvu ... Zato mora biti osnov-
ni cilj poveËati πtevilo naroËnikov ... Ko se bo krog
bralcev razπiril, bo Vestnik moral postati tudi vsebin-
sko bogatejπi ... Vendar viπje naklade ni mogoËe fi-
nancirati le s prihodki od naroËnine ...” (Planinski ve-
stnik, 1986, str. 161). EnaËba, ki prav gotovo velja πe
danes (predstavitev na spletni strani bi morali danes
v formulo nekam vriniti). 
Verjetno se vsi strinjamo, da je v formuli, s katero bo
Planinski vestnik prepriËal bralce (kupce), vsebina
revije najpomembnejπa. Ne glede na to pa predstav-
ljata uvedba spletne strani in moænost nakupa Pla-
ninskega vestnika v prosti prodaji zagotovo dva od
mnogih kamenËkov v mozaiku moænosti za dosego
æelenega cilja. 

Vladimir Habjan
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OBNOVLJENA ZAVAROVANA POT NA PRISANK

HANZOVA POT NA PRISANK 
— DOKON»ANA ZGODBA
Andrej Æemva
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23.7.2001 lahko oznaËimo kot dan, ko se je zakljuËi-
la zgodba z veliko polemike, to je zgodba o Hanzovi
poti na Prisank. Tega dne so bila namreË dokonËana
dela ureditve poti vrπnega severnega grebena in iz-
stopnega kamina Hanzove poti, ki je bila obnovljena
avgusta leta 1999. Vrπni del poti je bil namreË tedaj
izdelan le provizoriËno. Zakaj omenjam Hanzovo pot
kot “dokonËano zgodbo” verjetno ni potrebno posebej
razlagati, πe posebej pa ne tistim, ki so spremljali vsa
dogajanja in polemike okrog te poti od leta 1997 da-
lje, ko smo na PD Kranjska Gora predlagali, da bi se
Hanzova pot preuredila kot prva urejena vodniπka pot
pri nas. Ne pomnim, da bi kaka podobna ideja dvigni-
la toliko prahu. V polemiki za ali proti je sodelovala
skorajda vsa slovenska planinska javnost. Sedanji
predsednik PZS se je potrudil organizirati celo planin-
ski forum na to temo, o Hanzovi poti na Prisank je bi-
la posneta posebna oddaja Gore in ljudje, da ne ome-
njam πtevilnih polemiËnih Ëlankov v skorajda vseh
slovenskih Ëasopisih in Planinskem vestniku. Dogo-
vorjen je bil enoletni moratorij posega v to pot prav
zaradi tega, da bi se v tem letu izoblikovalo veËinsko
staliπËe slovenske planinske srenje glede vodniπkih
poti oz. opuπËanja zelo zahtevnih nadelanih poti. Po
izteku leta je bilo jasno. Slovenski planinci niso bili oz.
niso naklonjeni ideji spreminjanja æe nadelanih poti v
vodniπke, ali konkretneje niso bili naklonjeni, da bi se
Hanzova pot preuredila v vodniπko pot. Moram pa ob
tem poudariti, da ni bilo tudi malo takih, ki so razmi-
πljali drugaËe in so bili povsem za naπo idejo. Vendar
veËino je potrebno spoπtovati in v PD Kranjska Gora
smo se v letu 1999 odloËili, da v popolnosti upoπteva-
mo æelje slovenskih planincev in Hanzovo pot v celo-
ti obnovimo v obliki, kot je bila izdelana, Ëeravno bi
sedaj, ob zakljuËku, moje osebno staliπËe do Hanzo-
ve poti oznaËili v nekakπni prispodobi “in vendar se
vrti ...” Vendar pustimo sedaj to. Kot takratni predse-
dnik druπtva in Ëeprav pobudnik ideje o vodniπki poti,
sem se kljub temu z vso vnemo lotil priprav in dela,
da obnovimo Hanzovo pot v obliki, kot to æeli veËina
slovenskih planincev, seveda skupaj s celotnim na-
πim upravnim odborom in Ëlani naπega druπtva.

OBNOVA

ZaËetek priprav na obnovo v poletni sezoni je bil
6.5.1999, ko smo organizirali sestanek s Komisijo za
pota pri PZS. Tedaj smo se natanËno dogovorili o po-
teku pripravljalnih del za obnovo, ogleda poti in o
izvedbi delovnih akcij obnove. V vlogi vodje tehniËne
komisije za obnovo Hanzove poti je komisija za pota
imenovala g. Joæeta Rovana. Z njim smo od vsega
zaËetka zelo dobro sodelovali in v pripravah na obno-
vo skoraj do potankosti skupaj izdelali naËrt obnove.
Na posameznih predelih je bilo zaradi erozije in dru-
gih naravnih ovir potrebno izvesti manjπe spremembe
od prvotno nadelane smeri, Ëeravno smo se jo kar v
najveËji meri trudili obnoviti tako, kot jo je izdelal naπ

legendarni Hanza. Dela tehniËne obnove so se priËe-
la 23.7.1999 in so trajala do 31.7.1999. TehniËna ko-
misija, ki jo je vodil Joæe Rovan, je πtela devet Ëlanov
s tremi dodatnimi naπimi Ëlani. Polovico od osmih dni,
kolikor je trajala akcija, so prebili v sami severozaho-
dni steni Prisanka, v taboru nad Ajdovsko deklico.
NameπËenih in zamenjanih je bilo 266 razliËnih klinov
in pritrjenih 315 m nove jeklenice. Pri prenosu opre-
me v steno oz. iz nje je sodeloval tudi helikopter slo-
venske vojske. Pri nadelavi poti, ËiπËenju ter popravi-
lu uniËenih delov poti so Ëlani naπega druπtva od
15.7. do 31.7.1999 opravili 499 ur prostovoljnega de-
la. Skratka, opravljeno je bilo veliko dela, kljub temu
pa je zmanjkalo Ëasa za popravilo zadnjega vrπnega
dela poti, ki je bil takrat izdelan le za silo. Vrπni sever-
ni greben in izstopni kamin je namreË nenehno izpo-
stavljen strelam in padajoËemu kamenju, zato ga je
bilo potrebno posebej urediti in na novo izpeljati. To
pa smo skupaj s tehniËno komisijo, ki jo je prav tako
vodil Joæe Rovan, storili letoπnjega julija. Hanzova pot
je tako od 23.7.2001 povsem na novo obnovljena in
izdelana tako, kot to zahtevajo standardi za zelo zah-
tevne planinske poti.

HANZOVA STENA

Hanzova pot, ki je ena lepπih, Ëe æe ne najlepπa na-
delana pot v Julijcih, je tudi po svoji vsebini in pose-
bnostih zelo zanimiva in bogata. Preko mogoËne se-

421Ob jeklenicah varno v viπave (foto: Boris Strmπek)
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verozahodne stene Prisanka vodi po πtevilnih narav-
nih prehodnih tako, da je jeklenica speljana le tam,
kjer je zaradi varnosti nujno potrebna. Posebnost v
njej je Hanzova stena, ki jo je Hanza imenoval po se-
bi, verjetno zato, ker je bil ta predel za takratne izde-
lovalce najteæji, saj poteka preko strme navpiËne ste-
ne. Na njej je pritrjena Hanzi v spomin posebna tabla
z napisom Hanzova stena. Originalno ploËevinasto
tablo smo ob obnovi sneli in jo predali planinskemu
muzeju v Mojstrani, nadomestili pa smo jo z brona-
stim odlitkom originala, ki nam ga je izdelal in podaril
ljubljanski obrtnik Duπan Mrkun. Tudi tehniËna komi-
sija je pazila na originalnost opreme Hanzove stene.
Tako je del stene opremljen πe z originalnimi jekleni-
cami, vezanimi na naËin, kot so to opravljali prvotni iz-
delovalci.

HANZOVA KAPELA

»udovit predel na Hanzovi poti pod previsno steno v
naravni skalni niπi je Hanza namenil namestitvi kipa
Marije kot zaπËitnice pristopnikov po Hanzovi poti na
Prisank. Ni znano toËno kdaj, po vsej verjetnosti ne-
kje po πestdesetem letu, je kip Marije izginil in ostal je
le razbit betonski podstavek. Verjetno prav meni nih-
Ëe ne bi pripisal, da sem vztrajal na tem, da se Han-
zova kapela (ime sem izbral kar sam, ker ne obstaja-
jo podatki, kako je to poimenoval Hanza) obnovi v pr-
votni obliki. Naprosili smo kranjskogorskega æupnika
Marka Benedeka, tudi navduπenega planinca, da
nam je preskrbel in podaril nov kip Marije. Malo za πa-
lo naj omenim, da sem Marijo do kapele nosil v na-
hrbtniku. Zaradi velikosti je njen gornji del gledal iz
nahrbtnika, zato sem bil marsikdaj deleæen glasnih
ugibanj o “spreobrnitvi”. Tudi izdelava betonskega
podstavka ni bila niË kaj lahka, saj je bilo treba, razen
peska, do kapele na hrbtu prinesti ves material in vo-
do. Slednje nam je celo zmanjkalo, tako da smo za iz-
delavo betona porabili tudi vse moje, Miloπove in To-

nove napitke. Moram pa z veseljem priznati, da je
Hanzova kapela v celoti “zaæivela”, saj nikoli, kadar
grem mimo, ne naletim, da ne bi bilo tam cvetja in ne-
kaj sveË.

TEÆAVNOST

Hanzova pot je bila in ostaja, kljub obnovitvi, celo veË
kot zelo zahtevna pot predvsem zaradi nekaj specifi-
Ënih predelov. Kot prvi je veËni sneg pod HudiËevim
ælebom, ki ga je potrebno preËiti. Posebej letos, ko je
bilo veliko snega, je to sneæiπËe precej veËje in str-
mejπe in je za preËenje potrebna zimska oprema in
izkuπenost ter velika mera previdnosti. Do konca juli-
ja so ostala tudi πe strma sneæiπËa preko vse preËni-
ce do t.i. Hanzove cure do vrha HudiËevega stebra.
Zadnji del poti ni opremljen z jeklenico (nameπËene je
le nekaj metrov in zabitih nekaj klinov) zahteva nekaj
plezalnih veπËin, posebej pa ni priporoËljiv za tiste z
vrtoglavico. Na sreËo se tega, mogoËe tudi zaradi na-
πih polemik in s tem razprtij o Hanzovi poti, zavedajo
tudi planinci, saj skorajda ni nesreË v njej in tako naj
tudi ostane. Hanzova je lepa, zahteva pa vse spoπ-
tovanje in previdnost.

EPILOG

Zaradi slednje opisane ugotovitve moram reËi, da ni-
sem razoËaran, ker ni uspela moja ideja o vodniπki
poti po Hanzovi, predvsem tudi zato, ker smo jo opre-
mili prav tako in le toliko, kot je bila prvotno. Tu gre
posebna zahvala tudi tehniËni komisiji in njenemu vo-
dji Joæetu Rovanu, ki je k delu tehniËne obnove poti
pristopil z vso mero spoπtovanja do te poti. Ob koncu
hvala vsem, ki ste kakorkoli sodelovali s svojimi mne-
nji, polemikami in staliπËi, predvsem pa tistim, ki so se
na njej fiziËno trudili ter tistim, ki so prispevali sred-
stva, da nam je uspelo. Vsem, ki se boste podali v
Hanzovo, pa tudi kam drugam, pa æelim sreËno pot in
veliko uæitkov.

422 Sestop v jesen (foto: Peter Mrπe)
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Deæ je menda za to, da pada.
Sonce, da sije.
In Logarska dolina, da jo obËudujemo.
In njen spomenik Kocbeku in Frischaufu, da hvali nje-
na znamenita zanesenjaka.
In besedilo, vrezano v njuna hrbta, da tolmaËi njuno
slavo vsemu svetu.

— E, bratci, za to pa to besedilo ni!

Kakorkoli je spomenik posreËen, pogumen, domiseln,
toËen, potreben, domoljuben, spodbuden, spodoben
— tak je, da nam lahko poravna hrbet, ne glede na to,
kaj so rekli o njem rojeni in vzgojeni poznavalci in sla-
dokusci — estetska merila so pred besedilom docela
omagala. Pred nemπkim in angleπkim, da se razume-
mo! Ti dve naj bi namreË tolmaËili Frischaufovo in
Kocbekovo slavo vsemu svetu, slovensko besedilo je
za domaËo rabo, s tem smo za domaËim plotom kar
zadovoljni, naj bo kot izhodiπËe za prevod tudi malo
πepavo.
Se spomnite tiste anekdote o Sokratu? Mama je pri-
peljala sina k Sokratu in rekla: “Pripeljala sem ti svo-
jega sina, da ga vidiπ.” Sokrat je nagovoril mladeniËa:
“Spregovori torej, sinko, da te vidim.”
Savinjska dolina je spregovorila in zdaj jo vsi “vidimo”.
A kot da se je dræi zakleta tradicija, kot da ji ni mar za
“Sokrata.”! In to na meji s Koroπko, kjer ima nemπko
izobraæenih znancev Ëez glavo (in v Logarski dolini,
kjer ima tudi nemπko izobraæenih obiskovalcev Ëez
glavo), da ji eins zwei skrtaËijo tistih nekaj nemπkih
vrstic, in vpriËo Ljubljane in Maribora, kjer mrgoli v
Slovenijo zaljubljenih æivorojenih Angleæev, ki bi re-
ady steady naredili isto, le da na angleπki strani.
Da ne bom samo dolgovezil (“besediËil”, kot moje pi-
sanje lepo ocenjuje Joæe Dobnik), naj pristavim moæni
sprejemljivi varianti nemπkega in angleπkega prevo-
da. (Brez napuha, nisem jih jaz sestavil!) Kdo ve,
morda se SavinjËani nekoË izvijejo iz zapredka tradi-
cije, postrugajo sedanje kvaËke in Frischaufu in Koc-
beku vreæejo v hrbet novo slavo. Recimo takole:

Frischauf:
Professor für Mathematik und Astronomie an der Uni-
versität Graz, Publizist, eifriger Bergsteiger, grosser
Freund der Slowenen. Seit 1874 erforschte er syste-
matisch die Savinjske Alpe (Sanntaler Alpen) und
entdeckte sie für die Welt.

A professor of mathematics and astronomy at the
University of Graz, a publicist and a mountaineer, and
a friend of the Slovenes. From 1874 he systematically

researched the Savinja Alps and revealed them to the
world.

Kocbek: 
Oberlehrer in Gornji Grad, Publizist, begeisterter An-
gehöriger des Slownentums und Freund der Savinj-
ske Alpe (Sanntaler Alpen). Im Jahre 1893 gründete
er die Sanntaler Sektion des Slowenischen Alpenve-
reins. Er organisierte die Errichtung (bezw. Ausbau)
der Alpenschutzhütten und der Alpenwege.

A senior master at Gornji Grad, a publicist, an ardent
Slovene patriot and an admirer of the Savinja Alps. In
1893 he established the Savinja branch of the Slove-
ne Alpine Club. He organized the building of mounta-
in huts and the laying of trails.

Narejeno in ponujeno brez zahteve po prevajalskem
honorarju. (Lahko bi bilo æe prej.) Samo iz ljubezni do
domovine. Da bi tujini kazala kulturni obraz. (Kot ga je
sicer vso zgodovino, ko je nesporno pripadala Evropi.)
(Vem, da se bo spet kdo mrgodil. Naj se spomni ve-
likega AvËina in njemu podobnih, ki so bogatili PV z
znanstveno pouËnimi Ëlanki, nad katerimi — to vem za-
gotovo — se nihËe ni mrgodil. A smo jih laiki razumeli
znatno manj kot vsem dostopne jezikovne vijuge.)

Stanko Klinar
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OBLA»EK POD OJSTRICO

Viharnik (foto: Igor Maher)
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Tomaæ Vrhovec

Union Internationale des Associations d’Alpinisme —
UIAA je Ëudna kratica, sestavljena iz samih samogla-
snikov in v angleπËini skoraj neizgovorljiva. Ustanov-
ljena je bila leta 1932 v ©vici in danes zdruæuje 88 Ëla-
nic iz 76 dræav, skupaj imajo veË milijonov Ëlanov.
Mednarodne ustanove, med njimi tudi Mednarodni
olimpijski komite (IOC), jo priznavajo za mednarodno
zvezo, ki svetovno predstavlja planinstvo v vseh nje-
govih oblikah.
Po πtevilu Ëlanov je UIAA med veËjimi mednarodnimi
πportnimi federacijami, po organizacijski obliki pa ni
ravno velika. Glavnina dela UIAA se opravlja v stro-
kovnih komisijah, ki delujejo na stroπke Ëlanic. Komi-
sije so v resnici moægani UIAA. V njih delovne skupi-
ne obravnavajo vpraπanja in teæave, s katerimi se
sreËujejo planinci, gorniki, alpinisti, turni smuËarji,
πportni plezalci in drugi pri svojih dejavnostih v gorah.
Rezultati obravnav so priporoËila, smernice za delo-
vanje, standardi in usklajene akcije. Z UIAA upravlja
generalna skupπËina, ki se sestane enkrat letno in
sprejema najpomembnejπe odloËitve, vmes pa stro-
kovno nad delom organizacije bdi svet UIAA, njune
odloËitve pa izvaja sedemËlanska uprava UIAA. Vsi
organi UIAA delujejo amatersko, denar za svoje delo-
vanje UIAA dobi od Ëlanarine svojih Ëlanic, viπina Ëla-
narine je odvisna od velikosti Ëlanice.

PZS — »LANICA UIAA

V zaËetku je bila UIAA predvsem evropska zveza in
πe vedno so v njej evropske zveze najmoËnejπe: pla-
Ëajo najveË Ëlanarine, imajo najveË glasovalnih pra-
vic, imajo najveË predstavnikov v svetu, vodijo delo
najveË komisij in seveda prispevajo najveË denarja za
njihovo delo. V resnici UIAA deluje tako, kot si æelijo
najveËje evropske planinske zveze (DAV — NemËija,
CAI — Italija, VAVOe — Avstrija, CAF — Francija, SAC
— ©vica). Tudi po statutu ima pet najveËjih zvez zago-
tovljene sedeæe v svetu UIAA (PZS — Slovenija je po
velikosti πesta najveËja). V desetletjih se je njen po-
men spreminjal in je postala povsem svetovna orga-
nizacija. K spreminjanju njenega pomena so pripo-
mogli predvsem tile procesi: 
alpinizem v visokih gorah Azije, Juæne Amerike in
Afrike, tako da se je UIAA uveljavila kot forum, kjer se
sreËujejo interesi gostov — odpravarjev in gostiteljev —
domaËinov;
πirok razvoj alpinizma v Ameriki, Rusiji in na Daljnem
vzhodu;
razπirjanje πportnega plezanja po vsem svetu, svetov-
na prvenstva, svetovni pokal in pridruæevanje olimpij-

skemu gibanju ter prizadevanje za vkljuËitev v olimpij-
ske igre;
standardizacija alpinistiËne in planinske opreme (vrvi,
vponke, Ëelade idr.), kjer je UIAA prepoznana kot
svetovno strokovno telo za izdelavo standardov za to
opremo.
Slovenski planinci so bili v okviru PZJ med ustanovi-
telji UIAA in tudi kasneje so bili veËinoma Slovenci
predstavniki Jugoslavije v razliËnih organih UIAA
(med njimi sta najbolj znana France AvËin in Aleπ Ku-
naver). Tako tudi ni bilo Ëudno, da je bila PZS æe je-
seni 1991, pred mednarodnim priznanjem Slovenije,
sprejeta v UIAA. Kasneje so bile sprejete πe planin-
ske zveze Hrvaπke, Bosne in Makedonije. Glede
Ëlanstva v UIAA je zanimivo πe to, da je lahko v UIAA
po veË Ëlanic iz iste dræave. Iz Italije in ©panije so Ëla-
nice kar po tri zveze. Glasovalne pravice so porazde-
ljene: pri vsebinskih zadevah lahko za posamezno dr-
æavo glasuje le prva Ëlanica iz posamezne dræave, pri
finanËnih zadevah pa vsaka Ëlanica odloËa s πtevilom
glasov, ki je sorazmerno vplaËani Ëlanarini. »lanica,
ki ne plaËa Ëlanarine, tisto leto nima pravice glasova-
nja. SkupπËine UIAA so vsako leto oktobra. Na vsaki
dve skupπËini v Evropi je ena drugod po svetu. 

SVETI IN KOMISIJE UIAA

Strokovno delovanje UIAA poteka v dveh neodvisnih
svetih in sedmih komisijah. 
Prvi je bil ustanovljen Mednarodni svet za πportno
plezanje (ICC), za πportno plezanje v dvoranah in na
prostem. Njegov namen je spodbujati, razvijati, ureja-
ti in organizirati tekmovalno plezanje po vsem svetu v
skladu z olimpijskimi naËeli. ICC koordinira koledar
prireditev za svetovno prvenstvo in svetovni pokal,
doloËa pravila tekmovanj, skrbi za licenciranje sodni-
kov in postavljalcev tekmovalnih smeri, vodi register
tekmovalcev in uvrstitev, skrbi za popularizacijo te-
kmovanj, spodbuja tekmovanja in organizacije plezal-
cev v plezalsko manj razvitih deæelah in skrbi za vzdr-
æevanje dobrih πportnih navad, predvsem z bojem
proti poæivilom. ICC skrbi tudi za vkljuËevanje tekmo-
valnega plezanja v okvir olimpijskih πportov. 
Tekmovalno turno smuËanje — pri nas se je za tako vr-
sto tekmovanj prijelo ime smuËarski rally- je razmero-
ma nova dejavnost v okviru UIAA. Zanjo skrbi ISMC —
Mednarodni svet za tekmovalno turno smuËanje.
V primerjavi s tekmovalnim plezanjem, ki je razπirjeno
po Evropi, Aziji in Ameriki, je tekmovalno turno smu-
Ëanje razπirjeno le po Evropi v Alpah in Pirenejih.
ISMC organizira serijo pokalnih tekmovanj in prven-
stvo ter podobno kot ICC skrbi za pravila, sodnike, li-
cence in registre. Tekmovanje v tej πportni disciplini je424
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meπanica veË dejavnosti: gre za smuËarski tek nav-
kreber in za veleslalomsko in smukaπko smuËanje
navzdol. Tudi ta πportna panoga si prizadeva za vklju-
Ëitev v zimsko olimpiado in trenutno so njene moæno-
sti celo boljπe kot pri tekmovalnem plezanju. V Slove-
niji pri PZS πe ni organizirane ustrezne komisije za to
πportno zvrst, tako da PZS v ISMC ni zastopana, Ëe-
ravno je bila æe nekajkrat povabljena k sodelovanju. 
Mladinska komisija UIAA je bila ustanovljena z na-
menom spodbujati planinstvo in alpinizem med mladi-
mi in spodbujati mladinske planinske organizacije. Z
izmenjavo izkuπenj, literature in informacij o gorniπki
vzgoji naj bi pripomogla k varnejπemu gibanju v go-
rah, poudarjanju etiËnih vrednot in spodbujanju ekolo-
πke zavesti med mladimi planinci in alpinisti. Z izme-
njavami udeleæencev in vodstev na razliËnih teËajih
naj bi se izkuπnje prenaπale, hkrati pa naj bi se na ta

naËin vzpostavljali in vzdræevali prijateljski stiki med
mladimi generacijami gornikov. Sodelovanje PZS v
mladinski komisiji UIAA je æe dolgotrajno. 
Varnostna komisija UIAA se ukvarja s standardiza-
cijo in testiranjem planinske in alpinistiËne opreme.
Strokovnjaki te komisije izdelujejo dokumente, s kate-
rimi so predpisane zahteve, ki jim morajo zadostiti de-
li opreme. Za vrvi je tako predpisano πtevilo padcev,
podobno velja tudi za vponke, Ëelade, trakove, cepi-
ne idr. Oprema, ki zadosti zahtevam — standardom —
te komisije, lahko nosi znak UIAA. Za veËino planin-
cev je to pravzaprav edino sreËanje z UIAA, standar-
dizacija pa zagotavlja, da potroπnik za svoj denar do-
bi opremo, ki zanj ne bo nevarna ob pravilni uporabi.
Standardi za opremo pa se seveda spreminjajo, saj
proizvajalci razvijajo nove izdelke, uporabljajo nove
materiale. Evropske in svetovne standardizacijske
ustanove (CEN, ISO) so privzele standarde UIAA, sa-
ma UIAA pa svoje standarde razvija naprej. Tako so

sedaj standardi UIAA zahtevnejπi od standardov CEN
(evropski standardi), oprema z oznako UIAA je torej
πe boljπa od tiste z oznako CEN. 
Komisija za varstvo gora je bila eno prvih mednaro-
dnih teles, ki se je zaËela ukvarjati z zaπËito gorske-
ga sveta æe v sredi 20. stoletja. Zavzema se za zaπËi-
to gorskih obmoËij, za prepreËevanje nepopravljivih
posegov v gore, raziskuje vplive gorniπtva na gorske
ekosisteme in pripravlja pravila, po katerih naj bi se
ravnali gorniki pri svojih podvigih v gorah. Zaradi po-
litiËne in ekonomske obËutljivosti obravnavanih tem si
ta komisija prizadeva biti Ëim bolj neodvisna. Podpira
tudi varstvena prizadevanja posameznih Ëlanic in
svoje delovanje usklajuje z Mednarodno zvezo za za-
πËito narave (IUCN).
Komisija za odprave UIAA si prizadeva za Ëim veË
priloænosti za odprave in za reπevanje teæav, ki se po-

javljajo ob odpravah vsepovsod po svetu. Njena nalo-
ga je predvsem usklajevati potrebe odprav in zahteve
krajev, kamor so odprave namenjene. Pri tem si priza-
deva seznaniti Ëlane odprav s pravili in predpisi, ki ve-
ljajo v deæelah gostiteljicah ter z dobrimi navadami v
visokih gorah. Razen tega Komisija skrbi za izmenja-
vo informacij o gorah, kamor se namenjajo odprave.
Komisija si prizadeva za stalen dialog z vladami in mi-
nistrstvi dræav gostiteljic, da bi omogoËila vsem odpra-
vam kar najpreprostejπi, najcenejπi in najhitrejπi do-
stop do gora, upoπtevajoË seveda zahteve in potrebe
lokalnih oblasti. Z vzdræevanjem podatkovnih baz in s
spodbujanjem izmenjave informacij o gorah omogoËa
Ëlanicam UIAA laæje naËrtovanje odprav njihovih Ëla-
nov. Z organizacijo mednarodnih mladinskih odprav
pa skrbi za seznanjanje mladih vrhunskih odpravarjev
med seboj in z manj znanimi obmoËji visokih gora. 
Po πtevilu svojih Ëlanov je med komisijami UIAA najve-
Ëja zdravniπka komisija, ki predstavlja stalni medna- 425
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Jesen na Slemenu (foto: Alenka Hari)
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rodni forum za zdravnike, ki se ukvarjajo z razliËnimi
podroËji gorske medicine. Njihov glavni namen je po-
magati gornikom pri premagovanju zdravstvenih te-
æav, ki se lahko pojavijo ob obiskovanju gora. Zdravni-
πka komisija se ne ukvarja toliko z nezgodno medicino
v gorah kot podobna komisija IKAR — CISA (Mednaro-
dna komisija za reπevanje v gorah), paË pa veË s teæa-
vami, ki jih povzroËa viπina, z bolezenskimi stanji v go-
rah, z vplivi klime, obremenitev in treninga na gornika.
Komisija zato izdaja smernice za ravnanje (na primer
o viπinski bolezni, o hiperbariËnih komorah, o kroniËnih
boleznih in gorah, o vsebini paketov za prvo pomoË
idr.). Hkrati skrbi za izmenjavo izkuπenj in znanj, skrbi
za ohranjanje kakovosti podiplomskih πtudijev gorske
medicine, organizira mednarodne kongrese in sodelu-
je s podobnimi mednarodnimi zdruæenji. 
Gorniπka komisija UIAA je nekakπna deklica za vse.
Zaznavala in obravnavala naj bi tekoËe teæave, ki se
pojavljajo na mednarodnem podroËju, pa niso v izre-
cni pristojnosti drugih komisij. Pri njej delujeta dva
stalna odbora: za pravna vpraπanja in za izobraæe-
vanje vodnikov. Slednji je pripravil standarde za izo-
braæevanje vodnikov in v zadnjih letih ugotavlja uskla-
jenost narodnih izobraæevalnih programov s standar-
dom UIAA in izdaja o tem svoja mnenja. V letu 2000
je ugodno mnenje za izobraæevanje prostovoljnih vo-
dnikov dobila PZS. Gorniπka komisija se ukvarja tudi
s smernicami za nameπËanje in uporabo stalno na-
meπËenih klinov in podobnih naprav v plezalnih sme-
reh, s pravnimi vpraπanji, povezanimi z odgovorno-

stjo vodnikov in z dostopom do gora in sten, povezu-
je se z organizatorji tekmovanj v lednem plezanju, so-
deluje pri pripravi mednarodnega leta gora 2002, pri-
pravlja smernice za izdelavo vodniπke literature. 
Med najmlajπimi komisijami UIAA je komisija za do-
stopnost in ohranjanje. Njeno nenavadno ime je po-
sledica dogajanja v zadnjem desetletju, ko so se pre-
dvsem v razvitem svetu pojavile teænje po omejeva-
nju prostega dostopa do sten in gora. Komisije zato
predvsem pomaga UIAA in njenim Ëlanicam zagotav-
ljati svoboden dostop do sten in gora, pri Ëemer pa
naj bi bila spoπtovana okoljska, druæbena in pravna
pravila. Delovanje je zato usmerjeno na eni strani k
seznanjanju z zakonodajo razliËnih dræav ter k pomo-
Ëi Ëlanicam pri pripravi zakonodaje, upoπtevaje Ëlove-
kovo pravico do svobode gibanja, lastninsko pravico
ter pravice do naravnega okolja. Nujna je namreË
uskladitev razliËnih pravic, ki lahko v gorah in v ste-
nah pridejo v nasprotje. Na drugi strani pa komisija za
dostop pripravlja smernice za planince in gornike, ka-
ko se obnaπati v gorah, tako da bo moæno trajno ko-
riπËenje gorskega sveta s Ëim manj konfliktnimi polo-
æaji med njegovimi razliËnimi uporabniki. 
UIAA izdaja svoj Ëetrtletni Ëasopis z naslovom World
of mountaineering + climbing. Posamezne πtevilke
Ëasopisa so tematsko usmerjene, tako da so na
enem mestu zbrane razliËne osvetlitve istega proble-
ma. DomaËa stran UIAA je http://www.uiaa.ch.
Opomba uredniπtva: Tomaæ Vrhovec je Ëlan Sveta
UIAA od leta 1996 dalje. 
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POZIV PLANINSKIM FOTOGRAFOM

Nova podoba, ki jo æelimo nadeti Planinskemu vestniku, zahteva tudi πtevilne fotografije iz gorskega sve-
ta. Zato vas vabimo, da s svojimi fotografijami sodelujete pri oblikovanju te podobe. Posredujte nam podat-
ke o sebi in svojih fotografskih arhivih (pokrajine, dejavnosti v gorah, razna gorstva ...), da vas bomo lah-
ko ob opremljanju Ëlankov poiskali. Objavljene fotografije bomo honorirali. Vaπe podatke priËakujemo na
naslov: Planinska zveza Slovenije, Planinski vestnik, Dvoræakova 9, 1000 Ljubljana ali na elektronski na-
slov pv@pzs.si.

PRO©NJA ZALOÆNIKOM IN AVTORJEM PLANINSKE IN SORODNE LITERATURE

Planinski vestnik redno predstavlja nove knjige, zbornike, vodnike in druge publikacije, povezane s planin-
stvom, alpinizmom in æivljenjem v gorah. Ker uredniπtvo teæko sledi vsem novim izdajam, vas naproπamo,
da en izvod vaπe publikacije odstopite Planinski zvezi Slovenije. Najprej ga bo pregledalo uredniπtvo, ga
predstavilo v vestniku, nato pa ga bo predalo Planinski knjiænici, ki deluje v okviru Planinske zveze Slove-
nije. Izvod publikacije poπljite na naslov: Planinska zveza Slovenije (za Planinski vestnik), Dvoræakova 9,
1000 Ljubljana. 
Hvala za sodelovanje!

Uredniπtvo Planinskega vestnika
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Policist na grebenu Triglava (foto Vladimir Habjan)
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POLICISTI TUDI V GORAH

Zaradi poveËanega πtevila gorskih nezgod se je
slovenska policija lotila preventivnega delovanja tu-
di v gorah. Avgusta, v Ëasu najveËjega obiska gora,
so se v dveh dvodnevnih akcijah (17. in 18. ter 27.
in 28.) podali v Julijske Alpe. Preventivno akcijo so
opravili na poteh, ki vodijo na Triglav in na tistih,
kjer pogosteje prihaja do nesreË. 
V dveh akcijah je sodelovalo po osem policistov,
Ëlanov gorske policijske enote. Ta je bila ustanov-
ljena leta 1992 in deluje na sklic, njeni Ëlani pa so
vrhunsko usposobljeni za opravljanje najzahtevnej-
πih nalog v gorah, vsi so tudi Ëlani GRS. Podobne
akcije je policija izvajala æe v minulih letih, vendar je
takrat sodelovalo manjπe πtevilo policistov. Tokrat
niso uporabljali represivnih ukrepov, ampak le pre-
ventivne. Na poteh so policisti opozarjali obiskoval-
ce visokogorja, ki niso uporabljali primerne in zado-
stne opreme in obutve za varno gibanje, kar je bil v
letoπnjem letu poglavitni vzrok za gorske nezgode
(predvsem zaradi zdrsov na sneæiπËih). V planin-
skih koËah so policisti prav tako opravljali predvsem
naloge v smislu prepreËevanja krπitev javnega reda
in miru. Poleg omenjenih nalog so bili policisti po-
zorni tudi na druge krπitve Zakona o TNP in Zako-
na o prijavi prebivaliπËa (“Ërno” taborjenje na izho-
diπËnih toËkah).

Sploπni odziv obiskovalcev gora na prisotnost poli-
cistov je bil po mnenju policije pozitiven. Obiskoval-
ci so bili iz razliËnih sredstev javnega obveπËanja
dobro seznanjeni z nalogami policistov in takπni
obliki policijskega dela niso nasprotovali. V mnogih
pogovorih so planinci izrazili mnenje, da bi bila za
zagotavljanje varnosti v gorah koristna veËja priso-
tnost policistov. Pozitivno so prisotnost policistov
ocenili tudi oskrbniki planinskih koË, ki se v Ëasu
glavne sezone poleg pogostitve obËutno poveËane-
ga πtevila planincev sreËujejo s posameznimi vese-
ljaπkimi skupinami in skrbijo za nemoten poËitek
preostalih obiskovalcev gora. Opozorila o varnosti v
gorah so obiskovalci vzeli resno, zato vse kaæe, da
bo policija akcijo nadaljevala tudi v bodoËe. 
Preventivne akcije se je udeleæil tudi Planinski ve-
stnik. Eno od policijskih skupin smo spremljali na
zaËrtani ‘preventivni’ poti. Tudi mi smo se prepriËa-
li, da so bili odzivi na akcijo pozitivni. Ob naslednji
preventivni akciji bi morda veljalo poseËi πe po de-
javnejπi preventivi, kot je npr. razdeljevanje pisnega
gradiva, kjer bi bile informacije o vzgojno-izobraæe-
valnih dejavnostih, ki jih izvajajo v okviru PZS, mor-
da tudi prikaz pravilne uporabe opreme ali tovrstno
predavanje na terenu. 

Vladimir Habjan
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Za leto 2001 je Komisija za alpinizem strokovno oce-
nila dve odpravi kot vrhunski, ki naj jima torej gre ve-
Ëina dræavnih sredstev, ves deleæ πportne fundacije in
πe vsa skrb za sponzorska in druga sredstva. Oba ci-
lja — Ogre v Karakorumu in »omolenco v tibetanski
Himalaji — sta predlagala vodja in tudi izbrala moπtvo.
Dræavnega denarja in prispevka πportne fundacije je
bilo komaj za eno odpravo, sponzorjev pa komaj kaj.
Odprava Ogre se je vrnila brez uspeha, vreme je bilo
za naËrtovani alpski stil preslabo, odprava v Tibet pa
sploh ni odpotovala, saj s slabo petino potrebnih
sredstev ni mogoËe niti na treking. Zdaj gresta dva iz
doma obtiËale odprave na teæak πesttisoËak v Nepal,
dva pa na nekaj podobnega v Indijo.
Æe prejπnje leto je podobno organizirana odprava
odnehala kar na zaËetku, ko se je pri spuπËanju ubil
eden od prve naveze, ki ji je uspel vzpon. In πe leto
nazaj je le sreËa v nesreËi ohranila æivljenje padlemu
alpinistu, cilj odprave — prvi vzpon s severa na Gja-
Ëung Kang — pa je bil povsem uresniËen. Vsaka od
teh odprav pa je porabila znatno veË denarja, kot ga
je uspelo zbrati zanjo, in letoπnji “kolaps” — odpoved —
odprave »omolenco je bil le logiËen zakljuËek tega
veËletnega procesa.
Po drugi strani je bilo leto 1999 leto Daulagirija, leto
2000 leto smuËanja z Everesta, torej dveh zapore-
dnih uspehov svetovnega formata, dveh vrhunskih
doseækov tudi v medijskem smislu. Oba podviga so
omogoËili sponzorji in ju tudi podjetniπko, torej za
ekonomsko propagando odliËno uporabili. Leto 2001
je leto odliËnih vzponov, resniËno pravega alpinizma
le v Andih in Severni Ameriki. Od Himalaje so v teku
odprave posameznih navez v Kusum Kanguru, Kiπ-
tvar in ©iπa Pangmo, na drug naËin pa je zanimiva
odprava slovenskih policistov na »o Oju. O njej nekaj
besed: πe v stari Jugoslaviji (neuspeπno) in v samo-
stojni Sloveniji smo nagovarjali vojsko za kako sku-
pno himalajsko odpravo Za vojaπki del bi odprava po-
menila dragoceno izkuπnjo z logistiko in opremo, za
alpiniste manj skrbi s financami, nasploh pa pomem-
bno afirmacijo dræave, saj so vojaπke in policijske od-
prave razvitega sveta kar pogoste. Slovenska vojska
je doslej dala enega inπtruktorja za πolanje vodnikov
v Nepalu, o odpravi pa πe ni sliπati. Policisti so se la-
ni odloËili za prvo odpravo slovenskih policistov. To
pomeni, da so v moπtvu predvsem predstavniki uni-
formirane policije, seveda alpinistiËno usposobljeni,
pri organizaciji, vodenju in zdravstvu pa pomagajo iz-
kuπeni himalajci iz civilnih vrst. Zdaj odprava pleza na
»o Oju in je sponzorsko razmeroma dobro pokrita.
Pomagala so predvsem podjetja, ki redno ali vsaj po-
gosto delajo za policijo.

Dejstvo je, da alpinizem sam po sebi za sponzorje ni
zanimiv. Uporabna je atrakcija, gladiatorstvo, ko “ves
svet” strmi v zaslone in trepeta za æivljenja “gladiator-
jev” oziroma se naslaja v njihovem tveganju in uæiva v
srhljivem priËakovanju. Prav tako pa je uporaben eko-
nomski motiv. Proπnje za “majhen dar” trkajo na usmi-
ljenje, a s tem si lahko pomagajo le posamezniki po
reklu “zrno do zrna...”. Narodni motiv, slava Slovenije,
ne zanima veË niti najviπjih politikov, da o domovinsko
slabo vzgojenih poslovneæih sploh ne govorimo. Tako
je komisija za odprave, ki sicer pomaga organizacijsko
in edina iπËe sponzorje, Ëedalje bolj uspeπen beraË
kot pa resen partner, ki ponuja sponzorjem protiuslu-
go v obliki Ëasti in reklamnih posnetkov. Ko se stopnja
uspeπnosti bliæa niËli, se Ëlovek vpraπa, kakπen smisel
ima zapravljati svoj Ëas in bencin za obËasno poseda-
nje v salonih politikov in Ëakanja v direktorskih predso-
bah. »e æe, potem je to zaradi Ëiste inercije oziroma
nekakπne nikomur potrebne zvestobe samemu sebi.
S klubskim kolegom, enim naπih “naj” alpinistov, tudi
Ëlanom odpovedane odprave na »omolenco, z gren-
kim humorjem premlevava poloæaj. “Kaj misli Planin-
ska zveza, kakπno je njeno staliπËe, mnenje?” 
“Kaj je Planinska zveza, ki bi naj imela staliπËe? Je to
komisija za alpinizem, ki birokratsko Ëepi na dræav-
nem denarju za vrhunski alpinizem, in ji bo spet
ostal? Ki nima nobene vizije? Ali je to komisija za od-
prave, ki glede ciljev æe leta nima nobene besede in
le pomaga spraviti skupaj tiste odprave, ki jih alpinisti-
Ëna komisija razglasi za primerne? Ali je Planinska
zveza pisarna z nekaj delavci? Ali je to predsednik
zveze? Loti se komisije za alpinizem!”
“Ravno toliko sem dober, da mi je bistveno plezanje,
in ravno toliko star, da Ëutim tek Ëasa. In zdaj naj se
ukvarjam z neko komisijo? Taki, kot sem jaz, naj v te-
ku leta predloæijo svoj program, ki ga kdo oceni in
odloËi, s koliko denarja ga bo podprl: vzemi ali pusti.
Tako je v Angliji in stvar deluje.”
“In kako bi πlo to pri nas? Kdo naj o tem odloËa, ne da
bi ga alpinisti sami takoj napadli? Prvi naËelnik odpra-
varske komisije mi je prav vËeraj rekel, da so KOTG
napadli komaj pol leta po ustanovitvi l. 1963 in napa-
danje je postalo latentno stanje, ves Ëas, vse do da-
nes? Zdaj, ko res ni denarja, je πe najbolj mir. Ta otro-
πkost v glavah, ko bi vsi radi nekega praviËnika, ki pa
bi bil “praviËen” le do tistega, kateremu bi vse dal, je
pravi odraz naπe zrelosti, zrelosti tudi Slovencev kot
dræavljanov.”
“Seveda, radi bi pravico na diktatorski naËin, vzemi ali
pusti, a v resnici bi radi imeli glavno besedo, za kar
pa spet vedo, da ne gre, saj se kot hkratni konkuren-
ti nikoli ne bi mogli sami dogovoriti.”428

ALPINIZEM NA ZASLONU
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Slaven alpinist, eden od podpisnikov nekega lepobe-
sednega in praznomiselnega protestnega pisma
(1963), mi je komaj pol leta po akciji rekel: “Kaj se boπ
ukvarjal s to sodrgo. Skrbi zame in obema se bo do-
bro godilo.” Zanj so bili sodrga vsi drugi podpisniki, a
tako je mislil vsak podpisnik o drugih. Pravica je pra-
vica zanj in krivica za druge. Nerazreπljivo. Potrebo-
vali bi bogatega mecena, ki bi vsakemu dal goro de-
narja brez vpraπanja, za kaj ga potrebuje.
“In kaj, Ëe si kdo pomaga do boljπega avta? Tudi to je
dobro za alpinizem, Ëe se bolj varno pripeljeπ do Cha-
monixa.” Ja, celo res je. Vse neizpolnjene æelje dela-
jo Ëloveka slabovoljnega. Torej?
Nobene zvezde za atraktivne podvige ni na obzorju,
mladi ne vstopajo sistematiËno v himalajski svet, tistih
nekaj zares dobrih pa æe Ëuti tok Ëasa. Pripravljenosti
narediti kaj za druge preprosto ni. Ta lastnost, nekoË
temelj uspeπnosti slovenskega himalaizma, je za se-
danji Ëas fosil. NekoË MI, danes JAZ. Lepo, a pri tem
nekaj manjka.
Primerjava z drugimi πporti? Revnejπih od sebe ne vi-
dimo (pa so!), bogatejπi so pa bogati iz drugih razlo-
gov. MnoæiËna zabava (mnoæice!), promocija politi-
kov, posel z reklamami, investicijami in trgovino s
πportniki. Neki klub dobi nekaj milijonov nagrade za
neki evropski pokal. Odklonijo ga kot sramoten dro-
biæ. Zaprosimo ministrstvo, naj vrnjeni denar nakaæe
na PZS kot v dobrodelne namene. Pokril bi nam tre-
tjino odpovedane odprave. Ni govora.
Vtis je (morda napaËen), da v vrhu slovenskega poli-
tiËno-gospodarskega konglomerata alpinizem ne πte-
je niË. Vsa pozornost je usmerjena v velike klube, v
bistvu podjetja. Na tem podroËju se lastninjene πele
priËenja. Pri alpinizmu ni kaj lastniniti; ni ne investicij
in ne trgovine z “igralci”, so le goli materialni stroπki.
Katera Planinska zveza? Med planinci alpinizem ni
priljubljen; pravzaprav o njem sploh ne razmiπljajo.

Predstavljajte si smuËarsko zvezo, kjer ne bi razmi-
πljali o tekmovalcih, saj je brez nje πe biti ne more.
Planinska zveza je polno upraviËena z alpinizmom ali
brez njega. Alpinizem si zdaj poskuπa z alpinistiËnim
klubom nadeti boljπo organizacijo. A brez ljudi in z ja-
sno vizijo ne bo πlo. NekoË so se alpinisti æe izloËili iz
planinstva (TK Skala), a so priπli nazaj, saj sami sebe
paË niso znali upravljati. Zdaj bi to “samoupravljanje”
dodatno razdiral πe denar.
Zaslon! Biti na zaslonu je pomembnejπe kot nekaj
splezati. »eprav internetne strani kakih neuspelosti
potem πe mesece straπijo na zaslonu — kot kaki nepo-
kopani mrliËi. 
Prihodnost? Sponzorji bodo za velike zvezde, ki jih bo
pa vse manj (koliko jih je zdaj?), ali pa za poslovno
zanimive zadeve. Prosti trg, kjer bodo eni ponujali
ideje in sebe, drugi jih pa “kupovali”, bo izloËil mlade
kot bodoËe himalajce. Kot za Slovenijo bi bil tudi za
slovenski alpinizem najboljπi prosvetljeni absoluti-
zem, a ga æal ne more biti. Tako majhna dræava niko-
li ne bi dosegla visoke kakovosti le z naravnim izbo-
rom. Morala bo usmerjati, pospeπevati, izbirati. Ali je
v alpinizmu to πe mogoËe? Ali je sploh sprejemljivo?
Bomo namesto interneta, kjer bo vse manj zanimive-
ga, vrteli stare kasete? In se spraπevali, kako je bilo
mogoËe s slabπo opremo in slabπo kondicijo preple-
zati vse tisto v sedemdesetih in osemdesetih leti?
Tako lepo se sliπi hvala iz ust velmoæ, ki jih sponzorji
pripeljejo v Slovenijo, da jih kot gostitelji vpraπamo za
mnenje. Odgovorijo, kot se lepo vzgojenemu Ëloveku
spodobi. (Natanko tako otroËje nezreli smo tudi v me-
dnarodni politiki: rahel pokroviteljski trepljaj in æe ma-
hamo z repki.) Krivulji dejanj in slave nista identiËni,
sta le podobni in premaknjeni. Ko je slava na vrhu, so
dejanja æe prej niæje. Ne smemo verjeti lastni propa-
gandi, sicer nas pokoplje.

Tone ©karja
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V Ajdovski deklici (foto: Boris Strmπek)
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430
Denali: smer Light traveller (foto: Marko Prezelj)

PLEZANJE KOMBINIRANIH SMERI NA ALJASKI

SVETLOBNA LAHKOST
Marko Prezelj



Letoπnjo zimo smo Slovenci ponovno plezali na ©kot-
skem. Vreme in razmere so bilI solidnI, vendar so or-
ganizatorji mednarodnega sreËanja alpinistov zaradi
prepreËevanja πirjenja epidemije slinavke in parkljev-
ke prepovedali plezanje. Tako smo imeli veË Ëasa za
druæenje. Po vrnitvi domov sem iskal soplezalca za
plezanje na Aljaski. Z AmeriËanom Stephenom Ko-
chom sva se hitro dogovorila. Na ©kotskem sem sicer
pogosto izraæal svojo æeljo po plezanju na Aljaski,
vendar o tem oËitno nisva debatirala skupaj. »eprav
sva se poznala le iz kratkih pogovorov in zdravic, sva
se hitro dogovorila za skupno plezanje. Pri odloËitvi je
obema pomagala predvsem intuicija, kot sva ugotovi-
la na koncu.

HITRO SEGREVANJE

Æe drugi dan po prihodu na ledenik Kahiltna sva pre-
plezala novo smer v podaljπku severne stene Mt.
Hunterja. Izjemno plezanje in razmere. Pravo “miksa-
nje”. Preizkusila sva vsak sebe in oba kot navezo. Ne
vem, Ëe sem se πe s kom kdaj tako hitro razumel. Ple-
zala sva petnajst ur in se po skupno 23 urah vrnila v
bazo.
Na ledeniku smo se ob pristajaliπËu druæili predvsem
z Britancema Ianom in Kentonom ter AmeriËanoma
Stephenom in Rolom. Nekakπen pozitivni duh, kate-
rega smo sevali drug v drugega, je bil verjetno posle-
dica podobnih interesov. Po dveh dneh poËitka sva
se s Stephenom odloËila za nov vzpon. Moonflower
Buttress je s svojo mogoËnostjo in bliæino ter tremi us-
peπnimi vzponi v sezoni postal skorajda neizogibna
izbira. Dopoldne sva najprej prekladala opremo. Raz-
delila sva skupno opremo na pol. Ko sem spakiral na-
hrbtnik, od ambicij po hitrem plezanju ni ostalo veliko.
Nahrbtnik je bil zajeten in teæak. Steven je s pakira-
njem zaËel kasneje. Nekaj Ëasa je prekladal opremo
po πotoru in jo tlaËil v nahrbtnik. Naenkrat pa je priπel
na plano, stopil predme in me z resnim pogledom
vpraπal: “What are we doing?”
©e predno sem hotel reËi, da je to v bistvu kar dobro
vpraπanje, je ponovno ustrelil: “Why we don’t try light
like last time?”
Pogledal sem tovor ob sebi in rekel: “Prav. Poskusiva
lahka. Res lahka brez opreme za spanje in rezervne
hrane.”
Postalo je oËitno, da bova z izbiro opreme tvegala,
ker sva kar tekmovala, kdo bo bolj olajπal skupni to-
vor. Na koncu sva poleg plezalne opreme vzela le ku-
halnik in nekaj hrane ter vsak svojo bivak vreËo. »e-
prav je v vodniku naveden povpreËni Ëas plezanja
πest dni, sva vzela hrane le za dva dni.
Popoldne sva se s smuËmi na nogah povzpela do
vznoæja stene. Sonce je pomagalo nahrbtnikoma pri
spodbujanju znojenja. Povsem premoËena sva pred
zaËetkom strmine odloæila smuËi in se pripravila za
plezanje. S plezanjem sva zaËela ob sedmih zveËer.
To se sicer ni skladalo z ameriπkimi recepturami za

tako turo, vendar se je najina taktika kmalu izkazala
za uËinkovito. V spodnjem delu led ni bil suh in trd.
Sneg, katerega je prek noËi nanosil veter na skale, se
je stopil, skala pa ni bila mrzla. V piËlih treh urah sva
bila na mestu, kjer je v vodniku opisan prvi bivak. Sto-
jiπËe sem si uredil tik pod strmo zajedo, prek katere
naj bi se plezalo s tehniËnimi pomagali. ZahajajoËe
sonce, ob enajstih zveËer, je ogrelo najine ambicije.
OdloËila sva se, da poskusiva preplezati ta del pov-
sem prosto. Nahrbtnik sem pustil na stojiπËu in zaËel
s plezanjem. Okla cepinov sem gvozdil v poledenelo
poË, s konicami derez pa pazljivo stopal na drobne
granitne luske. Po namestitvi prvega varovala v poË
me je navduπenje nad elegantnim gibanjem kar pone-
slo do ledu nad zajedo. Vse skupaj se mi ni zdelo
zahtevno, Ëeprav je Ian pred dnevi tukaj brez uspeha
plezal s cepini v rokah in plezalniki na nogah. Sledilo
je πe preËenje prek skal v led desno od zajede, opi-
sano kot nihajno preËenje. Glede na to, da je πlo do
sem vse prosto, sem na enak naËin nadaljeval. Naj-
prej sem s cepini praskal po drobnih luskah, kmalu pa
sem spoznal, da bo πlo laæje z golimi rokami. Igro rav-
noteæja sem z navduπenim vriskom zakljuËil v ledu,
po katerem sem se povzpel πe nekaj metrov, preden
je debelina ledu omogoËila ureditev dobrega stojiπËa.
Za seboj sem potegnil nahrbtnik, potem pa je na enak
naËin do mene priπel πe Stephen. Dejstvo, da nama
je uspelo prosto preplezati razvpito nihajno preËenje,
naju je utrdilo v prepriËanju, da bova uspela v name-
ri opraviti hiter vzpon.

ÆEJA DO VRHA

Temperature so se po sonËnem zahodu obËutno zni-
æale. Nadaljevala sva s hitrim tempom. Smer ima ves
Ëas kombiniran znaËaj, je pa veË plezanja po ledu kot
po skalah. Pogosto zadoπËajo æe majhni kosi ledu ali
kamni, vkleπËeni v led. Zjutraj je Stephen kot prvi us-
pel prosto πe v drugem nihajnem preËenju. Ko sem
brez teæav priplezal za njim, sva bila æe prepriËana o
uspehu. Hitro sva dosegla tretje lediπËe. V vetru in pr-
πnih plazovih sva na mestu, kjer so postavljali πotor
ostali, zaËela kopati votlino, da bi se vsaj za silo lah-
ko odpoËila in napila. Hotela sva malo dremati, ko bi
posvetilo sonce in bi nama bilo topleje.
Medtem ko sem kopal, je Stephen skuπal usposobiti
bencinski kuhalnik. Sneg, veter in mraz so iz njega
izvabili nekaj soËnih besed, preden je oznanil, da ku-
halnika ne uspe priægati. Pokvarila se je tlaËilka za
gorivo.
Oba sva vedela, kaj to pomeni. PijaËe nama je zmanj-
kalo æe sredi noËi, skale nad nama pa so dale jasno
vedeti, da πe nisva konËala s plezanjem.
Stephen je zaËel na glas razmiπljati, da bi deponirala
nekaj opreme, sestopila in se Ëez nekaj dni vrnila, ker
nama je uspelo prosto priti prek vseh teæavnih delov.
“»e grem zdaj dol, me ne bo veË nazaj. Raje grem
kam drugam,” sem povedal, kar sem si mislil. 431
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“Kaj predlagaπ?” je bilo Stephenovo logiËno vpraπa-
nje.
“Kar nadaljujva. Brez poËitka,” sem spet izrekel, kar
sem pomislil.
“Brez pijaËe!? Æe osemnajst ur se znojiva kot konja,
popila pa sva vseh pet litrov pijaËe.”
S to ugotovitvijo je Stephen ustavil moje govorjenje.
Nekaj Ëasa sva se gledala, potem pa sem svoje ob-
Ëutenje najinega poloæaja pospremil z besedami:
“Pojdiva naprej. Poskusiva do vrha stebra, kjer se
smer zakljuËi, in se potem odloËiva. Obrneva se lah-
ko kadarkoli.”
Nisem bil prepriËljiv, ker me je Stephen podprl s:
“Prav. A le, Ëe boπ ti plezal naprej.”
“Z veseljem.”
©e preden je Stephen poskusil stresti novo porcijo
dvomov med naju, sem priËel s plezanjem in mu po-
vedal, naj kar pleza za menoj, ko bo konec vrvi. Po
dveh razteæajih naju je sonce dobro segrelo. Na stoji-
πËu sem snel Ëelado in jo skuπal pripeti v vponko. De-
bele rokavice so pripomogle k temu, da je Ëelada v
nekaj skokih izginila globoko pod menoj.
Hitro sva dosegla lediπËe pod vrπno opastjo, kjer so
vzpon zakljuËili tudi prvi plezalci. Plezanje proti vrhu
stebra ni bilo prijetno. Debelina in vrsta snega na le-

du se je ves Ëas spreminjala. Sto metrov pod vrhom
sem Stephena vpraπal, Ëe bo πel πe malo naprej.
Brez odveËnih besed je nadaljeval. Ves Ëas sva liza-
la kepice snega in po petindvajsetih urah plezanja do-
segla vrh stebra. Od tu je bil do vrha gore le πe ra-
zmeroma enostaven sneæni greben. »eprav je v vo-
dniku pisalo, da se smer tu zakljuËi, sva se zapletla v
razpravljanje o moænosti nadaljevanja na sam vrh
Hunterja. MoËna æelja ni prepriËala najinih izæetih te-
les. Nobene filozofije ni bilo treba, da nama je ob po-
gledu drug na drugega postalo jasno, da sva vsem
zapletom navkljub kar dobro zakljuËila vzpon.
S sestopom sva zaËela neodloËno. Spuste sva ureja-
la v led na sistem “Abalakov”. Do veËera sva dosegla
tretje lediπËe in okrog πestih zjutraj po neπtetih spu-
stih πe vznoæje stene. Malo pred sedmo sva v bazi pi-
la pivo. Nekaj ljudi je pravkar vstalo in se Ëudilo naji-
nemu zajtrku.

ZA ZAJTRK NA DENALI

Po πtirih dneh poËitka in slabega vremena sva noËni
mraz ponovno izkoristila za vzpon. Tokrat sva se
odloËila za aklimatizacijo po normalni smeri na Dena-
li. Do jutra sva tovorila hrano in opremo proti izhodi-
πËnemu taboru za vzpon na vrh. Malo pred prvimi
sonËnimi æarki sva postavila πotor in na toplem zas-
pala. Popoldne sva nadaljevala z vzponom in okrog
polnoËi dosegla bazni tabor za vzpon na vrh Severne
Amerike. Pestrost in πtevilo ljudi je bilo izjemno za ta-
ko okolje.
Po popoldanskem vzponu na viπino 5000 metrov in
enem dnevu poËitka sem se ob treh zjutraj odloËil, da
nespeËnost preæenem z vzponom na vrh. V sedmih
urah sem priπel na vrh Denalija in nazaj ter moral ob
povratku zbuditi Stephena za zajtrk. Zdaj sem se pre-
priËal, da z viπino ne bo teæav.
“Shall we go to the end of the world.”
“ ...?”
Stephenovo vpraπanje me je po eni strani spomnilo
na romantiËno kramljanje dveh zaljubljencev, po dru-
gi pa na Ëase, ko so heretiki prepriËevali tudi morje-
plovce, da na drugem koncu ne bodo padli s sveta.
“End of the world” je skalni pomol na robu Denalijeve-
ga ledeniπkega platoja, od koder se je videlo daleË in
globoko na ledenik. Ime tega kraja je bilo kar preveË
pesniπko za dva, ki æelita πe naprej. Vsaj pogledati
prek naslednjega roba, za katerim budi radovednost
naslednji ...
Æelela sva z malo opreme hitro preplezati novo smer
v JZ steni Denalija. V tej steni sta bili pred tem preple-
zani le dve smeri. Obe so plezali okrog dva tedna, za-
kljuËili sta se z reπevalno akcijo, nobena pa πe nima
ponovitve.
“ZadnjiË so v tej steni plezali pred sedemnajstimi leti,”
je pomenljivo pripomnil eden od rangerjev, ko sva jim
predstavila svojo idejo.

(nadaljevanje sledi)432 Mini Moonflower: smer Luna (foto: Marko Prezelj)
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Pavle Kozjek

Pred mojo letoπnjo potjo v Ande sem se nekega dne
kar malo zamislil; prijatelji in znanci so me nehali
spraπevati: “Kam greπ pa letos?”. Zadnje Ëase sliπim
le πe vpraπanja, kot na primer “A letos pa spet v An-
de?” ali pa: “V kateri konec Andov se spravljaπ?” Pra-
vzaprav sem se v zadnjih letih tam res skoraj udoma-
Ëil; posebej v Huarazu, mestecu pod najviπjimi vrhovi
Cordillere Blance. NaËrti za letoπnje poletje pa so bili
vseeno nekoliko drugaËni od tistih iz prejπnjih obiskov
— niË veË solistiËnih avantur, v navezi z Urbanom Go-
lobom bova skuπala preplezati novo smer v severni
steni 6160 metrov visokega juænega Huandoya.

AKLIMATIZACIJA BREZ LU»I

Na æe poznani poti do Cordillere Blance se v zadnjem
tednu junija ni zgodilo niË posebej vznemirljivega. Hu-
araz naju je priËakal z lepim vremenom in obilico sne-
ga na okoliπkih vrhovih: domaËini so vedeli povedati,
da ga æe dolgo ni bilo toliko. Pa πe nekaj je bilo dru-
gaËe: “No hay luz...”, ni luËi, so nam razlagali doma-
Ëini, ko smo v prvem mraku zaman pritiskali na stika-
la. Andske noËi so dolge, od πestih zveËer do πestih
zjutraj. Pa ne le luËi, mesto je bilo popolnoma brez
elektrike in Huaraz je postal mesto duhov. Pa ne za-
radi teroristov organizacije Sendero Luminoso, ki so
πe desetletje nazaj nastavljali bombe — le transforma-
tor v dolini Canyon del Pato je povsem odpovedal.
Z Urbanom sva najprej preizkusila najine tekaπke
sposobnosti. Naredila sva kakih 25 km po obronkih
Cordillere Negre na nasprotni strani doline, med indi-
janskimi vasicami, ki so posejane po bliænji in daljnji
okolici Huaraza. Priπla sva do kakih 4000 metrov viπi-
ne. Tek nama je kar koristil kot nekakπna “predakli-
matizacija”; za zaresno privajanje na viπino pa sva iz-
brala Pisco, lahko dostopen vrh v osrËju Blance. Z
njega vidiπ skoraj vse najpomembnejπe gorske velja-
ke v verigi: najviπji Huascaran, najbolj divji Chacrara-
ju, skladne grebene Chopicalqija, lepotca Artesonra-
ju in Alpamayo ter seveda πtiriglavi Huandoy. Najin
cilj, severno steno njegovega 6160 metrov visokega
juænega vrha, sva imela neprestano pred oËmi. Bila je
zasneæena, precej bolj kot obiËajno, in plezalnike za
kopno skalo sva kar takoj izloËila z zajetnega sezna-
ma opreme za vzpon. 
Po πtirih dneh aklimatizacije sva spet v Huarazu. Dva
dni poËitka, potem pa zaËneva zares. Polna luna naj
bi obetala stabilno in zanesljivo vreme. Pa ni bilo Ëi-
sto tako, vremenska pravila oËitno tudi v Peruju ne
veljajo veË. Æe ko sva se vzpenjala proti prvem tabo-
ru, je rahlo prπelo iz oblakov, ki so se brez prestanka

valili iz Amazonske niæine in se ovijali okrog πesttiso-
Ëakov. VeËer nama je izboljπal razpoloæenje, saj se je
zjasnilo in v spalne vreËe sva se spravila s trdnim na-
menom, da bo stena v dveh dneh najina.

NENA»RTOVANI SOLO VZPON

Naslednji dan se je za naju zaËel æe nekaj po drugi uri
ponoËi. Pravzaprav je bilo res skoraj kot podnevi, saj
je luna sijala z vso moËjo — dokler je niso zagrnili obla-
ki. Vendar naju to ni najbolj skrbelo, bolj vpraπljivo je
bilo Urbanovo poËutje, ki ni bilo najboljπe. Utrujenost,
pomanjkanje moËi, kot da bi imel teæak vzpon æe za
sabo. Razloge sva lahko le ugibala, vsekakor pa sva
oba ugotavljala, da sva prepoËasna. Urban se je ka-
kih dvesto metrov pod steno odloËil sam — sestop in
vrnitev do koËe. Na nek naËin sem bil pripravljen tudi
na takπen razplet, Ëeprav sem upal, da bo drugaËe.
Urban æe prejπnji dan ni hodil s svojim obiËajnim hi-
trim tempom, zjutraj pa se je poËutil πe slabπe. Tako
sem okrog pol πestih zjutraj priËel svoj novi, ne ravno
naËrtovani solo vzpon v eni od velikih andskih sten.
Kot æe mnogokrat v prejπnjih letih. Vseeno pa je bilo
treba v glavi marsikaj na hitro “preklopiti”, solo vzpon
je le drugaËen od plezanja v navezi.
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SOLO VZPON »EZ SEVERNO STENO HUANDOYA SUR (6160 M)

DANES NI ZABAVE! 

Avtor Ëlanka po sestopu
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Velika olajπevalna okoliπËina je bilo poznavanje stene.
Pred πestimi leti sem v osrednjem delu preplezal novo
smer Oro del Inca — po naπe Inkovsko zlato. Kljub te-
mu mi ni bilo prav prijetno pri srcu, ko sem skozi me-
glo od Ëasa do Ëasa zagledal temne previse nad se-
boj. Sklenil sem, da grem naprej, dokler se bom πe po-
Ëutil varnega in dokler bo odprta tudi pot nazaj.
V prvih par sto metrih ni bilo veËjih teæav. Izpod velike
skalne pregrade, ki se vleËe poπevno Ëez vso steno,
pa je bil pogled navzgor prav odbijajoË: razbite skale,
megla in previsi, Ëez katere so viseli slapovi s peskom
pomeπanega ledu. Morda so se mi nekoliko zatresle
roke, ko sem pripravljal kamero za snemanje, v nasle-
dnjem trenutku se je moja desna rokavica kot v poËa-
snem posnetku enkrat, dvakrat obrnila na zaledene-
lem poboËju, pa vendar dovolj hitro, da sem zagrabil
v prazno, ko sem ugotovil, za kaj gre. Poskakovala je
navzdol, postajala vedno manjπa in na koncu izginila
v belini nekje dvesto, tristo metrov spodaj, verjetno v
kakπni ledeniπki razpoki. No, lepa reË! Kaj preveË pa
se nisem razburjal, saj sem imel s seboj rezervni par,
pa tudi sicer so rokavice æe zdavnaj odsluæile svoje.
Poleg tega imam s seboj le πe Ëelno svetilko, nekaj te-
koËine, tri energetske ploπËice, vponko in par pomo-
ænih vrvic. Vse v zajetnih æepih vetrovke iz goretexa —
nahrbtnik je pri takπnih hitrih vzponih odveË.

Prehod najdem po zajedi na desnem robu pregrade.
Meπano plezanje, led in skala, ki ni najboljπe kakovo-
sti. ©e dobro da smo Slovenci navajeni naπih hribov:
marsikje smo æe priπli Ëez, kjer so drugi obupali in
odnehali, ker se jim je zdelo preveË kruπljivo. Kako
prav pridejo vËasih takπne izkuπnje. Toda nad “belim
trikotnikom”, dobro vidnim lediπËem sredi skalne ste-
ne, je skala æe kot v Yosemitih ali v Patagoniji — Ëvrst,
svetlosiv granit z dobrimi poËmi, sem ter tja se vmes
najde tudi nekaj metrov Ëvrstega ledu. »eprav je ste-
na strma, mestoma tudi navpiËna, se vedno znova
najde prehod navzgor. Vse plezam s cepini in dere-
zami. “Dry tooling” je πe kako uporabna tehnika v tan-
kih granitnih poËeh, kamor prstov verjetno ne bi spra-
vil. Dereze so marsikdaj odveË, æe naslednji trenutek
pa se prednji zobje imenitno zagrizejo v komaj opa-
zno razpoko. Le Ëutara me moti, zato spijem πe za-
dnje kaplje vode in jo zagozdim v poË. Namesto klina,
za ponavljalce — Ëe jih bo kaj. 

GOR IN DOL PO IZSTOPNIH ÆLEBOVIH

Ura je pribliæno pol enajstih, ko je skalni del za menoj.
Kakih dvesto metrov laæjega ledu preplezam hitro in
pogled na skoraj 6400 metrov visoki Severni Huandoy
na nasprotni strani ledenika mi pove, da do vrha ne bi
smelo biti prav daleË. Nesliπni kamen, ki prileti nekje
od zgoraj, mi skoraj spodnese eno nogo, vendar so
cepini trdno in globoko v ledu: nobene nevarnosti...
Pogled navzgor na serake je spet zelo “pokonËen”, to-434

Huandoy sur: smer Danes ni zabave!, sestop (Ërtkano) po
Francoski smeri (foto: Pavle Kozjek)
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da nekje bo æe πlo, ni vrag... Zaplezam v ozek leden
æleb, ki me kmalu postavi pred izbiro — desno Ëez
skalno stopnjo ali levo Ëez ledeni skok. Izberem manj
slabo levo moænost, zlezem Ëez navpiËni led, æleb pa
zavija nekam proti desni. Petdeset, sedemdeset, sto
metrov in — slepa ulica. Prava Patagonija, vsenaokrog
bele gobe iz ledu in spihanega prπiËa, prehod do vr-
ha, ki ga æe slutim le nekaj deset metrov zgoraj, pa za-
pira prhek luknjiËast previs, ki ga cepin reæe kot slad-
korno peno. Preklinjam v veË jezikih, besedni zaklad
postaja skrajno neprimeren. ©e dobro, da daleË nao-
koli ni nikogar, ki bi me posluπal. Treba je nazaj. Pet-
deset, sedemdest, sto metrov, vse do mesta, kjer se
ledeni ælebovi zdruæijo v en sam πirok jarek. PoËivam,
navpiËni sestop me je utrudil, poleg tega je to povsem
izven naËrta danaπnjega dne. Vendar se mi zdi, da je
Ëasa πe dovolj. Poskusimo bolj levo...
Gre, vendar je tukaj æleb zaprt s previsom æe v spo-
dnjem delu. Nekaj udarcev gre v prazno: spodnji del
previsa je sam napihan prπiË. ©ele ko se z nogami
razkoraËim v ozkem ælebu, seæem dovolj visoko in ce-
pini zagrabijo v trden led. Potegnem navzgor, πe dva,
tri udarce v trdo, steklu podobno steno... »e bo tukaj
treba nazaj... O tem bom razmiπljal kasneje. Vseka-
kor mi preostane sestop po Francoski smeri; za to pa
je treba priti na vrh. NavpiËni æleb se spet deli na dva
zavita kraka, ki jima ne vidim izhoda, in spet izberem
napaËnega. Le kje je danes ostal moj obËutek za
smer, s katerim se tako rad hvalim? Na sreËo sem
zmoto ugotovil dovolj hitro in tretji æleb je konËno pra-
vi. Resda je tako ozek, da se tlaËim skozenj in se mi
za vrat vsipavajo grebeni prπiËa, ki jih spotoma podi-
ram, a niË ne de. PoËasi se naklon zmanjπuje in æe vi-
dim sneæiπËe tik pod vrhom. Tam se udiram Ëez kole-
na, megla je, sneæi in ne vidim nikamor, pa vendar
dovolj daleË, da opazim toËko, kjer se stikata oba gre-
bena. Vrh, 6160 metrov. Nekaj metrov pod najviπjo
toËko se ustavim, ne bi rad padel na drugo stran v do-
lino Llanganuco. Ura je 12.49, kamera πe dela, sicer
komaj, vendar skuπam z otrplimi prsti vse skupaj vsaj
za silo dokumentirati. Nobenih zmagoslavnih obËut-
kov, vem, da sem πele na pol poti.

MED BARIKADAMI PROTI DOMU

Pet dni kasneje, na avtobusu za Limo, si πe nisem
povsem opomogel od plezarije. Zato sem se zbudil
πele, ko smo ponoËi æe veË kot uro stali sredi Pana-
mericane kakih 180 km severno od Lime. Le poËasi
smo izvedeli, kaj se dogaja. OpolnoËi so ribiËi priËeli
veliko stavko in z goreËimi barikadami zaprli glavno in
edino prometno povezavo sever-jug. Z Urbanom ra-
Ëunava ure do odhoda letala, prav malo jih πe imava
na razpolago. ZaËne se lov za transportom: tricikli,
rikπe, kolesa, redki taksiji, ki si upajo na cesto med
barikadami... Te si sledijo vsakih nekaj kilometrov. S
skoraj πtiridest kilogrami prtljage peπ paË ne prideπ
prav daleË. DomaËini so na sreËo zavohali zasluæek

in po raznih bliænjicah in poljskih poteh se z njihovo
pomoËjo nekako prebijeva do prvih avtobusov na dru-
gi strani, ki pa so nabito polni. Ni πe konec... Do Lime
sva zamenjala devet prevoznikov in na koncu utruje-
na obleæala v letalskih sedeæih. Nasvidenje, Peru! Za
nama je kratkih, a zelo jedrnatih 14 dni, ki bodo za ne-
kaj Ëasa spet pomagali ceniti pridobitve civilizacije.
Najmanj to — zdi pa se mi, da πe precej veË.
TehniËni podatki: Prvenstvena smer NO FIESTA
HOY DIA (v prevodu: Danes ni zabave) v severni ste-
ni Juænega Huandoya (Huandoy Sur), cca 1000 m,
7.5 h, plezal Pavle Kozjek 4.7.2001. Sestop po Fran-
coski smeri (Astier ‘79, TD+).
Ocena: ED+, podrobneje VI-, 6+ (AI 6+, M5-6, WI 5) 
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HAIKU TRENUTKI

Maja Zorman

v brezpotju 
se zgane velik list —
razgrnem zemljevid

gamsovi bobki 
do vrha poti 
edina markacija

vitka smreka 
v razpoki pomladi 
balvan

za potokom 
dolina metuljev 
Zapotok

-Æviæg odmeva 
v travnatih vesinah -
planinec? svizec?

koπËek sira 
s kavko zamenjam 
za πirino neba

v strmini 
gams pomoli rogova 
skala oæivi

soparno popoldne 
oblak nad Mokrico 
se pomokri

Haiku so trivrstiËne pesmi, ki imajo svoje korenine
na Japonskem. V haiku pesmi je zajet trenutek,
vtis iz narave in njegovo doæivetje. Poudarjena je
minljivost in neponovljivost trenutka.
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NA©A SMER: AJDOVSKA DEKLICA V PRISOJNIKU

»EZ OBLINE AJDOVSKE DEKLICE
Boris Strmπek
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TRD POLJUB

Spomnim se, da smo obËudovali razglednice s po-
snetki Janeza Skoka, na katerih sta bila v popoldan-
skem soncu sredi obraza Ajdovske deklice v Prisojni-
ku plezalca, Ines in Marko, Ëe se prav spomnim. Ah,
mogoËe bomo tudi mi enkrat... MogoËe. Nismo bili
povsem prepriËani, a je nato vseeno priπel tisti enkrat.
Ne spomnim se veË, kako je prijatelj Lori sploh priπel
na idejo, da greva plezat Ajdovsko deklico, vem sa-
mo, da sam nisem bil najbolje pripravljen. V tistih Ëa-
sih nisem prav dosti plezal, pa πe prometno nesreËo
sem imel pred tem in moj vrat je bil nekoliko trd. Kljub
vsemu sva nato neko zgodnje poletno jutro kolovrati-
la skupaj z ovcami od VrπiËa proti steni. Ovce so na-
ju zapustile, midva pa po zavarovani poti, nato po
skrotju pod skalni obraz, ki je takrat dobil povsem dru-
gaËno perspektivo. Strehe, previsi... In sva se nato do
popoldneva “zabavala”, viseË v klinih, med katerimi je
bilo veliko slabo zavrtanih in rjavih svedrovcev. Ko
sem se tam po rumenih ploπËah pod “uËko” stegoval
navzgor, se mi je izpulil svedrovec z delom skale vred
in telebnil sem navzdol proti “ustnicam”, da so me po-
tem poleg vratu bolela πe rebra. Trd poljub! Na sreËo
nama je Ines prej svetovala, da vzameva s seboj kak-
πno rezervno puπo in ploπËico, tako za vsak sluËaj, Ëe
se kaj izpuli. In ta nasvet naj velja tudi za vse tiste, ki
se bodo v prihodnje podali v smer. Zagotavljam pa
vam, da je smer dovolj privlaËna, in Ëeprav se ne odli-
kuje s kakπno posebno viπino (le slabih 200 m je vi-
soka), vam ne bo æal, da ste se odloËili za vzpon. Po-
goj je seveda, da ste æe prej preplezali kakπno “tehni-
ko”, da ne bi sluËajno doktorirali v oblinah Ajdovske
deklice. Ocena V+, A2 mogoËe tudi ne pove vsega.
Tista A3 v plezalnem vodniku VrπiË (PZS, 1997) je
malce pretirana. Prosta ponovitev? Hja, bo πe treba
kar malo ægancev pojesti!

SO JI VZELI NEDOLÆNOST?

Avtorji smeri Ëez obraz Ajdovske deklice, pravcate vr-
πiπke skalne znamenitosti, so “Trije muπketirji”, kakor
so poimenovali navezo Janez JegliË — Silvo Karo —
FranËek Knez. Avgusta 1984 so se odpravili v Dolo-
mite, natanËneje pod juæno steno Marmolade, kjer pa
jih je tri dni pral deæ, ki so se ga nato naveliËali. Na
povratku so se ustavili na VrπiËu, kjer pa je padla
odloËitev, da ne gredo prej domov, dokler ne preple-
zajo Ajdovske deklice. No, ob njihovi odloËitvi je oskr-
bnica v koËi, starejπa gospa, pripomnila: “Fantje, tudi
Ëe greste vsi skozi njo, ji ne boste nedolænosti vzeli!”
Ampak nedolænost gor ali dol, naslednji dan je ta skal-
na deklica “padla”. Je pa bilo æe prej nekaj poskusov
oziroma so plezalci nekoliko otipavali to Ajdovsko de-
klino, menda je tudi æe Matjaæ Deræaj poizkuπal, ven-
dar se ji ni preveË prikupil, pa tudi ostali so dobili ko-
πarico, dokler se niso pojavili “muπketirji”. Ker se je
trojici mudilo domov, so marsikateri svedrovec zavr- 437

tali bolj na pol. Predvsem prva streha, tam πe daleË
pod brado, pa tista do brade in del Ëez lice oziroma
mimo nosa so bolj slabo razËlenjeni, zato je bilo tre-
ba nekaj kamnoseπtva. V dobrih devetih urah so bili
na vrhu, v vodniku pa je navedeno, da je sedaj Ëas
plezanja okoli 4 ure. Je treba kar dobro “popraskati”,
da ste v πtirih uricah preko, Ëe pa vam se πe kaj izpu-
li... Kar rezervirajte si ves dopoldan in πe del popol-
dneva. Uæivajte v razgledu!

GOR PO AJDOVSKI, DOL PO HANZOVI

Dostop je po Jeseniπki (KopiπËarjevi) poti. Tam, kjer
zavije pot ostro proti desni navzgor, se odcepite levo
in preËkate skrotasto poboËje proti vznoæju skalnega
obraza do vznoæja nekakπnega stebra, tam pa vas
Ëaka prvi razteæaj, ki je dokaj lahek in vas pripelje na
polico pod veliko streho. Tukaj se priËne zares. Triko-
tna streha vas bo odpeljala daleË navzven (“lojtrca”
bo kar potrebna) in Ëez rob na nekoliko nagnjene plo-
πËe, kjer je spet stojiπËe. Po ploπËah malo levo in po
poËi nazaj proti desni, pa boste pod drugo streho, ki
je spet akrobatska (oËi imejte na klinih, ki precej gle-
dajo ven, ha), Ëeprav manjπa od prve. StojiπËe je na
poloæni ploπËi ob bradi. Tam plezate nato naravnost
navzgor Ëez rumene ploπËe proti oËesu, ki ga obide-
te nekoliko levo naokoli in spet ste na nagnjenih plo-
πËah. »aka vas samo πe zadnji, tokrat zares uæivaπki
razteæaj. Desno okoli vogala (Ëelo) in nato naravnost
navzgor proti poraπËenemu robu, kjer si lahko konËno
privoπËite pivo, Ëe ste ga sluËajno vzeli s seboj. A ne
pretiravajte, saj vas Ëaka πe sestop. Predlagam Han-
zovo pot, saj boste tako spoznali πe nekaj skrivnosti
Prisojnika. Zaradi znaËilnega sneæiπËa pod HudiËe-
vim stebrom boste potrebovali dobro obutev in nekaj
previdnosti (cepina in derez niti ne bom omenjal, saj
ne bi imelo smisla). Pa tudi na sploπno je Hanzova
pot dovolj zahtevna, da je ne kaæe podcenjevati. Je
obnovljena ali ne (in zakaj je ali ni), pa sploh ni toliko
pomembno, Ëe ste preplezali naπo smer. O tem se
naj drugi dogovorijo, medtem ko boste vi od daleË
meæikali Ajdovski deklici, ki je poslej tudi nekoliko va-
πa. In oprema? NiË posebnega — nekaj klinov, zatiËev,
metuljev, pa sveder s kakπno puπo in ploπËico. Pa na
vreme ne pozabite, da boste imeli sonce popoldan.
Æe dolgo si æelim fotografirati nekoga v popoldan-
skem soncu sredi obraza Ajdovske deklice.
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NOVICE IZ VERTIKALE
Boris Strmπek

»ufarjeva — svetovna prvakinja

Najboljπa slovenska πportna plezalka Martina »ufar iz
Mojstrane je konËno dosegla to, o Ëemer mnogi lah-
ko samo sanjajo — postala je svetovna prvakinja. Dru-
gi konec tedna v septembru se je v Winterthuru v ©vi-
ci odvijalo svetovno prvenstvo v πportnem plezanju, ki
se ga je udeleæila tudi 10-Ëlanska slovenska izbrana
vrsta. Naπi plezalci in plezalke so se udeleæili pre-
dvsem glavnih dveh disciplin, kjer sta se po priËako-
vanju samo Jure Golob v balvanskem plezanju in
Martina »ufar v teæavnostnem plezanju uvrstila v fi-
nalni del tekmovanja. Jure Golob je na koncu zasedel
9. mesto, medtem ko se je »ufarjeva povzpela precej
viπje. Po Ëetrtfinalnih in polfinalnih smereh je bilo v fi-
nalu presenetljivo veliko tekmovalk — kar 14, Ëeprav
se obiËajno uvrsti v finale osem najboljπih. Obe sme-
ri sta bili precej laæji kot obiËajno, zato je v obeh na-
stopih veliko tekmovalk doseglo vrh smeri. V finalu pa

se je poloæaj precej spremenil, oËitno so postavljalci
tekmovalnih smeri dobili alarm. Za vrh so vsi priËako-
vali boj med »ufarjevo, Belgijko Muriel Sarkany in
Nemko Katrin Sedlmayer, ki je med omenjeno trojico
nastopila v finalu prva. Æe na sredi smeri je imela pre-
cej teæav in se uvrstila πele na osmo mesto, precej
bolje pa je svoj nastop konËala Sarkanyjeva, ki je ob
tem prevzela vodstvo. Za njo je nastopila naπa prva-
kinja, ki pa je pokazala tako estetsko kot tudi taktiËno
veË od Belgijke in jo na koncu presegla ter osvojila
svojo prvo lovoriko na svetovnih prvenstvih. Do sedaj
je bila namreË njena najboljπa uvrstitev 6. mesto iz
Birminghama pred dvema letoma. Sicer pa je letoπnja
svetovna prvakinja dosegla æe na zaËetku sezone
zmago na “mastersu” v Bruslju, najboljπa pa je bila tu-
di na zadnji tekmi svetovnega pokala v Chamonixu.
Ob tem ne smemo pozabiti tudi vrsto odliËnih vzpo-
nov v skali. Vsekakor bo letoπnja sezona zagotovo
njena najboljπa doslej. Predlani je v skupnem seπtev-
ku svetovnega pokala zasedla tretje mesto, lani je bi-
la mesto slabπa, letos pa je oËitno odliËno pripravlje-
na. »ESTITAMO!!!

Dvakrat Ëez Mangart

Na tradicionalnem spominskem taboru Tamare Likar
in Pavla Podgornika zadnji avgustovski konec tedna
pri Mangartskih jezerih, nad katerimi se dviga mogo-
Ëno ostenje, katerega osrednji del je Mali Koritniπki
Mangart (2333 m), se je tudi letos zbrala druπËina al-
pinistov. Opravljenih je bilo kar nekaj vzponov v mar-
kantnih stenah nad dolino, kot zanimivost pa velja
omeniti povezovalni vzpon ljubljanske naveze Pavle
Kozjek — Zoran RadetiË. V enem dnevu sta namreË
preplezala kar dve znameniti smeri v severni steni
Koritniπkega Mangarta. Najprej sta preplezala Sever-
ni steber, ki je bolj poznan kot Desni Piussi (VI+, 800
m), sestopila nazaj pod steno in nato preplezala πe
Cozzolinovo zajedo (VII-/VI, 800 m). Popoldan sta si
v dolini seveda zasluæeno privoπËila kakπno pivo, za
mlade in nadebudne alpiniste pa samo πe podatek,
da oba plezalca skupaj πtejeta 87 let, ob tem pa jih
ima Zoran 3 veË od Pavleta. Ja, ja, bodo morali “muc-
ki” πe precej trenirati!

Ogre dvakrat

Granitni Ogre v Pakistanu je zadnja leta precej na
udaru, πe posebej letos pa je bila ob vznoæju precej-
πnja gneËa, med drugim so ga tudi slovenski alpinisti
poskuπali osvojiti, a jim na æalost ni uspelo. Sicer pa
upraviËeno velja za izredno zahtevno goro, saj æe od
prvega vzpona leta 1977, ki sta ga opravila legendar-
na Chris Bonnington in Doug Scott, ni nihËe stal na
njegovem vrhu. Poskuπale so πtevilne odprave, zah-
tevna stena v kombinaciji z muhastim vremenom in
pogosto slabimi razmerami pa je osvajalce vselej pri-
silila k umiku. Letos je bila pod goro tudi nemπko-πvi-
carska trojica — Urs Stoecker, Iwan Wolf in Thomas438 Martina »ufar (foto: Boris Strmπek)
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Huber. Po zaËetni gneËi (in tudi prepirih med plezal-
ci) v juænem stebru najviπjega Ogreja (7285 m) so se
najprej preusmerili na πe neosvojeni Ogre III (6800
m). V zahodnem stebru so najprej splezali do viπine
6000 m, pritrdili v steno vrvi in se vrnili v bazni tabor.
Pri naslednjem odhodu v steno so napeli πe novih
400 m vrvi, se vrnili v bazo in po precej kratki noËi kre-
nili ponovno navzgor. Ob 2. uri zjutraj so priËeli z
vzpenjanjem, ob 14. uri 1. julija so dosegli vrh. Teæa-
ve v smeri so bile nekje do A3. Ker pa jim to oËitno πe
ni bilo dovolj, so Ëez tri tedne stopili πe na vrh najvi-
πjega med Ogreji. Ker oËitno ostalim navezam ni πlo
najbolje, se je trojica odloËila, da bo uredila zadevo.
Po dveh dneh priprav so 18. julija krenili iz baze
(5000 m) v juæni steber. Po dveh bivakih v viseËih po-
steljah so preplezali 28 razteæajev dolgo smer Fi-
ne/Vauguet do vrha stebra (6500 m), kjer so prespali
tretjiË in nato ob 2. uri zjutraj krenili naprej. Najprej po
ledni steni naklonine do 55 stopinj proti vrπnemu de-
lu, nato pa kar nadaljevali s plezanjem do vrha, ka-
mor so stopili ob 15.30 in s tem opravili drugi pristop.
Naslednji dan so se vsi trije æivi in zdravi vrnili v bazni
tabor. Teæave v smeri so ocenili s VI/A2. 

Letos so Andi slovenski

PoroËali smo æe o nekaj vzponih naπi alpinistov v An-
dih, a letoπnja bera novih smeri je zares odliËna, πe
posebej velja omeniti dva na podroËju Cordillere Hu-
ayhuash v Peruju. Odprava PK Rifnik iz ©entjurja je
med πtevilnimi vzponi opravila tudi zelo zahtevni pr-
venstveni vzpon v zahodni steni Siula Grande (6356
m). Matic Joπt, Tomaæ Æerovnik, Viki Mlinar in ©panec
Aritza so v treh dneh preplezali 27 razteæajev dolgo in
1000 m visoko kombinirano smer “Noches de juerga”
(ED, 65 do 90 stopinj v ledu, M6 kombinirani deli), πe
en dan pa so potrebovali za spust nazaj Ëez smer do
vznoæja. Podrobnosti s fotografijami si lahko ogledate
na spletni strani www.ibiko.si/huayhuash/. 
©e nepreplezana jugozahodna stena gore Sarapo
(6127 m) je prav tako dobila slovensko smer, ki sta jo
preplezala Matej Mejovπek (AO Kranj) in Irena Mrak
(AO TræiË). Smer sta posvetila Andreju Zamanu (An-
drejeva smer), ki se je lani ponesreËil v Himalaji. Smer
sta plezala 17. in 18. julija, dolga je 18 razteæajev ozi-
roma 900 metrov, zaradi sneæenja in plazov pa sta jo
zakljuËila na juænem grebenu 5980 m visoko. Ocena
smeri je V+, 90/65-80 stopinj. Pred tem sta opravila
πe prvenstveni vzpon v severni steni Trapecia (5644
m), za katerega sta potrebovala pet ur, ocena smeri
“Æivljenje je lepo” pa je IV, 80/50-60 stopinj, 400 m.

Perujska Sfinga ponovno prosto

V prejπnji πtevilki smo poroËali o novi smeri v gori El
Esfinge (5325 m) v perujskih Andih, ki so jo prepleza-
li Andrej Grmovπek, Tanja Rojs in Aleksandra Voglar.
Ker ob prvenstvenem vzponu niso smeri ponovili pov-
sem prosto, so se odloËili, da se po poËitku v dolini Gr-

movπek in Rojsova πe vrneta pod Sfingo. Aleksandra
Voglar je s πpansko soplezalko in njeno skupino osvo-
jila πe vrh Artensoraja (6025 m) nad dolino Paron, na-
to pa se je njen obisk Andov iztekel. Tanja Rojs in An-
drej Grmovπek sta se 10. avgusta vrnila pod Sfingo in
Ëez dva dni preplezala πe enkrat spodnjih sedem raz-
teæajev, ki niso bili preplezani prosto. Pri tem ju je pre-
cej oviralo vetrovno in hladno vreme. Grmovπek je vse
razteæaje ponovil prosto, Rojsova pa do 6c. Ocene po
razteæajih so naslednje: 6c, 7b, 6c+, 6c+, III, 6c in 7a.
Po dnevu poËitka sta vstopila v πpansko smer iz leta
1985 in preplezala prosto spodnjih sedem razteæajev
ter v njih napela vrvi (VI do VII, en razteæaj VIII), na-
slednji dan pa πe pet razteæajev okoli VII. stopnje in tri
laæje do vrha. Tri dni kasneje sta vstopila πe v smer
Cruz del Sur, ki sta jo lani preplezala Silvo Karo in Ma-
uro Bole — Bubu. Preplezala sta prve tri razteæaje, pr-
vega (6b+), oba prosto, Grmovπek je opremil drugega
in ga nato ponovil πe prosto (ocena prvih plezalcev
7c), tretjega pa je preplezal na pogled (7c+). Naslednji
dan sta preplezala πe pet razteæajev (7b+,V, 7b+, 7b,
7a+), Grmovπek vse prosto na pogled. Tretji dan sta
ponovno stopila na vrh granitne gore. Zgornji razteæa-
ji so laæji (eden 7a+, ostalo laæje), oba sta plezala vse
prosto. Tako sta opravila prvo ponovitev smeri. Gr-
movπek je mnenja, da je smer zelo lepa, vendar se mu
ocena ne zdi povsem realna. Zdi se mu malenkost te-
æja od njihove smeri Meche taq inti!?, kjer pa je pleza-
nje psihiËno zahtevnejπe. Kakorkoli — odliËni vzponi, ki
so bili zaËinjeni z nekoliko slabπim vremenom, kot je
bilo v lanski sezoni. Pa tudi plezalcev je bilo letos pre-
cej manj kot lani.

Internetni naslovi

Za tiste, ki imate dostop do spleta (in obenem veliko
Ëasa), bo zagotovo dobrodoπlih nekaj naslovov, kjer
boste lahko obËudovali gorsko naravo ali naπli infor-
macije o dogajanjih v stenah in gorah. Urban Golob,
alpinist, pisec in fotograf, vaa vabi na ogled svojega
fotografskega materiala, ki je viden na naslovu
www.ipak.org/golob. AlpinistiËni odsek Akademskega
planinskega druπtva Kozjak iz Maribora je svojo sple-
tno stran preselil na drug naslov — sedaj je dosegljiva
na http://laoplinux.uni-mb.si/kozjak.
Zanimive so tudi koroπke alpinistiËne novice oziroma
“AlpinistiËno plezalni glasnik AK Ravne”, ki ga lahko
dobivate po elektronski poπti. Tam najdete vse infor-
macije o aktivnosti odseka in ostalih koroπkih skalo-
lazcev, vse pa je spisano na malce humoren naËin.
Za prejemanje glasnika se oglasite naËelniku AO
Ravne Robiju Jamniku na elektronski naslov infos-
ys@siol.net.
Za tiste, ki jih zanimajo alpinistiËna in πportnoplezal-
ska dogajanja po svetu, bo prav gotovo dobrodoπel
ogled strani www.PlanetMountain.com. Informacije o
vzponih, odpravah in ostalih dogajanjih, poleg tega
pa tudi predstavitve smeri, plezalnih podroËij, inter- 439
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vjuji in πe kaj. Na voljo v italijanskem in angleπkem je-
ziku. Nekaj podobnega je tudi ruska stran Risk Onli-
ne (www.risk.ru). Seveda ne smemo pozabiti na osre-
dnjo slovensko gorniπko informativno stran Gore...
Ljudje (www.planid.org), ki jo ureja Franci Savenc, tu-
kaj pa je tudi stran Planinske zveze Slovenije
(www.pzs.si) in seveda naπa stran — www.pzs.si/pv.
ObiπËite tudi nas!

Umrl je Casimiro Ferrari

Na zaËetku septembra nas je zapustila ena od itali-
janskih alpinistiËnih legend — Casimiro Ferrari, ki je bil
znan med drugim po svojem vzponu leta 1974 Ëez
zahodno steno Cerro Torreja v Patagoniji. Ferrari je
bil rojen leta 1940 v kraju Ballabio pri Leccu ob jeze-
ru Como, bil pa je eden najznamenitejπih Ëlanov klu-
ba Gruppo Ragni della Grignetta — CAI Lecco. Slovel
je kot eden najboljπih poznavalcev patagonskih An-
dov, njegove πtevilne odprave pa so prinesle vrsto pr-
vih vzponov na tamkajπnje vrhove. Tudi v poznejπih
letih se je vselej rad vraËal v kraje, ki so mu bili kakor
drugi dom. Tako je leta 1994 ob 20-letnici svojega
vzpona na slavni Torre je organiziral pravo plezalsko
“feπto” v vasici Chalten ob vznoæju najmarkantnejπih
granitnih konic Patagonije. Ferrari je umrl v bolniπnici
v Leccu po daljπi bolezni. Legende poËasi odhajajo.
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Tam v steni triglavski udarec
odmeva

Vinko HrovatiË

Tam v steni triglavski udarec odmeva, 
plezalec samotni zabija spet klin, 
srcé mu nemirno veleva, 
da vabi spet klic ga kamnitih viπin.

Iz klina na klin si sam vrv napenja, 
se sliπi kot struna bi dájala zven, 
vse viπe in viπe se vzpenja, 
na vrv ga veæe jekleni le Ëlen.

Zabil je poslednji πe klin v razpoko, 
pod milim mu nébom srcé zadrhti, 
na Triglavu gori visoko 
poplaËan s pogledom na vse je strani.

Vrhovi vsi sinji naravo krasijo, 
preËudeæni svet si ustvaril, goré, 
besede v nebo govorijo, 
da vrnem se spet, so le v meni æeljé.

Obutev, 
ki jo uporablja 
Pavle Kozjek

AANNAAPPUURRNNAA WWAAYY dd..oo..oo..

Krakovski nasip 10, 

1000 Ljubljana

Tel.: 01/426 34 28

TTRREEKKIINNGG ©©PPOORRTT dd..oo..oo..

Jeranova 11a, 

1000 Ljubljana

Tel.: 01/256 25 01

KK22 AALLPPIINNIISSTT

Roæna Dolina, cesta II/36, 

1000 Ljubljana

Tel.: 01/256 88 71

AALLPPEE dd..oo..oo..

Alpe 17, 

4264 Bohinjska Bistrica

Tel.: 04/531 20 59

EERRAA ©©PPOORRTT

©aleπka 20, 

3504 Velenje

Tel.: 03/896 04 52

MMEERRCCAATTOORR 

GGOORREENNJJSSKKAA dd..dd..

P.E. MEDVODE

Medvoπka 3, 

1215 Medvode

Tel.: 01/361 11 00ZASTOPA, MASEL D.O.O. ©MARTINSKA 106, LJUBLJANA, TEL: 01/585 3500
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Valent Vider

ENOLON»NICA NA OKRE©LJU

V koËi pri Igli je bil za oskrbnika sedaj æe pokojni Taj-
gmajster, imena ne vem, ki pa je imel v planinskih
krogih vzdevek “Lulek”, menda, ker se mu je o tem ra-
do govorilo. Ta Lulek je v veseli druπËini povedal sle-
deËi dogodek:
Ko sem bil oskrbnik Frischaufovega doma na Okre-
πlju, je bil ta kar dobro obiskan tudi zaradi dobre
enolonËnice. Zraven kuhinje je PD Celje dogradilo
πe leseno shrambo za æivila. Vanjo pa so se prigri-
zle miπi in smo imeli z njihovimi iztrebki kar precej
posla. Riæ, koruzni zdrob, kruh so bili bogat plen teh
æivalic.
Bila je nedelja in opoldne je priπlo na enolonËnico pol-
no gostov. Vse mize v jedilnici so bile zasedene, vsi
so Ëakali na jed, ki je diπala iz kuhinje. Dekle za streæ-
bo je potem, ko je æe vsem gostom postregla, priπla v
kuhinjo in me kot odgovornega oskrbnika poklicala:
“Gospa pri mizi pri priËi æeli govoriti z vami!”
Seveda sem se zajetni gospe takoj odzval. Diskretno,
a z zviπanim glasom mi je z ælico pokazala na rob kro-
ænika in rekla:
“Nesramnost, to je ja miπjak!”
Seveda sem to videl tudi sam, vedel pa sem, da ne
smem priznati, sicer bodo vsi gostje takoj pustili eno-
lonËnico in izginili, ne da bi plaËali.
Z ælico sem torej tisto reË zajel in si jo dal v usta, sti-
snil med zobmi, se skremæil in jo poærl. Reπilna misel
mi je obraz raztegnila v smeh, ko sem glasno rekel:
“Gospa, to je pa kumna, prava kumna!”
Drugi gostje so prisluhnili in Ëakali, kaj bo. Gospa je
tej moji ugotovitvi seveda morala verjeti, saj sem ji na
koncu πe zagotovii, da je kaj takega absolutno popol-
noma nemogoËe. Zelo zelo ji je bilo æal zaradi obdol-
æitve. Dolgo se mi je opraviËevala in seveda poudar-
jala znani sloves naπe enolonËnice. Seveda je bila s
tem zadeva reπena, volk sit in koza cela.
Leseno steno shrambe je druπtvo kmalu zamenjalo
za zidano in kaj podobnega se ni moglo veË zgoditi.
©e danes pa nisem prepriËan, Ëe ni bilo takrat v jedi
πe veË take “kumne”.

LAÆ NA KLEMEN»I JAMI

Bil sem v veseli druπËini, ki se je zbrala πe v “ta stari
bajti” na KlemenËi jami. Ob dolgi steni je bila klop, ob
njej pa ozka miza iz dveh desk. Sedel sem pri steni.
Nasproti mene je sedela brhka planinka. Tudi ona je
naroËila golaæ, ki je bil takrat za kosilo. Rekla je πe:
“Ampak vroË mora biti!”

Tako smo se ob pijaËi in golaæu veselili, se πalili in
prepevali. Planinka nasproti mene je dobila svojo vro-
Ëo porcijo golaæa. Ni πe mogla jesti, ozirala se je
okrog in se veselila z drugimi. Tudi jaz sem bil v ve-
selem razpoloæenju. PreveË sem se nagnil naprej in,
o groza, zobna proteza, ki mi je razrahljana rada uha-
jala, je v tem trenutku padla iz ust in naravnost v go-
laæ meni nasproti sedeËe planinke. K sreËi je v vese-
lem razpoloæenju ona gledala drugam, jaz pa sem jo
opozoril, da jo pri oknu nekdo kliËe iz koËe. Takoj je
vstala in πla ven. Ta Ëas sem pa jaz izkoristil. Z ælico
sem poiskal v golaæu meni ubeglo protezo, jo potegnil
ven in jo namestil na njeno pravo mesto. Seveda sem
ælico πe na Ëisto obliznil. Takrat pa je æe priπla planin-
ka nazaj in rekla, da ni bilo zunaj nikogar, ki bi jo iskal
ali klical. Vesel, da se je zadeva tako reπila in da so
morebitni oËividci molËali, sem ji rekel: “No, potem
sem se pa zmotil.”
To mi je pripovedoval znani solËavski Joæa in mi do-
volil tudi objavo tega planinskega dogodka. O svoji
protezi pa mi je povedal πe eno zgodbo:
V Matkovem kotu so bile sankaπke tekme. Nazaj pro-
ti Logarski dolini sem se peljal s traktorjem. Na grdo
razvoæeni cesti, ki takrat πe ni bila asfaltirana, je trak-
tor poskakoval. »util sem, da je moja proteza v ustih
iskala izhod. In res ga je naπla. Padla mi je iz ust pred
traktor, ki jo je povozil. Nisem priËakaval, da bi πe
ostala cela, zato je nisem πel pobrat. Pri zobarju sem
itak æe imel naroËeno novo.
»ez nekaj Ëasa, mogoËe sta minila dva tedna, pa mi
je Æiki, takratni oskrbnik koËe na KlemenËi jami, ko
me je videl, kako mlaskam z jezikom, rekel:
“Imam odveËno protezo, pomeri, mogoËe ti bo prav.”
Res sem poskusil. Bila je prav moja.
Æiki je sedaj oskrbnik KoËe na Loki pod Raduho, jaz
pa imam æe dolgo novo protezo.

PRIGODE NA SOL»AVSKEM
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442
Sv. Kvirik (foto: Igor Maher)

PE© PO MOVRAÆU IN OKOLICI

MED KUKOM IN BADINOM
Igor Maher
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Movraæ ni le prijazna istrska vasica z bogato preteklo-
stjo, ampak je tudi izhodiπËe za mnoge kratke ali ne-
koliko daljπe izlete po pestri okolici, bodisi peπ ali s
kolesom. Zaradi ugodne klime so izleti moæni v vseh
letnih Ëasih, πe poseben Ëar pa imata pomlad, ko se
travniki odenejo s pisano cvetno odejo, in jesen, ko
grmiËki ruja zaæarijo v πkrlatni barvi. Na vrhuncu pole-
tja nas lahko visoke opoldanske temperature odvrne-
jo od pohajkovanja, pozimi pa s hrbtov »iËarije pogo-
sto zapiha hladna burja.
Vasica, ki je umaknjena od danaπnjih prometnih poti,
se skriva na skrajnem jugovzhodnem slovenskem de-
lu Kraπkega roba, nedaleË od meje s Hrvaπko. Hiπe
so si Movraæani postavili na sonËnih, pred burjo za-
πËitenih poboËjih pod skalnatim Kukom, pod vasjo pa
je prostrana Movraπka vala, kotanja z znaËilnostmi
kraπkega polja. Vala je ujeta med zakrasele, apnen-
Ëaste planote, zato ni Ëudno, da dno vale ob velikih
deæevjih zalije jezero, vsa voda pa iz kotanje odteka
podzemsko in pride na dan v bliænjih Mlinih, pod ste-
nami Kroga oziroma Velega Badina.
Po okolici Movraæa so speljane πtevilne poti, mnoge
od njih tudi oznaËene. Poleg planincev zanje skrbijo
πe skavti in gozdarji, naËrtno pa se urejanja turistiËnih
poti loteva tudi Krajevna skupnost GraËiπËe. Ker pa
Kraπki rob oziroma stik apnenËastega in fliπnega sve-
ta v Slovenski Istri predstavlja enega najbolj slikovitih
prehodov s πtevilnimi æivljenjskimi prostori za izredno
pestro rastlinstvo in æivalstvo, je seveda potrebno ne-
kaj previdnosti in ekoloπkega znanja pri naËrtovanju
rekreacije v tako obËutljivem naravnem okolju.

NAJPREJ NA KUK

Kroæna pot je speljana po apnenËastih hrbtih, ki ob-
kroæajo Movraπko valo. Na severu je to markantni
Kuk, proti vzhodu se nato vleËe planotasti svet Raki-
tovskega krasa, na jugu pa valo obrobljata Straænica
in Veli Badin.
Iz Movraæa krenemo po cesti proti pokopaliπËu nad
vasjo. Na ovinku nas kaæipot usmeri na kolovoz, ki se
nad zajetjem Na πturku cepi. Nadaljujemo po marki-
ranem levem kraku. Pri nekdanjih njivah na Sazidu se
kolovoz zoæi v stezo, ki vse bolj strmo preËi gozdnato
poboËje.
Skalnat del nas pripelje nad izrazito »rno steno, kjer
se teren nekoliko poloæi. Po poboËju, kjer trave vse
bolj nadomeπËajo drevje, se vzpenjamo ob robu ste-
ne proti razglednemu vrhu. Na vrhu naletimo na kolo-
voz. Dobre pol ure potrebujemo za vzpon iz Movraæa
do Kuka.
Kuk je s svojo steno najbolj izrazita vzpetina nad
Movraæem. »e smo natanËni, je Kuk le rob stene, od
njega pa se πe slabih 300 metrov (pa ne viπinskih!)
zloæno vzpenja travnata vzpetina. Tej najviπji toËki
(498 m) pa pravijo ©Ëukovec. Vrh je lepo razglediπËe
na robu prostrane Rakitovske planote. Na severu in
vzhodu obzorje zapirajo vrhovi »iËarije, od Slavnika

do UËke, na jugu valovi ©avrinsko griËevje, pod nami
je Riæanska dolina s Kraπkim robom, pa Trst v ozadju.
Z roba stene pa pogled pade do Movraπke vale z
Movraæem.
Pot s Kuka naprej po planotastem Rakitovskem kra-
su bo za veËino izredno prijetno doæivetje. Kolovoz
vodi skoraj po ravnem v osrËje travnate planote, v
morje valujoËih trav. »e kje, tukaj v tem travnatem
prostranstu lahko izgubimo obËutek za prostor in po
moænosti πe za Ëas. Pa brez bojazni, da bi se zgubili,
saj je dober in markiran kolovoz speljan pod Velikim
Gradeæem (kjer se levo odcepi pot proti Slavniku) in
po uravnavi, ki ji pravijo Tri oËke. Ime je razumljivo, ko
na zaËetku dolge kamnite ograde na desni strani opa-
zimo napis jama. Le nekaj korakov od poti je kraπka
jama s tremi vhodi. Kolovoz nas vodi ob omenjeni ka-
mniti ogradi, za katero se bohoti temen borov gozd.
Vse polno pa je manjπih, kroænih ograd okoli vrtaË,
kjer so se domaËini nekoË trudili pridelati nekaj zase
in πe kaj za prodajo, danes pa se v zavetju pred bur-
jo razraπËa grmovje. Na vilastem razpotju se dræimo
desno in kmalu pridemo v zavetje borovih kroπenj.
Teren — in z njim naπ kolovoz — se spuπËa proti Mov-
raπki vali, sprva po gozdu, nato pa ponovno pridemo
na travnike, ki jih poraπËajo redka drevesa. Na manj-
πi uravnavi — domaËini ji pravijo Na vrh rebri — preËka-
mo cesto iz Movraæa v Rakitovec. S Kuka potrebuje-
mo do sem pribliæno eno uro, cesta pa nam ponuja
moænost, da kroæno pot prekinemo in v slabe pol ure
sestopimo v Movraæ.
Markacije in napis Mlini na borih ob cesti nas usmer-
jajo v nadaljevanje kroæne ture. Po nekaj korakih sto-
pimo na kolovoz, sprva rahlo navzdol, od razpotja na
ovinku pa ponovno navzgor. Kolovoz se vse bolj zgu-
blja v travah, vendar mu kljub temu ni teæko slediti, ob
tem pa usmeriti kakπen pogled πe na Movraπko valo,
ki nam tako lepo kaæe svojo podobo. Izrazitejπa po-
stane pot, ko se s travnatih poboËij Grebena oziroma
sosednje Straænice spustimo v gozd, kjer najprej ma-
lo poovinkarimo, nato pa preËimo v smeri juænega ro-
ba vale. Nad vasjo Dvori je πe zadnji ovinek kamnite-
ga kolovoza. Markirana steza tu zavije s kolovoza in
po gozdu pripelje do zapuπËene ceste na sedlu Nad
sopotom. »e pa si zaæelimo ogledati Dvore, nadalju-
jemo po kolovozu, ki nas pri vodnjaku pripelje v vas.
Iz Dvorov se lahko po cesti Ëez valo odpravimo do
Movraæa, ali pa z ovinka pod pilom pod vasjo preËimo
po stezi do ceste na sedlu, kjer se ponovno prikljuËi-
mo na markirano pot. 
Cesta na sedlu je vse bolj zapuπËena, saj je z nastan-
kom dræavne meje, ki jo preËka nekoliko niæe, posta-
la neuporabna. Po preËkanju ceste pot nadaljujemo
po stezi, ki s travnika izgine na poraπËeno poboËje.
Med hrasti, gabri, jeseni, ruji in πe Ëim preËimo do
Kroga, razglednega roba apnenËastega hrbta, ki se
vleËe med Movraπko valo in sosednjo dolino Reke
oziroma BraËane. Polovica kroæne poti je za nami, 443
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Movraπka vala, desno Kuk (foto: Igor Maher)



vstopamo pa v njen najbolj slikovit del. Pod nami so
prepadne stene, ki se πirijo πe proti zahodu do vrha
Velega Badina, proti vzhodu pa seæejo daleË na hrva-
πko ozemlje. Smo namreË tik ob dræavni meji, ki jo
pod steno preËka cesta Koper-Buzet. Pod cesto pa iz
kraπkih izvirov priteka voda, ki pred tem ponikne v
Movraπki vali oziroma v πirπi zakraseli okolici.

LEPOTE VELEGA BADINA

Na zaËetku ostenja proti Velemu Badinu po zanimivo-
sti πe posebej izstopa naravni most, edini v Slovenski
Istri, malo naprej pa opazimo globoke spodmole, mo-
Ëno previsne stene. Uπesa Istre jim pravijo, saj se
pod steno sliπi vse, kar govorijo v dolini. S stropa vi-
sijo sigaste tvorbe, iz skalnih razpok nas opazujejo
ptice, na toplih poboËjih pod skalami zelenijo zanimi-
ve rastline. Vse to naravno bogastvo in æivljenje zah-
teva nekaj obzirnosti. Markirana pot sicer vodi pod
spodmoli in se nato ob jeklenici in kovinskih stopih
povzpne na greben (“Orlovo gnezdo”), prav zaradi
ogroæenosti ptic pa domaËini pripravljajo pot, ki bo πla
od naravnega mosta po grebenu nad spodmoli. Viju-
gala bo med med πkrapljastimi apnenËastimi Ëoki, tra-
vami, grmi ruja in poleglimi debli hrasta in gabra in se
bo pri “Orlovem gnezdu” zdruæila s prejπnjo. »ez 359
metrov visoki vrh Velega Badina se nato rahlo vzpne-
mo do televizijskega pretvornika, kjer se pot umiri na

prostrani travnati planoti. Po kolovozu pridemo ob πir-
nih razgledih na njen zahodni rob, kjer je pokopaliπËe
s cerkvico sv. Kvirika.
Pri slikoviti cerkvici se sreËajo πtevilne poti. Iz SoËer-
ge se vzpne asfaltirana cesta, po travnatem hrbtu
(pogosto sliπimo zanj ime Kras) vodi naprej markira-
na pot Ëez Velo griæo, iz Movraæa pa pride kriæev pot.
Po slednjem se mimo kamnitih okopov nekdanjega
gradiπËa na Gradcu, ki velja za enega najveËjih na
Primorskem, spustimo v Movraæ. Po poti, ki je nekoË
povezovala vasi Movraæ in SoËerga, je speljan kriæev
pot s 14 postajami. PosveËena je duhovniku Mirku
ValentiËu, ki je bil v povojnih letih æupnik v SoËergi,
upravljal pa je tudi æupnijo Movraæ, zato ga je pot po-
gosto vodila Ëez Kras mimo Sv. Kvirika. Pri tem ga ni-
so ovirali ne deæ ne mraz ne poletna vroËina. 
OznaËena pot nas mimo gradiπËa vodi na travnato
ramo, ki jo od glavnega grebena loËi suha dolina
Podgradec. ValujoËe trave kmalu zamenja gozd.
SenËna pot nas pripelje v dno vale. Med trtami smo
hitro v Movraæu in s tem na koncu kroæne poti, za ka-
tero bomo porabili pet ur hoje, nekateri manj, drugi
nekoliko veË. Tudi po vasi se nam izplaËa sprehoditi,
med kamnitimi hiπami do cerkve Marijinega vnebo-
vzetja vrh vasi, kjer vam bodo s ponosom pokazali
kip SedeËe Marije z detetom, restavrirano poznore-
nesanËno delo.
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Kako do Movraæa?
Do Movraæa pridemo po cesti, ki se pod »rnim Kalom oziroma v Riæani odcepi proti Buzetu. V GraËiπËu
nas kaæipot usmeri na lokalno cesto do 5 kilometrov oddaljenega Movraæa. Najmanj nesoglasij bomo po-
vzroËili, Ëe bomo avto parkirali pod vasjo, v bliæini Ëistilne naprave. Omeniti velja πe æeleznico, saj nam
omogoËa prijeten in okolju prijazen dostop. Najbliæja postaja je v Rakitovcu, na progi proti Pulju, informaci-
je o voznih redih pa boste dobili na vaπi domaËi postaji. Od Rakitovca se spustimo do Movraæa ali pa se
prikljuËimo na kroæno pot okoli Movraπke vale.
Peπpot
Movraæ-Kuk (0.45 h)-Tri oËke-Na vrh rebri (1.00 h)-Krog (1.00 h)-Sv. Kvirik (1.30 h)-Movraæ (0.45 h). Skupaj
pet ur nezahtevne hoje (le ozek æleb z jeklenico in nekaj stopi pri “Orlovem gnezdu” zahteva nekaj spre-
tnosti in ozek nahrbtnik), seveda pa lahko kroæno turo po potrebi prekinemo in se prej vrnemo v Movraæ.
Oskrba
Ob poti ni planinskih koË, lakoto in æejo pa si lahko po konËani poti poteπite v eni od gostiln v SoËergi, Gra-
ËiπËu ali Kubedu. Istrska kuhinja bo samo πe dodala k lepotam in zanimivostim istrske pokrajine.
Branje v pomoË
Pri naËrtovanju izleta v Movraæ vam v pomoË priporoËam predvsem dve knjigi: planinski vodnik Slovenska
Istra, »iËarija, Brkini in Kras (Ljubljana, 1997) in zbornik Na obrobju Movraπke vale (Koper, 1999). Tudi no-
vi zemljevid Slovenska Istra bo dobrodoπel pri orientaciji.

Sv. Kvirik (foto: Igor Maher)
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Juæna stran Ratitovca (foto: Igor Maher)

Z GORSKIM KOLESOM NA POT

PO RATITOVCU IN TAM NAOKOLI
Milan Voπank
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Jesen je letos pohitela. Æe tam proti koncu septembra
je vse barvito, oktobrski dnevi pa so æe pravi prazniki
barv. Pa hkrati obenem æe hitro poslavljanje jasnih,
Ëistih tonov na slikarskih paletah narave. Ali vse bar-
ve se ne puste, macesni, tisti viharni v gorah πe naj-
bolj, vztrajajo v svojem okrasju in lepoti.
Takπen dan barv poznega oktobra je danes na Rati-
tovcu. Hladen v severnem vetru, toda daljnih in πirnih
razgledov v jasnem nebu. Tam Ëez, prav blizu nad
globeljo Bohinja, je Triglav s svojo druπËino, po vrho-
vih in grebenih æe vso belo v prvem snegu. In onstran
gorenjske ravni, za slokim StoræiËem, tudi KoËna in
Grintovec vsa v snegu. Vmes pa zeleni hrbti Kara-
vank, kot da se jih je sneæna ujma izognila. Dolga gre-
benasta Koπuta, kako mi od povsod privablja po-
glede.
Razgledi na πkofjeloπko hribovje nad Selπko dolino so
umirjenejπi, morda v svoji gozdnatosti ter toplejπih po-
dobah jeseni prijaznejπi. Od Lubnika preko Starega
vrha do pleËatega Blegoπa in ostrorobega Porezna
ter preko prvih vrhov verige spodnjebohinjskih gora
mi popotuje pogled. Pa πe naprej, do zadnjih obzorij
se zvedavo zaziram, do komajda opazne znaËilne
oblike notranjskega Sneænika.
Tako hodim po parobkih okrog koËe na Ratitovcu, ka-
kor da ne znam zapustiti to gore in odtrgati pogledov
z vseh teh razgledov. Ampak danaπnji dan se je za-
Ëel tako megleno neobetavno. ©ele tam za ©kofjo Lo-
ko, æe daleË v Selπki dolini, se je priËelo to meglovje
kar naenkrat trgati, sonce je nanagloma predrlo obla-
Ëje in obsijalo bregove, da so barve zasijale kot pono-
rele. Dokler ni bilo zgoraj le πe modro nebo in na de-
sni, πe visoko, svetle vrπne skale Ratitovca. Filmska
podoba, kot bi se razgrnile temne zavese in odprlo
okno v jasen dan.

POT KLI»E — NA KOLO

Z vso to silno svetlobo in z vsemi temi barvami se je
tudi name vrnilo veselje z obilo volje do poti. Ko sem
zjutraj odhajal od doma spet z veËnim vpraπanjem: je
prav, ni prav, res moram, res hoËem ... Ali to je paË
znana stara igra v æivljenju vsakega posameznika v
tem veËnem osebnem boju in obraËunu, da se zaæivi
πe drugaËe. Vedno tiho, v sebi, prosim svoje, da ra-
zumejo vsa to moja hotenja, Ëeprav ne vem, pa se to
sploh da ugotavljati, koliko se znajo zazreti skozme in
mi pregnati obËutek samosvojih samotnosti mojih de-
janj. Navajam jih na razumevanje lepega v naravi, vo-
dim jih v gore, zmeraj v upanju, da bodo znali vzeti ta
svet tudi zase. Vse moje poti brez njih, ko sem sam
ali s prijatelji, so vedno tudi poti z njimi. Kar ni nujno
le slaba tolaæba, prej prijetnost.
Za danaπnjo pot po Ratitovcu sem se namenil, da jo v
Æeleznikih priËnem z gorskim kolesom. Lepo bo, sa-
mo vztrajno in pogumno, mi je pomahala v pozdrav
gospa izza oken, ko sem æe poganjal pedala v prve
klance proti PrtovËu. Po dveh, treh kilometrih sem dro-

bno æenico ob cesti povpraπal po strmini, pa me je
njen glasni smeh ter, ej mladeniË, in zamah z roko, tu-
kaj peπaËim æe skoraj sedemdeset let, skorajda osme-
πil, zraven pa dodal πe nove volje in naredil pot kar la-
æjo. Tako je πlo zlagoma med gozdnatimi serpentina-
mi, dokler se ni visoko nad vrhovi dreves prikazal moj
kaæipot. Cerkvica na sonËnem holmu in zadaj bele hi-
πe PrtovËa. Nad vasjo pa grebeni in vrhovi Ratitovca
z nekaj drevja in trav v strmini, ostalo pa sivo skalov-
je. Desno navzdol me je vabil Podlonk, hiπe in kmeti-
je ter πtevilni kozolci na strmih, v nekako uvalo zajetih
prijazno osonËenih travnikih, da bi kar skrenil s poti.
Pa seveda ne, moral sem vztrajati; in vse veË zeleno
oranænih macesnov je bilo ob cesti, ko sem prihajal na
plano, med svetle pokoπene travnike in sva se oba z
kolesom oddahnila pri prtovπki cerkvici.
Trenutki oddiha so bili tudi za razglede. Tja daleË na
Grintovce, zanimivo zajetih v trikotni okvir gozdnate-
ga hribovja, je legal pogled, pa se spet vraËal sem
Ëez Ratitovec, na vso to barvitost naokoli. Duπa mi je
prisluhnila miru v vasi pod goro. Otroci so me skrivo-
ma opazovali izza skednja, z domaËinom sva si po-
mahala v pozdrav ...
Pot naprej po teæavnem vzpenjajoËem se kolovozu
na prelaz Povdn, malo na kolesu, veËinoma pa peπ,
je bil tisti bolj “matrajoËi se” del poti. Pa sem ga minil
in zgoraj na planem, ko se mi je pogled æe zazrl na
drugo stran po Podgori do vrhov nad Soriπko planino,
sem kar nanagloma poiskal zavetje za kolo v smre-
Ëju, se preodel v planinca ter odhitel proti vrhovom
Ratitovca.

447Spodnje Danje (foto: Igor Maher)
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TESNOBA OB PRAZNI SAMOTI

Med vraËanjem na Povdn mi je pogled vse veË iskal
po juænih poboËjih pod Ratitovcem. Po travnikih in
gozdovih Podgore, na goro prislonjenih zaselkih Tor-
ka, Zabrdo, Trojar, Zgornje in Spodnje Danje ter So-
rica æe tam daleË. Tam bom spet nadaljeval v druæbi
s svojim gorskim kolesom. Skozi prazne vasi visoko
nad Selπko dolino mi je obljubljal kolesarski vodnik.
Nisem vedel, kaj naj priËakujem, le bolj slutil. Lep dan
mi je πe naprej obetal daljne jasne razglede, barve,
svetlobo ..., prazne vasi, teh sem se pa kar nekako
bal!
Otroπka gugalnica na stari lipi, obnovljena gospodar-
ska poslopja in novi traktor pod napuπËem so πe dali
slutiti brstenje æivljenja v Torki, v bliænjem Zabrdu pa
je name æe legala tesnobna — ob prazni samoti. Hiπe
in skednji in kozolci, povsod πe hiπne πtevilke! toda
zraven obËutena zapuπËenost gorskega zaselka. Za-
raπËene kolovozne poti in dvoriπËa, nepokoπeni bliænji
travniki, odloæena orodja, polomljen voz ... V rebri nad
cesto majhna πola z velikimi svetlimi okni, vse πe na-
videz lepo in urejeno. Klopi razvrπËene ob katedru, ta-
bla postavljena, v kotu uËilnice majhen harmonij, kot
pripravljeno na æivæav otrok, na Ëloveπki vsakdan. Pa
æe dolgo, leta ni tako. Okna in vrata so povsod po va-
si tesno zaprta, nikjer veË roæ na policah, vse je pre-
puπËeno Ëasu in morda πe za nekoga nekje nekim
spominom. Æivljenje je tu opravilo svoje poslanstvo.

PoËasi sem poganjal pedala kolesa med hiπami, se
ustavljal, zrl v bele, ponekod æe naËete zidove in sve-
tleËa okna ter Ëutil samoto, le Ëuditi se nekako nisem
zmogel. Skuπal sem razumeti. Nazadnje sem zavil v
strmi breg nad vasjo, zgoraj na robu spet postal, po-
gledal proti grebenu Ratitovca ter naprej po moji poti,
na naslednjo gruËo hiπ Trojar in Zgornjih Danj. Vedel
sem, da tu πe æivi starejπa domaËinka, pa vendar, πe
bolj je vame legala to tesnoba ob ponovni priËakova-
ni samoti.
Kozolci ob poti in naokrog po bregeh, koliko teh sa-
mosvojih znaËilnih zgradb, so me spremljali do prve
hiπe. Kozolci z iz kamna zidanimi stebri in lesenimi
strehami, zdaj æe nerabni, nekoristno prepuπËeni svo-
ji usodi propadanja. Tu πe otep starega, z mahom po-
raπËenega sena, tam polomljeno lesovje ograje pa-
πnika, puπËajoËa strohnela streha na hiπi ... In glej,
res je, le πe na hiπi sredi vasi so roæe na oknih, obe-
πeno perilo pod drevjem in straπilo se bohoti na bliænji
skromni njivici. Nekaj æivljenja s pogumno æenico to-
rej πe ostaja, ta hiπa je kakor æiva. Toda vsepovsod
drugje spet tista prazna samota, nemi zidovi, zapa-
hnjena okna in vrata. Ampak spodaj pod gozdnatimi
globaËami je videti vse drugaËe. Tam so Spodnje Da-
nje. Hiπe se zde bolj bele, kozolci bolj æivi, tam zraven
tiste cerkvice na razglednem robu so ljudje πe ostali.
Oziram se tja dol, kar nekam bolj razveseljen poslu-
πam daljni zven motorne æage in ropot traktorja, do-
kler mi razgledov ne zastro gozdovi. Zavozim na πiro-
ki asfalt, pred mano je Sorica.448

Pogled iznad Torke (foto: Marjan Bradeπko)
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Na klopci kraj ceste nekaj pooklevam: πe naprej gor
ali æe kar nazaj dol? Pa ne za dolgo: gor moram, se-
veda, na Soriπko planino. Pogumno kreneva z kole-
som, zavedajoË se πe vseh dolgih strmih kilometrov.
Saj bi bil kar greh zame, ne obiskati spet to lepe smu-
Ëarske planine v zavetju prvih spodnjebohinjskih vr-
πacev Dravha, Lajnarja in Slatnika. Nekajkrat sem se
æe vzpel kolesarsko na Soriπko planino iz ©kofje Lo-
ke in Selπke doline ali iz Podbrda v Baπki grapi in ve-
dno sem æeljno priËakoval vseh teh slikovitosti poti od
Sorice naprej. Posebej æe tam visoko zgoraj pod So-
riπko peËjo, ko se ti kakor razgrnejo razgledi na hiπe
in travnate bregove zmeraj sonËne Sorice, ter naprej
tja onkraj grap Ëez valovito hribovje do Porezna. Tudi
danes je tako, pa πe drugaËe ob vsej silni svetlobi z
neba nad razbohoteno jesensko barvitostjo. In tudi
danes je tako prijetno posedeti na soncu na klopeh
ob koËi na Soriπki planini, se zazirati v okoliπke gre-
bene ter prisluhniti miru okoliπkih gozdov. Da kar
odlaπam z odhodom, hkrati pa se ga æe veselim. Vra-
Ëanje bo le prijeten dolg spust brez hitenja. Ali mimo
Zgornje in Spodnje Sorice se ne bom mogel kar od-
peljati. Prav spodaj na koncu vasi, æe tam za cerkvi-
jo, bo moja postaja. Odlomek iz stare popotne bele-
ænice, ko sem se vprvo spoznal s tem gorskim zasel-
kom, naj bo za zakljuËek to zgodbe.

SRE»ANJE

Zavozim na plano, v svetlobo na vroËe julijsko sonce.
Med grebene gozdnatih hribov je v graben poloæena
vasica. Tako sem preseneËen in tako se razveselim
tega pogleda, da pozabim na vse klance, ustavim ko-
lo in strmim: spodaj po grabnu hiπe, kmetije in kozol-
ci..., zgoraj na holmu cerkev in za robom spet strehe
hiπ. En sam boæji mir, kot da je vse zapuπËeno, Ëe-
prav vem, da ni tako, da povsod polno diha æivljenje
v svojem vsakdanjem utripu.
“Saj to je najlepπa vas na svetu”, se sliπim, kako gla-
sno vzkliknem.
PoËasi spet zavrtim pedala, dokler me ne ustavi po-
gled na velikega mogoËnega moæa s paleto in ËopiËi
v levici, zazrtega nekam v dalj, Ëez vrhove.
Misli mi zapleπejo: Seveda, to je bronasti Ivan Gro-
har, in vasica naokrog, to je njegova rojstna Sorica!
Tisti Grohar, slikar, bajtarski sin, katerega “Sejalca”
obËudujem vedno znova, ki ga je silno hrepenenje po
umetnosti in lepoti iz te oddaljene gorske vasice pod
Soriπko planino popeljalo v svet, med Ëetverico slo-
venskih impresionistov, dokler se ni,ves lep in velik, v
bronu za zmeraj vrnil med svoje ljudi.
Tiho pozdravljam tega velikana in se oziram za njego-
vim pogledom, za njegovim nemirom πe v bron. Po-
tem se le poslovim, dolge so πe poti pred mano. Spet
vztrajava z kolesom na strmi cesti.

449
Visoko nad dolino (foto: Miha Debevc)
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Mateja Koglot Perπolja

Mladinski odsek (MO) planinskega druπtva (PD)
Domæale je pred devetnajstimi leti v æelji, da bi se
mladi planinci druæili med seboj tudi v Ëasu, ko niso v
gorah, pripravil tekmovalno sreËanje pod naslovom
Mladina in gore. Na prvem sreËanju leta 1982 so so-
delovale planinske skupine tistih osnovnih πol, v kate-
rih je PD Domæale imelo svoje skupine. Skupine so
na razstavi ob tekmovanju predstavile svojo razgiba-
no in pestro dejavnost med letom, pomerile pa so se
tudi v planinskem kvizu. “Pomembneπje kot tekmova-
nje je bilo spoznavanje in utrjevanje prijateljskih vezi,”
so ugotovili organizatorji, ki so leta 1987 uspeli idejo
prenesti v program Mladinske komisije (MK) PZS. Le-
to kasneje je tekmovanje iz obËinskega preraslo v re-
publiπko, po osamosvojitvi pa v dræavno. Tekmovanje
je naslednja leta potekalo v razliËnih oblikah: kot gor-
niπke πportne igre, orientacijski tek, pisanje testov in
kviz. 

ORGANIZACIJSKE TEÆAVE TEKMOVANJA

Sistem tekmovanja v obliki kviza pa je poËasi zasta-
ral, zato so bile potrebne spremembe. Mlade tekmo-
valce je odvrnilo uËenje na pamet, ki ne podpira celo-

letne dejavnosti, planinskih izkuπenj in njihove ustvar-
jalnosti. MoteËe so bile tudi druge teæave kot npr.:
kratek Ëas priprav na tekmovanje, preveliko πtevilo
ekip, premalo druæenja mladih. Otroci so bili dejavni
le v Ëasu priprav na tekmovanje in pridobljenega zna-
nja niso uporabili tudi v praksi. Zato je bilo potrebno
razporediti uËenje in priprave na vse leto in celo dlje.
Mladi, ki se vkljuËijo v planinsko skupino æe v prvem
razredu, zaËnejo æe zgodaj pridobivati osnovno zna-
nje iz planinske πole, ki se potem iz leta v leto na izle-
tih, pohodih, turah, taborih, zimovanjih, orientacijskih
tekmovanjih dopolnjuje. Tako so uËenci najbolje pri-
pravljeni na tekmovanje v sedmem ali osmem razre-
du osnovne πole. Ti se lahko vkljuËijo v delo planin-
skih skupin kot pomoËniki na izletih ali predavatelji in
uËitelji mlajπim. Na ta naËin se je izboljπalo tudi zna-
nje mladih gornikov. PoroËila in analize tekmovanja
namreË kaæejo, da imamo okrog deset skupin pri vr-
hu, ki so po znanju zelo izenaËene. Za vse to so se-
veda potrebni ustrezno usposobljeni mentorji planin-
skih skupin, vodniki in inπtruktorji PZS. Vsi ti lahko
vsak na svojem podroËju in ustrezno razvojnemu ob-
dobju otrok le-tem najveË nudijo. 
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KAKO PRENOVITI MLADINSKO TEKMOVANJE

MLADINA IN GORE V PRIHODNJE

Na Golici (foto: Boris Strmπek)
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Princip tekmovanja je vedno isti, testi in kviz. ©tevilo
ekip je iz leta v leto naraπËalo. Ko je πtevilo preseglo
sto, sta se MK PZS in organizator znaπla v teæavah.
Te so bile pri fiziËnem obvladovanju tako velike
mnoæice, zagotavljanju prostora in izmenjavi izku-
πenj. Tekmovanje v letu 2000 je bilo v tem pogledu
prelomno. ZaËela se je namreË regijska organizacija
tekmovanja. Najprej se izvede regijsko tekmovanje
in nato finalno. Tja se uvrsti tretjina najboljπih ekip iz
regijskega tekmovanja. Na regijskih tekmovanjih
ekipe piπejo test iz planinske πole, na dræavnem te-
kmovanju pa test iz planinske πole in izbrane teme,
ki zajema regijske znaËilnosti kraja, kjer poteka te-
kmovanje. 
Nov naËin organizacije ima nekaj prednosti, pa tudi
slabosti. »e je bilo prej teæavno iskanje dovolj velike-
ga prostora, je zdaj teæava pri zagotavljanju primerne-
ga πtevila ljudi, ki bi obvladovali tekmovanje po regi-
jah. V prejπnjem sistemu tekmovanja je bil dovolj en
voditelj, zdaj jih je potrebnih veË — toliko, kot je regij-
skih tekmovanj. Prej je bila prednost tekmovanja v
druæenju tekmovalcev in organizatorjev, zdaj pa to
ostaja rezervirano za dræavno tekmovanje. Na regij-
skih namreË tega ni. Tako je tekmovanje zgubilo svoj
namen ali povedano drugaËe, prvotni namen druæe-
nja je presegla tekmovalnost. 

KAKO NAPREJ?

Ena od reπitev je, da bi se organizacija tekmovanja
prenesla na pokrajinske odbore MO pri meddruπtve-
nih odborih (MDO) oziroma na PD. Ti bi v πole, kjer
tekmovanje poteka, prinesli drugaËno vzduπje. Po-
skrbeli bi za drugaËen program in praktiËne nagrade.
Druga reπitev je, naj bi regijsko tekmovanje poteka-
lo v obliki pisanja testov, za dræavno pa bi ekipe pri-
pravile raziskovalne naloge. Tretja moænost je, da bi
v okviru tekmovanja potekal festival mladih planin-
cev, kjer bi se na stojnicah predstavile planinske
skupine s svojim celoletnim delom, tabori in na odru
s kratkimi toËkami. »etrta moænost je, da bi v okviru
tekmovanja potekalo πe eno tekmovanje, kjer bi pla-
ninske skupine sodelovale z raziskovalnimi naloga-
mi na razliËne teme. Te teme bi na tekmovanju pred-
stavili in posebej nagradili. Zadnjo moænost vidimo v
tem, da bi tekmovanje potekalo zunaj, v obliki izleta,
kjer bi skupine na posameznih toËkah odgovarjale
na vpraπanja, cilj in zakljuËek pa bi bila v planinski
koËi. 
Vsaka od naπtetih idej ima seveda svoje prednosti in
slabosti, vse pa so potrebne temeljitega razmisleka.
MK si æeli, da pride do izraza celoletno delo planinske
skupine, morda celo sedemletno ali osemletno delo
planinske skupine ter uspeπno izpeljan program Pla-
ninske πole (P©), kamor so vkljuËene akcije Ciciban
planinec in Mladi planinec, planinska orientacijska te-
kmovanja in druge dejavnosti. V odboru za mentorje
planinskih skupin zakljuËujemo prenovo obeh mnoæi-

Ënih akcij. Cilj prenove je vsebina izletov in vsebina
celoletnega programa dela planinskih skupin, ki bosta
otrokom po konËani osemletki zagotovili, da bodo pri-
dobili vsa znanja iz P©, da bodo torej sposobni samo-
stojne in varne hoje po gorah. Namen teh dveh akcij
je tudi povezava vseh æe obstojeËih dejavnosti, na-
menjenih osnovnoπolcem, pod okriljem skupne akcije
s prepoznavno celostno podobo, logotipom in ge-
slom. Te dejavnosti so: redna celoletna sreËanja pla-
ninske skupine, izleti, pohodi, ture, tabori, orientacij-
ska tekmovanja, dræavno tekmovanje Mladina in go-
re. SreËanja planinske skupine pa moramo popestriti
s predavanji ali pogovori s planinskimi strokovnjaki,
obiski razstav, kina, kolesarskimi izleti, plezanji v ple-
zalnih vrtcih, obiski jam in πe s Ëim. 
Trenutno je velika teæava tudi literatura. Za stopnjo
osnovnoπolskih otrok ni primerne. Knjiga Planinska
πola je zastarela, saj je bila napisana æe v osemdese-
tih letih. Ostale knjige so bolj namenjene odraslim.
Zdaj dostopna literatura je otrokom primerna le za
branje. Otroci pa danes vedno manj berejo, saj je ve-
liko drugih sredstev, ki vzbujajo veËje zanimanje. La-
æje pa jih je pritegniti v knjige, ki opisujejo razne do-
godivπËine v gorah, kot pa v obvezno πolsko branje. 451

NekoË se deËku je sanjalo

Zvonko »emaæar

NekoË se deËku je sanjalo,
da klatil zvezde bi z neba;
v gore ga danes je prignalo,
vesel je gledal prek sveta.

Pod njim globoko so vasice
in polja, travniki, ljudje;
smehljaj preπinil mu je lice,
zavriskal z vrha je goré.

Odmev odbil se je od stene,
zamrl sredi divjih skal;
πe dolgo so oËi ognjene 
sijale z vrha kot kristal.

Sedaj lahko bi zvezde klatil,
visoko blizu njih sedi;
pa le s klobukom je zamahnil:
naj svetijo, naj noË æari!
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Duπan ©kodiË

Utrujenost in slaba prespanost sta mi zagrenili sicer
nadvse lepo jutro na Kriπkih podih. Visoka sezona je
napolnila PogaËnikov dom dobesedno do stropa. Ko
sva s prijateljem — tudi Karakter smo ga klicali, ampak
o izvoru tega imena je predolga in tudi neprimerna
zgodba za planinsko revijo — torej pozno popoldne
priπla iz Krnice, so bila polna æe tudi skupna leæiπËa.
Prespati se je dalo le πe v “rovu” pod streho, v nekem
dolgem “kukerlu” med robom strehe in hodnikom, ka-
mor so stlaËili pomoæna leæiπËa. Vhod je bil le na
enem koncu in ravno iz tega je kasneje nastala teæa-
va. Noge so mi segale Ëisto v rob, kjer se je streha sti-
kala s tlemi, Ëe sem sédel, pa bi s Ëelom brez teæav
kresnil v strop. To sem si skuπal zapomniti, ker Ëe se
Ëlovek sredi noËi prebudi, vËasih ne ve takoj, kje je, in
v temi med obraËanjem roko (ne)hote poloæi na kak
vitalen organ sosede ali bog ne daj neznanËevo ko-
smato brado. Ko se zave, da je nekaj narobe, pa πe z
glavo popravi slabo zabit πpirovec na mansardi. 

BOJ ZA NO»NO PREÆIVETJE

Slabost enega vhoda in izhoda se je izkazala kot ze-
lo moteËa, Ëe se je eden od zadnjih v tem rovu spo-
mnil iti na WC in se je nato kobacal preko vseh “tru-
pel” do izhoda in potem Ëez nekaj minut spet nazaj.
Dva ali trije pri tej odprtini, ki so ga najdlje biksali v je-
dilnici, so s tem πe malo nadaljevali na leæiπËih, dokler
jim konËno niso odpovedali “procesorji”. In nato tiπina
in tema. Æal to ni trajalo dolgo. Enemu od veseljakov
je kmalu zavrela tista dobra volja, ki jo je πe pred pol
ure veselo sesal iz Ëutarice. Po nekaj kratkih izbruhih
brez dima in ognja je spet nastala tiπina. NihËe ni niË
rekel, ne vem, ali so res vsi spali, jaz nisem, le poslu-
πal sem, toda dogajanja ni bilo veË. Po rovu se je po-
Ëasi, kot zelenkasti fosgen v italijanske linije pri Koba-
ridu leta sedemnajst, priplazil jedki smrad po meπani-
ci æganja in æelodËne kisline. Karakter me je prav
kmalu dregnil pod rebra in zahteval baterijsko svetil-
ko. Kot ponavadi je ni imel, kot πe nekaterih drugih
malenkosti, glede katerih se je vedno zanaπal na dru-
ge. Pa ga vseeno ni prav niË oviralo, da se ne bi ve-
dno hvalil, da nosi najlaæji nahrbtnik, ker drugi nima-
mo pojma, kaj je treba spakirati vanj. Dal sem mu ba-
terijo brez razmiπljanja, menda ga ne bom pustil, da
bi po temi Ëofotal preko smrdljivih luæic na WC, kamor
ga je menda tiπËalo. In je πel. Meni pa spanec nikakor
ni hotel v goste, sklepe sem imel preveË segrete od
hoje in πe prekleto slab zrak je bil v tej spalnici. »ez
dve uri mi je bilo popolnoma jasno, da je mene “scat
peljal” in ne sebe! Pustil me je na nemilost v tistem te-

mnem rovu, sebi pa postlal na kakπni klopi ali kaj ta-
kega. Bilo mi je poπteno æal, da si nisem tudi sam
omislil kaj podobnega, a zdaj si nisem veË znal poma-
gati. »e sem πe tako napenjal oËi, nisem razen fluo-
rescentnih kazalcev na uri razloËil niti najmanjπe tro-
hice svetlobe. Teæka, kot mineπtra gosta Ërna tema je
bila, skoraj, kot Ëe bi sredi karavanπkega predora
skozi varilsko masko gledal Ërncu v rit! Le πe malo, pa
bi me zajel napad klavstrofobije, zaËel bi mlatiti okoli
sebe in se na vsak naËin prikopal do πest ali sedem
metrov oddaljenega izhoda, a sem se le nekako us-
pel pomiriti ob misli na Ëofotanje, ki se mu ne bi mo-
gel izogniti.. KonËno me je noË le vzela v nemiren
spanec.
Zjutraj sem ga naπel na tleh, pred vhodom v jedilnico,
Karakterja namreË, ki je zavit v odeje in na debelo po-
krit Ëez glavo πe vedno smrËal, moja baterija pa mu je
leæala pri zglavju, ko so ljudje æe stopali Ëezenj k zaj-
trku. Pobral sem jo, njega pa ne prav neæno zbudil kar
z nogo v predel, kjer sem slutil zadnjo plat. 
“Da mi ne prideπ veË brez baterije na veËdnevno tu-
ro, ker je pri meni nikdar veË ne boπ dobil,” sem mu
zagrozil. “Ne veπ, kako sem se poËutil v tisti zasmra-
jeni luknji!”
“Vem,” je preprosto odvrnil. “Saj zato sem jo tudi zbri-
sal dol, preden bi se πe ti tega spomnil. Ej, sorry sta-
ri, na VrπiËu bom dal za pir!” Kaj pa sem hotel? Sam
sem ga povabil s seboj.
Na Razorju je æe poπteno pripekalo in potem πe vso
Jubilejno pot do vrha Prisanka ali Prisojnika, kakor
komu drago. Obe imeni sta razumljivi povpreËnemu
Slovencu, ki si zaradi njiju ne bo vzel toliko za mar, da
bi se odloËil za drugaËnega od tistega, na katerem je
prviË stal. Pa kaj bi to, saj menda sta to le imeni, ki se
ravnata po pomladnem in jesenskem urnem zamiku.
Ko ga spomladi sonce obsije je — Pri-sojnik, ko pa ga
pozno jeseni in preko zime pobeli sneg, nikar ne tve-
gajte, æe marsikdo se je iz njega Pri-sankal v veËnost.
Cele ure na poti nisva razen tropa gamsov sreËala æi-
ve duπe, na Prisojniku je bila pa æe kar gneËa. VrπiË
je blizu! Ampak dolga je ta Jubilejna in tudi z æejo sva
se nemalo otepala. Saj Ëlovek ves Ëas po malem pi-
je, toda v vroËih dneh so izgube neprimerno veËje od
vsebine Ëutare v nahrbtniku. Sestopila sva kar po Je-
seniπki, skozi Okno. »ez kljuËno mesto, kaminËek,
skozi katerega se pri vzponu plaziπ in obenem pori-
vaπ nahrbtnik pred seboj, sva se prigoljufala bolj po
kavbojsko, malo sva tudi trgala hlaËe “na trenje”. 
V prijazni ErjavËevi koËi mu nisem pozabil izterjati
obljubljenega piva, toda presenetil me je kar z dvema,
pa πe Ëips je prinesel za zraven. Dve uri kasneje, ko
sva preπtela æe vse ovinke do Kranjske Gore, dvema452

PIKANTNI ZGODBI IZ POLPRETEKLE ZGODOVINE

BALKANSKI SPOMINI
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fantoma z nahrbtniki paË zlepa ne ustavijo, zato sva
πtop opustila æe pred KoËo na Gozdu, sva konËno se-
dla na avtobus. Prav lep izlet je bil sam po sebi, do-
godivπËine pa πe nikakor ni bilo konec, kje pa, glavni
ocvirek πele pride! Toda naj πe omenim, da smo pisa-
li leto 1989.

“KO TO TAMO PJEVA” PRI GOZD MARTULJKU

Avtobus je bil do polovice zaseden. Nekaj prepotenih
planincev, ki smo na postaji basali velike nahrbtnike v
prtljaæni prostor, nekaj bolj ali manj nakljuËnih potni-
kov in Ëisto na koncu sta vstopila πe moπki in æenska,
ki sta takoj padla v oËi kot nasprotje vsem nam. Æe
skozi okno sem opazoval par velikih kovËkov, ki jih je
sprevodnik posebej porinil v notranjost in zaprl v so-
sednji prekat. Moπki je odseval æivo sliko urejenosti in
elegance, nosil je po meri ukrojeno obleko in belo
srajco mu je kljub poletni vroËini zaokroæila zategnje-
na kravata. Na oko je moral imeti okoli petdeset let.
Æenska ki ga je spremljala, pa bujna svetlolaska z do-
delano frizuro, vsaj polovico mlajπa od njega in v de-
snici je tovorila ogromen neseser (plastiËen kovËek, v
katerem dame prenaπajo nepogreπljive potrebπËine
za svoj brezhibni videz in samozavestno poËutje).
»lovek bi najprej pomislil, da se jima je maloprej po-
kvaril mercedes in sta se sedaj prisiljena peljati z “ra-
jo”. Sprevodnik je bil neki “Mujo”, kot sem ga sam pri
sebi krstil, izkazalo se je, da je res iz tedanje BiH, ki
je obstajala πe v enem kosu. PoËasi je zaËel “drukati”
vozovnice na strojËek in kmalu je spredaj, tam, kjer je
na prvih dveh sedeæih sedel tisti par, izbruhnil prepir.
Sprva tiπe in nadzorovano, da v sredini, kjer sva se-
dela midva, πe nismo imeli pojma, kaj se sploh doga-
ja, æe kmalu pa vse bolj silovito in na glas, kot se za
juæne mentalitete spodobi. Zanimivo je bilo predvsem
to, da se moπki sploh ni prepiral s sprevodnikom, ker
se nikakor ni hotel spustiti na njegovo raven, temveË
je ves spor v njegovem imenu vodila æenska. On je le
od Ëasa do Ëasa kaj pripomnil, pa πe to skoraj polgla-
sno in s pogledom naprej na cesto, kot da se ga vse
skupaj sploh ne tiËe. Brez dvoma pa je πlo za denar
in tedaj smo tudi æe bolj zadaj lahko razloËili, da vsi
trije govorijo tisti jezik, ki so ga hoteli v naπi republiki
uvesti kot “sluæbeni”. Naj mi bo dovoljeno, da v grobi
obliki povzamem dialog kar v njem, da ne bo preveË
zvodenel. 
Ko je Mujo moæakarju in njegovi spremljevalki Ëisto
jasno zagotovil, da se ne bo nikakrπnemu kravatarju
pustil “zajebavat” in zraven πe podkrepil vsako tretjo
besedo iz balkanskega psovarja (slovarja psovk), je
njo kar vrglo v zrak:
“A ma πta priËaπ, ËovjeËe? Pa znaπ ti uopπte, da je on
vaæno sluæbeno lice! IzgubiËeπ posao zbog toga!”
“A?!” je rekel Mujo.
“On ti je glavni inspektor carinarnice iz Beoôograda!”
je zategnila tisti ô, da me je kar zasrbelo po hrbtu.
OËitno je mislila, da bo s tem naredila takπen vtis, da

se bo ubogi sprevodnik sesedel na tla in mu med jo-
kom zaËel poljubljati kot ogledalo zloπËene Ëevlje. Pa
kako se je zmotila! Bosanska glava ni zastonj tako tr-
da, da jo je po ljudoæerskem receptu potrebno kuhati
vsaj dvajset minut dlje kot granitno kocko. Z rdeËimi
oËmi je pogledal in skoraj bi prisegel, da se mu je ma-
lo pokadilo skozi uπesa na veliki glavi. 
“©ta?” je siknil. “Baraáabo nad baraáabama!” je zate-
gnil vsako besedo posebej. “Pfuj!”
Moπki, ki je do sedaj v bistvu le statiral in prenaπal be-
sedni spopad sprevodnika in verjetno svoje tajnice —
(po moji nestrokovni oceni je bil to precej πirok po-
jem), sedaj ni veË zdræal. PrviË, da je Muju pogledal v
oËi, saj tega kljub prvotnemu namenu ni zmogel pre-
nesti. Zardel je do konca uπes in mu nekaj sunkovito
rekel, pa vseeno πe vedno brez povzdignjenega gla-
su, Ëisto na kratko; kot medklic ali kratko opozorilo. S
tem pa je le πe do konca razjarjenemu biku z rdeËo
plahto pomahal pred rogovi. Mujo je zarjul, z naglo
kretnjo je oplazil torbico in strojËek za karte, ki sta po-
tem v polkrogu zanihala na jermenih, na katerih sta
mu visela okoli vratu, tako da je imel v trenutku pro-
ste roke.
“Jao, teπko tebi! IzudaraËu te ko konja!” Zgrabil je z ro-
kami “federalca”, ki je bil verjetno takih prizorov vajen
le iz slabih filmov, kot s kleπËami ga je za ovratnik po-
tegnil k sebi, da so pokali ramenski πivi na dragi oble-
ki in se mu je v spodnjicah zaËel delati “zemljevid”. 
“Stani!” je zarjul na πoferja in v slabi sekundi smo se
ustavili, kajti Ëisto razloËno se je sliπalo, da se je pr-
tljaga spodaj zapeljala vse do motorja. Pnevmatska
vrata so zaπumela, niso se πe do konca odprla, ko ga
je za dlan privzdignjenega nad tlemi kipnil ven, da se
je ulegel v travo, tam nekje sredi pokoπenih travnikov
za Gozd Martuljkom. Onemeli smo to opazovali, ven-
dar Mujo πe ni konËal: 
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Karikatura: Zvone Kosovelj
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“A ti, gusko ...!” je πe zarenËal, Ëeprav tokrat brez po-
trebe. Æenska je bila πe mlada in je kar sama skoËila
Ëez vse tri stopnice ter varno pristala na nogah. In to
kljub visokim petam, ki so se ji do podplata zapiËile v
trdo gorenjsko zemljo. Saj ljudje ob poæarih skaËejo
πe celo iz tretjega nadstropja, in Mujo je zares gorel,
lavo bi pljuval, Ëe bi mogel. V dveh skokih je bil pri pr-
tljaæniku, ga bliskovito odprl in kovËke v dolgih lokih
zmetal po travniku. Ko je vstopil, je kratko ukazal:
“Vôzi!”
Takoj smo krenili. Ona dva spodaj sta zaËudeno gle-
dala, ker sta se tako nepriËakovano znaπla “na deæe-
li”, Mujo pa je mirno, kot da se ni Ëisto niË zgodilo, za-
Ëel kasirati, kjer je prej nehal. Kmalu je bil pri nama.
“Baraba, kaj! Navajen je, da se mu povsod klanjajo,”

sem ga malo pobezal, da bi morda kaj veË zvedel o
vzroku spora. Izkazalo se je, da naj bi mu moæak — po
svojem prepriËanju, takrat plaËal z dvema milijonoma,
s tistim svetlo rjavim bankovcem, kot se ga morda πe
kdo spomni, na njem je bil upodobljen rudar in spodaj
dvojka s πestimi niËlami. Ja, to so bila leta za zbiral-
ce, bankovec je bil videti kot vlakovna kompozicija,
toliko krogcev so æe imeli spodaj zadnji primerki. Mu-
jo pa se mi je na grobu svoje æive matere zaklinjal, da
mu je dal le tistega za en milijon.
“I ta baraba zdaj men táko, kobajagi, pa nisam ja pa-

du sa kruπke! Pa kaj je men dva miljuna, grem popol-
dan u suboto na Bled, pa jih zapijem!”
“©e prtljago imava,” sem rekel, ko je “drukal” vozovnici
na strojËek, pa je le πiroko odmahnil z roko, Ëeπ, kaj bi
se sekiral za tisti drobiæ. Mujo Ëásti! Potem je πel dalje.
©e danes mi ni jasno, kaj in kako sta ukrepala osra-
moËeni zvezni inπpektor in njegova spremljevalka,
mobitelov πe ni bilo, toda kljub temu jima je uspelo
sproæiti bliskovito akcijo. Mujo svojega junaπtva in sla-
ve borca za pravice malega Ëloveka ni uæival niti me-
tra dlje kot do Jesenic. Na postaji je Ëakala marica z
utripajoËimi luËmi, tremi policisti in enim — sprevodni-
kom, ki so ga izbrskali od ne vem kje. »ez minuto
smo istoËasno odpeljali s postaje.
Ta dogodek je bil Ëisto resniËen in s Karakterjem sva
z njim πe nemalokrat zabavala druπËino. So bila paË
leta, ko so se beograjski inπpektorji vozili na sloven-
ske meje v sluæbeno kontrolo. Iz meje se stéka v dr-
æavno blagajno denarni slap in taki so mu pomagali
usmerjati strugo proti Donavi. Kaj je danes z enim ali
drugim, seveda ne vem, niti tega, kako jo je Mujo ta-
krat odnesel. PrepriËan pa sem, da je tisto soboto pri-
hranil dva milijona, ki bi jih lahko zapil na Bledu, toda
tudi tisk, Ëeprav πe tako rumen, o takih stvareh si ni
upal niti pisniti. Le tiste nekdanje dræave ni nikjer veË,
kajti par let po tem dogodku ji je πe hudiË rekel adijo!

454
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ooddmmeevvii
krat poznala samo odlomke iz Or-
raschevega rokopisa, sem naredi-
la napake. 
Bratov Seppa in Martina Klotz v
resnici ni bilo. Gorski vodniki — te-
sarji, πtirje po πtevilu, so tako malo
zanimali gosposko, da njihovih
imen niso zabeleæili. Vodnike so
izmenoma imenovali “die Gloc-
kner”, ker so jih vodili na Klek, ali
pa “die Klotz” (klade) — po opasti,
ki so jo sproæili na vrhu Velikega
Kleka. Od vseh petih kronistov je
le Schiegg omenil tudi ime vodni-
ka, ki je bil prvi na vrhu: Martin Re-
icher. A to ime najdemo samo v
njegovem rokopisu, ne pa tudi v ti-
skani objavi poroËila. J. A. Schul-
tes je priporoËal v svoji knjigi Rei-
se auf den Glockner (Potovanje na
Klek) iz l. 1804 dva gorska vodni-
ka, enega z imenom “Glockner”, ki
mu pravijo tudi “Klotz”, in drugega
z imenom “Hoysen Sepp”. Avtorji
alpinistiËne literature so jih v teku
let spremenili v brata Martina in
Seppa Klotz. Vodniki so se 28. ju-
lija 1800 povzpeli na vrh Velikega
Kleka v navezi. Martin Reicher je
bil mogoËe namerno, mogoËe pa
sluËajno prvi. Torej moramo vse
πtiri πteti kot prvopristopnike.
Schiegg piπe v svoji priobËeni kro-
niki, da so bili 28. julija na vrhu
Kleka πtirje kmetje in æupnik iz Sv.
Petra. S tem je mislil Michaela Ha-
utzendorferja, ki je bil kurat pri Sv.
Petru v Rangersdorfu. V svojem
Ëlanku sem mu po pomoti dala ime
Franz. Orrasch ga v svojem roko-
pisu omenja z imenom in poroËa,
da je ta prestal smrtni strah, pre-
den se je podal na pot do vrha Ve-
likega Kleka. Njegovi bivπi farani
so ga takorekoË prisilili, da jim je
sledil, ker so ga potrebovali, da
doloËi mesto za postavitev pozla-
Ëenega kriæa. Pred odhodom se je
pripravil kot na smrt: odloæil je su-
knjiË, uro, tobaËnico in moπnjo z
denarjem, da bodo vsaj ti predme-
ti ostali, Ëe æe on ne preæivi tvega-
nega izleta. Po povratku je izjavil,
da ga nobena sila na svetu ne pri-
mora do ponovitve. Potemtakem
so bili pravi prvopristopniki kmetje
vodniki, ne pa njihov æupnik. Prvi

turist je bil naslednjega dne seve-
da naπ StaniË.
Legende o Orraschu kot prvopri-
stopniku je kriv Vierthaler, ki se ni
podal dlje kot do vznoæja Malega
Kleka. Orraschevo plezanje na
Mali Klek je opazoval iz daljave,
poleg tega ni bil natanËen. Zanj je
bil ta vrh najviπji. Franz Joseph Or-
rasch, æupnik iz Dolj (Döllach, da-
nes Dellach) v dravski dolini je bil
pogumen moæ in bi se rad povzpel
na vrh Kleka, a vodniki se z njego-
vo namero niso strinjali. Na vrhu
so hoteli imeti samo æupnika Haut-
zendorferja, ki so ga dobro pozna-
li in do katerega so imeli prisrËen
odnos.
StaniË je bil samo enkrat na vrhu
Velikega Kleka, ne pa dvakrat, kot
je trdil dr. Joæa LovrenËiË in kot sta
po njem povzela Lovπin in Urbajs.
StaniË je ob istem Ëasu, ko se je
Schultes z manjπo skupino z Du-
naja povzpel na Klek (sam ni priπel
do vrha), koraËil iz Salzburga v
Kanal. 
Na koncu bi rada omenila, da tudi
v vseh Ëlankih o 200-letnici prvega
pristopa na Veliki Klek, ki so izπli v
NemËiji in ki sem jih dobila v roke,
slavijo Orrascha kot prvopristopni-
ka, a omenjajo StaniËa kot prvega
turista. Na moja pisma, da se Or-
rasch ni povzpel na vrh Velikega
Kleka, temveË samo na vrh Male-
ga Kleka, ne od avtorja ne od ure-
dnika Ëasopisa nisem dobila odgo-
vora. Edina izjema je bila revija
Österreichische Alpenzeitung, ki
je pravilno poroËala. A ta je tudi
drugaËe izjemna, ker je glasilo Al-
penkluba, Ëigar Ëlani so vrhunski
alpinisti. »lana sta bila med dru-
gim Ludwig Purtscheller in Mira-
Marko Debelakova.
Za novejπe izsledke o odpravah
na Veliki Klek se moram zahvaliti
predvsem dr. Marianne Klemun,
profesorici za zgodovino na dunaj-
ski univerzi, ki je o njih spisala dva
odliËna Ëlanka in monografijo, in
pa dr. Teodorju Domeju, zgodovi-
narju in koroπkemu πolskemu sve-
tniku, ki mi je poslal kopijo njenega
Ëlanka iz l. 1993 in me na ta naËin
seznanil z njenim delom. Toplo 455

ZamolËani slovenski veleturist

K Ëlanku v Planinskem vestniku
101: 310-311, 2001.

Prispevki Luba Urbajsa v Sloven-
skem vestniku, ki so nastali kot od-
govor na Slovencem nenaklonje-
no poroËanje v razliËnih avstrijskih
— nemπkih Ëasopisih zaradi njego-
vega zavzemanja za StaniËa in
njegovo vlogo pri osvajanju Veli-
kega Kleka (Großglockner), vse-
kakor zasluæijo, da jih je objavil tu-
di Planinski vestnik. Urbajs je imel
prav, da je nastopil proti enostran-
skemu poroËanju v avstrijskih ob-
Ëilih, Ëeprav njegovi Ëlanki æal niso
dosegli tistih ljudi, katerim so bili
namenjeni, kajti bralci njegovih
Ëlankov so slovensko, ne pa nem-
πko govoreËi Koroπci. »lanki bi
morali iziti v nemπkih Ëasopisih.
PrepriËana pa sem, da to ne bi us-
pelo, kajti uredniki objavljajo samo
to, kar se njim zdi prav, drugo pa
vræejo v koπ za odpadke.
Æal Urbajs ne pozna ne æe dolgo
znane izvirne literature (popisov
πtirih udeleæencev Salmove od-
prave v letu 1800) ne najnovejπih
zgodovinskih izsledkov (Orrasc-
hev popis odprave, ki so ga πele l.
1992 odkrili v Salmovem druæin-
skem arhivu v Brnu). Isto velja se-
veda tudi za veËino avstrijskih no-
vinarjev, ki ponavljajo stare zmote,
ki niso s tem, da so jih æe pogosto
prepisali in objavili, postale niË bolj
resniËne. Tisti, ki vedo malo veË,
pa svojega znanja ne znajo pravil-
no uporabiti. Urbajs se v svojih
Ëlankih v glavnem opira na knjigo
Valentin StaniË, prvi alpinist v
Vzhodnih Alpah iz l. 1956, ki jo je
uredil Evgen Lovπin. ©koda!
V Ëlankih torej ni niËesar novega.
Zaenkrat je πe najbolj verodosto-
jen popis odprave v slovenπËini
moj Ëlanek Grossglockner praznu-
je 200-letnico, Planinski vestnik
100: 304-309, 2000. Ker sem ta-
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priporoËam ogled njene razstave
na Franz-Josefs-Höhe na Groß-
glockner Hochalpenstraße o Sal-
movih odpravah na Klek, ki je od-
prta πe do 31. oktobra 2001, in
njen zadnji Ëlanek:
Klemun, Marianne: Der “fürstliche”
Großglockner anno 1799 und
1800: Ziel wissenschaftlichen Be-
gehrens. Ein Reiseführer zur
“Ausstellung 200 Jahre Großgloc-
kner-Erstbesteigung”, Österreichi-
sche Alpenzeitung, Mai-Oktober
2000, str. 5-27.

Tanja Peterlin-Neumaier

Smo res le nori dirkaËi?

Vso pomlad smo se pripravljali,
Ëez poletje smo mrzliËno iskali in
urejali poslane Ëlanke, konËno pa
septembra na svet spravili prvo
πtevilko Planinskega vestnika pod
novo taktirko. Glavni urednik Vla-
dimir Habjan je okoli sebe zbral
pet zagnancev, ki smo mu vsak
posebej obljubili predano in pre-
dvsem dejavno pomoË. No, pa
sem æe v prvi “naπi” πtevilki naletel
na kost, ki se mi zdi vredna odme-
va. Naπel sem jo v pogovoru s
predsednikom PZS.
Za “fast planinstvo” gre. Ne name-
ravam razpravljati o tem, kdo je
izumil in spravil v javnost to nepo-
trebno angleπko tujko. Upajmo le,
da se ne bo razpasla in da bomo
preπli recimo na “hitro planinstvo”.
Pogrela me je predvsem sama
vsebina vpraπanja, zastavljenega
predsedniku PZS, in pa vsebina
njegovega odgovora: Zadali ste si
nalogo, da bi obvladali ti. “fast pla-
ninstvo”, tj. dirkanje po gorah, brez
spanja v koËah in s tem tudi brez
pravega doæivljanja gora (podËrtal
A.S.).
Kaj pa zdaj to pomeni? Mar jaz in
moja druæina, ki preæivimo v gorah
po sto ali veË dni na leto, sploh ne
doæivljamo prave stvari? Je prava
stvar le ena, tista uradna, sto let
stara doktrina, po kateri moraπ za
vsak vzpon izpeljati malo veË-
dnevno odpravo? Je romantika v
gorah res nujno povezana z dolgi-
mi veËeri v koËah? Ali je romantika
tudi naporno (ne)spanje ob deæur-

nem smrËaËu na skupnih leæiπËih
ob bogatih vonjavah preznojenih
teles in opreme? Ali pa (ne)spanje
na klopeh v jedilnicah koË okoli
obleganega Triglava avgusta in
septembra? 
Predsednik ima prav, ko pravi, da
danes veËja energija, moË in zna-
nje omogoËajo doseganje veËjih
hitrosti. Pa πe tehnologija nam po-
maga. Svoj svet smo si izpopolnili
tako, da vsak od nas takorekoË ka-
darkoli lahko v dveh urah pride do
πe tako oddaljenega izhodiπËa in
vstopi v naravo. Æivimo hitreje, za-
to pa potrebujemo tudi hitre spro-
stitve z begom v prvinsko okolje.
In gore so prav zato prava zakla-
dnica moËi za vse nas, ki se med
delovnimi dnevi potimo v pospeπe-
nem delovnem ritmu.
Odklop od vsakdana je tisto, kar
meni vsak konec tedna najbolj ko-
risti. Lotim se ga paË na svoj na-
Ëin, vsekakor tako, da najbolj uæi-
vam in da gore tudi doæivljam kot
mi najbolj ustreza. Vzpone najraje
opravim v enem dnevu, spanju v
koËah pa se raje izognem. Saj
smo si vendar razliËni in svoje æe-
lje vsak dosega po svoje. Eni gre-
do enkrat na leto na Triglav, drugi
tekajo vsak dan na Lubnik, tretji
radi nabirajo æige po transverza-
lah, Ëetrti se udeleæujejo vodenih
izletov, peti plezajo, πesti pa najra-
je preæivljajo veËino svojega Ëasa
po raznih samotnih lovskih bajtah
ali bunkerjih in razveseljujejo ka-
snejπe obiskovalce z bolj ali manj
duhovitimi zapisi v vpisnih knjigah.
Upam si trditi, da kar velika veËina
obiskovalcev gora ne spada veË v
sto let star model veËdnevnega
planinca, ki hodi od koËe do koËe. 
Ali smemo potem trditi, da pa vse
to ni tisto pravo doæivljanje, da je
romantika izginila? Mar ne diπi to
kar malo po nestrpnosti do druga-
Ënih, kakrπne se otepamo tudi si-
cer v danaπnji druæbi?
Predsednik PZS ima prav, ko pra-
vi, da moramo koËam najti nov
smisel in nov naËin preæivetja. Se-
veda je treba paziti tudi na obre-
menjevanje okolja. Zato je morda
πe najbolj pomembno, da se prila-456

gaja kar celotna Planinska zveza.
Njeno poslanstvo je vendarle slu-
æenje æeljam in potrebam Ëlanstva.
Svet se spreminja, z njim se spre-
minjamo ljudje, tudi planinci. Ne-
smiselno je tarnati za minulimi
“pravimi” Ëasi, raje se hitro in uËin-
kovito pripravljajmo na nove. Do-
æivljanja gora z romantiko vred pa
je na razpolago πe za mnoge ge-
neracije, za vsakega posameznika
in na razne naËine, ki pa so kar vsi
po vrsti tisti pravi.

Andrej Stritar

Planine in Alpe

V dnevniku Delo z dne 18. julija
2001 sem bral med drugim: “Po
bohinjskih planinah so lani zaËeli
obnavljati veË skupnih sirarn.”  “Æi-
vih je 23 planin, na katerih so mla-
da æivina, konji, drobnica, manj kot
nekoË pa je molznic ...”
Te besede so veliko vredne, ker z
njimi obnavljamo pomen planin,
edinstven v slovenπËini. Noben je-
zik kakega drugega alpskega na-
roda nima posebne besede za
gorska in hribovska zemljiπËa, ki
jih Ëlovek izkoriπËa v gospodarske
namene.
Ko pa je nastala prva slovenska
organizacija za gorski turizem, se
je pojavila huda napaka: pod oËi-
tnim tujim vplivom ÷ mogoËe s po-
sredovanjem hrvaπËine ÷ so zaËe-
li prevajati ime Alpe z besedo “pla-
nine”. Tako je napisal Fran Koc-
bek knjigo Vodnik za Savinske
planine in najbliæjo okolico (1894,
πlo je za Savinjske Alpe), Pavel
Kunaver je napisal knjigo Na plani-
ne!
Nepravilni prevodi posameznikov
pa niso bili tako pomembni kakor
dejstvo, da so se izvedenke iz ta-
ko pojmovane besede ‘planine’
udomaËile med Slovenci na splo-
πno. Oglasili so se πe literati in raz-
glaπali napake za ‘izroËilo’.
Ne smemo se slepiti. NapaËne
izraze uporabljamo po sili razmer,
dokler ne najdemo boljπe reπitve.
Toda naπi predniki iz prve polovice
20. stoletja so naπli dobro, pravilno
in slovenπËini ustrezno reπitev.
Enciklopedija Slovenije pravi o Ku-



P L A N I N S K I  V E S T N I K  1 0 / 2 0 0 1

naverjevi knjigi, da je to ‘prvi slo-
venski gorniπki priroËnik’.
Da se razumemo: besed ‘gornik’,
‘gorniπtvo’ nisem jaz niti iznaπel ni-
ti prvi uporabil. Sploh me nanje ne
veæe nobeno Ëustvo. In Ëe najde
kdo boljπi izraz, naj nam ga posre-
duje. Toda s tehtno obrazloæitvijo.

Vladimir ©kerlak

Rojeva se novo smuËiπËe

Pod tem naslovom je v Delu izπlo
æe nekaj Ëlankov (2.avg., 18.avg.,
25.avg., 8.sept. 2001), ki opisujejo
z razliËnih staliπË dogajanje na
Macesnovcu, blizu meje z Italijo,
kjer dobesedno ruvajo gozd, da
bodo dobili smuËarske kuclje do
viπine okrog 1000 m. Tako naj bi
tudi RateËe (865 m) dobile “svoje”
smuËiπËe, kakor ga imata Kranj-
ska gora in Podkoren. Ali gre za
to? In kaj menijo rateπki planinci o
oËitnem razvrednotenju tega po-
droËja?
Ali smemo tudi drugi planinci kaj
reËi ob tem dogajanju? Ali ni tudi
tam del naπe domovine, ki jo Ëuti-
mo v sebi? Ali pa naj vsak gleda le
na svoj zapeËek? Pozivamo vas,
drage planinke in planinci, da si
pobliæe ogledate to æalost, pri Ëe-
mer si lahko 
pomagate tudi s karto Kranjska
Gora, 1:25.000). Zavijete proti pla-
niπkim skakalnicam, nato pa takoj
desno po trasi bivπe æelezniπke
proge, ki je na novo razπirjena v
avtomobilsko cesto, kljub temu da
so na tem obmoËju Ledine, po-
membna naravna dediπËina.
NajveË vtisov boste odnesli, Ëe
greste po njej peπ do poseke, ki se
grdo vidi tudi z bencinske Ërpalke
pred mejo z Italijo.
Le nekaj sto metrov zraËne Ërte je
oddaljena meja Triglavskega na-
rodnega parka (Beli potok — gre-
ben Kucerjev pod Poncami). Ma-
cesnovec je takorekoË zlit z njim.
To je pomenilo izvrstno zaledje
TNP za æivalstvo, saj je v bogatih
gozdovih Macesnovca naπlo ra-
zmeroma miren dom, tudi kot po-
sledico bliæine meje z Italijo. In res
tu æivi zaπËiteni divji petelin. Najbræ
ga ne bo veË, saj so ga z izseka-

vanjem gozdov pregnali, kot tudi
gozdne kure, s katerimi æivi v par-
tnerstvu. Preobseæno bi bilo, Ëe bi
navajali πe druge vrednote pa tudi
nevarnosti izsekavanja zaradi po-
sebnosti v sestavi tal na tem po-
droËju, kakor tudi tolmaËili, zakaj
so vse to navsezadnje omogoËili
nekateri lastniki parcel iz RateË. 

Dejstvo je, da je investitorju
20.6.2001 Ministrstvo za okolje in
prostor v Ljubljani neposredno iz-
dalo gradbeno dovoljenje, saj je
pristojno za gradnjo æiËnic. Vendar
pa se naËrti najbræ ne bodo ustavi-
li pri teh napravah. Nerazumljivo
pa je tudi soglasje Uprave RS za
varstvo narave v novembru 2000.
OdveË je tu naπtevati vrsto me-
dnarodnih konvencij, ratifikacij,
protokolov, ki so v tem primeru iz-
puhteli. Opozoriti pa velja na neva-
ren “recept”, po katerem bomo
smuËiπËa v bodoËe, s pomoËjo
MOP-a, pridobivali s krËenjem
gozdov v strminah. Spomnimo se
na poskuse z Vrtaπko planino, na
podobne naËrte na Pohorju, itd.
Ob tem, da na primer Zelenica in
Zatrnik samevata in da v avgu-
stovski πtevilki glasila CIPRA (Me-
dnarodna komisija za varstvo Alp)
beremo, da zaradi sprememb po-
dnebja smuËarski turizem vedno
bolj izgublja svojo podlago.

Tomaæ Ogrin, 

Druπtvo za okolje, druæbo, naravo

in zdravje Ljubljana

Cene v Vodnikovi koËi

V torek, 10. julija, smo se trije pla-
ninci odpravili na Triglav. NaËrto-
vali smo enodnevni izlet, zato je
bilo treba od doma æe zgodaj. Prvi
postanek — Vodnikova koËa. Jutro
je bilo mrzlo, zato smo naroËili Ëaj
in kavo. Za skodelico Ëaja smo
plaËali po 300 SIT, za kavo po 200
SIT. Med potjo naprej sem razmi-
πljala, kako je mogoËe, da Ëaj, ki
raste na planini okoli koËe, voda
priteËe iz zemje, stroπek je le slad-
kor in obraba skodelice, ki je ko-
vinska, zaraËunajo oskrbniki v do-
movih tako oderuπko. V domu Pla-
nika, ki je æe visokogorski, smo za

iste stvari plaËali pol manj. Na poti
nazaj sem na “Vodniku” gospo
vpraπala za cenik. Pokazala mi ga
je in skupaj sva ugotovili, da ima
cene na ceniku niæje od tistih, ki jih
je zaraËunala nam. Ni se opraviËi-
la in tudi denarja nam ni vrnila.
Take stvari me motijo predvsem
zato, ker poznam delo s planinci,
ker vem, koliko prostovoljnega de-
la vlagamo nekateri v svoja druπ-
tva, da ta æivijo. Planinci pa po do-
movih vedno posluπamo glasne
komentarje oskrbnikov, kako da
delajo z izgubo, Ëeprav vsi vemo,
da ni tako.
Iz primera na Vodnikovi koËi se mi
odgovor, za Ëigav æep se dela, po-
nuja kar sam. In to je tudi odgovor,
zakaj planinci v planinskih domo-
vih zapravimo vedno manj. 
Od planinskega druπtva, lastnika
planiskega doma Vodnikov dom,
pa priËakujem pojasnilo.

Katja Tabernik

457Na VrπiËu (foto: Igor Maher)
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polnitvenega poznanja! Pravi va-
demecum, zvesti sluæabnik, ki bo
“gospodarju” knjige za veliko ne-
delj (no, kar za 60, toliko je v knji-
gi izletniπkih enot, spotoma se bo-
do pa vsakomur odkrivale πe no-
ve) priπepnil, kam naj domoljubno
(“Spoznavaj svojo domovino in πe
bolj jo boπ ljubil!”) usmeri korak. Tu
je temaËni kraπki podzemni svet,
tu so v soncu se kopajoËe triglav-
ske viπave z ledenikom, ki ga ni
(veË), tu so soteske s slapovi (Pe-
kel) ali slapovi brez sotesk (Boka,
©umik, »edca) in “pozabljeni” kra-
ji s sto- in stoletnimi drevesi (ma-
cesen v Mali Piπnici). Tu so narav-
na okna (Otlica, Prisank), jezera
(Pivπka jezera, Divje jezero), zna-
meniti izviri (Ljubljanica), “æiva” ge-
ologija (Dovæanova soteska) in po-
grnjena cvetana (Sneænik, Dolina
Triglavskih jezer), itd., itd., itd. Vo-
dnik nas pelje za roko podolgem in
poËez po naπi æepni domovini od
Kolpe do Triglava, od Maribora do
Kopra. Knjiga za strokovnjake in
knjiga za laike, knjiga za upoko-
jenca in πolske prvence, za druæi-
ne in za samotarje. OËitna je nave-
zava (izpopolnitev, ponovitev?) na
Skobernetovo predhodnico Sto
naravnih znamenitosti Slovenije
(Preπernova druæba, Ljubljana,
1988). O, ti ljuba mala Slovenija,
kako si pestra, mnogoobrazna in
bogata!
Potem pa stopi na oder moderna
naglica, hlastava neuËakanost.
RaËunalnik uboga, hiti, drvi, izvrπi
vse ukaze — razen enega: da bi mi-
slil namesto pisca, urednika in lek-
torja; ali da bi namesto njih opravil
njihovo delo. Tega ne zmore. Je
svetopisemski “dobri in zvesti slu-
æabnik”, ni pa gospodar. In tu, v
nekaterih podrobnostih (“hudiË je v
podrobnostih” — star pregovor) se
zaËnejo teæave. Vzemimo za ogled
14. enoto, Slapove Volarje in Ka-
mnito gobo pod Krnom, kar tako
na slepo in brez posebnega name-
na ali vnaprejπnjega iskanja “za-
kladov”, in ji malo potipajmo kosti —
brez skalpela, samo z rentgenom.
Avtorja sta si delo razdelila tako,
da je uvodni odstavek (ali veË od-458

stavkov) vsake enote — predstavi-
tev znamenitosti — napisal Skober-
ne, nadaljevanje, ki naj bi enoto
opremilo predvsem z vodniπkimi
podatki, pa je dodal Habjan. Sko-
bernetov tekst je na rumeni podla-
gi in se tako æe na prvi pogled loËi
od Habjanovega, ki je na beli. Ker
pa Habjan po vsem videzu ni vna-
prej vedel, kaj (v podrobnostih) bo
napisal Skoberne, in ker je — na-
ravno — rabil podlago za svojo “vo-
dniπkost”, pa tudi æelel je videti
svoj del kolikortoliko harmoniËno v
sebi zaokroæen, je tudi on napisal
osnovne podatke o znamenitosti
in tako se skoraj pri vsaki enoti
Skobernetov “rumeni” tekst z dru-
gimi besedami do neke mere po-
novi v Habjanovem “belem”. (Zna-
menitosti imajo paË omenjeno πte-
vilo svojskosti, nazadnje ima kate-
ra samo eno, in dva avtorska teks-
ta o isti stvari si potem ne moreta
izmiπljati kdovekake razliËnosti.)
Tu bi bil(a) moral(a) poseËi vmes
urednik(-ica) in iz dveh virov nare-
diti en tekst, a oËitno svoji nalogi ni
bil(a) kos, ali pa se mu (ji) glede na
danaπnje hlastajoËe, povrπinske
Ëase vse skupajne zdi bistveno.
Po njegovem (njenem) (dnevni-
πkem novinarskem prijemu?) táko-
le vsebinsko podvajanje (in πe dru-
ge zadeve, ki jih bom omenil v na-
daljevanju) zakamuflira razkoπje
slik in skic. (Zmeraj uspeπen trnek
za naivno ribo.) Slike so seveda
potrebne, celo nujne (in veËinoma
so v knjigi zelo dobre), vendar jim
ni mogoËe odpustiti zapeljivostne
naloge: da z vizualnim vtisom bral-
ca slepega prepeljejo Ëez vsebin-
sko razpoko (in vse druge razpo-
ke). Vse to najdemo tudi pri naπi
14. enoti, drugod tudi teæko ugo-
tovljivo pripadnost pripisov k sli-
kam, npr. na straneh 95, 100, 193,
155, kjer gre verjetno za tiskovno
napako, moralo bi biti 154; in kaj
kaæe slika na str. 195 in slike, po-
sejane med besedilom, kjer so ne-
katere razloæene, druge ne? Po-
tem ima naπa enota πe svojske po-
sebnosti (kot se s svojo izvirno
svojskostjo “odlikuje” πe vsaka
enota zase, a je seveda nemogo-

Naravne znamenitosti Slovenije

Vladimir Habjan in Peter Skober-
ne, Naravne znamenitosti Sloveni-
je, Izletniπki vodnik, Sidarta, Lju-
bljana, 2001.

»e me avtor knjige povabi, naj se
potrudim z oceno njegovega sr-
Ënega izliva, æe vnaprej otopi ost,
zaradi katere bi bila ocena zanimi-
va za bralce. Nekako nehigiensko
bi bilo, na ljubo bralcev (vivi)seci-
rati animo pio, ki se mi poloæi v ro-
ke in me gleda z ljubkimi srnjimi
oËmi: “No, malo me poËohaj za
uπesi!” Ali je potem mogoËe, v
imenu viπjih nepremakljivih resnic,
izvleËi teæki lovski noæ...ali ni bolje
nenaËelno raztopiti srce s prijazno
toploto zaupljivih oËi in prikrajπati
bralno publiko za tenki curek kr-
vi...? “Nabirajte si prijateljev s krivi-
Ënim mamonom ...” Torej — niË lov-
ski noæ, kveËjemu miceni dobrotni
skalpel za lepotno operacijo. No,
pa zaËnimo!
Kot veËina Sidartinih knjig trpi tudi
ta za razklanostjo med aktualno
vsebino in uredniπko-slogovno ne-
dodelanostjo. Koliko prijaznih ci-
ljev, koliko domoljubnih opominov,
koliko soËne zavzetosti za spo-
znavanje in koliko æivljenjsko iz-



P L A N I N S K I  V E S T N I K  1 0 / 2 0 0 1

Ëe analizirati vsako posebej).
Na str. 61 izvem, da je Kamnita
goba “nad vasjo Krn”, potem me
kot popolnega laika zbega poda-
tek na str. 62, ki pravi, da je Ka-
mnita goba “pod vasjo Krn”. Na
str. 60 preberem v tehniËnem
stolpcu, da je viπinska razlika do
Kamnite gobe 80 m; ker nas “viπin-
ska razlika” po nekakπni navadi
æelezni srajci usmerja navzgor, tu
pa se moramo glede na zadnji od-
stavek na str. 62 usmeriti navzdol,
bi bilo priroËno napisati “viπinska
razlika 80 m v sestopu.” — Pomem-
bni orientacijski toËki (glede na be-
sedilo) “vasica SeliπËe” in “doma-
Ëija Pri Sivcih” (oboje str. 61) nista
vrisani na zemljevidu na str. 60.
(Sta pa na priporoËenem sopo-
tnem zemljevidu Krnsko pogorje in
Kobarid.) Do struge Volarje se
menda lahko spustimo “po ostan-
kih stezic na juæni strani Selc” (str.
61); morda; po zemljevidu (zemlje-
vidih) sodeË bo stran spuπËanja
prej vzhodna, ali pa nas bodo ste-
ze pripeljale v SeliπËe, to pa je v
vodniku omenjeno kot samostojno
izhodiπËe, menda celo nekoliko
odroËno. (Da bi imel zemljevid
Krnsko pogorje in Kobarid merilo
“1 : 5.000” (str. 60), ne bo dræalo.
Seveda gre za tiskovno napako
(glej str. 197, tam piπe 1 : 25.000),
teh pa je πe nekaj, vendar so bla-
æje in kar nekako samopopravljal-
ne in jih ni vredno omenjati. — Ma-
lo je tudi (nehotenega) humorja,
ko nas pisec poboæa po liËku in
potolaæi: “Prav pod slap nam ni po-
trebno iti, ker je pot zelo zahtev-
na.” (str. 60) Po tem kriteriju potem
ni treba iti na Triglav ne preplezati
Daulagirija ne smuËati z Everesta,
in bogve Ëe je Kolumb storil prav,
da je plul ... sam ni vedel, kam.
Namesto tako prizanesljivo blage-
ga odpuπËanja bi priËakoval nekaj
takega kot “... ker je pogled na
slap prav tako lep / ali πe lepπi /
mogoËen / veliËasten z (nekega)
malo oddaljenega in lahko dosto-
pnega razglediπËa.” Avtor namreË
pravi, da je pot “zahtevna”. No, se
bomo pa malo potrudili, ali ne?
Nekaj drugega bi bilo, Ëe bi rekel,

da je nevarna. Tedaj pa le pamet v
roke! Slovnica in pravopis seveda
ne mirujeta. Al’ prav se piπe “Pod
bregom” al’ “Pod Bregom” (oboje
str. 61), “Kamnita goba” al’ “kamni-
ta goba” (oboje str. 60), “iz Vrsne-
ga” (str. 60) in “mimo Vrsnega”
(str. 61), to se praπa. Zagovarjam
pisavo Kamnita goba, ker je pravo
zemljepisno ime. Pod B/bregom bi
v skladu s svojimi davnimi staliπËi
skuπal napisati Podbreg (po vzoru
sosednjega potoka Podmlaka),
vendar bi se prej posvetoval z do-
maËini, da ugotovim, Ëe je Breg
pravo lastno ime; analogno bi do-
maËijo Pri Sivcih (str. 61, tako piπe
tudi na zemljevidu) poskusil pisati
“pri Sivcih” ali sploh samo “Sivci”
(po vzoru soseda, ki je “©mon”,
brez “P/pri”; poenostavitve in poe-
notenja z izpustom predloga ali z
zloæensko spojitvijo predloga z
imenovalnikom so zelo zaæelene).
Krajevni leksikon me pouËi, da se
reËe “na Vrsnem/Vrsnu”, torej bo
prav “z Vrsnega/Vrsna”. Slovni-
Ëno-pravopisna nedoslednost res
πe ni prava zmeπnjava, vseeno pa
je treba kar nekaj poguma, da se
pod takó opravljeno delo podpiπe
kot lektor. 
To seveda ne pomeni, da knjiga ni
uporabna. Na svojem makronivoju
je absolutno uporabna, potrebna,
pametna, domoljubna, vesela,
idejna (glede uvodne strani) Bla-
gor mu, kdor z njo ostane na tem
nivoju. Tam pa bo ostala veËina
uporabnikov, na to je izdajatelj ra-
Ëunal. “HudiË je v podrobnostih,”
smo rekli, te pa knjige v njenem
osnovnem poslanstvu k sreËi ne
morejo spodnesti. V iskanju lepote
in popolnosti se ponuja veselo in
æalostno spoznanje hkrati: da sta
pisca svoje delo (v glavnem) opra-
vila, urednik in lektor pa svojega (v
znatni koliËini) ne, ali pa samo na
pol.
Ne morem si kaj, da mi ne bi kot
preveË polnoletnemu Ëloveku misli
uhajale k Rudolfu Badjuri in Fran-
cetu Planini. Pokriva ju prah poza-
be, danaπnji drveËi Ëas se ne me-
ni veliko za pionirje “vodnikopisja”,
Ëeravno sta ravno ta dva vgradila

v njegove temelje svoje najboljπe
moËi. Predstavljajmo si, kako sta s
poËasnim hlaponom rajæala po de-
æeli in potem peπaËila neskonËne
kilometre. Se lahko rezultati, ki jih
navræeta danaπnji na-cilj-nas-do-
stavljajoËi hlastni avto in “vseve-
dni” kompjuter, ki lahko vsak hip
postreæe z vsako(?) informacijo z
vsega sveta, merijo z njunimi
(umirjenimi, dognanimi, odgovor-
nimi, tenkovestnimi), ki sta jih do-
hodila in napisala “peπ“?

Stanko Klinar

Ostrnice — Pripovedi mojega
bivanja

“Lepo je v naπi domovini biti mlad”,
poje znana pesem. Mladi smo, ko
smo mladi, mladi smo, ko piπemo
pesmi, in mladi smo, ko izdamo
svojo pesniπko zbirko. To πe pose-
bej velja, Ëe taka knjiga izide v sa-
mozaloæbi. Knjiga, ki izide s po-
svetilom æivljenjski druæici, je πe
lepπe darilo. In pri samozaloæbi je
vse opravljeno delo avtorjevo, da-
rilo in posvetilo sta v enem.
Marjan Kriπelj je iz svojega arhiva
izbral 79 pesmi, ki jih je objavil v
knjigi z naslovom Ostrnice in s po-
dnaslovom Pripovedi mojega biva-
nja. Zdruæil jih je v petih poglavjih z
razliËnimi naslovi: Ljubezen (14
pesmi), Iskanje (24), Pomladni
vonj (7), Sence (12), v prvem po-
glavju pa je 21 pesmi seveda po-
sveËenih avtorjevi ljubezni — go-
ram. Med njimi sta dve posveËeni
roæam (Planika in Murka), naslovi
treh pesmi pa nosijo imena naπih
gora (StoræiË, Triglav, Na KoËni).
©koda, da za knjigo ni bila priprav-
ljena tiskovna konferenca, saj se o
lepem lahko govori in tudi piπe.
Ljudje smo sreËni v æivljenju, Ëe
znamo sreËi slediti. Ljubiti svojo
druæino, ljubiti ljudi v soseπËini, lju-
biti svojo domovino, ljubiti gore, ki
obdajajo naπ kraj; nekaj najlepπe-
ga, kar si sploh lahko æelimo. Ta-
kega si skozi Ostrnice predstavlja-
mo gospoda profesorja Marjana
Kriπlja, diplomiranega slavista, ro-
jenega leta 1931 na Visokem. ©ti-
riinπtirideset let je sluæboval na
Radiu Slovenija, sprva kot radijski 459
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napovedovalec, lektor, novinar,
urednik in strokovnjak za radijski
govor. Uveljavil se je v radijskih re-
portaæah, predvsem s temami iz
planinskega æivljenja. Pomemben
je njegov deleæ pri snovanju 2.
programa (Val 202). Med drugim
je urejal oddaje Odmevi z gora,
Nedeljska izletniπka torba, Izletni-
πki kaæipot itd. ter radijski Ëasopis
Naπ govor. Na fakulteti za druæbe-
ne vede pa je predaval predmet
Javna obËila in komunikacijska te-
hnologija — radio.
Za televizijo je napisal scenarije za
oddaje V kraljestvu Zlatoroga,
Vsak dan je bolj zelena naπa gora,
Ajdna in V hribih se dela dan. Bil je
urednik oz. sourednik naslednjih
knjiænih izdaj: Jakob nad Preddvo-
rom, Zbornik Preddvor skozi Ëas,
Bil sem na Triglavu, Kako na Tri-
glav, Vojne podobe iz Julijskih Alp
ter Pavla Kunaverja Brezna in vr-
hovi ter Moje steze, Toneta ©karje
Stene mojega æivljenja, Danila Ce-
dilnika Congma je hodil spredaj in
Sledovi ptic, Leva Svetka O spo-
minih na Beneπko Slovenijo ter
Duπana JelinËiËa Zvezdnate noËi.
Od leta 1980 do 1986 je urejal Pla-
ninski vestnik. Sam pa je napisal
naslednja literarna dela: Mount
Everest — Sagaramatha, Zlata na-
veza, Gore v ljudeh in Lotosov
svet.
Gospodu Marjanu Kriπlju, prijate-
lju, ljubitelju gora in strokovnjaku
za pisano in govorjeno besedo ob
njegovi pesniπki zbirki obenem
iskreno Ëestitamo za æivljenjski ju-
bilej, 70-letnico rojstva.

Ciril Velkovrh

Vedno zeleno Pohorje

Kdo ve, zakaj se zaloæbe nekako
izogibajo osrednjega πtajerskega
pogorja, mogoËe je vzrok tudi v
tem, da ni avtorjev, ki bi bili pri-
pravljeni “obdelati” ta skrajni vzho-
dni konec Centralnih Alp. Preveli-
ko podroËje, za nekatere nezani-
mivo, premalo znano...? Kdo ve,
vsekakor pa se ob vseh slikovitih
dolinah, markantnih vrhovih nad
njimi in πtevilnih naravnih zname-
nitosti πirom naπe male deæele

lahko s ponosom ozremo tudi na
gozdnato Pohorje. Pred kratkim je
zaloæba Sidarta izdala izletniπki
vodnik ©tajerska avtorjev Jurija
Pivke in Nataπe Galun, ki zajema
tudi pohorske stezice, ob tem pa
se prav tako velja spomniti mono-
grafije Vedno zeleno Pohorje, ki je
izπla konec lanskega leta pri za-
loæbi Kapital iz Mariboru. Njen av-
tor je Jurij Pivka, knjiga pa je v tem
trenutku edino tovrstno delo, ki na
dokaj bogat naËin predstavlja po-
horska prostranstva.
Okoli 140 strani velikega formata s
trdimi platnicami krasi veliko πtevi-
lo avtorjevih fotografij, teksti pa so
podani v treh jezikih — sloven-
skem, nemπkem in angleπkem. Na
ta naËin je knjiga zanimiva tudi za
tujce, ki z njo odkrijejo πe en pre-
lep delËek Slovenije. Vsebina je
razdeljena na pet delov: Maribor-
sko in Ruπko Pohorje, Slovenjebi-
striπko Pohorje, Zreπko Pohorje,
Ribniπko Pohorje in Slovenjegra-
πko Pohorje. Vsako obmoËje ozi-
roma poglavje ima πe nekaj pod-
poglavij, v katerih so predstavljene
nekatere najveËje znamenitosti,
tako naravne kot tudi kulturne
(npr. Sv. Areh, Slap ©umik in pra-
gozd, Planje — visokogorski travni-
ki, Lovrenπka jezera, Kremæarjev
vrh...). Vsako podroËje in zname-
nitost je predstavljena s kratkim
besedilom, ki podaja osnovne zna-
Ëilnosti oziroma informacije, pou-
darek pa je predvsem na fotografi-460

jah, ki dokazujejo, da nam ni treba
vselej plezati na visoke vrhove, da
ulovimo v objektiv lepe podobe na-
rave. Avtor je v knjigi predstavil
poleg naravnih in kulturnih zname-
nitosti tudi obilo turistiËnih in rekre-
ativnih moænosti, ki jih ponuja Po-
horje. Kljub vsemu pa se ne more-
mo znebiti obËutka, da bi lahko bi-
la knjiga besedilno moËnejπa, πe
posebej, Ëe se zavedamo, da po-
kriva izredno πiroko in pomembno
podroËje. Kar se tiËe izbora foto-
grafij pa ob nekaterih ponavljajoËih
se motivih pogreπamo predvsem
æivalski svet Pohorja, zdi se tudi,
da so nekatere fotografije ob re-
produkciji izgubile svojo barvno
polnost. Zagotovo bi tudi oblikoval-
ci lahko πe rekli kakπno besedo
pred dokonËno podobo knjige. A
to so sedaj lahko kveËjemu le na-
sveti ob morebitni novi izdaji. Vse-
kakor pa je Vedno zeleno Pohorje
monografija, ki je v tem prostoru
potrebna, πe posebej ob vse hitrej-
πem razvoju in πtevilnih moæno-
stih, ki se odpirajo v zadnjem Ëa-
su. Primerna je tako za promocijo,
kot tudi za ohranitev podobe Po-
horja, ki je kmalu ne bo veË.

Boris Strmπek

Boæanski mir gorá

Aleπ Tacer

V nosnicah
polje mi
vonj po nevihti;
v steno
zagrebem
drhteË v divji ihti.

Le malo πe,
malo,
previs ta
πe zmorem;
tej ujmi besneËi
potem bom 
pokoren.

In gora zaenkrat
πe skriva prezir.
Kljub burji
zaËutim
boæanski nje
mir...
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kkrraattkkee nnoovviiccee
(prispevke dopisnikov povzel
Igor Maher)

na krajπih razdaljah tudi pridruæili,
marsikje so pripravili prave spreje-
me in kulturne programe. Najbolj
slovesno pa je bilo na zadnji kon-
trolni toËki, na Slavniku. Radovan
Skubic ima nekaj podobnih podvi-
gov æe za sabo (tek ob meji samo-
stojne Slovenije, tek po Slovenski
planinski poti in pot s Kuma na
Mont Blanc), marsikatero na videz
“noro” idejo pa bo gotovo πe ure-
sniËil.

AπkerËeva pot

Kar nekaj poti imamo v Sloveniji, ki
se imenujejo po znanih pesnikih
ali pisateljih. Po pesniku Antonu
Aπkercu je tako poimenovana
AπkerËeva pot od Rimskih Toplic
do Zidanega Mosta, ki jo prehodi-
mo v treh urah in pol. Zanimivo je,
da upravljalec poti in organizator
vsakoletnega pohoda ni planin-
sko, πportno ali turistiËno druπtvo,
ampak kulturno druπtvo “Anton
Aπkerc” iz Rimskih Toplic. Letoπnji
pohod so pripravili æe πestiË in si-
cer ob obletnici pesnikove smrti
sredi junija. Po zaËetnem vzponu
iz Rimskih Toplic so pohodniki
prispeli do Senoæet, kjer je v
AπkerËevem domu urejen muzej.
Pod mogoËnim Kopitnikom nato

dalje vodi razgledna pot skozi Lu-
kovico, Straæo in Brezno do Marija
©irja, kjer so pred cerkvijo pripravi-
li bogat kulturni program. 

Pohod in tek na Trubarjevino

Planinsko druπtvo Velike LaπËe je
v nedeljo, 10. junija organiziralo æe
8. pohod po velikolaπËanski kultur-
ni poti “Levstik, Stritar, Trubar”.
Velika mnoæica pohodnikov se je
podala na dobrih trinajst kilome-
trov dolgo pot skozi kraje, kjer so
bili rojeni omenjeni veliki moæje
naπe literarne zgodovine. ZaËeli
so v Velikih LaπËah in se podali v
Retje do Ilijevega kozolca, pod ka-
terim je ustvarjal Fran Levstik.
Prek najviπje toËke, 662 metrov vi-
soke Podvale, so nadaljevali skozi
Dvorsko vas, Malo in Veliko Slevi-
co do Stritarjeve kaπËe v Pod-
smreki. Zadnji del poti pa je poho-
dnike pripeljal do Trubarjeve do-
maËije na Raπici. IstoËasno s po-
hodom je potekal πe 5. tek po veli-
kolaπËanski kulturni poti, ki je πtel
za dolenjski pokal. Najhitreje je s
progo opravil Toni Vencelj iz ©en-
tvida pri StiËni.

Kultura na Urπlji gori

Letoπnji poletni Kulturni dnevi na
Urπlji gori so bili æe 32. po vrsti. Od
leta 1986 se organizator, Planin- 461

Gorski tek Grintovec 2001

84 tekaËev se je 18. avgusta 2001
zjutraj podalo na tek iz Kamniπke
Bistrice do vrha Grintovca; morali
so premagati 1957 metrov viπin-
ske razlike in 15,8 km razdalje. Ob
vzpodbujanju πtevilnih navijaËev in
spremljevalcev ob poti in na kon-
trolnih toËkah je vrh najhitreje do-
segel — æe tretjiË zapored — Igor
©alamun iz ekipe organizatorjev
tega teka, Kluba gorskih tekaËev
Papeæ. Za naporno pot je potrebo-
val manj kot poldrugo uro
(1:27:22). Na zmagovalnih stopni-
Ëkah sta se mu pridruæila klubska
kolega Matej Krebs in Marjan Zu-
panËiË. Med æenskami je bila naj-
hitrejπa Silva Vivod (AK Poljane
Maribor) s Ëasom 1:50:46. Pose-
bno priznanje sta si prisluæila πe
najstarejπi tekaË, 63-letni Jaka
Reπ in najmlajπi Stojan ©vigelj.

Tek po Poti kurirjev 
in vezistov NOV

Pot kurirjev in vezistov NOV, ki vo-
di skozi vse slovenske pokrajine in
spada med najlepπe pohodne poti
pri nas, je bila letos priËa izjemnim
dogodkom. PrviË se je zgodilo, da
je to dobrih 1100 km dolgo pot z
veË kot 33.000 metri viπinske razli-
ke nekdo prehodil v enem zama-
hu. Zgodilo se je celo, da sta se
naπla dva taka junaka. Prvi se je
na pot odpravil z druæino Janez
Koroπec, ki je za celotno pot potre-
boval 39 dni hoje. Za njim pa se je
v tek pognal znani ultramaratonec
Radovan Skubic — Hilarij in po 13
dneh oziroma poldrugem milijonu
korakov ujel predhodnika tik pred
koncem poti na Slavniku. Tako sta
v soboto, 4. avgusta na vrhu Slav-
nika skupaj zakljuËila neverjetni
podvig, ki se je zaËel v GanËanih v
Prekmurju. Ob poti je pohodnika
oziroma tekaËa pozdravljala mno-
æica nekdanjih kurirjev in vezistov
ter planincev. Nekateri so se jima

Zadnji koraki na Slavniku (foto: Milan
Rejec)
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sko druπtvo Prevalje, trudi vsako
leto dvakrat, pozimi in poleti, na
Urπljo goro privabiti ljubitelje gora
in kulture. Program teh prireditev
je raznovrsten, od predstavitev
knjig, branja poezije in proze, do
nastopa pevskih zborov. “Zvezda”
letoπnjega junijskega sreËanja je
bil πtirinajstËlanski pevski zbor Bri-
cnik z Mute. Planinci mladega in
izjemno dejavnega druπtva Bricnik
so se tako predstavili πe z novou-
stanovljenim pevskim zborom, ki
je na Urπlji gori doæivel svoj krst.
Kljub mraËnemu, turobnemu vre-
menu se je v planinskem domu
zbralo πtevilno obËinstvo, ki je pri-
sluhnilo pesmim mladega zbora.
ZaËeli so s himno “Naπ Bricnik”,
konËali s posebej za to sreËanje
pripravljeno pesmijo “Na Urπljo go-
ro”, vmes pa so se vrstili recitali in
slovenske narodne pesmi.

Slovesno na ©marni gori

Planinci ljubljanskega obmoËja so
se letos sreËali na ©marni gori na
31. taboru planincev. Organizator
sreËanja je bilo MDO PD ljubljan-
skega obmoËja, izvedbo pa je pre-
vzelo PD ©marna gora, ki letos
praznuje 30 let delovanja. V nede-
ljo, 20 maja so se iz razliËnih sme-
ri povzpeli na priljubljeno in dobro
obiskano goro v neposredni bliæini
Ljubljane. Prav na problem preo-
bremenjenosti nekaterih najbolj
priljubljenih poti in poπkodovanosti
tal in vegetacije so opozorili na
tem sreËanju. Na vrhu je pri cerkvi
Matere boæje potekal program, ki
so ga otvorili slavnostni govorci.
Predsednik PD ©marna gora Mar-
jan KovaËiË je orisal tri desetletja
delovanja planinskega druπtva,
predsednik MDO Stanko Jaki je iz-
postavil tradicijo skupnega delova-
nja planincev ljubljanskega obmo-
Ëja, predsednik PZS Franci Ekar
pa se je zadræal pri nalogah zveze.
V kulturnem programu so se pre-
pletali nastopi igralcev KUD Pirni-
Ëe — Oder treh herojev, Godbe Me-
dvode in Okteta Sora. Po kulturi je
bilo potrebno poskrbeti za laËne
æelodce, pri Ëemer se je s tradicio-
nalnim riËetom izkazalo gostiπËe

Ledinek. V Ëast visokega jubileja
PD ©marna gora so v protiturπkem
obzidju pripravili fotografsko raz-
stavo, ki je prikazala preteklo delo-
vanje druπtva. Podrobneje pa so
vsi dogodki iz preteklosti predstav-
ljeni v zborniku “PD ©marna gora
30 let”, ki so ga izdali ob tej prilo-
ænosti.

Tabor na »avnu

Mladi planinci iz AjdovπËine in
okoliπkih vasi so od 7. do 11. av-
gusta taborili na »avnu, na jasi
pod koËo. V petih dneh so na ta-
boru, ki ga je organiziralo PD Aj-
dovπËina, pod strokovnim vod-
stvom spoznavali bogato rastlin-
stvo »avna, tehniko fotografiranja,
orientacijo v naravi, opazovali so
noËno nebo in se trudili v igrah
brez meja. Zanimiv in prijeten je bil
izlet na Blegoπ in popoldansko ko-
panje v Cerknem. Tudi plezanje v
Beli in pohod na Predmejo in Go-
lake bo ostal v lepem spominu.462

Koroπki Klub 24

Lani se je trem Koroπcem (Marija-
nu LaËnu, Duπanu ©truclu — Dixiju
in Milanu Savelliju) na Peci porodi-
la ideja o ustanovitvi Kluba 24.
Vanj se lahko vËlani vsak, ki v 24
urah prehodi 12 koroπkih vrhov.
Pot vodi iz »rne na Urπljo goro,
preËi do Doma na Slemenu, gre
naprej do KoËe na Smrekovcu in
KoËe na Loki, Ëez vrh Raduhe do
Bukovnikovega sedla, se vzpne
na Olπevo, spusti v Koprivno in πe
zadnjiË vzpne na Peco, zakljuËi pa
se v »rni. Je zahtevna, dolga pri-
bliæno 80 km in premaga skoraj
4800 metrov vzponov. V enem za-
mahu jo je potrebno prehoditi v 24
urah, æenske in starejπi od 50 let
imajo na voljo dodatno uro. Seve-
da se je treba na pot podati dobro
pripravljen, priporoËljivo je sprem-
stvo ali vsaj oskrba na nekaj to-
Ëkah. Nadzora na poti ni, zato se
lahko zanesemo le na poπtenje
pohodnikov. Takih poπtenjakov, ki
so prehodili pot v 24 urah, je bilo
do srede septembra æe 41, kolikor
je torej tudi Ëlanov kluba.

Nagovor predsednika MDO (foto: Dani
©mon)



P L A N I N S K I  V E S T N I K  1 0 / 2 0 0 1

vv ssppoommiinn

Ivici Jeæ — p.d. Abramovi

Skromna gorska roæa je zacvetela
leta 1936 pri Abramovih na Nano-
su. Delovne in poπtene starπe na
gorski kmetiji je s svojim rojstvom
razveselila mala Ivica. Sledili so
teæki Ëasi, tudi Nanos je jeËal pod
okupatorjevim πkornjem. Vojna le-
ta so bila huda, Ivica jih je preæive-
la delno na Nanosu, delno v be-
gunstvu v Vipavi, kamor se je za-
tekla druæina. Po vojni se je vrnila
na svoj dragi Nanos, kjer je s star-
πi in brati vztrajala v trdem kme-
Ëkem delu. Ko se je leta 1959 na
Abramovo domaËijo primoæila
Marta Puc-Blaæonova, je na do-
maËiji nastala planinska postojan-
ka. Abramovi so æe prej imeli odpr-
to srce ne le za gozdne delavce,
temveË tudi za planince. Ivica je z
duπo in telesom pristopila k nove-

mu, gostinskemu delu. Planinsko
postojanko je leta 1994 pri Abra-
movih zamenjala turistiËna kmeti-
ja, planinci pa so kljub temu πe ve-
dno dobrodoπli, pa tudi transver-
zalni æig je πe vedno pri njih. Ivica
je z enako prijaznostjo sprejemala
tako skromne planince z nahrbtni-
kom kot tudi premoæne goste, ki so
se pripeljali z avtomobili. Vsem je
rada svetovala o najlepπih peπpo-
teh in zanimivostih. »eprav je ma-
lokdaj πla z Nanosa, je bila razgle-
dana æenska. Vzorno je skrbela za
starπe, ob tem pa 36 let vestno
opravljala tudi delo vremenske
opazovalke.
26. julija popoldne sem stala pred
hiπo. Deæja ni hotelo biti, a je na-
enkrat moËno zagrmelo. Vedela
sem, da je Ivica v bolnici. Nekaj mi
je reklo: “Sedaj je Ivica umrla.” In
res, njen Nanos se je od nje poslo-
vil z grmenjem.

Nada Kostanjevic
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Tabor na Lipanci

V organizaciji Obalnega PD se je v
juliju 23 otrok, starih od 6 do 10 let,
skupaj s πtirimi spremljevalci (vo-
dja tabora je bila Nevenka Furjan)
podalo na planinski tabor k Blejski
koËi na Lipanci. V koËi so zanje
prekrasno skrbeli, pastirja Zdravko
in Franc pa sta jih vodila po skriv-
nostnih pastirskih poteh. Odπli so
v Volovsko dolino, tudi na Srednji
Razor sta jih spremljala. Bili so πe
na Rudnem polju, na Lipanskih
vratcih, na Brdih, na Debelem vr-
hu, viπek pa je bil osvojitev Debe-
le peËi. Spoznavali so bujno ra-
stlinstvo, se sreËevali s kavkami in
drugimi pticami, vsi pa so opravili
malo planinsko πolo in tako polni
znanja o zgodovini planinstva,
opremi, hoji v gorah, vozlih, orien-
taciji in πe marsiËem koristnem za-
pustili prijetno okolje planine in po-
kljuπkih gozdov.

Otroci z obale na pokljuπkih gorah (foto: Marija Sredojev)



P L A N I N S K I  V E S T N I K  1 0 / 2 0 0 1

Zlatomaπnik in kriæ na gori

Pisalo se je leto 1935. Na vrhu
©krlatice je ob kriæu stala skupina
skalaπev in prijateljev gora, malo
vstran pa droben fantiË iz Mojstra-
ne, star πele 14 let. Hotel je videti
in biti zraven, ko so postavljali kriæ
v spomin ponesreËenim planin-
cem. Minula so leta. Vojna vihra ni
prizanesla naπi domovini. Novi Ëa-
si so prinesli nove gospodarje, ki
so hoteli dati domovini novo podo-
bo. MogoËni kriæ na ©krlatici, na
katerem je bila tudi spominska plo-
πËa, posveËena padlim partiza-
nom — gornikom, se je moral uma-
kniti novi miselnosti. Razbit v kose
je obleæal v steni in Ëakal dan vsta-
jenja.
Tudi ta dan je priπel. ©tiri leta po ti-
stem, ko je naπa domovina “zaæa-

rela v zarji novi” in 61 let po prvem
je na vrhu ©krlatice stal nov kriæ.
BlesteË, jeklen, ponosen, dokaz,
da tuja miselnost slovenske duπe
ni spremenila. Ob njem je stalo ve-
liko navduπenih planincev, le malo
proË pa skromen in tih moæ. PoËa-
kal je, da je na vrhu ostal sam.
Spominjal se je tistega dne, ko je
kot deËek stal ob prvemu kriæu.
Zavedal se je, da je edini, ki je bil
prisoten pri postavitvi obeh. PrviË
πtirinajstletni mojstranπki fantiË in
sedaj petinsedemdesetletni pater,
ki se je bliæal æivljenjskemu jubileju
in zlati maπi. Predno se je podal v
dolino, je tiho in v samoti blagoslo-
vil kriæ.
Zadnje dni letoπnjega avgusta ga
sreËamo na Triglavu. Dvaindvaj-
setega avgusta, star 80 let in πtiri
mesece, je stal na oËakovem vrhu.
“Bila bi sramota, da nisem πel na
vrh,” je pozneje povedal in v kape-
li Marije Sneæne na Kredarici, v
spremstvu duhovnih sobratov in
pred πtevilnimi planinci, bral svojo
zlato maπo. Zgodilo se je to toËno
na petdesetletnico njegovega du-
hovniπkega posveËenja. V dolino
se ni hotel popeljati s helikopter-
jem. “Saj sem tudi gor priπel sam,”
je dejal.
Naslednjega dne, v Ëetrtek 23. av-
gusta proti veËeru, je bil ves v pri-
pravah na zlato maπo, s katero bi
zakljuËil svoj æivljenski jubilej tri dni
kasneje v domaËi cerkvi sv. Miha-
ela na Dovjem. Pri delu je nagnil
glavo na mizo in zaspal. Za vedno.
Njegov Gospod ga je po petdese-
tih letih sluæbe poklical k sebi.
Oceno æivljenja in dela patra Fran-
ca Svoljπaka iz Druæbe Jezusove
je dalo nekaj tisoË prijateljev, ki so
ga spremili na zadnjo pot na poko-
paliπËe v Dravljah. Svojo ljubezen
do domovine in domaËih gora je
izrazil z maπniπko podobico, na
kateri je kriæ na ©krlatici z oËakom
Triglavom v ozadju. ©tevilni po-
grebci so odnesli podobice po slo-
venskih domovih, po Sloveniji in
tujini in se bodo πe dolgo spomi-
njali tihega, skromnega, poπtene-
ga in dobrega patra Frantka.

Matevæ ©uπtar464
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Foto: France Urbanija

Ljube bravce prosim, da naslov v
septembrski πtevilki 2001 na strani
376 berejo ‘Vse delam novo’ (ne
‘delamo’) in da v drugi vrsti ‘senza-
cijo’ zamenjajo s ‘sentenco’, tako
da se stavek pravilno glasi ‘Tej
sentenci je teæko oporekati.’ Drugi
(tiskarski ?) posegi na tej strani ne
zadevajo tako moËno na æivec (ve-
selilo bi me sicer, da bi ‘Balkan’
proti koncu prvega odstavka ostal
‘balkan’, v rokopisu sem ga namreË
s posebnim namenom za posebni
pomen napisal z malo zaËetnico), a
ko sem æe v besedi, naj dodam, da
Olπeva ni dvatisoËak, kot nas sku-
πa prepriËati stran 413 desno spo-
daj, in spodnjo polovico levega
stolpca na stran 410 je treba nesti
pod desni stolpec. Kar je πe ka-
menËkov v Ëevlju, izniËi njihovo ti-
πËanje debela nogavica aktualnih
in æivahnih (celo ganljivih) Ëlankov. 

Stanko Klinar

V dvojni πtevilki PV smo Ëlanek Pol-
ni dnevi naπega predsednika opre-
mili s fotografijo, ki prikazuje planin-
ce PD Kum in ne PD Trbovlje.

PD Kum in uredniπtvo PV

V seznamu slovenske planinske
bibliografije za leto 2000 v dvojni
πtevilki PV so naslednja dela opra-
vili na Oddelku za geografijo Filo-
zofske fakultete v Ljubljani in ne
na Fakulteti za πport oziroma na
Pedagoπki fakulteti:
Berlec Metod, Geografija Zaho-
dnoposavskega hribovja; regional-
geografsko vrednotenje;
Komac Blaæ, Vodne razmere kra-
πkih izvirov na juænem podnoæju
Kaninskega pogorja;
Pavπek Miha, FiziËnogeografska
pogojenost sneænih plazov v slo-
venskih Alpah s posebnim ozirom
na preventivo;
Zupan Saπa, Geografsko vredno-
tenje razvojnih moænosti Krvavca
z vidika bodoËe strategije razvoja.

Ciril Velkovrh


