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UVODNIK

MEDNARODNO LETO GORA — ZAMUJENA PRILOÆNOST?

11. decembra bo generalna skupπËina OZN v New
Yorku uradno razglasila zaËetek Mednarodnega leta
gora 2002 (MLG). Marsikaj se je in se πe bo zgodilo
pred tem datumom, πe veË po njem. ©tevilne dræave
so ustanovile nacionalne komiteje za izvajanje dejav-
nosti, sodelujejo πtevilne znanstvene ustanove, vla-
dne in nevladne organizacije. Mnogi — od organizacij
do podjetij in posameznikov — so ta celoletni dogodek
izkoristili za uspeπno mobilizacijo znanja, Ëloveπkih
virov, nenazadnje pa tudi za uËinkovito promocijo.
Kako πirok spekter sodelujoËih je pri tem naπel svoj
interes oziroma v njem vidi svoje poslanstvo, lahko hi-
tro razberemo, Ëe se podamo na spletno stran MGL
(http://www.mountains2002.org/events/).

do razpravljali o vsebinskih in finanËnih okvirih obele-
æitve MLG, nato to sprejme vlada, nato se konËno za-
Ënejo izvajati dejavnosti, vmes so πe razni javni razpi-
si, tako da se bomo s konkretnimi akcijami ukvarjali,
ko bomo poπiljali voπËilnice za novo leto 2003. Morda
zveni pretirano, res pa je, da z vsemi dejavnostmi
moËno zamujamo. Edina sreËa pri tem je, da vsaj te-
æav s sprejemanjem dræavnega proraËuna za nasle-
dnje leto ne bo in bodo lahko ministrstva tekoËe za-
gotavljala sredstva za razliËne projekte, ki so razde-
ljeni v tri vsebinske sklope: promocija, raziskave in
prireditve oziroma akcije. Idej za projekte je sicer ve-
liko, predvsem v nevladnih organizacijah, le denarja
za izvedbo je vedno premalo. ©e manj pa ga je, Ëe so
projekti oziroma programi dejavnosti sprejeti v za-
dnjem trenutku in zato nepovezani, neusklajeni, nji-
hov uËinek pa je zmanjπan, zgolj trenuten, daleË od
tega, da bi prispeval k trajnostnemu razvoju gorskega
sveta. Tudi PZS je pripravila obseæen program dejav-
nosti, kaj od tega bo v resnici izvedeno, pa bo odvi-
sno predvsem od tega, koliko se bo razvezala dræav-
na moπnja. Tudi Planinski vestnik si bo po svojih mo-
Ëeh prizadeval za veËjo ozaveπËenost glede pomena
in obËutljivosti gorskega sveta. Nekaj razmiπljanj bo-
ste naπli æe v tej πtevilki, pa tudi v vseh πtevilkah na-
slednjega letnika vas bomo seznanjali s pomebnimi
dogajanji, predvsem dejavnostmi planinske organiza-
cije, ob tem pa predstavljali teme, ki prispevajo k obli-
kovanju okoljske zavesti in spodbujajo trajnostni ra-
zvoj. 
Seveda je ironija govoriti o trajnostnem razvoju gor-
skega sveta v Ëasu, ko znajo nekateri zagotavljati
≈mir√ na svetu le z bombniki in sejanjem sovraπtva,
ko po uniËenju ene gorate deæele iπËejo æe nove, ki
so potrebne spreobrnitve, pa Ëeprav pod teæo bomb.

Igor Maher
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Kje pa je pri tem Slovenija kot gorata deæela na juæni
strani Alp, kot mednarodno priznan narod gornikov?
Nekam zaspano je vzduπje tu pri nas — presliπali smo
budilko, ki je druge gorske narode prebudila æe pred
letom ali veË. Trenutno sodelovanje (tisto dejavno, ne
le deklarativno) v tem globalnem projektu sloni bolj na
posameznikih. Oblikovan je sicer nacionalni komite,
kjer so poleg predstavnikov ministrstev prisotni tudi
zastopniki razsikovalnih ustanov in nevladnih organi-
zacij, v zaËetku novembra je vlada imenovala delov-
no skupino za pripravo in zagotovitev izvedbe dejav-
nosti, sestavljeno iz predstavnikov ministrstev za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za okolje in pro-
stor, za πolstvo, znanost in πport, za gospodarstvo in
za kulturo. V novembru in decembru so oziroma bo-

Jalovec s Slemena (foto: Emil Pevec)



POGOVOR Z ERNSTOM HAASEJEM, »LANOM UPRAVNEGA ODBORA UIAA 

GORNI©TVO LAHKO POMEMBNO PRISPEVA K TRAJNOSTNEMU
RAZVOJU GORSKIH OBMO»IJ!

Mednarodno leto gora je projekt, ki poudarja po-
men gora, biodiverzitete in naravne dediπËine
gorskih okolij, pa tudi kulturnega izroËila in pe-
strosti gorskih okolij... kakπna je vloga gorniπtva
in πe zlasti UIAA pri vsem tem?
PrepriËan sem, da razne oblike gorniπtva lahko zelo
pomembno prispevajo k trajnostnemu razvoju gorskih
obmoËij — seveda, Ëe se gorniki obnaπajo primerno.
Gorniπtvo je oblika ekoloπko sprejemljivega mehkega
turizma in lahko veliko pripomore k razvoju skupnosti,
ki prebivajo v gorah in predgorjih. Treba pa je posve-
titi veliko pozornost ohranjanju Ëistega okolja, narav-
ne in kulturne dediπËine, pa tudi temu, da gorniki po-
membno prispevajo k ekonomiji gorskih ljudstev. Gor-
niπtvo je pomembno tudi zaradi svoje etike in vrednot.
Mislim, da moramo razvijati kulturo gorniπtva in pri
tem je posebno pomembnno, da na razne naËine to
posredujemo tudi drugim — tudi tistim, ki ne hodijo ve-
liko v gore.Predvsem v tem vidim vlogo UIAA pri de-
javnostih Svetovnega leta gora.

Gorniπka etika in vrednote — kako je s tem? NekoË
so bile etiËne norme v gorniπtvu zelo trdne in ja-
sne — zelo humanistiËne. Poudarek je bil na odgo-
vornosti, prijaznosti do narave, tovariπtvu, skro-
mnosti... Zadnje Ëase pa je videti, da se ta naËela
etike nekako krhajo. Kaj bo mednarodna gorniπka
organizacija storila glede tega? 
Res, videti je, da se naËela tradicionalne etike v ne-
katerih segmentih sodobnega gorniπtva nekako izgu-
bljajo. Toda samo v nekaterih segmentih! Pri klasi-
Ënih gorniπkih dejavnostih se pravzaprav ni niË spre-
menilo na slabπe — nasprotno, marsikaj se je celo iz-
boljπalo. Na primer zavedanje o obËutljivosti gorske
narave, o tem, kako zelo je treba paziti nanjo. V Alpah

recimo praktiËno ni veË problema odpadkov, ki bi jih
puπËali za sabo planinci in alpinisti. Tudi zavest o
ogroæenosti æivali in redkih rastlin je na zadovoljivi
ravni: turni smuËarji vedo, da se morajo izogibati
obmoËjem, kjer se pozimi zadræujejo æivali, plezalci
se izogibajo sten, kjer gnezdijo redke ptice. Toda —
sreËujemo se s problemi, ki pravzaprav niso lastni
gorniπki skupnosti. Gre za probleme sodobne druæbe
— planinci, alpinisti, smuËarji pa so del druæbe, niso
izven druæbenih procesov. KlasiËni tip gornika, kakr-
πen sem recimo jaz sam — Ëlovek, ki so ga v gore pe-
ljali starπi, ko je bil πe otrok, ki je odkril, da je to lep
svet in se vraËa v gore vse æivljenje — tak tip gornika
izumira. Sedanja mlada generacija hlepi po zabavi.
Po razliËnih oblikah zabave. En konec tedna se vozi-
jo s kajakom, spuπËajo se po soteskah... med tednom
plezajo v telovadnici, konec tedna gredo plezat v hri-
be, smuËajo, skaËejo s padali... vsakega malo. Vse
po malem obvladajo, toda zelo povrπinsko. Predvsem
pa πe zdaleË niso tako predani goram, kot je bilo to
nekoË. V gorah niso zares doma — ne poznajo jih prav
dobro in se ne zavedajo vseh vplivov, ki jih lahko po-
vzroËijo v naravi. Cilje hoËejo doseËi hitro, nenehno
se jim mudi in nimajo Ëasa, da bi se uËili, opazovali,
globje doæivljali gore.
Kaj lahko storimo? Edino, kar nam preostane, je, da
poskuπamo problem reπevati pri koreninah — to se
pravi pri vzgoji otrok.Izobraæevanje, izobraæevanje,
izobraæevanje! In usposabljanje. Mislim, da je najpo-
membnejπa vloga UIAA naËrtna vzgoja in izobraæeva-
nje najmlajπih. Tu pa naletimo na nov, zelo pereË pro-
blem: mladi navadno sploh niso vËlanjeni v gorniπke
organizacije. Zato absolutno ni dovolj, Ëe delujemo
samo po posameznih druπtvih in skuπamo vplivati sa-
mo na Ëlanstvo. Treba je iskati najrazliËnejπe poti, da
bi znanje, izkuπnje, kulturo in vrednote gorniπke orga-
nizacije πirili v javnosti.

Svet se spreminja in to zelo hitro. V prihodnjih de-
setletjih bo vse veË ljudi æivelo v mestih — vse
manj bodo imeli neposrednega stika z naravo.
Gorniπtvo bo morda postalo πe bolj pomembno,
kot je danes, ravno kot iskanje stika z neokrnje-
nim naravnim okoljem. Kako vi vidite razvoj gor-
niπkih dejavnosti v naslednjih petdesetih letih ...
morda celo v naslednjih sto letih?
Na to vpraπanje vam pa res ne morem odgovoriti. Iz
preprostega razloga — spremembe so popolnoma ne-
predvidljive. Kar pomislite — kdo bi si pa pred sto leti
mislil, da bo gorniπtvo doæivelo razvoj, kakrπnemu
smo priËa? Pred sto leti se je s hojo in plezanjem v 515
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Marjeta KerπiË-Svetel

Ernest Haase
(foto: M. K. Svetel)



gorah ukvarjala peπËica zanesenjakov. Pa poglejte,
kako je danes — gre za mnoæiËne dejavnosti, ki so po-
stale pomembne tudi v ekonomskem smislu. Res je
seveda, da se je med tem vsebina moËno spremeni-
la. Najviπji vrhovi so osvojeni, veËina sten prepleza-
nih... morda imajo teæave s cilji in motivi tisti, ki gleda-
jo na alpinizem s Ëisto πportnega staliπËa. Za tiste, ki
v gorah ne iπËejo rekordov, ampak druge stvari, pa so
moænosti tako rekoË neizËrpne. Tudi po πportni plati
se pojavljajo novi in novi izzivi: zmeraj teæje smeri, no-
ve tehniËne moænosti, πe bolj drzni in hitrejπi vzponi.
PrepriËan sem, da bodo ljudje zmeraj iskali stik z div-
jino. Z divjo, neukroËeno naravo. In v tem je veliËina
gora. Æivljenje v mestih bo πe bolj odtujeno naravi, πe
bolj stehnizirano... in tudi v socialnem smislu bodo lju-
dje πe bolj odtujeni, πe veËji individualisti. Skoraj pre-
piËan sem o tem. Tisti, ki bodo æiveli v velemestih, bo-
do teæko sploh priπli do gora... najbolj pomembne bo-
do za tiste, ki bodo æiveli v bliæini. Tako se mi zdi. Za
ljudi bo zelo pomembno, da bodo πli lahko na spre-
hod po gozdu, da bodo lahko gledali reko in ptice...
Gore pa bodo πe posebno pomembne zato, ker vpli-
vajo na medËloveπke odnose. Ljudje, ki gredo skupaj
v gore, se nauËijo zelo pomembnih stvari o sebi, o
drugih in o sodelovanju s soljudmi.
Sam sem prepriËan, da se sedanja teænja hedoni-
zma, hlepenja po zabavi, atrakcijah, adrenalinu, te-
ænja skrajnega egoizma, ne bo nadaljevala v nedo-
gled. Ljudje bodo spoznali, da so izgubili zelo po-
membno prvino æivljenja — soæitje z naravo, z divjino.
In soæitje z drugimi ljudmi na podlagi pravega prijatelj-
stva. To bodo iskali v gorah.

VËasih so gore zanimale samo lovce, pastirje in
alpiniste. Dandanes pa isti prostor zanima ljudi, ki
se æelijo ukvarjati z najrazliËnejπimi stvarmi — od
plezanja pa do jadralnega padalstva, soteskanja,
gorskega kolesarjenja, smuËanja na tehniËno
opremljenih smuËiπËih... Kako vidite prihodnost
gorniπtva v primerjavi z vsemi temi novimi dejav-

nostmi, ki gornikom konkurirajo v istem prosto-
ru? Navsezadnje tudi gorstva niso neskonËno
prostrana — verjetno se bo treba dogovoriti, kdo
ima na doloËenih obmoËjih prednost?
Priznam, da je to zelo teæavno vpraπanje. Tudi zato,
ker je povezano z ekonomskimi vpraπanji. SmuËar-
ska industrija, na primer, obraËa zelo velike denarje,
od nje je odvisen zasluæek mnogih ljudi. Zelo teæko je
nasprotovati gradnji æiËnic z argumentom, da hoËe
paË nekaj ljudi uæivati v tiπini. S tem, da nekdo sedi na
nekem vrhu in uæiva, nihËe niË ne zasluæi. Po drugi
strani pa je res, da gorniπtvo æe zdavnaj ni veË dejav-
nost, ki bi bila poceni — niti preprosto pohajanje po hri-
bih ne. Danes noben razumen Ëlovek ne gre veË v
hribe obleËen in obut tako, kot hodi po cesti... pred
sto leti pa je bilo skoraj tako, veste. Dandanes je na
træiπËu ogromno najrazliËnejπe opreme, od ljudi, ki ta-
ko ali drugaËe zahajajo v gore, so odvisne cele veje
industrije. Danes vas dostojni Ëevlji za hojo po zah-
tevnih poteh stanejo najmanj 350 nemπkih mark, do-
stojen nahrbtnik tudi toliko... æe najbolj osnovna opre-
ma za hojo torej nanese najmanj tisoË mark. Ampak
to je πele zaËetek. Spominjam se, da je aluminijasta
vponka stala dve nemπki marki, ko sem bil mlad in
sem zaËel plezati. Pa poglejte zdaj cene varoval, za-
tiËev, metuljev, raznih kompletov vponk... Ëe ne naku-
piπ za tisoË mark teh igraËk, ne moreπ dostojno pre-
plezati niti razteæaja! Za turno smuËanje res ne plaËaπ
smuËarske karte — ampak zato pa kupiπ kopico drugih
reËi. Torej je na vsak naËin tudi gorniπtvo ekonomsko
zanimiva dejavnost. V tem pogledu smo povsem kon-
kurenËni.
UIAA vsako leto organizira ogromno mladinskih tabo-
rov. Glavni namen teh dejavnosti je, da mladi pridejo
v gore, da dobijo izkuπnje, se nauËijo nekaj o svojih
sposobnostih, o sodelovanju z drugimi, predvsem pa
o naravi v gorah. Odnos do narave, do ekologije, do
varovanja naravne dediπËine in do nevarnosti, ki so
nedvomno v gorah prisotne, se je treba uËiti na izkuπ-
njah. Varujeπ tisto, kar poznaπ in ceniπ. Mentorsko
vodstvo je tisto, kar omogoËa, da je pridobivanje izku-
πenj varno. To je naπ naËin, da konkuriramo drugim
dejavnostim — pokazati moramo mladim, da ima gor-
niπtvo zanimivo in dragoceno vsebino. To je prednost516
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Padalec (foto: Borut Perπolja)

Igra senc (foto: Borut Perπolja)



pred nekaterimi drugimi dejavnostmi, ki so bolj na
ravni zabave, telovadbe ali preprosto atrakcije.

Gorniπtvo je dejavnost, ki potrebuje neokrnjeno
naravo... kako ohraniti gore Ëim bolj neokrnjene?
Kako ohraniti divjino?
Oh, vsekakor je bilo doslej urbanizacije gora, gradnje
æiËnic, visokogorskih hotelov in podobnega Ëez glavo
dovolj. Proti vsemu temu se je æe pojavil odpor. Po-
glejte na primer dejavnost organizacije MOUNTAIN
WILDERNESS! Mislim, da gre razvoj v smeri vse ve-
Ëje udobnosti obstojeËih æiËniπkih naprav, smuËar-
skih obmoËij in turistiËnih srediπË v gorah — ne pa v
smeri πiritve. Pravzaprav s tem ni niË narobe. Neka-
teri se paË æelijo udobno pripeljati in gledati lep raz-
gled. Prav. Toda za take ljudi je poskrbljeno æe na
mnogih krajih. Taka srediπËa pomagajo, da ta vrsta
ljudi ostane v bliæini cest, hotelov in æiËnic — kar je do-
bro. Zelo moËno pa UIAA nasprotuje nadaljnji urbani-
zaciji gora.

Posebno vpraπanje so vodniki — torej ljudje, ki vo-
dijo druge v gore. Prav gotovo je njihov odnos do
naravne in kulturne dediπËine gora zelo pomem-
ben — najmanj tako pomemben, kot njihovo tehni-
Ëno znanje o varnem gibanju v gorah. Kaj UIAA
lahko stori za to, da bi bili vodniki bolj seznanjeni

z naravovarstvenimi vsebinami, da bi bolj poznali
znaËilnosti in kulturo gorskih ljudstve in prebival-
cev gora?
Tu je pa treba loËiti dve vrsti vodnikov: poklicne in ti-
ste, ki delujejo po druπtvih. Razlike so namreË velike.
Na to, kako se izobraæujejo poklicni gorski vodniki, ki
imajo svoje mednarodno zdruæenje, UIAA pravzaprav
ne more vplivati. Popolnoma neodvisni so. ©tevilo
prostovoljnih vodnikov, ki delujejo po druπtvih, je
mnogo, mnogo veËje od πtevila poklicnih vodnikov —
zato so za vzgojo veËine obiskovalcev gora tudi mno-
go pomembnejπi. V mnogih dræavah po svetu deluje-
jo tisoËi prostovoljnih vodnikov, mentorjev in inπtruk-
torjev in ena temeljnih nalog gorniπkih nacionalnih or-
ganizacij in UIAA je, da te ljudi Ëim bolje usposobi in
izobrazi za njihovo delo. V programih njihovega izo-
braæevanja imajo varstvo naravne dediπËine in kultur-
ne dediπËine veliko vlogo.Vsebine in standardi tega
izobraæevanja so se doslej od deæele do deæele mo-
Ëno razlikovali. Toda æe tri leta pri UIAA deluje pose-
bna delovna skupina, ki oblikuje skupne standarde za
usposabljanje prostovoljnih vodnikov, mentorjev in
inπtruktorjev. Kakih 20 dræav æe uporablja programe
usposabljanja, ki so usklajeni s predlogi te delovne
skupine.In v teh programih ima znanje o trajnostnem
razvoju, o varovanju okolja, narave in kulture gora
izjemno pomembno mesto. 
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GORE SO VREDNOTA

LETO 2002 — MEDNARODNO LETO GORA
Borut Perπolja
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Pastirstvo je eno najstarejπih stalnih sonaravnih dejavnosti v gorah (foto: Borut Perπolja)



Organizacija zdruæenih narodov je na predlog Kirgi-
zistana razglasila leto 2002 za Mednarodno leto go-
ra, usklajevanje vseh aktivnosti pa je zaupala Orga-
nizaciji za prehrano in kmetijstvo (FAO). Glavni cilji
Mednarodnega leta gora so oblikovanje zavesti in
posredovanje znanja o gorskih ekosistemih, njihovi
dinamiki in delovanju, spoznavanje in ohranjanje bo-
gate kulturne in naravne dediπËine gorskih obmoËij,
opredelitev pomena gorskih naravnih virov za kako-
vostno æivljenje svetovnega prebivalstva danes in v
prihodnje ter vzpodbujanje njihovega aktivnega varo-
vanja in zaπËite. Splet vseh teh ciljev bi lahko ozna-
Ëili kot program trajnostnega razvoja gorskih obmo-
Ëij. Gre za razvoj, ki zadovoljuje potrebe ljudi, ne da
bi pri tem ogroæal vire, od katerih je odvisen razvoj
prihodnjih rodov. VeË informacij o Mednarodnem le-
tu gora najdete na spletni strani www.mounta-
ins2002.org.
Gorska obmoËja so pomemben vir pitne vode, obnov-
ljivih virov energije, rudnin, gozda in kmetijskih pridel-
kov. So del obËutljivega planetarnega ekosistema,
obmoËje neprecenljive bioloπke raznovrstnosti in osup-
ljivih prilagoditev na zahtevne razmere ter æivljenjski
prostor ogroæenih rastlinskih in æivalskih vrst. Gorska
obmoËja so bila skozi zgodovino zaznamovana s sla-
bo prometno prehodnostjo in obmejnostjo, saj po go-
rah pogosto potekajo jezikovne, kulturne, narod-
nostne in dræavne meje. Ta obmoËja so se ohranila

kot starodavna æariπËa bogate kulturne dediπËine do-
maËega prebivalstva. V zadnjih desetletjih so gorske
pokrajine postale turistiËno in rekreacijsko obmoËje,
ki ga vsako leto obiπËejo milijoni ljudi.
»e v Sloveniji primerjamo gorska obmoËja z ostalimi
pokrajinskimi tipi, izstopajo gore zaradi izoblikovano-
sti povrπja oziroma razËlenjenosti. Na kratke razdalje
se menjavajo globoko vrezane πiroke ledeniπke doli-
ne, utesnjene soteske in povirne grape, gozdnata str-
ma poboËja, uravnane kraπke planote in kraπki podi,
goli priostreni vrhovi s prepadnimi stenami, ledeniπke
krnice in slapovi, æive planine in zaraπËajoËe se koπe-
nice. Gorska obmoËja oznaËujejo tudi posebne po-
dnebne, vodne in rastne razmere. 

SESTAVINE GORSKE POKRAJINE

Gorsko podnebje je odvisno od nadmorske viπine,
ekspozicije, slemenitve, prevladujoËih vetrov in odda-
ljenosti od morja. Temperature se z nadmorsko viπi-
no zniæujejo (v povpreËju 0,65° C na 100 m), prav ta-
ko zraËni tlak, znaËilna so tudi velika dnevna tempe-
raturna nihanja. »ist in redkejπi zrak lahko vpije manj
sonËnega sevanja, velik del sevanja se tudi odbije od
svetle, zasneæene ali skalnate podlage. V gorah prev-
ladujejo orografske padavine, koliËina padavin nara-
πËa z nadmorsko viπino in se zmanjπuje od zahoda
proti vzhodu, bolj namoËene so privetrne strani. Stal-
ni spremljevalci gorskega vremena so poveËana

519

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

Slovenske pokrajine (avtor Drago Perko, Inπtitut za geografijo, Geografski inπtitut Antena Melika ZRC SAZU)



oblaËnost, pogosti in moËni vetrovi, megla ter sneæe-
nje. TipiËni so poboËni vetrovi in fen. 
Gorski vodotoki imajo hudourniπki znaËaj (nestalen
tok, ki ima izrazit strmec) in svojo erozijsko moË po-
kaæejo ob obilnih padavinah. Zaradi kraπkega proni-
canja imajo vode, ki se pojavljajo v vznoæju apnenËa-
stih masivov kot izdatni kraπki izviri, manjπo samoËi-
stilno sposobnost, kot jo imajo tekoËe povrπinske vo-
de. Ledeniπka jezera priËajo o nekdanji prisotnosti le-
denikov, pri nekaterih visokogorskih jezerih pa se æe
pojavljajo zaskrbljujoËi znaki onesnaæenosti. 
Prsti so razen v dnu dolin in kotlin slabo razvite, ske-
letne, vsebujejo malo organskih snovi, zato so slabo
rodovitne. Skupek naravnih danosti in prilagoditev
nanje se najbolje odrazi v izrazitih viπinskih rastlinskih
pasovih in gozdni meji. Rastlinske pasove od vznoæja
poboËij proti vrhovom sestavljajo gozdne, grmovne in
zeliπËne rastlinske zdruæbe. Na njihovo sestavo je
moËno vplival Ëlovek. Gozdna meja zaradi delovanja
naravnih in Ëloveπkih dejavnikov poteka med 1200 in
1800 m visoko, drevesna meja pa sega tudi do viπine
1950 m.
Izrazit proces razvoja gorskega povrπja je prepereva-
nje oziroma razpadanje kamnine. V ospredju so zmr-
zalno (zmrzovanje vode v razpokah), temperaturno
(raztezanje in krËenje kamnine zaradi temperaturnih
razlik) in korozijsko preperevanje (raztapljanje kamni-
ne). Na intenzivnost preperevanja poleg kamninske
zgradbe vplivajo predvsem koliËina in razporeditev
padavin, povpreËna letna temperatura in letno πtevilo
prehodov temperature nad in pod lediπËe. Zaradi in-
tenzivnih naravnih procesov so v gorskem svetu moæ-
ne πtevilne naravne nesreËe: potresi, zemeljski plazo-
vi, usadi, podori, sneæni plazovi, poplave, obilno sne-
æenje, suπa, æled, veter ter erozija. Med civilizacijski-
mi nesreËami izstopajo gozdni poæari, ki so k sreËi
redki, ter nesreËe, povezane z dejavnostmi ljudi v go-
rah (gorske nesreËe).
Od gorskih obmoËij je odvisna polovica Ëloveπtva, saj
v njih æivi pribliæno 10 % svetovnega prebivalstva,
okrog 40 % pa jih æivi v niæje leæeËih poreËjih. Prebi-
valstvo gorskih pokrajin je veËinoma revno, slabo izo-
braæeno, æivi v slabih higienskih razmerah ob pomanj-
kljivi zdravstveni oskrbi, preæivlja se s samooskrbnim
poljedelstvom in gozdom. Zaradi velikih prebivalstve-
nih in gospodarskih pritiskov prihaja na velikih povrπi-
nah, od Andov do Himalaje ter od Urala do Jezerske-
ga viπavja, do zaskrbljujoËih sprememb gorskih po-
krajin in njihovih sestavin. UniËevanje gozda, preko-
merna paπa in erozija, ki jo sproæa obdelovanje za
poljedelstvo manj primernih povrπin, zemeljski plazo-
vi, globalno onesnaæevanje (na primer onesnaæeva-
nje zraka iz veË sto kilometrov oddaljenih industrijskih
obmoËij) ter nagle izgube habitatov in genske razno-
vrstnosti so degradacijski procesi, ki ogroæajo nosilno
sposobnost gorskih obmoËij. Tudi turizem in rekreaci-
ja s svojim nepremiπljenim razvojem marsikje po sve-

tu ogroæata prav tiste danosti, ki jima omogoËajo ob-
stoj. »eprav so bila gorska obmoËja v preteklosti pr-
va deleæna zakonskih zaπËit (narodni parki), pa to za
njihov nadaljnji obstoj ne zadoπËa veË. 

ALPSKI SVET

Alpski svet, ki ga v Sloveniji Ëlenimo na alpska viso-
kogorja, alpska hribovja in alpske ravnine, obsega
42 % povrπine Slovenije (8541 km2). Nad 500 m leæi
35 % slovenskega povrπja (na Zemlji je takπnega
48 % povrπja), nad 1000 m pa 11 % povrπin (na Zem-
lji je takπnega 27 % povrπja, 11 % nad 2000 m, 5 %
nad 3000 m, 2 % nad 4000 m). Na tem obmoËju æivi
v 2218 naseljih (37 % vseh naselij v Sloveniji) kar
924.174 prebivalcev (47 % vsega prebivalstva Slove-
nije). Zelo visok je deleæ gozda — 64,8 %.
Alpska visokogorja so Julijske Alpe, Kamniπko-Sa-
vinjske Alpe, zahodne in vzhodne Karavanke. Prvi
dve gorski skupini sta mogoËni in razËlenjeni z globo-
kimi ledeniπko preoblikovanimi dolinami. Na obrobjih
leæijo izrazite zakrasele in gozdnate planote Pokljuka,
Meæakla, Jelovica, Velika planina, Dleskovπka plano-
ta, Golte, Menina in Dobrovlje, bolj v osrËju pa so nad
gozdno mejo tudi zakrasele uravnave, navadno ime-
novane podi. Karavanke so izrazito podolgovato go-
rovje, visokogorsko le v skrajnem vrπnem delu, ki se
proti vzhodu nadaljuje v sredogorje.
Alpska hribovja so Cerkljansko, ©kofjeloπko, Polho-
grajsko in Rovtarsko hribovje v zahodnem delu alps-
kega sveta, obseæno Posavsko hribovje v osrednjem
in vzhodnem delu ter Velenjsko in Konjiπko hribovje s
Paπkim Kozjakom, Stenico in Konjiπko goro na seve-
rovzhodu. ©e bolj na severovzhodu so Pohorje, Stroj-
na in Kozjak, juæni odrastki Centralnih Alp, kamor so520
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Degradacija okolja — Sestriere (foto: Miha Pavπek)



zarezane globoke Dravska, Mislinjska in Meæiπka do-
lina. Bolj griËevnato je Loæniπko in Hudinjsko griËevje.
Alpski ravnini sta Savinjska ravan, dno Celjske kotli-
ne, razËlenjeno z reËnimi terasami, in bolj pestra Sav-
ska ravan na dnu Ljubljanske kotline, ki jo sestavljajo
griËevja (Dobrave, Tunjiπko griËevje) in hribovja
(πmarnogorsko-raπiπki osamelci, Blejski kot), pre-
dvsem pa ravnine z reËnimi nanosi, oblikovanimi v te-
rase (Deæela, Kranjsko-, Sorπko in Ljubljansko polje,
Kamniπkobistriπka ravan). Manjπe kotline so razprπe-
ne tudi drugod po visokogorju (Bovπka kotlina, Bo-
hinj) in sredogorju (Velenjska, Slovenjgraπka, Mozir-
ska, Litijska, Æirovska in Tolminska kotlina).
V Sloveniji so v povezavi s podnebnimi prvinami odlo-
Ëilni omejitveni dejavniki razmestitve poselitve in gos-
podarjenja z gorskim prostorom nadmorska viπina,
naklon (povpreËni naklon alpskega sveta je 18,4°, v
alpskih visokogorjih pa celo 24,6°) in ekspozicija po-
vrπja. Najstarejπe sledi Ëloveka v paleolitskih posto-
jankah (Divje babe, PotoËka zijalka), ki segajo veË kot
80.000 let nazaj, dokazujejo, da so bile gore æe od
nekdaj bivaliπËe ljudi. »lovek se je na teæavne narav-
ne razmere dobro prilagodil: poselil je ravna dna πir-
πih dolin in kotlin ter prisojne poboËne police. Ob sta-
rih naselitvenih jedrih na ravninah je viπinska koloni-
zacija med 13. in 15. stoletjem omogoËila razvoj sa-
motnih kmetij in zaselkov. ©tevilo naselij je v tem Ëa-
su doseglo, ponekod pa celo preseglo πtevilo danaπ-
njih naselij. Danes je poselitev znotraj gorskih obmo-
Ëij zgoπËena predvsem na ravninah in v veËjih nase-
ljih po dolinah, kjer πtevilo prebivalstva stalno naraπ-
Ëa, viπje leæeËa in prometno odmaknjena obmoËja sa-
motnih kmetij in zaselkov pa se praznijo. V teh ob-
moËjih se prebivalstvo stara, spreminja pa se tudi kul-
turna pokrajina, ki se lahko ohranja le s stalno kmetij-
sko rabo, ki upoπteva krajevne geografske znaËilnosti
in nosilno sposobnost okolja. 
Gospodarska funkcija slovenskega visokogorskega
prostora se je moËno spremenila: sprva je bil Ëlovek
odvisen predvsem od kmetovanja (obdræala se je æi-
vinoreja, ki je bila nekdaj v planπarski razliËici nepo-
greπljiv del kratkih poletij). ©ele v srednjem veku je
postalo pomembno tudi izkoriπËanje gozda, postopo-
ma je naraπËala vloga trgovine in obrti. Srednjeveπko
fuæinarstvo je ponekod omogoËilo razvoj industrije. V
zadnjih desetletjih je kmetijska raba tal moËno upa-
dla, izrazita sta procesa propadanja kulturne pokraji-
ne in zaraπËanja. 

PLANINSTVO TEMELJI NA DOÆIVLJANJU

Tudi Svetovna turistiËna organizacija se je Mednaro-
dnemu letu gora pridruæila tako, da je leto 2002 raz-
glasila za Mednarodno leto ekoloπkega turizma. Gre
za turizem, ki temelji na naravnih vrednotah in ne po-
sega agresivno v naravo, hkrati pa zagotavlja doho-
dek predvsem domaËemu prebivalstvu. Rekreacija, ki
jo tak turizem vkljuËuje, ohranja naravne vire in Ëlove-

ka duhovno povezuje z naravo. Slovenija s svojo po-
krajino ponuja moænost za najrazliËnejπa doæivetja v
naravi, zato so naravne danosti Slovenije eden glav-
nih dejavnikov kakovosti v turizmu in tudi njegov ome-
jitveni dejavnik. 
Tudi v planinskih organizacijah je pobuda Organizaci-
je zdruæenih narodov naletela na ugoden odmev. Me-
dnarodna zveza planinskih organizacij (UIAA) je akci-
jo sprejela za svojo, saj se zaveda, da lahko veË kot
dva in pol milijona Ëlanov planinskih organizacij z
vseh celin pomembno prispeva k uresniËevanju za-
stavljenih ciljev. Planinstvo, ki vkljuËuje alpinizem,
turno smuËanje, πportno plezanje, koËe in pota, gor-
sko vodniπtvo, odprave in gorsko reπevanje, je opre-
deljeno kot splet rekreacijskih, πportnih, kulturnih,
znanstvenih in gospodarskih dejavnosti, povezanih s
spoznavanjem, raziskovanjem in doæivljanjem gorske
narave. Planinstvo kot πportna in rekreacijska dejav-
nost, ki temelji na doæivljanju narave kot posebne vre-
dnote, ima neprecenljiv pomen za ohranjanje kultur-
nega in etiËnega odnosa ljudi do narave in je marsi-
kje v svetu eden od temeljev okoljevarstvenega giba-
nja. Poleg tega krepi zdravje in izboljπuje poËutje lju-
di ter vzpostavlja obËutek odgovornosti za druæbo.
Planinstvo lahko bistveno prispeva k trajnostnemu ra-
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zvoju gorskih obmoËij, saj je za prebivalce gora po-
memben dejavnik gospodarskega razvoja. Osnovna
zamisel vsega delovanja planinskih zvez v okviru Me-
dnarodnega leta gora naj bi bila vsebovana v geslu:
planinstvo v gorah ne predstavlja teæav, paË pa njiho-
vo reπitev. 
Planinska zveza Slovenije je z veË kot 74.000 Ëlani in
231 planinskimi druπtvi ena najmnoæiËnejπih in naj-
starejπih civilnodruæbenih organizacij v Sloveniji. Z ra-
zvejanim sistemom usposabljanj vseh starostnih sku-
pin Ëlanstva in ob pozitivni dediπËini preteklega delo-

Davne sledi Ëloveka v gorah — Velika planina (foto: Borut
Perπolja)



vanja, ki ga povzema »astni kodeks slovenskih pla-
nincev, ima Planinska zveza Slovenije veliko moæno-
sti za okoljsko vzgojo. Zavedamo se, da so se v po-
vezavi s planinstvom v gorah zaËeli pojavljati nekate-
ri ekoloπki problemi, na primer onesnaæevanje voda,
ravnanje z odpadki, hrup, promet v alpskih dolinah in
na prelazih ... Zato æe dobro desetletje izvajamo ukre-
pe za izboljπanje stanja, kot so zmanjπanje porabe
vode (odprava pranja posteljnine v planinskih koËah),
uporaba razgradljivih Ëistilnih sredstev, uvajanje su-
hih straniπË in gradnja bioloπkih Ëistilnih naprav, raba
obnovljive energije sonca in vetra, razvrπËanje od-
padkov in njihov prenos v dolino ter vzpodbujanje
prevoza z æeleznico. Rezultati so vzpodbudni, z na-
daljnjim naËrtovanjem in izvajanjem takπne planinske
politike, ki naj bi skrbela za Ëim manjπe in Ëim bolj
uravnoteæene posege v gore ter hkrati za Ëim bolj ko-

rektno sodelovanje s prebivalci gora, se tudi Planin-
ska zveza Slovenije pridruæuje uresniËevanju ciljev
Mednarodnega leta gora.
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Listina UIAA 
(UIAA Summit charter)

ob proslavljanju Mednarodnega leta gora 2002

UIAA, Union Internationale des Associations d’ Alpinisme, ki je Svetovna zveza planinskih in alpinistiËnih
zdruæenj, pozdravlja Mednarodno leto gora 2002 v upanju, da
— vlade in dræavne ustanove, Organizacija zdruæenih narodov in druge mednarodne agencije in prostovolj-

na zdruæenja priznajo pomen gora in skupnosti njihovih prebivalcev povsod po svetu in da
— bodo usmerjale svojo politiko tako, da jih bodo spodbujale in ohranjale.
UIAA skupaj s svojimi 90 Ëlanicami, ki zdruæujejo prek 2,5 milijona planincev, alpinistov, plezalcev in poho-
dnikov izraæa svojo privræenost zamisli Mednarodnega leta gora, pa tudi podobnim pobudam, izhajajoË iz
naslednjih osnov:
— vsi ljudje naj bi imeli pravico uæivati naravno okolje, v njem posebno gore in stene, s pravico odgovorne-

ga dostopa;
— planinstvo, plezanje in odpravarstvo so, Ëe jih izvajamo odgovorno, povsem skladni z ohranjanjem in traj-

nim vzdæevanjem naravnega okolja;
— te dejavnosti prispevajo k razvoju Ëlovekovega duha in prizadevanj, saj so prispevek k svobodi posame-

znika s svojimi pomembnimi Ëloveπkimi in druæbenimi vrednostami;
— te dejavnosti so lahko pomemben gospodarski vir za skupnosti v gorah.
Glede na svoje dolgoletne izkuπnje z gorami UIAA zaupa v poslanstvo Mednarodnega leta gora, ker upoπ-
teva z gorami povezana razvojna, okoljska, zdravstvena, varnostna in izobraæevalna vpraπanja.
Vse Ëlanice UIAA skupaj iπËejo stike in pomoË vlad, ustanov, agencij, turistiËnih organizacij in prostovolj-
nih zdruæenj, da bi skupaj spodbujali zavest o pravici do svobodnega dostopa, ki je nujna za dejavnosti pla-
ninstva, alpinizma, plezanja, odpravarstva in trekinga v povezavi z:
— zaπËito divjih in naravnih znaËilnosti gorskega povrπja in sten, zavedajoË se njihovega okoljskega pome-

na in obËutljivosti;
— osebno odgovornostjo posameznika, ki se dræi pravil dobrega obnaπanja in s programi, ki spodbujajo

okoljsko zavest, odliËnost, varnost in vzgojo mladine;
— rastjo trajnostno sprejemljivega gorskega turizma, spoπtujoË tudi stroπke za storitve in naprave, ki so smi-

selne in poπtene;
— gospodarskimi in denarnimi koristmi za lokalne skupnosti, s spodbujanjem sodelovanja, na primer tudi

pri izobraæevanju in izgradnji trajnostno razvojno sprejemljivih naprav;
— upoπtevanjem, da lastnik zemljiπËa ni odgovoren za nesreËe ali πkode, ki se tam zgodijo zaradi naravnih

nevarnosti, ki so na njegovi lastnini;
— potrebnim premislekom, da bi prilagodili javno politiko dostopa do zemljiπË, naravovarstvena prizadeva-

nja, davËno politiko, oprostitve davkov in nadomestila, kjer se to nanaπa na gore, tako da bi bilo to pra-
viËno in koristno za druæbo.

UIAA si bo prizadevala uresniËiti te predloge z resniËnim sodelovanjem.

Pitna voda je kapital novega tisoËletja (foto: Borut Perπolja)
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POGLAVITNI DOGODKI MEDNARODNEGA LETA GORA 2002 NA SVETOVNI RAVNI

oktober 2001 Mednarodni simpozij o gorah, Interlaken, ©vica
11. december 2001 Razglasitev zaËetka Svetovnega leta gora, v okviru zasedanja generalne 

skupπËine OZN, New York
6. —10. maj 2002 Interaktivna medijska mednarodna konferenca, ki bo potekala istoËasno iz mest

ob najviπjih gorah sveta: 
Mount Everest, Nepal
Aconcagua, Argentina
Mount McKinley, USA
Kilimandæaro, Tanzanija
Mt. Vinson, Antarktika
Mt. Blanc, Italija
Mont Cook, Nova Zelandija

28. —31. maj 2002 Mednarodna konferenca æensk z gorskih obmoËij, Katmandu, Nepal
5. —7. junij 2002 Druga mednarodna konferenca o gorskih ekosistemih, Huaraz, Peru
2. —11. september 2002 Svetovna konferenca o trajnostnem razvoju (≈Rio + 10√), Johannesburg, 

Juænoafriπka republika
20. —24. september 2002 Druga svetovna konferenca o prebivalstvu gorskih obmoËij, Quito, Ekvador
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NA VRH, KI GA JE PO©KODOVALA STRELA

ZUC DEL BÔR — GORA Z UPOGNJENIM KRIÆEM

Marjeta ©trukelj

Vrhovi prijateljstva so skrbno izbrani privlaËni cilji v
treh sosednjih deæelah, Sloveniji, Furlaniji — Julijski
krajini in Koroπki. Ideja presega ≈omejenost√, s kate-
ro se sreËujemo na vsakem koraku. Osvojila me je.
»eprav æigov ne zbiram, sledim pokrajinam, goram in
ljudem, tako usodno povezanim in v zgodovini nema-
lokrat tako grdo sprtim. 
Napovedanega izleta v juliju na 2195 m visoki Zuc del
Bôr v planinskem koledarËku za leto 2001 sem se πe
posebej razveselila, saj naj bi to pomenilo, da je pot
na vrh popravljena in bom lahko dokonËala zaËeto
≈delo√. Æe pozimi sem klicala vodjo tega izleta in mu
opisala, da je bila leta 1997 pot na vrh zaradi skalne-
ga podora poπkodovana tako moËno, da nisem priπla
Ëez in ga prosim, naj mi pove, ali je zdaj popravljena.
Pot je v redu, on niË ne ve o tem, da bi ne bilo moæno
na vrh. NiË o tem, da bo preveril, naj se morda ogla-
sim kasneje ali kaj podobnega.
In sva konec avgusta s prijateljico Albino znova kre-
nili, tokrat mimo Tablje (Pontebbe) po avtocesti sko-
raj do Tolmezza, nato nazaj v Moggio. Iz Pradisa sva
se dvignili po sprva asfaltirani, nato pa πe kar dobro
vzdræevani makadamski cesti do odprte zapornice
na viπino dobrih 1000 m. Naprej ni imelo smisla, ker
markirana pot do bivaka Bianchi tod krene desno. Æe
doma me je obπla misel, da tik pod bivakom morda
letos zaradi suπe ne bo tekla voda. Teæko otovorjeni
se znajdeva pri kristalnem tolmunu, malo naprej pa

æivahen potoËek porodi dvom o smiselnosti mokrih
zalog na hrbtih. Izlijeva skoraj polovico, minimalno
potrebno koliËino pa poËasi zibajoË odneseva po
udobni mulatjeri, sprva v hladni senci in nato prek
sonËnega peËevja do izvira v bujnem zelenju pod bi-
vakom. Bujno zelenje πe ne pomeni, da bi se Ëlovek
lahko odæejal. MoËno algasta plastenka, polna vode
sumljive kakovosti, in mlakuæa pod njo sta bili kaj kla-
vrna podoba. Iz cevi je tu in tam pripolzelo. Podsta-
viva novo plastenko, kapljice so vendarle nekaj obe-
tale ...

RAZO»ARANJE V BIVAKU

Ne morem verjeti, na vratih bivaka naju pozdravi na-
pis, moËno podoben tistemu izpred πtirih let: ≈Atten-
zione! Il tratto sommitale del Zuc del Bôr e’ inagibile√.
Namesto prevoda je vpisna knjiga govorila sama za-
se... Bilo mi je hudo zaradi Albine, æe drugiË sem jo
zapeljala. Morala bi poklicati πe enkrat in vpraπati,
kakπna je bila pot. ≈Zdaj sva tukaj, lepo je in jutri bo
lep dan√, je tolaæila mojo slabo vest.
Res, sanjski svet je tukaj, se umirim in spomnim, da
je tudi Mala Ponca ≈hotela√ πele tretjiË. Z veliko zapi-
sana je ostala v mojem srcu. Na bliænjem Chiavalisu
sva æe bili, zato se predajava razgledom na Amaria-
no, Sernio in Grauzario, od povsod prepoznavni Co-
glians v daljavi mi je zbujal spomine. Krogla je tonila
skozi oblak na zahodu, æival se je do sitega napasla
pod steno na razkoπnem paπniku, ki oËitno ni trpel
pomanjkanja vode. Saj tudi nama ni bilo hudega, zju-
traj jo Albina od izvira primaha z litrom kapljic za ka-
vo in πe juho popoldne.
Sveæe jutro po vetrovni noËi je bilo presenetljivo mir-
no, nahrbtnika pa bistveno prijaznejπa kot vËeraj. Na
grebenu naju poboæa sonce, nenehno se ustavljava
in uæivava v prepoznavanju oddaljenih zasneæenih
severnjakov. Tu in tam pot zapusti greben, a se zve-
sto vraËa. Pokaæe se vrπni stolp v vsej veliËini. Globo-
ko in strmo padajo stene h koreninam. Nekaj Ëudno
oblikovanega zaznam na vrhu. Saj ni mogoËe, da bi
bil kriæ prelomljen, z neba se vendar ne ruπijo skale?
Prelepa razgledna pot se na vzhodni strani spremeni
v zoprno gruπËnato grapo. V majhni votlini naju poz-
dravi skrinjica z vpisno knjigo in æigom. No, konec je.
Se pravi, poti res niso popravili in cilj za Zuc del Bôr
je zdaj 100 m pod vrhom. Sklenem, da grem vseeno
pogledat, kje sem takrat ≈cviknila√. Albina gre za me-
noj. Ker ne bova πli na vrh, nahrbtnike (z vrvicami,
vponkami, prvo pomoËjo ipd.) pustiva tam. Fotoapa-
rat vzamem kar v roko. Zaradi nepremiπljenosti mi je
bil v napoto æe pri preËenju ob verigah do sedelca524
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Mt. Pisimoni (foto: Andrej Stritar)



pod stolpom. Kako se lahko toliko stara tako neumno
obnaπam? 

ODRE©ILNA VRV V PREVISU

Zdajci ugledam, da nekaj sivega visi Ëez rumeni, kru-
πljivi odlom ... Odtrgana vrv z vozlom na koncu me
zvabi prav tja, kjer sva pred πtirimi leti poskuπali Ëez,
a sem zruπila πe tisti rogelj, ki je obetal pomoË pri
vzponu. K sreËi nisem zgrmela z njim, le grdo mi je
oplazil koleno. Z neznanskim truπËem in vonjem po
æveplu je bil tako neslavno konËan moj prvi poskus,
Albina je velikoduπno odstopila vrsto πtirim Italijanom,
da bi nadaljevali delo v kamnolomu. Tudi oni so odne-
hali.
Odloæim fotoaparat in previdno pocukam za konec vr-
vi, potegnem enkrat, dvakrat, potegnem tretjiË ... Ne
vidim, kam je pritrjena vrv viπje na desni in kako za-
nesljiva je. Ne vidim, kako zahtevno je nadaljevanje...
Toda neki hudiËek v meni kar zbada in ne odneha.
ZakliËem Albini, da bom skrajno previdna, niË takega
ne bom poskusila, kar ne bo varno. Spomnim se Ze-
leniπkih πpic pred desetimi dnevi, kako sva vlekla tisto
vrv Ëez ves gruπË in zelenjavo, moËno bi mi odleglo,
Ëe bi zdaj Tone zaklical: ≈Pridi, varujem!√. Jaz pa v
tem hipu πe robca nimam seboj, kaj πele, da bi mi bi-
lo blizu bogastvo iz nahrbtnika. Pameti se zares ne
da pridelati.
≈Meta, lahka, lahka, ne dihat...√, govoreË sebi neæno
potegnem za vrv in se previdno splazim do klina, na
katerega je pritrjena. Vrvi ni veË, πe preËim v desno,
nato dva stopniËasta skoka z dobrimi oprimki proti le-
vi in pozdravi me upognjeni kriæ. Strela? Pravih 90
stopinj! Poπkodovan je tudi kip, glava Marije na ko-
vinskem podstavku. ZaËutim mogoËno silo Narave,
kljub æareËemu soncu zaznam kurjo polt in lahen
dreget. Vpisna knjiga pove, da je konec maja letos
prvi stal na vrhu JeseniËan, vse skupaj za njim pa bi
zlahka preπtela na prste. Ponos sta zatrla strah in
sram pred lastno neumno goloto (≈glava brez..., hr-
bet brez...√).

Ni bilo Ëasa za razgledovanje, Albinine muke Ëakanja
moram skrajπati na minimum. Tik pod vrhom na desni
najdem na novem klinu viseË polmetrski konec taiste
sive vrvi. Tako torej. Vrv je bila oËitno napeta vse do
vrha, pa narava znova in znova spreminja ≈opis√. To
pomeni, da boste vi, ki pridete za menoj, naπli druga-
Ëno podobo, morda bo med tem kdo znova zavaroval
pot in se boste Ëudili mojim strahovom, za vsak pri-
mer se gore lotite pravilno opremljeni in dovolj previ-
dno. Najboljπi kos opreme bo prava informacija o tre-
nutnem stanju poti! Saj ste zdaj æe uganili, zakaj vam
piπem? Zapeljevanju v ta Ëudoviti koπËek stvaritve
dodajam æeljo, da se vrnete v enem kosu! 

VRO» SESTOP

Sestopili sva, tako kot zadnjiË, po grapi in ob njej.
Markacije vodijo zanesljivo, malo previdnosti ne πko-
di. Pravi vroËinski udar sva doæiveli med ruπevjem pri
ponovnem vzponu na sedlo Fonderis. DaleË je Ëepe-
la rdeËa konzerva v ruπju, treba je bilo spet dol in gor.
Pot je ponekod precej poπkodovana, jeklenice tudi,
posebno hude izpostavljenosti pa vendar ni.
»akala naju je najboljπa voda na svetu, πele zdaj mi
pove, da jo je natoËila oni dan pri »eπki koËi. Ljubo
doma, kdor ... ÆgoËa krogla je opravila z menoj, v hla-
dno zavetje bivaka se prav kmalu zavleËe πe Albina,
le kuhalnik je brnel zunaj. Po kosilu sva pospravili in
pometli kot se za gospodinje spodobi, pri izviru pobra-
li grdo staro plastenko in pustili novo za tiste, ki pri-
hajajo. 
Zajame me znani obËutek poslavljanja, ko s pogle-
dom πe zadnjiË obkroæam sonËno kraljestvo in ne do-
volim dolini, da me prezgodaj posrka vase. Iz zelenja
zapeljivo rdeËe jerebike napovedujejo jesen in skrito
zlato macesnov se bo razlilo, da bo slikarju teklo raz
stojalo na tla.
Pri potoku sedeva, iz gozda nama nasproti prihaja
nova zgodba, zgodba o izgubljeni dolini Aupe. Konec
dober, vse dobro. Nikoli brez zemljevida na pot in na-
svidenje na Koroπkih vrhovih prijateljstva.
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Skupina Zuc del Bôra, Karnijske Alpe
Poloæaj: Jugozahodno od Pontebbe med dolino Aupa na zahodu in dolino Bele na vzhodu.
Glavni vrhovi:
— Zuc del Bôr (izg. »uk del Bor), 2195 m, njegov izraziti vrπni rogelj je dobro viden z Montaæa in seveda

iz bliænjih dolin in z vrhov.
— M. Chiavals, 2098 m, severni Zucov sosed. Visok, izrazit in razgleden.
— Crete di Gleris, veË slikovitih skalnih rogljev juæno nad dolino Gleris.
— M. Pisimoni, 1880 m, imenitni razglednik juæno od Zuca.
ZavetiπËe: Edino zavetiπËe v skupini je bivak Bianchi, 1712 m, na nekdanji planini Chiavals, juæno pod isto-
imenskim vrhom. (Rif. Vualt na koncu ceste nad Pradisom je manj pomembna.)
IzhodiπËa:
— Konec ceste v dolini Alba, ki je speljana iz kraja Pradis v dolini Aupa. Na viπini okoli 1060 m je parkiri-

πËe in prepoved nadaljnje voænje. Pradis je oddaljen le nekaj kilometrov od veËjega kraja Moggio Udine-
se v dolini Bele. Do tja se pripeljemo iz osrednje Slovenije mimo Trbiæa (Iz Ljubljane okoli 150 km oz.
dve uri in pol voænje), iz juæne Slovenije pa mimo Vidma (Udin).
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— Zatrep doline Glèris, 1100 m, na severu, kamor pridemo po asfaltirani cesti, odprti za promet med juni-
jem in oktobrom, iz kraja Frattis na cesti med Pontebbo in dolino Aupa. Dolina je izredno slikovita zara-
di πtevilnih rogljev Crete di Gleris nad njo.

— ZaËetek markiranih poti pa je tudi v dolini Bele blizu Kluæ (Chiusaforte), v Roveredu in Ovedassu.
PriporoËljive ture:
— Na Zuc del Bôr: Od parkiriπËa v dolini Alba po poti πt. 450 in 428 v dveh urah do bivaka Bianchi. Od tam

po zelo razglednem in izpostavljenem travnatem grebenu do Zucove vrπne gmote πe dve uri. Pot je spe-
ljana okoli nje na juæno stran. Oktobra 2001 πe vedno ni bila popravljena (celo vrvi, o kateri govori Ëla-
nek, ni veË), zato vzpon na vrh ni moæen. Sestop po poti na πkrbino Fonderis in nazaj do bivaka. Zah-
tevno do zelo zahtevno.

— Na Chiavals: Iz doline Gleris po poti 429 Ëez Forcella alta Ponte di Muro na slikovita vzhodna poboËja
in prek njih na sedlo 1869 m v glavnem grebenu tik nad bivakom, skupaj tri ure. S sedla slabo uro se-
verno na razgledni vrh, sestop na zahodno stran pod roglje Gleris. S Forcella della Pecora po poti 430
nazaj v dolino Gleris. Na veËino rogljev se je moæno povzpeti po bolj ali manj zahtevnih oznaËenih po-
teh. VeËjih teæav ni, le na nekaj mestih je treba biti previden zaradi nevarnosti zdrsa.

— Na M. Pisimoni: Dolg in strm, vendar zelo slikovit vzpon iz kraja Ovedasso v dolini Bele po poti Via al-
ta C.A.I. Moggio (πt. 423), 4 ure. Z vrha naprej po severnem grebenu in po poti 450 nazaj v dolino v Ro-
veredo. ©e lepπe, vendar vsaj 3 ure daljπe je nadaljevanje po poti Via alta Ëez M. Crostis, 1894 m, na
Forcella Fonderis, z nje desno po poti 425 (ponekod teæko prehodno ruπevje) v izredno slikovito dolino
Simon ter visoko nad njo (pot 424) v Roveredo. TehniËno nezahtevno, vendar izredno naporno.

Literatura: Rino Gaberscik: Guida escursionistica alle Alpi Carniche, samozaloæba, Genova, 1997
Zemljevid: Tabacco 018: Alpi Carniche orientali Canal del Ferro. 1:25.000.

Andrej Stritar

Zuc del Bôr z juga (foto: Andrej Stritar)



Skupina Zuc del Bor, Karnijske Alpe
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MT. KINABALU, BORNEO, 4095,2 M

VZPON NA NAJVI©JI VRH JUGOVZHODNE AZIJE

Tilen Jenko

Le redkim izbrancem je dan pogled iz Kotta Kinabalu-
ja, glavnega mesta malezijskega dela Bornea, na mo-
goËni gorski masiv Kinabalu. Oblaki in megla namreË
vsakodnevno in skoraj ves Ëas zakrivajo pogled na to
veliko skalno gmoto, toda ko se prikaæe izza oblakov,
je pogled nanjo res veliËasten. Kot nekakπna krona iz
granita se dviga visoko v nebo in ne kaæe, da bi jo bilo
enostavno osvojiti. Toda v resnici je povsem drugaËe.
Ko smo se iz Kuala Lumpurja, glavnega mesta Male-
zije, dvignili v zgodnjih jutranjih urah z letalom v nebo,
je bil πe mrak, toda æe po dveh urah smo pristali v
sonËnem Kotta Kinabaluju ali KK-ju, kot ga ljubkoval-
no imenujejo domaËini. Avtonomna pokrajina Sabah
z glavnim mestom KK je prava atrakcija JV Azije in
velja za enega najbolj mondenih delov tistega dela
sveta. Poleg Mt. Kinabaluja je Sabah znan πe po
enem izmed treh na svetu πe preostalih rehabilitacij-
skih centrov za orangutane, Sepiloku, ter treh prekra-
snih koralnih otokih na jugovzhodu, kjer je eden naj-
bolj znanih otok Sipadan. Velja za enega najlepπih
otokov za potapljanje na svetu.

NARODNI PARK

Na priporoËilo smo v pisarni narodnega parka Mt. Ki-
nabalu v KK-ju rezervirali vsa potrebna prenoËiπËa na
gori ter se naslednji dan z avtobusom odpeljali proti se-
veru do 85 km oddaljenega narodnega parka Kinaba-
lu. Tam nas je za dobrodoπlico pozdravilo oblaËno in
megleno vreme. Vhod v narodni park leæi na nadmor-
ski viπini 1600 m in je pravi raj v primerjavi s KK-jem,
kjer dnevna temperatura zlahka doseæe 35 stopinj C. 
ZveËer smo v glavni pisarni narodnega parka uredili
vse potrebno za vzpon. Naslednje jutro ob πestih zju-
traj je pred glavno pisarno parka posedalo okrog 30
ljudi in vsaj toliko gorskih vodnikov -domaËinov, ki so

Ëakali, da dobijo tisti dan delo. Naπa skupina je πtela
4 planince in vodnika.
Okrog osmih smo se z avtobusom odpeljali po asfal-
tirani cesti do 5 km oddaljenih vhodnih vrat, imenova-
nih Timpohon gate, ki leæijo 1866 m visoko. Od tu se
vzpon na goro pravzaprav zaËne. Normalni poti na
vrh pravijo Pot skozi Timpohonska vrata. 
Okoli pol devetih smo se v oblaËnem, niË kaj lepem
vremenu podali na pot. Po prvih tridesetih minutah
hudega tempa smo priπli v pas oblakov, preËkali pa
smo æe prvo poËivaliπËe s prekrasno urejenimi strani-
πËi in tekoËo pitno vodo iz pipe. 
Celotna pot do vrha je dolga 8,72 km s skupno viπin-
sko razliko 2250 m. Na vsakem kilometru so kilome-
trske oznake, kajti Mt. Kinabalu je vsako leto jeseni
prizoriπËe najteæjega gorskega teka na svetu s sku-
pno dolæino 21,5 km vzpona in spusta. ©tart je na vi-
πini 1866 m, torej v Timpohon gate, cilj pa pri glavni
pisarni parka na viπini 1600 m. Za celotno progo je
Ëas najhitrejπega doslej skoraj neverjeten, 2 uri in 45
minut, za pot navzgor dobra ura in pol. Zato nas ure-
jenost poti in okolja ne sme presenetiti. Pot je bila v
glavnem zelo lepo tlakovana, veliko je bilo stopnic,
zrak pa je z viπino postajal Ëedalje bolj sveæ. ZaËetna
sopara je poËasi izginila, toda sonca ni in ni bilo sko-
zi temne oblake. Po uri in pol sem prispel do viπine
2650 m. Po enournem Ëakanju na soplezalce in poËit-
ku smo se odpravili naprej proti prenoËiπËu. 
Ob poti smo opazili posebno rastlino z imenom ≈pitcher
plant√, ki raste le v tem delu sveta. Za njo je znaËilen
rdeË cvet v obliki zvona, s katerim privablja insekte, ki
se nato v njenem notranjem delu prilepijo na lepljive
stene ter jih nato rastlina poje. Je namreË mesojeda. 
Na okrog 2900 m smo hodili takorekoË skozi sredino
oblaka, tako da je bilo zaradi vlaænosti vse mokro.
Zrak pa je vse bolj diπal po tisti znani gorski klimi, ki
jo imam tako rad. Tudi veter je zaËel pihati. Okrog nas
so vso pot cveteli rododendroni, ki jih na gori uspeva
26 vrst in rastejo vse do viπine 3400 m. Tudi orhideje
so zastopane v ogromnem πtevilu, kar 1000 vrst jih
raste πe viπje od rododendronov.

NASELJE NA GORI

Po treh urah in pol smo priπli do glavne postaje za pre-
noËevanje na gori Laban Rata, 3272 m visoko. Pot do
tu je bila prav tako odliËno urejena, stopniËasta, utrje-
na, skratka, prava mala hribovska avtocesta. Zaradi
zgodnje ure smo se odloËili, da bomo prespali na naj-
viπji moæni toËki gore, v planinski koËi Sayat Sayat,
3668 m visoko. VodiË in Ëetrti Ëlan naπe ekipe sta se
odloËila, da bosta prenoËila v naselju Laban Rata, ki ga528
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sestavljata dve koËi s skupno 150 leæiπËi. Tu sta imela
namreË tudi rezervacijo, mi pa smo v Kotta Kinabaluju
rezervirali po tri postelje za oba viπinska kompleksa.
Do koËe Sayat Sayat smo hodili 45 minut, najprej po
nekakπnih lestvah mimo skalnega skoka na desni
strani, na levi strani pa je bil 500-metrski prepad, na-
to pa smo na viπini 3400 m dosegli skalnat greben z
okrog 30 stopinj naklona. KoËo Sayat Sayat smo za-
gledali na skalni polici, nad njo pa se je dvigal eden
od vrhov Mt. Kinabaluja, vrh z imenom Oslovska uπe-
sa, proti levi pa vrh Grde sestre. 
©e vedno je bila zelo zgodnja ura, tudi oblaki so se
razkadili in naredil se je prekrasen dan, tako da sem
se brez pomisleka odloËil, da jo πe isti dan mahnem
proti vrhu. Za razliko od prvega dela poti sem se mo-
ral precej bolj obleËi. Nisem hotel tvegati, kljub dej-
stvu, da smo sredi Azije ter le nekaj stopinj nad ekva-
torjem, tako da so tu razmere povsem drugaËne kot v
Evropi, kjer sta na 4000 m æe veËni led in sneg. Na
Mt. Kinabaluju temperature le redko padejo pod niËlo,
pravi Ëudeæ je æe, Ëe na vrhu sneæi, tako da bi razme-
re lahko primerjal z avgustovskim sprehodom na Kre-
darico. Pot je bila oznaËena z nekajcentimetrsko vrv-
jo, ki naj bi sluæila namesto markacij ter kot preprosto
varovalo. Toda naklon ni nikjer presegel 30 stopinj.
Po 30 minutah sem dosegel vrh. Pot je bila ves Ëas
speljana po granitnih, precej zlizanih skalah, vendar
je bila hoja s primerno obutvijo pravi uæitek. 

VRH

Na vrhu 4095,2 m visokega vrha Low’s peak se mi je po-
rajal prekrasen pogled na vse vrhove Mt. Kinabaluja ter
na prekrasne deæevne gozdove Bornea, KK in morje ter
otoke okrog njega. Naredil se je res preËudovit dan, s
komaj malo vetra na vrhu. Ta Ëas sem v glavnem izkori-
stil za fotografiranje. Za menoj proti severu pa se je od-
prla ogromna prepadna dolina s tisoËmetrskim padcem.

KoËa, v kateri smo prenoËili, je bila zelo dostojno
opremljena in dokaj Ëista, precej bolj od nekaterih na-
πih zimskih sob v Julijcih. Imela je plinski πtedilnik, to-
rej malo kuhinjo s potrebno opremo ter deset postelj.
Tisto noË smo v njej prenoËili le mi trije. Pred spanjem
smo odπli na bliænjo razgledno toËko, od koder smo
opazovali juænoazijsko zvezdnato nebo, ki nam ponu-
ja tako drugaËen pogled od tistega, ki smo ga vajeni
gledati na evropskih tleh. V daljavi, pribliæno 40 km
stran od gore, je nepremiËno stal nevihtni oblak, iz
katerega so nepretrgoma πvigale strele, vendar se
zaradi oddaljenosti groma ni sliπalo. Bil je res enkra-
ten pogled. Okrog petih zjutraj naslednjega dne smo
se s svetilko na glavi odpravili proti vrhu, skupaj z vo-
diËem in Ëetrtim Ëlanom, ki sta navsezgodaj priπla iz
Laban Rate. Tisti dan smo imeli priloænost opazovati
enkraten sonËni vzhod. Navduπenje pa je doseglo vr-
hunec, ko smo proti zahodu opazili senco gore, ki se
je razprostirala po griËih daleË stran v dolini.

SESTOP

Okrog devetih smo se poËasi odpravili proti dolini, ko-
lega in jaz sva med tem skoËila πe na tri druge niæje
vrhove, ki so bili v bliæini, so pa bili tehniËno teæji za
plezanje in zato privlaËnejπi. 
Za dokaz, da smo preplezali Mt. Kinabalu, smo preje-
li diplome s podpisom naπega vodiËa, ki jamËi, da
smo bili res na vrhu. Z vremenom smo imeli sreËo.
Naslednji dan, ko smo odhajali proti Sandakanu, je
poπteno lilo æe zjutraj, tako da so mnogi planinci osta-
li tisti dan priklenjeni v koËah kompleksa Kinabalu.
Ko pa smo Ëez teden dni zapuπËali KK, se je masiv
Kinabalu πe enkrat prikazal v vsej svoji lepoti, obsijan
z jutranjim soncem, toda tokrat iz ptiËje perspektive,
iz letala. Od tu je bila gora videti mogoËna, Ërna, ne-
dosegljiva in nepozabna ...
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Megle so nam za nekaj minut odstrmile vrh (foto: T. Jenko)
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Pomembne podrobnosti

Mt. Kinabalu, 4095,2 m, Sabah, Borneo, viza ni
potrebna, denar malezijska ryngitt (MRY), 1 $=3,8
MRY (september 2001)
Glavna sezona: od marca do novembra, pozimi
monsunsko deæevje
Zahtevnost poti: lahka, nezahtevna, skupna vi-
πinska razlika 2300 m
Temperature: vedno nad lediπËem, tudi na vrhu
in ponoËi
Potrebno πtevilo dni: 4 
Stik: e-mail: info@KinabaluNatureResorts.com

Website: www.KinabaluNatureResorts.com
Dostop: iz Kuala Lumpurja, glavnega mesta Ma-
lezije, z letalom do Kotta Kinabaluja (KK) — (povratna vozovnica 160 $ za noËni let). Nato iz KK-ja (vzho-
dna avtobusna postaja na ulici Jalan Ladang ob stadionu Merdeka) do 80 km oddaljenega narodnega
parka z avtobusom (2,5 $), voænje 2,5 ure
Rezervacija prenoËiπË: pomembno je, da æe v KK-ju rezervirate postelje za spanje na gori (v pisarni
narodnega parka v kompleksu Wisma Sabah, Lot G 15, ulica Jalan Gaya, severni del KK-ja)
Cena prenoËiπË: v kompleksu Kinabalu, 3,2 $ (2x), visokogorski kompleks Laban Rata, 3272 m, 4,3 $
(1X) ali viπje v Sayat Sayat hut, 3668 m, 4,3 $ (1x). Lahko rezervirate postelje v obeh, plaËate le za eno
in se nato na samem mestu odloËite za eno ali drugo. 
Opis koË: v kompleksu Kinabalu, 102 skupni leæiπËi, sobe s 6 do 12 pogradi, kopalnica, straniπËe, je-
dilnica, kuhinja (samouporaba)
Laban Rata, 3 koËe, 84 skupnih leæiπË, skupna kuhinja in straniπËe, tuπ, elektrika, sobe s pogradi, brez
gretja, spalne vreËe in odeje
Sayat Sayat hut, 10 postelj, brez elektrike, plinski πtedilnik, zunanje straniπËe, tekoËa voda, brez gre-
tja, spalne vreËe in odeje
Cena vzpona: vstopnina v park 0,80 $, dovoljenje za vzpon 13,5 $, zavarovanje 1 $, obvezen najem
vodnika (1-3 plezalci 16 $, 4-6 17 $, 7-8 18,5 $ na skupino, skupine se oblikujejo na kraju samem), pov-
ratna vozovnica za avtobus 1,3 $.
Hrana in pijaËa: pitna voda je ob poti. V spodnjem kompleksu je restavracija in manjπa trgovinica, obe
z zmernimi cenami, v kompleksu Laban Rata restavracija z zasoljenimi cenami, hrana po potrebi.
Oprema in obutev: planinski Ëevlji z dobrim podplatom vibram, kapa, rokavice, pulover, vetrovka, pe-
lerina, dolge hlaËe, sonËna oËala, krema za sonËenje, naglavna svetilka, væigalnik, tablete proti glavo-
bolu, prva pomoË, prπilo proti insektom, daljnogled, fotoaparat, toaletni papir, dezinfekcijski robËki.

Opis normalne poti skozi Timpohonska vrata
Voænja z avtobusom do Timpohonskih vrat, 1866 m visoko. Pol ure skozi gozd do prve okrepËevalnice z
vodo, 2100 m. Po uri in pol do koËe Pondong Memphening, 2475 m. Po dokaj strmem delu skozi grmiËev-
je doseæemo poËivaliπËe Layang Layang, 2650 m, kjer stoji tudi koËa za delavce parka. Do tu skupaj dve
uri in pol. Do glavne postaje na gori Laban Rata, 3272 m, πe uro in dvajset minut. Naselje Laban Rata je
v idiliËnem obmoËju velikih dreves rododendrona. Od tod do zgornje koËe Sayat Sayat potrebujemo πe uro
in pol po kamnitih in lesenih stopnicah. Na pribliæno 3480 m se konËajo grmiËevje in rododendroni, pot za-
vije na desno na skalni del, na katerem je poloæena nekaj centimetrov debela vrv. Po okrog stotih viπinskih
metrih se obrnemo na levo, od koder kmalu zagledamo koËo Sayat Sayat, 3660 m. Do tu skupno 6 ur.
Pot proti najviπjemu vrhu masiva, Kinabalu Low’s peak, je speljana po granitnih skalah, zavarovanih
z nekajcentimetrsko vrvjo. Zadnji vzpon, ki je sledil po preËenju πiroke skalne doline, je najstrmejπi del
na gori, vendar bi pot πe vedno oznaËil za lahko. Za ta del smo porabili slabih 10 minut, primerjal pa
bi ga lahko z zadnjimi metri plezanja na naπo ©krlatico. Za celoten vzpon od koËe Sayat Sayat do vr-
ha smo porabili dobro uro, za celoten vzpon iz doline do vrha pa okoli sedem ur zmerne hoje, za pot
navzdol pa dobre πtiri ure.

“Zavarovani” del poti (foto: T. Jenko)
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O TREH OGNJIH IN HOJI PO VODI

Mare Cestnik

Znova se je pokazalo, da nobenega dne ne obsojaj
vnaprej, naj je na zaËetku telesu in oËesu πe tako ne-
mil. Nekaj deæevnega je viselo nad pokrajino in mraz
je odganjal pomladne predigre, da sva se oblekla, ko-
likor sva imela s sabo: po dvoje nogavic, dvoje hlaË,
dvoje pulovarjev, debeli bundi s kapucami, rokavice.
In væigalice sva imela s sabo in sveæenj Ëasopisnega
papirja. A æe prvi pogled na Planinsko polje, ki se je
prelivalo z jezerskimi zalivi razlite reke, je bil za zalju-
bljanje.

OD VSEPOVSOD LIJE VODOVJE

Poznala sva tudi vse tisto, Ëesar tega dne nisva iska-
la in naπla. Planinsko polje je bliænji, a tako nenava-
den splet lepote in skrivnosti, kjer se podzemno sre-
Ëuje s pozemnim, æivljenje z vodo, zrak z gozdovi, hri-
bovja z razgledi in preteklost z minljivostjo, da je vse-
ga veliko preveË za en sam obisk, kaj πele za en sam
dan. Poznala sva Planinsko jamo, to zapleteno soto-
Ëje Rakovih, pivπkih in javorniπkih voda, ki je glavno
napajaliπËe polja, ko se preobleËe v jezerske volan-
Ëke. Vedela sva, da jim pri tem pomagajo MalenπËi-
ca, ki priteËe iz zatrepne doline Malni, ©kratovska iz
jame pod Haasbergom in bruhalnik Hotenjke pod Gr-
Ëarevcem, stisnjeno vasjo na drugi strani podolja.
Unica, ki se po ravnici vijuga v toliko smeri, da je Ëlo-
veku veË kot jasno, da si ni mogla najti druge poti kot
nazaj pod zemljo, v poæiralnike; je reka, ki skrivnostno
menja imena, saj je bila prej Pivka in bo zatem Lju-
bljanica. V bliæini naselja Planina stoji Ravbarjev
stolp, tega sva videla le od daleË, ostanek Malega
gradu, grad Haasberg pa so med drugo svetovno voj-
no zaægali partizani Dolomitskega odreda. Tudi tega
nisva pozabila, da so pred leti prebivalci Planine, in to
pod mentorstvom æupnika, odrekli gostoljubje odvi-
snikom od mamil, iπËoËim zatoËiπËe, ker jih niso pre-
poznali kot bolnike. Kaj vse prineseπ takole s sabo,
nekega vetrovnega, mrzlega, na deæ ËakajoËega dne,
nekje na repu marca, pred izbruhom neke nove hoje,
pod pokopaliπËem in njegovo cerkvijo, na robu z vo-
do pogrnjenega polja, pod obroËem hribovij (po kate-
rih tokrat najine noge ne bodo brcale), konËujoËih se
v oblakih ...
Odpravila sva se s hlastno naglico, tolkla po travni-
πkih poteh in skrivala uπesa pred vetrom. Prostor je
bil brez ljudi, le nevidna avtocesta je buËala iz zareze
v brezlistnem gozdovju. Mimo naju so se umikali dre-
vesa in otoki grmiËevja, poËivali na suhem ali neæno
z vejami zamahovali po poplavinah. poti so se druga
za drugo konËevale v rahlo premikajoËi se vodi, ki je

lizala brsteËe loËje in blago trnovje, v katerem se je s
prvimi cvetovi ponujal glog. Tipala sva osamele hra-
ste, gledala, kako se za muπicami tik nad gladino
spreletavajo lastovke, posluπala pare divjih rac, Ëmo-
kala po zamoËvirjenih travnikih, po katerih so se obje-
mali loki gnijoËih naplavin. Pod stopali se je tresla
mokra mehkoba in na takπni preprogi so izginjale ne
le minute, temveË ure, ne da bi nama gorniπko uspe-
lo opisati kakπen razgled ali ujeti zavihek uhojenega,
æe kdaj hvaljenega obpotja. Bila sva sredi doline, ob-
kroæena z zalivi presihajoËega jezera, in to je bil ne-
navadno soroden obËutek tistemu, kar se ti godi na
kakπnem prevetrenem gorskem slemenu. Le da tu,
kjer so manjkale skale in je bilo dovolj odmrlega lesa,
æe na samem zaËetku ni bilo daleË od prvega ognja.
Ob piramidasti hrast sva znosila grmado drv in draËja.
Kdo nama naj prepove kurjenje na prostem? Kmet, ki
s svojimi stroji v beton spreminja rodno prst in razsi-
pa, kar mu v roko tiπËijo koncerni strupov? Ali lovec,
ta laæni okoljevarstvenik, ki s svojimi straæarnicami in
miselnostjo naravo spreminja v koncentracijsko tabo-
riπËe? Morda meπËanski pisarnar, ki se dan za dnem
s kovinsko πkatlo seli iz ene æelezobetonske πkatle v
drugo æelezobetonsko πkatlo in nazaj? Kaj πele uËite-
ljice, ki delajo iz otrok visokoproduktivne materialiste
namesto zavzete Ëuvarje z naravo poduhovljene de-
diπËine? Ali tehnologi politiËne æaloigre, ki sejejo
omejevanje in æanjejo ideologijo grabeæa, in verski
misijonarji, ki svarijo pred navidezno grobimi naravni-
mi zakoni, da bi s tem vsilili krivdna obËutja greha?
NihËe ne bo gospodar najinih ognjev, saj sva v njih
stvarnika, ne uniËevalca, skromna olepπevalca poËit-
ka in prijateljske bliæine, ne neumna otroËaja, ki na
polnem kozolcu spuπËata poæar iz væigaliËne πkatlice.
Zato sva nosila na kup odlomljene veje in ocepke,
drobne vejice in sprhline iz podrasti, da nama je bilo
vroËe æe od tega.

PRVI OGENJ SE RAZPLAMTI

Kljub vlagi se je kmalu razplamtela rdeËa vroËina, eno
samo prijazno veselje razigranih klateæev, ki je zliza-
ne griËe lesa spreminjalo v sivomodre kepe pepela.
Sedla sva ob odprtih nahrbtnikih in oËarana gledala
to zastonjkarsko lepoto. Kruh, orehe, Ëesen in Ëebulo
sva pojedla, za posladek nekaj piπkotov in jabolko, in
ko sva se pripravljala na literarno branje, so priletele
prve sneæinke. Ne deæ, celi beli kosmi, ki jih je uteko-
Ëinjal æar ognjiπËa, in ko sva pogledala, od kod priha-
jajo, sva po obzorjih odkrila prave sneæne oblake.
Prebrala sva novo zgodbo, nove pesmi, ki so se πe
kako dobro poËutile sredi vseh tistih poznozimskih pr-
vin: ni nama bilo treba vabiti kritiËnih domislic, kako 531
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dvigniti duha urbanim literatom in njihovi zatohli sa-
mopodobi o svetovljanstvu — eden najbolj jasnih od-
govorov je bil ob najinem ognju, sredi tiste praznine,
le na videz negostoljubne odprtosti. Brala sva torej,
drug drugemu in sebi, povsem dovolj, tudi za to je na-
πa ælahtna dvojina: besede so se meπale s sneæe-
njem, s poki goreËega lesa in zadovoljnim posluπa-
njem dvoje do smrti pobratenih usod. Tu in tam se je
pod krpico suhega razlezla barva natisnjenih Ërk, to-
da aplavz izbranega posluπalca je imel v sebi vse od-
tenke strinjanja. Ko se je ogenj æe zoæeval na kadeËe
se ogorke, sva ga prepustila usodi samote, s katero
bo do prve poplave nemo priËal o nekem znova potr-
jenem prijateljstvu.
©e nekaj ovinkov okrog stojeËih voda in morala sva iz-
brati cesto, raven asfaltni trak na varno pridvignjenem
nasipu. Na sredi ga je prelamljal most Ëez Unico; njen
tok je bil veËinoma skrit pod motnimi blazinami nara-
slih voda, tu pa je lezla s poËasno vztrajnostjo ter se
rahlo zvijala okrog debel in glav grmiËja, ki poleti
okvirjajo njeno strugo. Voda je grizljala travnike, njive,
poti, obronke, in Ëe sva lahko sodila po naplavinah, se
je ob najveËji polnosti ustavljala tik pod najniæjimi hi-
πami. Laze, kmeËka vas na korenu nekakπnega polo-
toka, ki se s svojimi vzpetinami do polovice zajeda v
ravnico Planinskega polja, nama je priπla naproti s ti-
hotnostjo delovnega dne, torej le tu in tam s truπËem
osamljenega traktorja; obπla sva jo na breæinski po-
mol, poln razgibanih travnikov, njiv in zaplat gozda.
Premagovanje strmin je bilo tega dne nekaj skrajno
nenavadnega in noge so brcale v ovire, kot da ne bi
bile doma v hribih. Toda razgled je bil kljub plitkosti
neba razkoπen. Razlitja vode s svojimi drevesnimi

otoki, struga razobliËene reke s svojo Ëistejπo in te-
mnejπo barvo, ki jo je kot biljardno kroglo metalo od
enega nabreæja doline k drugemu, gozdovi, ËakajoËi,
da se odpro lopute pomladi, zelo visoko, tik pod sne-
ænimi trebuhi neba, pa klinasta jata æerjavov. Legla
sva v travo in tudi ta poËitek, poln πaljivega govorje-
nja, brezËasja in nedoloËnega nemira, je pomenil naj-
tesnejπo bliæino svobode. Nato sva se sprehodila po
topi britvi hriba, presekala vas Jakovico, mirujoËo v
dremotnem popoldnevu toplih hiπ, se spet spustila do
jezerskih vijug — in se znaπla pred vpraπanjem z ne-
predvidenimi posledicami.
Kako ga je zgrabilo, da bi se lotila gradnje splava.
Les? Ne vidiπ gozda, tudi tukajπnji kmetje sekajo, za-
gotovo je kje kakπna vlaka s kupom hlodov ob vzno-
æju. Vrvi, æeblji, orodje? Srobot lahko menda reæeva
tudi z æepnim noæem. Pa vesel nimava? A je to sploh
kakπen problem, pri vseh teh naplavinah!? ≈Ne obu-
puj nad Ëlovekom, daj mu priloænost!√ sem do zdaj
veËkrat sliπal kot videl; niËesar nisem veË spraπeval,
æe tisto prej je bilo bolj zaradi lepπega, da s praktiËne
plati osvetlim obliËje sanjaËa. Teæave so ponudbe do-
brih duhov, da v njih preizkusimo svojo naravno osmi-
πljenost in jih tako spremenimo v izziv in veselje. Ta-
ko je namreË bilo: tudi cesta, ki naj bi naju pripeljala
na drugo stran podolja, kjer sva hotela pokukati v po-
æiralnike in katero od mnogih jam, se je konËala v vo-
di. Kako torej Ëez, po æicah daljnovoda ali s cevko iz
loËja v ustih v hrbtnem slogu tik pod gladino? Se bo-
va odrekla zaËrtani smeri in se vrnila po isti poti, ali
bova hitela daleË naokrog, da si do veËera zbijeva no-
ge v zadnjici? Torej splav?

(se nadaljuje)
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VeËer v gorah
Veronika Viltuænik

V hladnem vetru hodim Ëez vrhove,
nevidna sila varuje me kot mati,
svoj mir æelim si tukaj poiskati,
sonca æarek — lepoto njega
Æelim si tu ostati.

Z gore v goro vodi me stezica,
nad prepadi varujejo me klini — jeklenica,
zahaja sonce —
v daljavi vidi zarje se svetloba.

Mrak veËera pokriva vso naravo,
mir — poËitek kraljuje nad dobravo,
skala v rosi se umiva,
v hladu veËera vse poËiva.

Na starih gorskih Ëevljih 
vam bomo ugodno 

naredili nov 
Vibram podplat. 

Popravilo Ëevljev, 
Ivan Pucelj s.p., 

Slovenska 30, Ljubljana —
V Knafljevem prehodu! 

Tel.: 041-325-432



SLIKE S POTI NA BLEGO©
Milan Voπank
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Z GORSKIM KOLESOM NA POT — 3. DEL

Brinje z Blegoπom (foto: Igor Maher)



Vedno, ko hoËem podoæivljati poti v gore, venomer
ponovno spoznavam, da se pravzaprav ne spomi-
njam vsega, ampak prihajajo predme le posamezni
dogodki. Tisti najbolj doæiveti, ki jih je spomin uspel
zabeleæiti in ki si jih pogosto zmorem pribliæati v zave-
sti πe po dolgih letih. Te najbolj doæivete dogodke pri
sebi imenujem kar slike s poti. Naj tokrat v tem zapi-
su oæivim take slike tam med ©kofjo Loko in Blego-
πem. Jesenske slike oktobra kakor æe v onidveh
zgodbah prej.

IZ MEGLENE SLIKA SE IZVIJE TRIGLAV

No, prva slika se je uokvirila, πe preden sem v Loki
sedel na kolo. Bilo je πe tam na Sorπkem polju, ko se
je iz meglenega mraka hitela izviti prva svetla ura ju-
tra. Ko se je tam proti zahodu kakor na velikem dalj-
nem platnu med temaËnimi grebeni nenadoma jasno
izrisala visoka gora. Æe zasneæen — sam Triglav. Ves
v tistih svetlih barvah jutranje zarje od vzhodnega
sonca. Takπna slika je bila tam na zahodu, presene-
tljivo lepa in popotniku v vzpodbudno veselje. Da se
mi je zdelo, da z neba πe hitreje izginja temaËno
oblaËje in se jutranja zarja hoËe nanaglo razliti sem
Ëez gorenjsko ravan. Res se je dan hitro razsvetlil,
rdeËe oranæna barva pa se v dolgih pasovih razpredla
Ëez nebo. Slika jutranjega Triglava mi je bila kakor v
dobrodoπlico. Veselil sem se kolesarske poti na Ble-
goπ. Pa vendar ta nenadna jutranja svetloba ni uspe-
la zdræati dolgo. Kaj kmalu so nebo spet prekrili viso-
ki sivi oblaki, le tam nekje na daljnem vzhodu je vztra-
jal dolg svetal trikotnik, kakor okence upanja v modro
nebo.

Ura je bila osem, ko sem z zgornjega Mestnega trga
v ©kofji Loki krenil na pot. Bilo je mraËno in pusto,
prav turobno æalostno æe. V takem je paË najbolje kar
oditi in upajoËe priËakovati novih svetlob, barv in raz-
gledov nekje med potjo. Poganjal sem pedala kolesa
po strmih cestah v poboËja Lubnika proti Breznici in
naprej do severnih bregov Starega vrha. Kolesarski
vodnik mi je povedal, da sem na stari ≈vojaπki√ ali
≈blegoπki√ cesti med Selπko in Poljansko dolino. Tisti
cesti, ki govori zgodbe o predvojni Jugoslaviji, o meji
in vojaπkih utrdbah okrog Blegoπa. Sedaj sem bil le
kolesar — πportnik, ki z voljo in moËjo hiti v strmine.
TemaËen dan mi je segel tudi v duπo in ko sem se
spuπËal noter v Javorje, me je πe krepko zeblo, da
sem na glas neumorno preklinjal in komaj doËakal no-
vih klancev v strma poboËja Blegoπa. V takem mi je
bilo kaj malo mar za borne razglede. Le naprej, le ce-
sta, cesta in kilometri. Pa kaæipoti, da se ne izgubim
v sivini dneva.

JESENSKE BARVE NA MODREM OZADJU 
SLIKE

V Javorju, tej prijetni gorski vasici, ko sem iz gozda
spet zapeljal na plano, pa kakor da sem zaslutil, ne-
kje v sebi potihoma priËakoval ... Odpiral se je πiroki
oder, razprla se je razsvetljena pokrajina daleË nizdol
proti Poljanski dolini in grebenom onstran. S pogle-
dom sem nemirno pohitel Ëez bele vaπke hiπe na oko-
liπke bregove. Kot da sem hotel πe veË: cesta se je
ovinkasto izvila izmed zadnjih domaËij in tam zgoraj ...
Saj sem vedel, da mora biti, pa je bil — Blegoπ. Jesen-
sko obarvana gora na svetlo modrem ozadju. Prav

534

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

Javorje pod Starim vrhom, zadaj Blegoπ (foto: Igor Maher)



tam, kjer je gora, so se pretrgali oblaki. Moja druga
slika s poti. Slika bolj zamolklih, nekoliko æe utiπanih
toplih barv na hladnem nebesnem ozadju.
Strma, res hudimano strma cesta naprej proti Kopriv-
niku in Gorenji Æetini do »rnega kala je bila ob tem
doæivetju kar nekaj laæja. Zagrizeno, nepopustljivo
sem poganjal pedala kolesa — do gozdov Blegoπa, na
slemenu tudi nekaj prav nerodno ≈zaπel√ daleË navz-
dol, zaklel in se vdano vrnil ter nadaljeval v poboËja
proti severu. Naokrog po gozdovih po gori do Leskov-
πke planine, do zadnje strmine do koËe pod vrhom
Blegoπa. Pravkar sta sestopili z vrha starejπi planinki.
Nasmejani in dobre volje sta mi govorili o daljnih raz-
gledih ter me vabili, naj se πe sam nemudoma podvi-
zam teh deset minut tja gor do starih bunkerjev. Pa
sem se obotavljal: ti moji kolesarski Ëevlji, pa na vrhu
sem bil nedavno s hËerama.. Tako nerodno obotav-
ljal, da me je bilo kar sram, da sta tudi onidve raje kar
odπli. Ampak tja na bliænje sedlo pa naj le stopim, sta
me πe enkrat vzpodbudili pred pozdravom.
Na sedlu sem doæivljal, kar sta mi gospe pripovedo-
vali: panoramo daljav. Tam, najdalj na vzhodu, vedno
razpoznavna Grintovec in KoËna, temaËna v sencah
oblakov, rahlo zasneæena Ëez vrhove.
Zraven StoræiË s sloko Koπuto za sosedo. Pa æe Be-
gunjπËica, VrtaËa in Stol ter Kepa. Nato pa πkofjelo-
πko hribovje z Ratitovcem v sredi. Sedaj vstopijo
osrednji junaki te razgledne zgodbe: zasneæene tri-
glavske gore. Hladne v svoji beli sivini na svetlomo-
drem jasnem ozadju pod Ërto oblakov. Ter tako ne-
verjetno blizu z vsemi izrisanimi podrobnostmi na
skalnih obliËjih. IπËem s pogledom po vrhovih nad bo-
hinjskimi fuæinskimi planinami: Stogi, ©kednjovec, Mi-
πelj vrh, Kanjavec, Debeli vrh, Ogradi ... Moje naj-
draæje gore, mi spomini pohite prek tolikih samotnih
poti ...

NOVE PODOBE NA OBZORJU

Kar obstojim tam na travnatem sedlu, kar zrem v te
razgledne podobe, na vse te gore πirokega polkroga
v obzorju. Seveda, moja tretja slika danes. Dokler,
kar teæko se je posloviti, obotavljajoËe le ne odidem
nazaj do koËe. In tu glej, nova podoba tam daleË na
obzorju, drobcena, ali tako prepoznavna tam za gre-
benom Blegoπa: notranjski Sneænik. Slika je sedaj ne-
dvomno popolna. Bilo mi je dano in oproπËeno, Ëe-
prav se nisem potrudil do vrha Blegoπa. Gorski kole-
sar paË, ki je na poti, dokler zmore kolo!
VraËanje. Na »rnem kalu zavijem levo navzgor po
grebenski cesti nad Æetinami. Ko, nenadoma se mo-
ram ustaviti, nekaj je tam, tako poznanega, da se ne
da in ne sme kar naprej. Zazrem se Ëez bliænje obar-
vane gozdnate strmine ob Blegoπu daleË Ëez Poljan-
sko dolino proti jugu. Svetlo je bilo tam, æe kar sijoËe
nad πtevilnimi kotanjami v jesenskih meglicah. Toda
vse dolinsko sem spregledal, zagledal sem se le v ti-
sta najbolj daljna hribovja. Dokler, da dokler se mi ni

kakor izrisal prav sam — Sneænik. Najviπje je segal in
presenetljivo, ravno tam okrog njegovega vrha je bilo
nebo lepo svetlo oranæno.
Tako sem stal in zrl v te juæne daljave. V naslednjo sli-
ko s poti. Ni se mi znalo veË muditi naprej po poti. Saj
sem vedel iz kolesarskega vodnika: Selπka dolina je
πe daleË. Ampak za æe utrujenega kolesarja pomem-
bno: do tja bo πlo samo navzdol! Najprej po gozdovih
in senoæetih okrog Starega vrha in mimo mogoËnih
domaËij v Rovtu do Lenarta. Pa pod Lubnik, dokler se
vendarle ne bo izrisal pred mano silhuetni obris πko-
fjeloπkega gradu. Tedaj bo æe pozno popoldne, najbræ
spet temaËno od zamegljenosti, ampak slike s poti na
Blegoπ, te svetle podobe, te bodo ostale in odπle z
mano. Najbræ bom tedaj æe precej ≈zdelan√ in nave-
liËan vrtenja pedalov, prezebel, misleË le πe na toplo
okrepËilo v Homanovi slaπËiËarni. 
Zadnja slika s poti: noË, vraËanje, Sorπko polje ... Mo-
tor avtomobila me je vneto prebujal iz dremeæa. Proti
jugu, nad πkofjeloπkim hribovjem je bilo vse ≈zabasa-
no√ z oblaki, proti severu, nad Alpami pa jasno zvez-
dnato nebo. Izrisani visoki vrhovi od vzhoda do zaho-
da, nekak sij nad njimi. Grintovci, Karavanke, Julijci v
svojih prepoznavnih silhuetah.
Ustavim avto ob robu ceste ter odprem okno, da me
hladen zrak povsem zbistri. Utiπano si naravnam
glasbo s kasete skupine Ayllu Caminos del Ande.
Ljudske pesmi iz juæne Amerike pod naπimi gorami.
Zaprem oËi, za dolgo, ≈zaplavam√ v sanje. Glasba se
izteËe, odprem oËi: StoræiË je πe vedno tam! Motor av-
tomobila zahrumi, luËi osvetlijo cesto ...
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GORSKI RE©EVALCI V EVROPSKEM PARLAMENTU

Danilo ©kerbinek

Mednarodna komisija za reπevanje v gorah IKAR je
bila ustanovljena 29. in 30. oktobra 1955 v Bolzanu v
Italiji. Pri ustanovitvi so poleg gorskih reπevalcev
Francije, NemËije, Italije, Avstrije in ©vice sodelovali
tudi slovenski gorski reπevalci v imenu jugoslovanske
GRS. Vsa kasnejπa leta je jugoslovansko GRS v tej
organizaciji aktivno v vseh njenih komisijah zastopala
in delovala slovenska GRS. Leta 1991 smo s sklepom
skupπËine IKAR prevzeli polnopravno Ëlanstvo. Leto-
πnje zasedanje strokovnih komisij in skupπËino IKAR
je zelo uspeπno organizirala gorska reπevalna sluæba
pri Planinski zvezi Hrvaπke prve dni oktobra v soteski
Paklenice, na Biokovu in v Makarski.

PREDSTAVITEV GRS SLOVENIJE V MAKARSKI

Predsednik IKAR, ©vicar Toni Grab, nas je æe pred
snidenjem v Makarski obvestil, da se poslanec ev-
ropskega parlamenta v Strassburgu, g. Luciano Ca-
veri, poslanec Italije, doma iz Aoste, pri predsedniku
italijanske GRS zanima za naloge in delo IKAR, πe
posebej za bodoËe naËrte te organizacije. Predsed-
stvo IKAR pa tudi delegati na njeni skupπËini so se
strinjali, da velja zanimanje Ëlanov parlamenta v
Strassburgu za IKAR izkoristiti in se predstaviti, koli-
kor bo paË mogoËe, in se morebiti dogovoriti za sode-
lovanje pri kakπnem konkretnem projektu.
Predsednik T. Grab je pripravil scenarij predstavitve
naπe organizacije. Sestavljen je bil iz uvodnih pred-
stavitev predsednika; predstavitve organizacije, orga-
niziranosti ter nalog in vsebine dela je podal podpred-
sednik R. Dorflinger; predstavitev ciljev in iz tega iz-
hajajoËih nalog strokovnih komisij IKAR so predstavi-
li naËelniki teh komisij: za tehniko reπevanje B.Jelk,
za letalsko reπevanje G. Habringer, za plazove
T. Grab in za urgentno medicino dr. H. Brugger. Ker
po programu obiska ni bilo Ëasa za predstavitev vseh
Ëlanic, je predsednik Grab doloËil, da se predstavi
GRS NemËije (kot najvaænejπa in najmoËnejπa nacio-
nalna reπevalna orgnizacija v IKAR), GRS Slovenije
(kot nekdanja vzhodnoevropska reπevalna organiza-
cija in kandidatka za pristop v EU v prvem krogu) in
GRS ©vedske (skandinavski primer organiziranosti in
reπevalnega dela v zahtevnih subarktiËnih podnebnih
razmerah z naglimi vremenskimi preobrati). Æe v Ma-
karski smo zbrali celo goro najpomembnejπih aktual-
nih podatkov o delu Ëlanic IKAR, jih doma dopolnili in
se na predveËer predstavitve zbrali v Strassburgu.
Preigrali smo vse vloge, vse dogovorjeno gradivo je
bilo zbrano in s folijami ter raËunalnikom (Powerpoint)
pripravljeno za naπo predstavitev.

V eni od dvoran evropskega parlamenta se je poleg
nas, Ëlanov predsedstva IKAR, zbralo πe pribliæno 15
Ëlanov evropskega parlamenta (med njimi tudi Rein-
hold Messner) z g. Lucianom Caverijem na Ëelu. Pri-
sostvovali so tudi πtevilni æupani iz doline Aoste in po-
litiki pokrajine Lombardije. Pripravljena predstavitev
je potekala po zasnovanem programu. Naj navedem
le najpomembnejπe podatke, ki govore o dimenzijah
organizacije IKAR.
IKAR trenutno zdruæuje 33 nacionalnih gorskih reπe-
valnih organizacij iz Evrope in severne Amerike ter 8
izrednih Ëlanic (instituti, laboratoriji itd, ki se ukvarjajo s
prouËevanjem snega ter plazov, opreme, reπevalnega
dela, itd.). Reπevalne organizacije zdruæujejo 57000
Ëlanov, organiziranih v 1750 reπevalnih postaj, ki so v
letu 2000 izvedli 99221 reπevalnih akcij, v katerih je so-
delovalo 66955 reπevalcev. Æal so v dolino prinesli
1092 mrtvih. Gorsko — reπevalne organizacije imajo
1182 plaznih in iskalnih psov. Veliko zanimanja so
vzbudile kratke a pestre informacije o konkretnem de-
lu reπevalnih organizacij. Razgovor z dopolnitvami in-
formacij, ki je sledil, bom povzel v naslednjih vrsticah:

©IROKA VZGOJNA VLOGA IKAR.

Sprejem v evropskem parlamentu je razumeti kot pri-
znanje IKAR in njenim Ëlanicam za opravljeno delo.
Je tudi priznanje izrednim ljudem, ki so IKAR izredno
veliko doprinesli kot npr. g. Garda, g. Gramminger, g.
Mariner in drugi. Po mnenju veË evropskih poslancev
je bila z naπe strani predstavljena vsebina in podatki
o delu IKAR izjemna ter zelo zanimiva. Za prestavlje-
no vsebino in rezultati dela stoji armada prostovoljnih
prekaljenih gornikov in njihovih sluæb. IKAR in njene
Ëlanice delajo v dobro vseh prebivalcev Evrope. Tem

536

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

Delegacija IKAR pred Evropskim parlamentom (foto: D. ©ker-
binek)



ljudem in sluæbam, ki so pripravljene priskoËiti na po-
moË obiskovalcem evropskih gora, teh pa je letno
okoli 40 milijonov, je potrebno na nacionalni ravni in
na ravni evropske skupnosti ter njenega parlamenta
dati vso moæno pozornost in podporo za njihov razvoj
ter delo. To zasluæijo zaradi svojega idealizma in de-
la, ki ga opravljajo s srcem in ne za denar. Evropa po-
trebuje gorske reπevalne sluæbe in reπevalce z naj-
boljπo doktrino, reπevalno opremo in znanjem prve
pomoËi. Ustrezni nacionalni dræavni organi jim mora-
jo pri delu dati polno podporo in pomoË.
V razpravi se je oblikovalo staliπËe, da je za dosego
Ëim manjπega πtevila gorskih nesreË boljπa osnovna
vzgoja mladih ljudi v πolah in kvalitetno strokovno de-
lo z njimi, kot kasneje preventivne akcije, namenjene
ljudem, ki poprej o gorah niso kaj prida vedeli. Ko se
izvaja preventiva, mora le-ta potekati po naravni poti,
prijazno. ©ele Ëe je vse to neuspeπno, naj se izvaja
prisila ustreznih organov. IKAR mora nuditi svoje zna-
nje in pomoË tudi reπevalnim organizacijam tretjega
sveta. »ezmejno sodelovanje gorskih reπevalnih or-
ganizacij pri reπevalnem delu je bilo visoko ocenjeno
in tudi to je bil vzrok, da so bili podatki o takem æe veË
desetletij trajajoËem sodelovanju, ki ga je vsebovala
informacija o delu GRS Slovenije, deleæna vidne po-
zornosti.

Leto 2002 je posveËeno goram. Evropski parlament
je IKAR in njene Ëlanice pozval, da dopolnijo doseda-
nje in razvijajo nove delovne metode za preventivno
delo in s tem v tem letu in tudi kasneje doprinesejo
skupno s planinskimi organizacijami k veËji varnosti v
gorah. »eprav so ljudje ob gorniπki dejavnosti v stal-
ni nevarnosti, se æal tega premalo zavedajo. In tvega-
nja v tej dejavnosti rastejo. Z zgledom, πolanjem,
vzgojo, preventivo ... je potrebno doseËi veË znanja in
s tem zavestno pozornosti ljudi pri gorniπki dejavno-
sti, kar je πe posebej nujno zaradi vse πtevilnejπega
gorskega turizma. V kratkem je moæen ponovni se-
stanek na to temo z naπimi podatki ter naËrti. Ni izklju-
Ëeno, da bi prihodnje leto ne organizirali v Strassbur-
gu tudi informacijski dan, posveËen varnosti v gorah.
Nenazadnje bo potrebno tvorno sodelovanje med Ev-
ropsko skupnostjo in IKAR tudi za ureditev standar-
dov reπevalne opreme, vkljuËno z reπevalnimi heli-
kopterji. Razumevanje in priznanje dela IKAR ni
zmanjπala vest, za katero smo izvedel po æe konËa-
nem sprejemu. V evropskem parlamentu deluje zelo
cenjen klub prijateljev gora. V klubu se zdruæujejo
parlamentarci, ne glede na nacionalnost in politiËno
pripadnost in je zelo dejaven. »lan tega kluba je tudi
sedanji predsednik Evropske skupnosti, g. Romano
Prodi.
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ANDERL HECKMAIR — 95-LETNIK 

Anderl Heckmair je eden zadnjih predstavnikov gene-
racije alpinistov, ki so bili na viπku svojih moËi v Ëasu,
ko so bile nepreplezane πe velike alpske stene — ≈ve-
liki problemi Alp√. Rodil se je leta 1906 — letos je pra-
znoval 95. rojstni dan.
V dvajsetih in tridesetih letih dvajsetega stoletja je
opravil vrsto za tisti Ëas izjemnih vzponov — preplezal
je na primer severno steno Velike Cine in severozaho-
dno steno Civette. Julija 1938 je bil vodilni plezalec πti-
riËlanske naveze, ki je prva preplezala severno steno
Eigerja (z njim so bili πe en Nemec, Ludwig Wiggerl
Vörg, in pa dva Avstrijca — Heinrich Harrer in Fritz Kas-
parek). Vzpon je bil eden najodmevnejπih alpinistiËnih
podvigov vseh Ëasov. Heckmair je bil poklicni gorski in
smuËarski vodnik in pobudnik za ustanovitev Nemπke-
ga zdruæenja poklicnih gorskih in smuËarskih vodnikov
leta 1968. Vodil je πtevilne odprave v razna gorstva po
svetu in napisal veË knjig — najbolj znana je ≈Trije za-
dnji problemi Alp√, ki je izπla tudi v slovenπËini.
Z gospodom Heckmairjem, ki je kljub visoki starosti
πe Ëil in æivahen, sem se sreËala v Milanu, kjer je bil
med Ëastnimi gosti velikega sreËanja alpinistov iz
vsega sveta ≈Milanomontagna 2000√.

Gospod Heckmair, v vaπi mladosti je bil alpinizem
precej drugaËen kot danes. Tedanja oprema je bi-
la povsem neprimerljiva z opremo, ki je na razpo-
lago sedanjim vrhunskim alpinistom. Kako gleda-
te na ta razvoj?
Vse se s Ëasom spreminja. Seveda to velja tudi za al-
pinizem. Pred sto leti sploh ni bilo nobenih poti, nobe-
nih koË ... ampak æe takrat so πtevilni plezali in oprav-
ljali vsega spoπtovanja vredne vzpone. Gledano z da-
naπnjega zornega kota takrat sploh niso imeli nobene
opreme! Vsako obdobje paË prinese svoje — mislim,

da je treba vsak vzpon ocenjevati glede na okoliπËi-
ne, ko se je zgodil. V alpinizmu je teæko postavljati ab-
solutna merila. Kdo ve, kaj bo Ëez sto let — spet bo
vse drugaËe! V gorah naj vsak paË poËne, kar mu je
v veselje. »e se precenjuje, potem ne æivi dolgo. »e
se podcenjuje, potem je zadovoljen z navadnim spre-
hodom. »e pa ima smisel za plezanje, potem pravza-
prav ni pomemben doseæek, ampak predvsem doæi-
vetje. Vsaj zame.

Kaj so vam v æivljenju pomenile gore?
Vsakokrat, ko sem se odpravil v gore, je bilo zame to
veliko doæivetje — ne glede na to, ali je πlo za znane in
visoke gore, recimo Matterhorn, ali pa za kak drug
vzpon. Najlepπe zame je bilo takrat, kadar sem sreËal
le malo ljudi. NekoË sem bil Ëisto sam na Matterhor-
nu. Skoraj bi rekel, da sem tekel na vrh ... ves dan ni-
sem sreËal æive duπe. Celo nobene æivali ni bilo. Na
vrhu sem sedel Ëisto sam. Priægal sem si cigareto ...
bil je poseben obËutek. Na vrhu Matterhorna sem bil
najmanj desetkrat, ampak kaj takega sem doæivel en-
krat samkrat. Tako doæivetje ostane Ëloveku v spomi-
nu vse æivljenje.

Kako pa ste doæivljali alpinizem — kot πport?
Ne, ne kot πport. Nikakor ne kot πport. Zame nikoli ni
bil najpomebnejπi doseæek sam. Pomembno je bilo
doæivetje — pa Ëeprav je πlo morda za navaden izlet.
Zares teæki vzponi so bili zame seveda pomembni, ko
sem bil mlad in na viπku moËi — πlo je za izziv, za
vpraπanje, ali sem sposoben preæiveti tako preizkuπ-
njo. 

Leta 1938 ste preplezali severno steno Eigerja. To
seveda ni bil navaden vzpon — bila je velika prelo-
mnica v alpinizmu. Nam lahko o tem vzponu po-
veste kaj veË?
Eiger je zelo visoka in zelo teæka stena. ©e danes.
Takrat pa je ta stena veljala za strah in grozo. Vsi so
govorili o πtevilnih mrtvih alpinistih, ki so jo poskuπali
preplezati, pa jim ni uspelo. Nekaj trupel je bilo πe
zmeraj v steni. Mislim, da je bila ta grozljiva mitologi-
ja Eigerjeve stene pravzaprav hujπa teæava kot stena
sama po sebi. »e se odpravljaπ v steno, ki je ni πe
nihËe preplezal, je to precej hud psiholoπki problem:
nikogar ni, ki bi ti lahko povedal, kakπne so v resnici
teæave, ki te Ëakajo. Mnogi, ki so poskusili, so se pre-
cenjevali — zato kar 50 mrtvih. In med njimi so bili ne-
kateri res zelo dobri. Mislim, mi je uspelo predvsem
zato, ker sem se res zelo dobro pripravil. Leto dni
pred vzponom sem se popolnoma posvetil severni538
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steni Eigerja — kar naprej sem tiËal tam in jo opazoval,
risal, oznaËeval, kje gredo plazovi, kako prihajajo
spremembe vremena... To je pravzaprav ledena ste-
na in plezanja po skalah je zelo malo. To je bilo treba
vse upoπtevati. Pred nami jih je bilo kar nekaj, ki so
se vzpona lotili zelo nerazumno — nekateri sploh niso
imeli derez. Seveda se to ni moglo dobro konËati. 
Kot verjetno veste, sva sprva nameravala steno pre-
plezatai z mojim prijateljem Vörgom sama. Potem
smo pa naposled skupaj z obema Avstrijcema vsi
zdruæili sile in vzpon opravili skupaj. Avstrijca sta bila
pomanjkljivo opremljena in dvomim, da bi sama takrat
lahko æiva priπla Ëez ... Taka stena ni prostor za te-
kmovanje. ©e s skupnimi moËmi smo imeli z njo Ëisto
dovolj dela! Lahko smo si porazdelili naloge. Drugi so
nosili moj nahrbtnik, jaz pa sem plezal naprej ... in
Wiggerlove izkuπnje iz stene, ki jo je æe enkrat prej
poskusil preplezati, so bile zelo dragocene.

Kakπni so bili pa takrat obËutki na vrhu? Preple-
zali ste nekaj, kar se je mnogim zdelo nemogoËe!
Plezalci se ne odpravljajo v gore zato, da bi postali
slavni, celo v najteæje smeri ne. Verjemite, to bi bila
skrajno nespametna motivacija! Gre za problem, ki
ga æeliπ reπiti. »e se posreËi, je to predvsem osebno
zadovoljstvo. Kaj si o tem mislijo drugi, je Ëisto drugo-
tnega pomena. Seveda se nam je dobro zdelo, da
nam je uspelo — ampak Ëe sem iskren, se mi je ves ti-
sti hrup, ki je sledil, zdel malo odveË. Bili smo pova-
bljeni celo na sprejem pri Hitlerju. Prav zanimivo je bi-
lo. Hitler ni bil neumen Ëlovek. Postavljal nam je zelo
pametna vpraπanja o vzponu. Da je bil strahoten me-
galoman, sem spoznal πele kasneje.
Veste, kaj sem si najbolj zapomnil o tistem dnevu na
vrhu Eigerja? To, da sem se na vrhu skoraj ubil. Na
vrhu je bila velika opast in jaz sem zakorakal nanjo,

ne da bi se tega zavedal. Drugi so zaËeli kriËati, naj
se takoj umaknem nazaj na trdna tla. To bi bilo pa res
klavrno — preplezati severno steno Eigerja in potem
pasti Ëez juæno ...

Je ta vzpon vaπe æivljenje kaj spremenil?
Lahko reËem, da je ta vzpon marsikaj spremenil. Za-
radi tega podviga sem postal znan po vsem svetu. Ne
samo med alpinisti. Takrat so vsi Ëasopisi po svetu pi-
sali o naπem vzponu v severni steni Eigerja. Najsi
sem priπel na Japonsko ali v Avstralijo — vsi so vede-
li za ta vzpon. Izkazovali so nam izredno priznanje.
Priznam, da Ëlovek v takih okoliπËinah pride v sku-
πnjavo, da bi se prevzel. Ampak — poznal sem nekaj
takih, ki se jim je zaËelo dozdevati, da zmorejo vse.
Vsi so mrtvi. 

Kaj je bilo pravzaprav takrat pri vaπem vzponu v
severni steni Eigerja najteæje?
Orientacija. Orientacija je bila najbolj problematiËna.
»e steno gledaπ od daleË, ti je æe jasno, kje so preho-
di. Ko si pa enkrat tam, pa so stvari zelo zapletene ...
No, zdaj je seveda drugaËe. Na razpolago imate do
koraka natanËne opise smeri. Takrat smo pa malce
ugibali — ampak smo kar prav uganili! Straπno nam jo
je zagodlo vreme — v dolini so bili prepriËani, da take-
ga neurja ne more v steni preæiveti noben Ëlovek. In
res nam je πlo precej za nohte, predvsem zaradi pla-
zov. »e se v tako izpostavljeni steni nate vsuje plaz,
res nisi daleË od katastrofe ... No, vse se je dobro
konËalo. 

Kaj je bila glavna prednost tako imenovane
münchenske πole alpinizma — kaj je bila vaπa
prednost, da ste bili tako dobri?
Trenirali smo. Danes seveda vsi to poËnejo, takrat pa
je veËina alpinistov paË hodila v hribe in plezala v ste-
nah. Mi smo pa zares trenirali — kot recimo telovadci
ali atleti. Vsak dan. Plezali smo po zidovih, dokler
nam niso prsti otrpnili. Hodili smo po prstih, da so
nam noge skoraj odpadle — ampak v stenah se je to
obrestovalo.

539

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

Gora
Slavica ©tirn

Pozdravljena, gora! Oko drsi po tvojih poboËjih,
mehkih in neænih, pokritih z zeleno preprogo.
Ponosno se dvigaπ 
in tvoj vrh se spogleduje z nebom.

»ista in dobra si. S svojimi vodami napajaπ dolino.
Kadar pa se razvname tvoja jeza, si straπna.
Zagrneπ se v grozeË, gost, siv pajËolan. Gorje mu,
kdor takrat stopa po tvojih poteh 
in ne najde zavetja.

Ker si dobra, je tvoja jeza kratkotrajna. Kot da se
hoËeπ za povzroËeno zlo odkupiti, si potem πe
lepπa, leskeËeπ se v soncu in vabiπ.



TRIJE ©TAJERCI IN BASK »EZ ZAHODNO STENO SIULE GRANDE V CORDILLERI HUAYHUASH

NOCHES DE ≈JUERGA√

Matic Joπt

Deæne kaplje ropotajo po strehi πotora naπe jedilnice.
©e pred eno uro je sijalo sonce, sedaj pa sunki vetra
divje stresajo naπe zavetje. Jutri nameravamo pod
steno postaviti πotorËek, izhodiπËe za naπ vzpon.
Zmedeno izbiramo opremo, se pogledujemo in se bo-
drimo. Vse so le ugibanja in iskanja. Pred pol leta
smo vedeli πe manj, sedaj pa se nam zdi, da vemo
veË.
Duπan mi je nekoË omenil Cordillero Huayhuash in v
oËeh se je priægala majhna iskrica, ki se je kasneje
razplamtela. Plameni so vneli duπo in srce, razum pa
je ostal nemoËen in ni mu preostalo drugega, kot da
sledi. ©e sanjalo se nam ni, kam bi πli, saj o Cordille-
ri Huayhuash nismo vedeli niËesar drugega kot to, da
obstaja. Vedeli smo le, da bi radi plezali skupaj. Ne-
kaj ne preteækega, nekaj bolj na hitro, najveË en bi-
vak, nekaj, da se bomo imeli dobro...

V ODRO»NO IN SKRITO STENO

Bazni tabor smo postavili pod jezerom Sharapocho-
cha. Prvi teden smo pod steno postavili πotor in v nje-
ga znosili nekaj opreme in hrane, posluπali Manu
Chao in razmiπljali o nedoumljivih globinah vesolja in
Biti. Tako smo si pripravili izhodiπËe za naπe poizku-
se v steni, saj je zahodna stena Siule precej odroËna
in skrita oËem. Zagledali smo jo πele nekje na polovi-
ci πesturne hoje do πotora pod steno. 14. julija se je
zaËelo zares.

14. 7. 2001
Odhod na hrib. Po znani moreni in ledeniku se odpra-
vimo pod steno. Viktor in Tomaæ se odpravita v steno.
Krajna poË je videti zelo Ëudno, zato nameravata Ëe-
znjo napeti vrv. Viktor spleza zelo zahteven zaËetek
smeri. Uvodni previs zahteva nekaj ≈dry toolinga√,
prestop v sneæno gobo z nepredelanim snegom in na-
daljevanje po strmem ledu do prvih skal. Ocena: πkot-
ska 8. Tu zavrta svedrovec, fiksira vrv in se spusti na-
zaj do vznoæja. Prvih 55 metrov ogromne stene je
preplezanih. Prespimo v πotoru pod steno. Vreme je
lepo.

15. 7. 2001
ZaËnemo v temi, pomaga pa nam vrv od vËeraj. Na-
πa taktika je naslednja: prvi dan plezata spredaj Viki
in Tomaæ, nato pa se bomo zamenjali. Prvi v navezi
pleza s sprotnim nameπËanjem varovanja, drugi mu
sledi in pobere vsa uporabljena varovala ter na stoji-
πËu fiksira vrv, tretji in Ëetrti se varujeta na fiksirano
vrv in kar najhitreje priplezata ali priæimarita na stoji-
πËe. Bivak smo si zamislili nekako na polovici stene
in upamo, da bomo dosegli to mesto. Viktor pleza na
Ëelu in to izvrstno. Naklonina strmine ne pade pod 65
stopinj, najteæji razteæaji pa so v nekakπnem slapu,
kjer je led, ki je poleg tega, da je navpiËen, tudi zelo
trd. Ko okoli pol ene opoldne posije v steno sonce,
zaËne Ëez steno padati led in kamenje. Nekako uide-
mo vsem izstrelkom. Postane nam jasno, da bomo
bivakirali malo niæje, kot smo si zamislili. Bivak si po-
iπËemo v sneænih gobah na naπi levi. Zelo neudoben
bivak. Z Aritzo sediva v sneæni luknji pod sneæno go-
bo, Tomaæ in Viki pa sta na njej. Sliπiva vsak njun
premik in kar Ëakam, kdaj bosta padla skozi. Tudi na-
jina luknja ima bolj votlo dno. ©e danes mi ni jasno,
kaj te Ëudovite sneæne strukture dræi v steni. Vreme je
lepo.

16. 7. 2001
Zjutraj se moramo najprej spustiti za okoli 40 m, ker
je nadaljevanje skozi fantastiËne sneæne gobe nemo-
goËe. Nato spleza en razteæaj Viki, enega Aritza, sam
pa grem pogledat okoli roba, ali je kje kakπen sneæni
æleb, ki bi ga lahko uporabili za nadaljevanje. No, te-
ga æleba ni, zato se vrnem in splezam razteæaj Ëez
strm skok. Nadaljevanje je videti teæko. V skalo zavr-
tam svedrovec in se spustim nazaj na varno stojiπËe
pod previsno skalo. Uvidimo, da ne moremo preple-
zati teækega nadaljevanja, preden bo v steno posijalo
sonce. OdloËimo se, da v strmi led izkopljemo polico
za bivak in se skuπamo Ëim bolje pripraviti na jutriπnji
dan. Kopanje police nam vzame 4 ure. ObËudujemo
led in kamenje, ki letita preko nas in smo sreËni, da540
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Zahodna stena Siule Grande (foto: Tomaæ Æerovnik)



nismo nadaljevali s plezanjem. Bivak je πe kar v redu.
Celo nekaj spanja leæe si lahko privoπËimo. Vreme je
lepo.

©ALE NISO VE» SME©NE

17. 7. 2001
Zjutraj se odloËimo, da danes izplezamo. Prva nave-
za pleza brez nahrbtnikov. Spalne vreËe, bivak vreËe
in odveËno hrano smo pustili na bivaku, imamo pa
plin in gorilnike ter suhe nogavice. Za zaËetek si po-
magamo s pritrjeno vrvjo, nato malo laæja preËka v le-
vo. Sledita dva razteæaja navpiËnega in ponekod tan-
kega ledu, vmes je tudi nekaj malega skale. Vodstvo
prevzame Aritza. Najprej lediπËe, nato pa zahteven
kombiniran razteæaj s slabim varovanjem — ocena:
πkotska 6. Ko se mu pridruæim na stojiπËu, se skoraj
pripeti tragedija. Kljub temu, da je stena πe v senci,
se nad nama zruπi sneæna goba in le sreËi se mora-
va zahvaliti, da so naju vsi veËji kosi zgreπili. Tudi Vi-
ki in Tomaæ jo sreËno odneseta na spodnjem stoji-
πËu. Pred nami so sedaj le πe strmi sneæni ælebovi in
ogromne opasti, ki visijo preko grebena nad steno.
Aritza potegne πe dva razteæaja, nato pa vodstvo zo-
pet prevzame Viki. Imamo sreËo. Popoldne sonce
zakrijejo oblaki, zato je padajoËega ledu in kamenja
manj. Viktor z lepo preËko mojstrsko poiπËe prehod
na greben in ob 17.30 smo na robu stene. Do vrha
Siule Grande nas loËi pribliæno 50 m viπinske razlike
in pribliæno 200 m vodoravne razdalje. ZaËnemo si
urejati bivak v luknjah, ki nastanejo na zgornji strani
opasti. ZaËne se tretja noË. Mraz, mraz, mrazzzz.
Kmalu zaËne pihati πe veter. Tole bo pa naporna za-
bava. Migamo, govorimo, kuhamo toplo vodo. Ne
vem, zakaj imam Ëelno svetilko vseskozi priægano.
Menda mi je tako topleje. Nekje sredi noËi povem
Aritzi πalo o severnih medvedih, ki jih zebe kot pse.
Sploh se ne smeje. Tudi meni se πala naenkrat ne zdi
veË smeπna. Jutro je daleË. Na mizo je priletela πe
ena runda. Le kako bomo tole spili. Primem se za
glavo in pogledam prijatelje, s katerimi se zabavamo.
Pred mano je le ledena stena, Ëelka pa spet gori. Pa
kaj je nisem ugasnil? Orkester razvnema obiskoval-
ce, dekleta so se razæivela, cela dvorana poskakuje v
divjem ritmu rock’n’rola. Trese me tako, da se ne mo-
rem umiriti. ≈»elka√ je zopet priægana. Mraz, mraz,
mraz. Baterija Ëelne svetilke konËno odpove. Naen-
krat zaËne sneæiti, zagrne nas megla. Pred pol ure je
bilo na nebu πe vse polno zvezd. Hitro se odloËimo.
Sestop.

18. 7. 2001
Ob 4.30 zaËnemo sestopati. SpuπËamo se po vrvi pri-
bliæno po smeri vzpona, nekajkrat bolj naravnost. Hi-
timo. Viki neumorno pripravlja nova sidriπËa za spust,
ostali pazimo, da se vrvi ne zataknejo. Sneæi brez od-
diha, zato nas vseskozi zasipajo plaziËi sveæega sne-
ga. Na sreËo je stena tako strma, da se sneg ne na-

bira v veËjih koliËinah, ampak se vse sproti splazi. Ob
14.30 smo pod steno. Zdelani, kot πe nikoli, premoËe-
ni, obtolËeni, s poËeno Ëelado, a zadovoljni, da smo
tu. Popoldne in ponoËi sneæi πe moËneje, a nas to ne
skrbi veË.

19. 7. 2001
Zjutraj vse pospravimo in sestopimo v bazni tabor.
Pot Ëez ledenik je bila spet pestra, saj je novi sneg
zakril sledi, a ledenik vsaj za silo poznamo, tako da ni
teæav. Mokre vrvi in πotor odloæimo pri depoju opre-
me. Vse dan sneæi, niæje v bazi pa deæuje. SonËni na-
smeh na obrazu Marselinda in vesel Aritzov pes nam
povesta, da je avanture konec. Odpremo ploËevinke
s pivom... posluπamo Manu Chao. V naslednjih dneh
skupaj z vesoljem ter Bitjo leæimo na soncu.

NOVA SMER IN NJENA OCENA

Prva, ki sta se povzpela na vrh Siule Grande, sta bila
leta 1936 Awerger in Schneider. Vzpon sta opravila
po severnem grebenu, ki je okraπen s Ëudovitimi sne-
ænimi gobami in opastmi, smer pa πe danes nosi
spoπtljivo visoko oceno. Prav ta greben pa je kriv, da
se je leta 1985 Siula vtisnila v zgodovino gorniπtva.
Tega leta sta namreË prvi vzpon v zahodni steni opra-
vila Angleæa Joe Simpson in Simon Yates. Po dveh
bivakih v steni sta poizkuπala sestopiti po severnem
grebenu, kjer je Joe padel in... No, prebrati boste mo-
rali knjigo ≈Touching the Void√, ki pa na æalost πe ni
prevedena v slovenπËino. Neverjetna odisejada je
morda celo zasenËila tehniËno zahteven prvi vzpon
Ëez nevarno steno, ki je nato samevala 14 let. Nasled-
nja, ki sta jo uspela preplezati, sta bila AmeriËana 541
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Tanek led (foto: Viktor Mlinar)



ODPRAVA SLOVENSKIH POLICISTOV NA »O OJU — 8201 m

SLOVENCI »ETRTI» SMU»ALI Z OSEMTISO»AKA

Carlos Buhler in Mark Price. Preplezala sta pomem-
bno varianto smeri iz leta 1985, dvakrat bivakirala v
steni in sestopala po severnem grebenu, kjer sta πe
dvakrat bivakirala. Nekje na polovici grebena sta obu-
pala in se zaËela spuπËati po vrvi Ëez zahodno steno.
Varianto sta poimenovala ≈Avoiding the Touch√. 

Kljub predhodni aklimatizaciji je bilo nekaj teæav zara-
di viπine. Kralj je æe prvo noË zbolel za hudo obliko vi-
πinske bolezni, vendar je dr. TekavËiË ob uporabi hi-
perbariËne komore po nekaj dneh izboljπal njegovo
zdravstveno stanje do te mere, da je lahko poskrbel
sam zase in se kasneje tudi dejavno vkljuËil v delo
odprave. Drugi Ëlani odprave so æe kmalu priËeli s po-
stavljanjem viπinskih taborov. Tako so KarniËar, Mi-
klavËiË in Roæman 22. 9. postavili tabor 1 na viπini
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Smer Noches de ≈Juerga√ v zahodni steni Siula
Grande (6356 m), Cordillera Huayhuash — Peru,
smo od 15.7. do 18.7. 2001 plezali Bask Aritza
Monasterio (æivi v Huarazu, Peru) in Slovenci Vik-
tor Mlinar (PK Rifnik-©entjur), Tomaæ Æerovnik
(PK Rifnik-©entjur) in Matic Joπt (AO PD Celje).
Smer je visoka pribliæno 1000 m, prevladuje led,
dva razteæaja pa sta bila kombinirana. Preplezali
smo jo v 27-tih razteæajih. V steni smo dvakrat bi-
vakirali, tretji bivak pa smo si uredili na severnem
grebenu. Efektivno smo plezali 30 ur. Vsi razteæa-
ji so bili preplezani prosto v vodstvu. Sestopili smo
v obmoËju vzpona s spuπËanjem po vrvi. Naredili
smo 21 spustov: 13 na ledne vijake, 3 na svedrov-
ce (uporabili smo dva æe zavrtana med vzponom),
1 na navadna klina, 4 na sneæne sablje. Za sestop
smo porabili 9 ur. Ocena smeri? Teæka odloËitev.
Verjeli ali ne, naπa smer je edina v tej steni, ki ima
oceno. In sicer: ED, led od 65° do 90°, kombinira-
ni deli πkotska 6 do 8 ali po sodobnejπi lestvici: VI,
6 (AI 4, WI 3-6, M 5-7). 

Boris Strmπek

Na zaËetku septembra je v organizaciji Planinske
zveze Slovenije odpotovala v Himalajo enajstËlanska
odprava slovenskih policistov pod vodstvom Vikija
Groπlja, katerih cilj je bila πesta najviπja gora na sve-
tu — »o Oju. »lani prve slovenske policijske odprave
so bili πe Matej Brajnik, Davo KarniËar, Izidor Kofler,
Robert Kralj, Aleπ MiklavËiË, Franc Roæman, Maks
Trop, Rafael Vodiπek in Tone ©karja, zdravnik odpra-
ve pa je bil dr. Igor TekavËiË. Cilj ekipe je bil vzpon na
vrh po normalni smeri s tibetanske strani, obenem pa
z gore tudi smuËati. »o Oju, ki leæi na meji med Ne-
palom in Tibetom oziroma Kitajsko, je po statistiËnih
podatkih najvarnejπi osemtisoËak, kar pomeni, da se
na πtevilo vzponov na vrh gore zgodi najmanj nesreË.
Prav zato je idealna gora za spoznavanje himalajskih
razmer in nabiranje izkuπenj, kar je bil tudi namen to-
kratne odprave. Seveda pa statistiËno najlaæjega
osemtisoËaka ne kaæe podcenjevati, saj lahko gorni-
ke preseneti tudi z zelo slabim vremenom in razmera-
mi. »lani odprave, vsi po vrsti izkuπeni gorniki, so naj-
prej krenili na aklimatizacijo v nepalski Himalaji, kjer
so se povzpeli na nekaj pettisoËakov. Po ureditvi for-
malnosti in nabavi vse potrebne opreme je odprava
15. septembra krenila Ëez mejo v Tibet, kjer so Ëez
pet dni postavili bazni tabor pod goro na viπini
5700 m.

Tik pod robom stene (foto: Viktor Mlinar)

Odprava pod goro (foto: Pasang)



6400 m, v naslednjih dveh dneh pa je sedem Ëlanov
odprave do tja prineslo veliko opreme za naslednja
dva tabora in tam tudi prespalo. Vreme je bilo lepo,
teæave z viπino pa so poËasi izginjale. 26. 9. je Karni-
Ëar sam postavil prvi πotor tabora 2 na viπini 7100 m,
dan kasneje pa sta Brajnik in Roæman postavila πe
drugega. Groπelj in Vodiπek sta prinesla v dvojko
opremo za naslednji tabor, 29. 9. pa je Groπelj prene-
sel πotor za trojko na viπino 7500 m in od tam smuËal
do 6600 m. 
2. oktobra se je priËel prvi naskok na vrh, ki pa je bil
dva dni kasneje zaradi moËnega vetra prekinjen. Kar-
niËar in Brajnik sta smuËala od tabora 2 do tabora 1,
ob tem pa presmuËala tudi kljuËni del spusta — serak
na viπini 6600 m (ocena S5). KarniËar se je po tem
moral vrniti domov, ostali pa so Ëakali na izboljπanje
vremena. 7. 10. so spet priËeli z vzponom proti vrhu.
Dva dni kasneje se je moral zaradi vetra in mraza
Brajnik obrniti med taborom 2 in 3, 10. 10. pa sta ob
pol tretji uri zjutraj priËela z vzponom iz dvojke Groπelj
in Roæman. Po πtirih urah sta bila æe v najviπjem tabo-
ru, od koder je Groπelj po poËitku nadaljeval proti vr-
hu, Roæman pa se je odloËil, da bo poskusil naslednji
dan. Groπelj je dosegel vrh pozno popoldan, ob
17.30, s seboj je pritovoril tudi smuËi, na katerih se je
nato spustil nazaj do tabora 2, ki ga je dosegel ob 20.
uri. Groπelj je naslednji dan odsmuËal proti bazi,

spust na smuËeh je bil moæen do viπine 6350 m, nje-
gova taktika pa se je izkazala za pravilno, saj je or-
kanski veter Roæmanu onemogoËil vzpon na vrh. »la-
ni odprave so πe enkrat poskusili proti vrhu, 16. 10.
sta tabor 2 dosegla MiklavËiË in Roæman, vendar ju je
naslednji dan onemogoËil veter. 16. 10. so se drugi
Ëlani odpravili na okoliπke πesttisoËake, Brajnik in
Kralj sta dosegla 6250 m visoki vrh nad sedlom
Nangpa La, Groπelj pa Dzavapari II (6386 m) in Dza-
vapari I (6490 m), vsi so se z vrhov tudi smuËali. Od-
prava je zapustila bazo 20. 10, naslednji dan so æe
prispeli v Katmandu, domov pa 30. 10.
To je bil 12. slovenski vzpon na »o Oju, Groπlju je us-
pel æe drugiË, za vzpon pa ni uporabljal dodatnega ki-
sika. Obenem je to Ëetrti presmuËan osemtisoËak za
Slovence po Gaπerbrumu I, Anapurni in Everestu, kar
je vsekakor odliËen doseæek tudi v svetovnem merilu.
Ocena spusta je S4, S5, 1850 m, za smuËanje pa je
porabil skupaj v obeh dneh 4 ure. Omeniti velja, da je
skoraj natanko 26 let prej — 10. 10. 1975 Viki Groπelj
stopil na svoj prvi osemtisoËak — Makalu, tokrat pa je
æe enajstiË stal na vrhu osemtisoËaka, kar je zavidlji-
vo πtevilo in do sedaj πe nepreseæeno med slovenski-
mi alpinisti. Uspeπna in dobro organizirana akcija na-
kazuje tudi morebitno nadaljnje sodelovanje med
PZS in slovensko policijo pri organiziranju tovrstnih
odprav.



NA©A SMER: ZIMSKA ≈MARJETICA√ V ©KARJAH

SMER, KI JE OBI»AJNO NI

Boris Strmπek

In spet smo nad Logarsko dolino. Neπtajerci bodo kar
malo hudi, pa kaj zato. Saj gremo tudi v Julijce, brez
skrbi. Tokrat se bomo odpravili v smer, ki poleti men-
da ni preplezljiva. Sam sicer nisem poizkusil, a za dru-
ge tudi ne vem. Marjetica je namreË tipiËna zimska
smer, kar pomeni, da je poleti ni, pozimi pa je redko.
OdliËno, in kdaj potem ta smer sploh je? Po pravici
povedano, ne prav pogosto oziroma je obiËajno sploh
ni. Smer je namreË odvisna od sneænih razmer, ven-
dar ne od koliËine, temveË od vrste snega, ki se mora
prijeti na nekoliko nagnjene in gladke ploπËe. Prav ste
uganili, da ta sneg zagotovo ni prπiË, prej obratno. So
pa sedaj takπni Ëasi, da moderni ledni plezalci sploh
ne plezajo po ledu in snegu, ker je ta paË bolj redko.
Saj veste — ≈dry tooling√. Ampak ≈tuljenje√ tukaj ne
pomaga dosti, Ëe ni pravega materiala. Je treba poËa-
kati na prave razmere. MogoËe bodo v tej zimi.

BREZ SKICE

©tirje KozjaËani — Matjaæ Fistravec, Tone Golnar, Lju-
bo Hansel in Matjaæ Roter so opravili prvi vzpon janu-
arja 1982, leto kasneje sta »if in Drejc (fanta iz koËe
na KlemenËi jami, mimo katere boste teæko πli) opra-
vila prvo ponovitev. Ej, to so bile zime! Potem pa de-

set let niË. Nato nekaj vzponov in spet nekaj let niË...
Podobna zgodba kot z Belo grapo v Planjavi. Eno le-
to je, potem nekaj let bolj slabo, pa spet... Smer je
opisana in orisana v vodniku Toneta Golnarja Logar-
ska dolina — Matkov kot — PeËi iz leta 1982 ali πe bo-
lje v najnovejπem vodniku Logarska dolina — Vzhodni
del (PZS 1998), kjer imate tudi kakπno fotografijo od
tam. Ocenjena je s V, naklonina teæjih delov se giblje
med 75 in 90 stopinj, ostalo 35 do 55 stopinj. Visoka
je okoli 400 m. 
Sliπal sem, da nekateri jokajo, ker ne objavljamo skic
smeri, ampak vse dosedanje ≈naπe smeri√ so v vo-
dnikih s skicami vred. Vodnike pa si je treba nabaviti
(kupiti!), da bodo imeli tudi avtorji kaj od vaπega ple-
zanja, Ëe æe ima vaπa druæina samo izgubo s tem.
Bomo pa objavili skice tistih smeri, ki jih ne najdete v
vodnikih ali pa so vodniki æe davno poπli. Zmenjeno?
Sicer pa vam πe vedno ostane πah, karte in ostali ori-
entacijsko manj zahtevni πporti. Pa tako mimogrede —
prvi plezalci so tudi plezali brez skice.

≈VOÆNJA√ BREZ CEPINOV

Za Marjetico me je nekoË navduπil Bogdan Rojs, ko
je po desetih suπnih letih smer konËno ≈zacvetela√.
Kak dan prej je smer ponovil Janko Opreπnik, nama
je pripadla 3. ponovitev smeri. Ampak lahko bi se
konËalo vse skupaj zelo slabo, predvsem zaradi ne-
umne napake, ki sem jo naredil v laæjem delu sredi
smeri. Varoval sem na cepinih kakπnih 10 m pod str-
mim ælebom. Bogdan pripleza do mene in mu svetu-
jem, da gre kar dalje navzgor do stene, kjer je pri-
mernejπi prostor za varovanje. Ko se vzpenja navz-
gor, se odpnem z varovaliπËa oziroma s cepinov in
obenem hitro podajam vrv. Ker se zatakne, jo sunko-
vito potegnem, vendar je bila zataknjena za mojo de-
rezo in samega sebe spodnesem. Vræe me na hrbet
in zapeljem se navzdol, kot po toboganu. Brez cepi-
nov seveda. Bil sem πe toliko priseben, da zakriËim,
se obrnem na trebuh in obenem poskuπam pograbi-
ti Ëim veË vrvi, ki je bila razmetana navzdol po pobo-
Ëju. Bogdan se ozre in zagleda samo moje cepine.
Svoja orodja v trenutku zabije v trd sneg in se upre
na dereze. Vræe me Ëez manjπi skalnat skok, takoj
nato pa zabijem dereze v sneg, vsa preostala vrv pa
je æe tudi v mojih rokah. Ustavim se. ©e zakleti ni-
sem mogel. Spogledava se, Bogdan potegne vrv
navzgor, vzpnem se nazaj do cepinov, nataknem
zanke na zapestja in nikoli veË se nisem izpel iz si-
driπËa, preden je soplezalec potegnil vrv. Lahko bi
se reklo, da sem imel veË sreËe kot pameti. Bil bi
dolg polet. 544
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Sredi zgornjega æleba (foto: Boris Strmπek)



»EZ NALEPLJEN SNEG

Dostop vam ne bo delal teæav, najti morate samo
nekdanji bivak pod Ojstrico (kup zanikrnih ostankov
je πe sedaj tam). Na desni strani stene krenete desno
proti ælebu, kjer vstopi Nemπka grapa oziroma Vzho-
dna grapa, nato pa krenete πe kakπen razteæaj desno
pod steno. Ko boste pod ploπËami, na katerih so tra-
kovi nalepljenega snega, bo to kar prav. »e so plo-
πËe brez snega, je tudi prav, vendar si boste morali
poiskati kakπno drugo smer za vzpon. NapaËno leto
paË. »e pa je sneg in celo dober, boste resniËno uæi-
vali. Kar pogumno se je treba zapoditi, seveda z dve-
ma orodjema v rokah in derezami na nogah, v strmi
æleb in ploπËe nad njim. Med snegom boste obiËajno
potipali tudi skalo. Varovanje? Kakπen ledni vijak ne
bo πkodil. Drugi razteæaj vas bo zapeljal najprej neko-
liko proti levi, nato Ëez majhen rob in poËasi proti de-
sni navzgor. »e bo sneg vzdræal, boste priπli do polo-
ænejπega æleba, nato pa krenete πe kakπnih 20 m de-
sno po ne prestrmi sneæni gredi in naravnost navzgor
do sneæne rame, kjer se konËa prvi del. Spet bo tre-
ba v levo navzgor in po πirokem ter neizrazitem æle-
bu do strme stene, ki jo preseka strm, pravzaprav
navpiËen æleb. Od vznoæja navzgor in nato levo, kjer
je manjπa luknja, primerna za varovaliπËe. Tukaj bo-
ste na varnem, Ëe se v nadaljevanju sluËajno vaπ so-
plezalec nehote pripodi Ëez navpiËni skok v ælebu, ki
je nekakπno kljuËno mesto v smeri. Najprej je treba
splezati po strmem snegu desno, od tam boste mo-
rali prestopiti Ëez skalo nekoliko levo (obiËajno je ta
prestop z zelo malo snega), in πe nekoliko navzgor,
kjer se konËno æleb poloæi. Tukaj æe lahko tulite od
veselja, πe posebej, Ëe ste spodaj v ælebu ≈drytoola-
li√. Nato rahlo proti levi in priπli boste na Vzhodno
grapo, ki vas odpelje desno navzgor. V zgornjem de-
lu lahko ulovite zgornji æleb, ki vas pripelje v levo πkr-
bino ©karij. »e πe nimate zadosti, lahko nadaljujete

do vrha Ojstrice, lahko pa se zapodite v dolino, kjer
Ëaka na vas lepo πtevilo slapov. In za konec πe ena
zgodbica. Z Bogdanom sestopava iz Marjetice. Hodi-
va po gazi in ves Ëas sem spredaj. Blizu stene ga
spustim naprej, da naredim πe kakπen posnetek. Ta-
koj za tem se skloni in pobere cepin, ki je leæal ob ga-
zi. Nekdo ga je izgubil, a lastnika kasneje nisva na-
πla. Pravzaprav pa si je Bogdan takrat zasluæil to
darilo. 
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»ez nalepljen sneg vstopnih ploπË (foto: Bogdan Rejs)

BTC — Novo mesto, 07-332 44 90

— planinska, alpinistiËna, treking oprema
— πportni copati Asics, Mizuno, Adidas
— smuËarska oprema
— montaæa turnega okovja
— svetovanje



SVETOVNI POKAL V ©PORTNEM PLEZANJU KRANJ 2001

ZMAGA DOMA JE NAJSLAJ©A

Boris Strmπek

Razplet zadnjega letoπnjega tekmovanja za svetovni
pokal v πportnem plezanju, ki se je odvijalo od 16. do
18. novembra v kranjski dvorani Zlato polje, je bil sko-
raj idealen. »eprav razen »ufarjeve Slovenci nismo
imeli predstavnikov v nedeljskem finalu, pa je zmaga
pri dekletih po ogorËeni borbi ostala doma, s tem pa
je naπa najboljπa plezalka in sedanja svetovna prva-
kinja odliËno zakljuËila letoπnjo sezono, ki je njena da-
leË najboljπa doslej. V skupnem seπtevku svetovnega
pokala je zasedla 2. mesto, blizu pa je bila tudi sku-
pni zmagi, kar je poleg naslova svetovne prvakinje in
zmage na dveh mastersih teæko ponovljiva serija. Si-
cer pa smo lahko videli od Slovencev πe odliËen na-
stop Mateja Sove, ki si je priplezal 11. mesto, z malo
veË zbranosti pa bi se lahko uvrstil tudi v finale. Ena-
ko uvrstitev je dosegla πe Natalija Gros, to pa ji je za-
dostovalo za skupno 6. mesto v svetovnem pokalu,
kar je vsekakor odliËen rezultat mlade KranjËanke ob
njenem prvem letu nastopanja v mednarodni konku-
renci. Imela je moænosti celo za 4. mesto, vendar se
v Kranju ni uvrstila v finale kakor na vseh ostalih leto-
πnjih tekmah. V polfinalu so nastopili od naπih πe Kle-
men BeËan ter Katja Vidmar in LuËka Franko.

PONOVNO SUPERFINALE ZA »UFARJEVO

Polna dvorana ob nedeljskem finalu je obetala πe eno
atraktivno predstavo ≈pajkov√, Ëeprav je bil konËen
razplet v moπki konkurenci znan æe pred Kranjem, pri
dekletih pa se je vse odloËilo æe s sobotnim polfina-
lom, ko se je Belgijka Muriel Sarkany uvrstila v finale,
kar ji je zadoπËalo za skupno zmago. V igri je bila le
πe zmaga na zadnji tekmi sezone. Organizatorji te-
kme s Tomom »esnom na Ëelu so se ponovno doka-
zali kot najboljπi organizatorji v svetovnem pokalu.
Tekmovalne smeri sta pripravila Tomo »esen in Aljo-
πa Grom. V kvalifikacijah je nastopilo 43 moπkih in 42
æensk, od katerih se je po 27 najboljπih uvrstilo v pol-
finale, kjer so se potegovali za osem mest v finalu. 
Najprej so nastopila dekleta. Po sedmih nastopih je
edina dosegla vrh smeri Belgijka Muriel Sarkany, Ëe-
prav so bile tri tekmovalke πe dokaj blizu, a jim je
zmanjkalo moËi. Kot zadnja je nastopila »ufarjeva.
Izredno suvereno je priplezala pod vrhnji del smeri,
kjer si je vzela nekoliko Ëasa za poËitek. Tokrat ne
preveliko, da je to ne bi stalo dobre uvrstitve, kot na
predzadnji tekmi v Kuala Lumpurju, kjer ji je nato tik
pod vrhom zmanjkalo Ëasa, sicer bi se lahko uvrstila
v superfinale in ob ugodnem razpletu celo zmagala.
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Martina »ufar tik pod vrhom finalne smeri (foto: Boris Strmπek)



Tudi zgornji del smeri ji nato ni delal kakπnih poseb-
nih teæav in publika je bila navduπena. Ponovila se je
lanska zgodba s superfinalom, ki pa jo je Martina sa-
mozavestno komentirala: ≈Lani je v superfinalu zma-
gala Muriel, tokrat bom to jaz!√ 

»EH KOT ZA ©ALO

Sledil je nastop najboljπih v moπki konkurenci, prvi pa
je plezal sedanji svetovni prvak, Francoz Gerome Po-
uvreau. Padel je sicer precej visoko, vendar je bilo ja-
sno, da to ne bo dovolj za stopniËke. Njegov moπtve-
ni kolega in veteran Legrand, ki letos ni dosegel
odmevnejπih rezultatov, je tokrat segel tik pod vrh.
Zmagovalec svetovnega pokala Francoz Alexandre
Chabot je precej zaostal, publika pa je bila izredno
navduπena ob borbenem nastopu Ukrajinca Maks-
yma Petrenka, ki je od polovice smeri naprej plezal
na robu padca in nato le malo zaostal za Legrandom.
Zadnji je nastopil »eh Tomas Mrazek, ki smo ga v
Kranju videli æe na mladinskem svetovnem prvenstvu
lani, kjer je prepriËljivo zmagal. Je edini, ki je letos
Chabotu ukradel zmago, na Ëlanskem svetovnem pr-
venstvu je odnesel srebrno odliËje, s kranjsko pred-
stavo pa je daleË presegel vse tekmece. Na videz z
lahkoto je dosegel vrh smeri, izpustil celo nekaj
oprimkov in domiselno poËival pod vrhom ter ob tem
otresal obe roki naenkrat. S tem je zagotovo nazna-
nil, da bo treba v prihodnje zelo resno raËunati z njim.
In tako mimogrede — Legrand je samo nejeverno
zmajeval z glavo po »ehovem nastopu.

ZMAGA JE OSTALA DOMA

Sklepno dejanje v Kranju je bil æenski superfinale. Ob
rastoËi napetosti v dvorani je po skupnem ogledu
smeri prva nastopila Muriel Sarkany. PriËela je zelo
zanesljivo, na vrhu spodnjega dela smeri pa je imela
nekaj teæav, ki so je stale precej moËi. Pred zgornjim
delom je dolgo poËivala, v dolgo preËnico Ëez previsni
del stene pa je zaplezala spet zanesljivo. A kmalu se
je videlo, da ji zmanjkuje moËi in pod zadnjimi previsi
je bilo njenega nastopa konec. »ufarjeva je nato brez
veËjih teæav opravila s spodnjim delom smeri, si privo-
πËila daljπi poËitek, nato pa ni imela teæav tudi do me-
sta, kjer je konËala nastop Belgijka. Tam je publiki za-
stal dih, saj je naπa prvakinja dolgo iskala primerno
kombinacijo oprimkov za prehod, zmanjkovalo ji je
moËi, na koncu pa le uspela doseËi oprimek, ki je vo-
dil proti vrhu. Sledil je navduπen aplavz, »ufarjeva pa
je po izjemni predstavi svoj nastop zakljuËila oprimek
pred vrhom smeri in njena napoved se je uresniËila. 
Po tekmi sta izjavila
Martina »ufar: Letoπnje sezone ni teæko oceniti, saj je
bila zagotovo najboljπa. PriËela sem jo s samimi zma-
gami, najprej na svetovnem pokalu v Chamonixu,
druga najslajπa pa je tale na tekmi v Kranju in seveda
svetovno prvenstvo. Nekoliko sem bila pesimistiËna
pred tekmo, saj sem se vrnila s tekme v Maleziji zelo

utrujena in ko sem trenirala, sem sprevidela, da mo-
ram predvsem poËivati. Zato sem se ta teden priprav-
ljala predvsem v glavi. Tekmovanja πe niso konËana,
æelim biti πe osmiË dræavna prvakinja, nato pa grem
brez kakπnih posebnih priËakovanj na svetovni pokal
v balvanskem plezanju v Birmingham, na katerega
imam lepe spomine, saj sem tam leta 1994 prviË ple-
zala v finalu tekme za svetovni pokal. Vem, da sem
moËna in da lahko doseæem dober rezultat, nimam pa
nikakrπnih posebnih obveznosti do sebe, Ëe ne bom
dosegla kaj viπjega. Kar se tiËe skale, bom odπla v
Miπjo peË poizkusit eno smer z oceno 8c. Vem, da
sem sposobna za to, vendar si je treba vzeti malo veË
Ëasa. Skal je veliko, Ëasa pa ne dovolj za vse. Æelim
si plezati na pogled v ©paniji, Franciji, Sardiniji, tudi v
plezaliπËa na Tajskem me mika.
Tomo »esen: Brez te majhne ekipe ljudi ta tekma za-
gotovo ne bi bila takπna, kot je. Brez æene Nade te-
kme resniËno ne bi bilo, ker opravi ves organizacijski
del, vso logistiko in drugo, pomagajo mi æe tudi sino-
vi z raËunalniki in programi, poleg tega pa πe ta tehni-
Ëna ekipa dvajsetih ljudi, brez katerih ne gre na tekmi.
Malo uspevamo z rutino, s preteklim delom, zadnji
mesec pa pri nas doma delamo za tekmo od sedmih
zjutraj do enajstih zveËer, da vse skupaj izpeljemo.
Kar se tiËe tekmovalne sezone, bi lahko rekel, da je
bila najboljπa doslej, Ëeprav sta tukaj predvsem dve
izjemi — Martina in Natalija. To, kar je Martina letos
dosegla, je neverjetno. Zmage, svetovna prvakinja in
nato πe tale zakljuËek doma. Tekma doma je najveË
vredna, saj vemo, da so ljudje priπli zaradi Martinine
forme s priËakovanjem po visoki uvrstitvi. Moram ji
Ëestitati, da je uspela, vzdræala psihiËni pritisk, saj
pred polno domaËo dvorano ni lahko nastopati. Med
ostalimi naπimi dekleti je zablestela Natalija, ki je pr-
viË nastopala v svetovnem pokalu, druge so bile ne-
koliko slabπe kot sicer. Ni pa tako dobrih rezultatov v
moπki konkurenci, ta sezona je bila precej slaba. Ne
vem toËno vzroka, to bodo morali ugotoviti njihovi tre-
nerji in oni sami. Je pa bil Matej Sova tokrat odliËen
in je imel resniËno lepo priloænost, da prviË v karieri
pride v finale.
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Rezultati — Kranj: moπki — 1. Mrazek (CZE), 2. Legrand
(FRA), 3. Petrenko (UKR) ... 11. Sova, 24. BeËan, 31.
Valjavec, 35. Jensterle, 41. Zazvonil (vsi SLO)
Æenske — 1. »ufar (SLO), 2. Sarkany (BEL), 3. Minoret
(FRA) ... 11. Gros, 21. Vidmar, 23. Franko, 29. Tuπar,
31. Truden, 37. Guzzi (vse SLO)
Svetovni pokal — konËni rezultati: moπki — 1. Chabot, 2.
Pouvreau (oba FRA), 3. Mrazek (CZE), 4. Kazbekov
(UKR) ... 28. Sova, 48. BeËan, 54. Jensterle, 57. Go-
lob, 63. Valjavec (vsi SLO)
Æenske — 1. Sarkany (BEL), 2. »ufar (SLO), 3. Levet
(FRA), 4. Schöpf (AUT) ... 6. Gros, 29. Tuπar, 45. Vid-
mar, 48. Franko (vse SLO)



NOVICE IZ VERTIKALE
Boris Strmπek

SMU»ANJE V ANDIH

Roman MihaliË (AO PD Novo mesto) je letoπnje pole-
tje obiskal perujske Ande in ob tem s πtirih vrhov
opravil smuËarske spuste. Z njim sta bila na poti Ve-
sna Potokar in Aleπ Dolenc (oba AO Lj Matica). Miha-
liË se je najprej sam povzpel na Pisco (5732 m) in z
vrha tudi smuËal — S4+, 800 m. Kasneje so se vsi tri-
je povzpeli πe na Ishinco (5530 m) in Urus (5495 m),
z obeh je MihaliË opravil smuËarski spust. Ocena spu-
stov: Ishinca — S3+, 530 m; Urus — S4+, 600 m. Na
koncu se je odpravil πe nad dolino Paron, kjer se je v
bazi pod El Esfinge sreËal z drugo naπo ekipo (Gr-
movπek, Rojsova in Voglarjeva). V slabih razmerah
se je povzpel na Aguja Nevado Chico (5560 m), kjer
je imel nato kar precej teæav med smuËanjem in je
moral zaradi nevarnosti plazov za krajπi del celo sne-
ti smuËi. Ocena spusta S4+, 660 m. 

Sonce v oËeh — 8a+, leto kasneje Brdavsa — 8a/a+, s
smerjo Love Story — 8a+/b pa je bila æe blizu ≈Ëiste de-
setke√. Lani je bila spet uspeπna v 8a (Urbanova), letos
je preplezala prvo 8a v tujini. Na pogled je preplezala do
sedaj najteæjo smer z oceno 7b+. Sicer pa Sabina, ki
pouËuje πportno vzgojo na Gimnaziji Beæigrad, rada tu-
di rola, teka na smuËeh, turno smuËa, oboæuje tudi mor-
je, za katerega pa ni dosti priloænosti, razen ob obisku
Paklenice. Za plezanje je ≈kriv√ njen dolgoletni sprem-
ljevalec in odliËni plezalec Franci Jensterle. Sabina pra-
vi, da ji je bilo paË dolgËas, ko je Franci plezal, in je πe
sama poskusila. OËitno zelo vztrajno in uspeπno. Zelo
rada pleza v ©paniji in Franciji, vËasih pa se poskusi tu-
di v dolgih teækih smereh v Paklenici. Glede na njene
vzpone in izkuπnje pa lahko v prihodnosti priËakujemo
πe kakπno kratko in zelo teæko.

PREZELJ IN JO©T NA NILKANTHU

Potem, ko je propadel naËrt za odpravo na »olo Len-
co, sta se Matic Joπt in Marko Prezelj preusmerila v
indijsko oziroma Gharwalsko Himalajo ter za cilj iz-
brala goro Nilkanth — 6596 m. Po kratki aklimatizaciji
sta opravila prvo ponovitev Zahodnega grebena na
alpski naËin in v dnevu in pol dosegla vrh gore, tretji
dan pa sta bila æe nazaj v bazi. 1500 metrov visoka
smer je ocenjena z D+/TD, v skali pa sta morala ple-
zati do IV+ (UIAA), v kombiniranih delih pa πkotska II
do III. Zaradi nekoliko neugodnih razmer pravita, da
bi bila primernejπa kompleksna ocena TD. To je bil si-
cer samo del njunega naËrta, nameravala sta preple-
zati πe JZ steno, vendar pa jima vreme in razmere ni-
so bili naklonjeni. Njun vzpon je bil πele Ëetrti na vrh
gore, ki je zavrnila æe kar nekaj odprav. Na odpravi ju
je spremljal zdravnik dr. Æare Guzej, ogledali pa so si
πe nekaj moænosti podroËja, ki ga Slovenci poznamo
precej slabo.548
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DRUGA SLOVENKA V 8b

Sabina Sovinc (AO Kranj, City Wall, Papi Sport, Petzel)
je 29. oktobra postala druga slovenska plezalka, ki je
uspela preplezati smer z oceno 8b (X po UIAA lestvici).
To ji je uspelo v smeri Lahko noË, Irena v steni Miπje pe-
Ëi pri Ospu. 34-letna SovinËeva je smer sicer prviË spo-
znala æe pred tremi leti, vendar pa se je πele letos
spomladi resno posvetila πtudiju smeri. »eprav ji spom-
ladi πe ni uspelo, je bila æe zelo blizu uspeπnega vzpo-
na. Po poËitnicah in dopustu, ki je bil seveda tudi plezal-
sko usmerjen, je dobila potrebno samozavest in vzdr-
æljivost, da prepleza najteæji detajl v spodnjem delu in
uspeπno zakljuËi svoje delo v smeri. Sabina Sovinc, ki
pleza 12 let, ima za seboj æe lepo πtevilo zahtevnih
vzponov, od katerih jih nosi sedem oceno 8a (IX+/X-) in
veË. Svojo prvo smer z oceno 7c+ (IX+) je preplezala æe
leta 1993, leto kasneje pa ji je uspelo v prvi 8a — smer
Ekosistem v Bohinjski Beli. Leta 1996 je preplezala

Sabina Sovinc v smeri Lahko noË, Irena — 8b (foto: Urban
Golob)

SmuËanje s Pisca



OSEMDESET LET ZORANA KOMACA

Milan Naprudnik v dolino polomil rebra. Kljub nezgodi ni odnehal. Ple-
zanje je sicer opustil zaradi ≈bremena let√, Ëeprav ga
je πe letos mamilo, da bi zavila v vzhodni steber Bra-
ne, ki sva ga zadnjiË plezala pred petimi leti. 
Seveda πe vedno pogosto pohajkujeva po brezpotjih
(med tednom sama, ob koncu tedna v druæbi prijate-
ljic in prijateljev) in tu pa tam celo zaideva s prave
smeri. Tako kot npr. letos avgusta, ko sva ≈bluzila√
po juænih pristopih Grintavcev osem ur namesto v opi-
su predvidene πtiri ure. Njegov korak je danes res ne-
koliko poËasnejπi, kot je bil v mladih letih, kljub temu
pa se je doslej πe vsako leto udeleæil pohoda borcev
na Triglav. Toda ne zaradi prestiæa, temveË zato, ker
v gorah uæiva, ker so nepogreπljiva sestavina njego-
vega æivljenja. Njegov spoπtljiv odnos do gorskega
sveta in do ljudi, ki ga ohranjajo, kot tudi do tistih, ki
jih sreËuje na gorskih poteh, mu je zagotovil brezπte-
vilne prijatelje in znance, katerih marsikdo me pov-
praπa po njem in po njegovi æeni v primeru, da nisva
na skupni planinski ≈odpravi√. 
Dragi Zoran, ob tvojem prazniku ti skupaj s tvojimi na-
joæjimi planinskimi prijateljicami in prijatelji æelimo tudi
v prihodnje zdravja, veliko dobre volje in πtevilne po-
hode v drage nam slovenske planine! »e æe ne boπ
πel vsako leto na Triglav, nama ostajajo ≈Polhograj-
ci√ in drugi prijazni hribi, dosegljivi poleti in pozimi. 
Æe pred desetimi leti sem objavil kratek sestavek o
tvoji æivljenjski poti. Naslednjega bom spet Ëez deset
let! Naj pa na koncu priznam, da tega sestavka nisem
napisal zgolj zaradi tebe, temveË tudi kot izroËilo mla-
di generaciji, ki jo naj tvoje æivljenjske izkuπnje spod-
budijo k vztrajnosti, poπtenosti, pa tudi k sprostitvi v
gorah, k estetskim uæitkom, ki jih nudijo gore, Ëe ima-
mo do njih spoπtljiv odnos, kakrπnega si vselej izka-
zoval ti — veËni mladeniË.
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Na druæbeni lestvici vplivnih oseb ne ≈kotira√ visoko.
Ne najdeπ ga med politiki, ne med glasbeniki, med
katere se uvrπËa po stroki, ne med planinci, ki jim —
nam pripada po duπi. V æivljenju je marsikaj skusil,
vendar je reπeval probleme in premagoval teæave z
optimizmom, ki ga je Ërpal na vrhovih gora. 
Bil je sin napredne druæine s Primorske, ki jo je pre-
ganjanje Slovencev zaneslo v Maribor, kjer se je Zo-
ran Komac rodil ter konËal osnovno in srednjo πolo,
πtudij violine pa je nadaljeval v Ljubljani. Med drugo
svetovno vojno je do kapitulacije Italije leta 1943 pre-
æivel internacijo, se vrnil v Ljubljano in zaËel igrati v
orkestru ljubljanske Opere. Po koncu vojne se je pov-
sem posvetil glasbi, nadaljeval πtudij violine v Ljublja-
ni, igral kot violinist v orkestru Slovenske filharmonije,
nato v plesnem orkestru RTV Ljubljana pod vodstvom
dirigenta Bojana AdamiËa, svojo poklicno glasbeno
pot pa je zakljuËil kot saksofonist in klarinetist v BIG
BAND Joæeta Privπka. 
Kot z glasbo in zanjo je æivel tudi z gorami in zanje,
hkrati pa bil pozoren moæ in skrben oËe. O njegovi
glasbeni poti ne morem pisati, ker nisem glasbene
stroke, o njegovih gorskih poteh — πtevilne sva preho-
dila skupaj — pa iz mene spontano vrejo besede.
Upam, da mi jih bo nekaj uspelo prenesti tudi drugim
ljubiteljem gora — bralcem Planinskega vestnika. Zo-
ran Komac je plezalne smeri v Zahodnih in Centralnih
Alpah bolj ≈okuπal√, redke pa so slovenske stene, ki
jih ni preplezal: »opov steber s 57. leti, Dolgo nemπko
za svojo 70-letnico, na ©krlatico se je povzpel πe lani.
Skupaj je preplezal veË kot 400 smeri in opravil prek
300 zimskih vzponov. Imel sem priliko deliti z njim
πtevilne plezalne in zimske vzpone. Med slednjimi se
mi je najbolj zasidral v spomin zimski vzpon na Stor-
æiË konec decembra 1994. leta, ko si je med spustom

Zoran Komac

Zdi se mi, da tavam ves
omamljen
Vinko HrovatiË

Zdi se mi, da tavam ves omamljen, 
kot bi v jutru rose se napil, 
a spoznam le, da osamljen
sem lepot naravnih se navæil.

Prve cvetke v rebri sem prestrezal, 
jim v poljani πe dodal jasmin, 
sem v πopek vse povezal, 
to je tebi moj pozdrav s planin.



SPOMINI OB JAK»EVI 90-LETNICI

JAKA »OP

Joæe Andrej MiheliË ske doline. Komentar je bil zelo natanËen: ≈To je pa
zato, ker tam v Bohinju nobenega lesa nimajo ...√
Neke bleπËeËe zimske nedelje leta 1978 sem ≈Jak-
ca√ zagledal na Soriπki planini, kamor sem pripeljal
svojo πtevilËno bogato mlado druæino na smuËarsko
paπo. ≈Glej, glej, kok’r da’b cgana poËesou√, je bil
komentar, ko so otroci lepo drug za drugim prihajali
na dan iz starega hroπËa. Kasneje, pod sedlom med
Drauhom in Lajnarjem, ga je eden od njih seveda
vpraπal, kako da toliko hodi po hribih. Moji nadobu-
dneæi so Jaka seveda obravnavali kakor starega oËe-
ta, ker smo se zaradi odliËnih Pikinih piπkotov veËkrat
oglasili pri njih doma na Rodinah (Pika je JakËeva se-
stra). Kakor vedno, je bil dober odgovor takoj pri roki:
≈Veπ, to je pa zato, ker imam doma Ëisto majhno so-
bo. Ko sonce posije vanjo, moram pa jaz ven.√
Hitre domislice, kratke, uËinkovite in πaljive, natanËno
merjene, dobronamerno kritiËne, so znaËilne za »o-
pa. Po njih ga ljudje prav tako dobro poznajo kakor po
njegovih knjigah. Nikoli se ne pusti presenetiti. Vedno
preseneËa on sam.
Nedvomno imajo naπim ljudem dobro znane »opove
knjige, razstave in njegovo vzgojno delo moËne za-
sluge za napredek in razvoj slovenske fotografije,
gorniπtva in varstva narave. Svet med vrhovi (1962),
Raj pod Triglavom (1969), Viharniki (1970), Kralje-
stvo Zlatoroga (1989), Slovenski kozolec (1993) ter
Trenta in SoËa (1996) zvesto spremljajo rodove Slo-
vencev ter jim odpirajo vrata v sanjsko deæelo visokih
gorskih vrhov, globokih dolin, oblakov, v Julijske Alpe,
polne domaËnosti. V teh knjigah je za vselej shranje-
na nekdanja vsakdanjost, ki bi ji, Ëe bi ne bila foto-
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Pod »rno prstjo je konec maja 1964 leæal dolg jezik
snega, ki me je privabil na zadnje smuËanje iz Bohinj-
ske Bistrice. Na vrhu se je v toplem dahu Primorske
æe Ëutila gorska pomlad. V novi travi je sedel Jaka
»op.
Ker je bil oËetov gorniπki prijatelj, sem prisedel. Pe-
stoval je Ëisto nov fotografski aparat Rolleiflex in takoj
zaËel govoriti o njem: ≈Vidiπ, Ëe bi imel tako kamero,
ko sem bil v tvojih letih, kaj vse bi lahko ustvaril.√ Od-
govoril sem, da so mi njegove fotografije tudi brez
≈roleja√ zelo vπeË ( doma smo æe imeli njegov ≈Svet
med vrhovi√ in tudi Planinski vestnik je bil vedno na
mizi). Da bi ne ostalo po mojem, je nadaljeval s foto-
grafsko lekcijo: ≈Le glej, Ëe boπ ti kdaj zares fotogra-
firal, (Ëez ramo sem imel obeπeno Vero 1), da ga ne
boπ tako lomil kakor tvoj ata!√ Ker me je zanimalo, kaj
dela moj oËe tako narobe pri svoji fotografiji, je takoj
postregel z odgovorom: ≈Same hribe slika! Potem ka-
æe ljudem tiste svoje diapozitive, pa ga imajo kmalu
dosti, ker je to tako, kakor Ëe ima kmet Ëredo ovac.
On pozna vsako posebej, tebi so pa vse enake. Lju-
dem, ki ne poznajo gora, se zdijo samo prve tri slike
vrhov zanimive. Æivljenje in njegovo pestrost moraπ
fotografirati; kakπen cvet pa liπaj na macesnovi veji,
æival, ki se je prikazala, delo na planini, oblake. Brez
oblakov ni niË. Zaradi njih je pogled z istega mesta
vedno drugaËen.√
Po tolikih letih znam vse skupaj πe vedno na pamet.
Zapomnil sem si tudi ≈lekcijo√, ki jo je dal nam Bohinj-
cem na nekem predavanju o slovenskih kozolcih, s
katerim je po izidu svoje knjige na omenjeno temo kri-
æaril po Sloveniji. Ustavil se je ob posnetku, ki je pred-
stavljal enojni kozolec, zgrajen iz æeleznih cevi, jekle-
nih æic in, kajpada, ploËevinaste strehe — sredi Bohinj-

Jaka »op 
(foto: Peter Pehani)

Ovce pod gorami (foto: Jaka »op)



grafsko zapisana, skoraj ne verjel, da se je dogajala
pred borimi petdesetimi ali πtiridesetimi leti. Z veπËim
sestavljanjem ozadja gorske pokrajine z ospredjem
dolin in æivljenjem v njih je znal Jaka na eni sami fo-
tografiji ustvariti hkrati romantiËno vzduπje in realisti-
Ëno priËevanje o Ëasu, ki je minil. »opov fotografski
opus je prekrasna celota, pestra, razgibana, radoæiva
ter zasanjana, globoko obËutena, kakor vznesen po-
klon Julijcem v besedah Davyja, Longstaffa ali Cope-
landove, delo, ki ga je gnalo Ëustveno in miselno so-
æitje z naπim alpinizmom, gorniπtvom, s prebivalci do-
lin pod Triglavom in z gorsko naravo. »e bi njegov
Svet med vrhovi ponovno izπel v svoji nikoli preseæe-
ni Ërno-beli fotografski tehniki, bi bil, tako sem prepri-
Ëan, ponovno prodajna uspeπnica, kakor so bile nje-
gove prve izdaje ali — kakor sveæe hrustljave æemljice
iz vaπke pekarne.
»e bi me vpraπali, katero od njegovih knjig imam naj-
raje, bi se teæko odloËil. Najbræ bi tehtal med prvo in
zadnjo. Trenta in SoËa prinaπa s fotografsko tudi izje-
mno JakËevo besedno izpoved, kateri verjamem vse,
do zadnje Ërke. Povezujem jo z njegovimi pripovedo-
vanji, kako je πel kdaj v Trento z edinim filmom, na ka-
terem je bilo prostora le πe za dva ali tri posnetke,
zraven pa je bilo treba prihraniti prostor πe za ≈kloba-

sni posnetek√, saj ni bilo denarja za malico. Ker se v
letih, ki teko, vse spremeni, imajo morda dandanaπnji
prav klobasni posnetki neprecenljivo dokumentarno
vrednost.
Dolina SoËe in Baπka grapa sta deleæni posebne Jak-
Ëeve ljubezni. Ker sta mu bili pred drugo svetovno voj-
no nedostopni, je kasneje tem pogosteje zahajal tja.
NekoË je πel v Rut posnet znamenito vaπko lipo, a ga
je Ëakala kakor brez æivljenja. Jesenski veter ji je od-
pihnil zlatorumeno listje. Jaka je takrat na glas razmi-
πljal, kako lepo bi bilo, ker je paË æe tukaj, Ëe bi jo po-
lepπal vsaj sneg. Navsezgodaj zjutraj so ga predrami-
li: ≈Le bræ ven! Boπ nekaj videl.√ Kar je videl, je zabe-
leæeno v njegovi drugi knjigi pod naslovom Sredi vasi.
Jaka hodi vse æivljenje po Zlatorogovih sledeh. Le ne-
kaj dni pred devetdesetim rojstnim dnem (rojen 26.
10. 1911) smo na odprtju njegove jubilejne fotograf-
ske razstave na Bledu predvajali diapozitive, s pomo-
Ëjo katerih je dolga leta hodil pripovedovat pravljico
po πolah πirom Slovenije. Med svojim nastopom se je
opraviËil, ker je vsa dosedanja leta Ërpal snov le iz
Baumbachove pesnitve in obljubil, da se bo v bodoËe
naslonil na Aπkerca in njegovega Zlatoroga. Nepre-
kosljiv optimizem, ki pozna le nove in nove naËrte, je
le ena od neπtetih JakËevih vrlin. Vredno se je uËiti. 551
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Velo polje (foto: Jaka »op)



PORO»ILO O DELOVANJU USTANOVE SKLAD
OKRE©ELJ
10. junij 1997 bo ostal zapisan kot tragiËen dan za
GRS Slovenije. Pri usposabljanju na reπevalni vaji re-
πevalcev letalcev v ostenju Turske gore nad Okre-
πljem so izgubili æivljenje gorski reπevalci letalci Mitja
Brajnik, Luka KarniËar, dr. Janko Kokalj, Boris Mlekuæ
in Rado MarkiË. Izguba reπevalcev je boleËa pre-
dvsem za druæine ponesreËenih, kajti otroci so ostali
brez oËetov. Reπevalci æelimo tem otrokom pomaga-
ti na poti v æivljenje. Ustanovili smo Ustanovo Sklad
Okreπelj, namen katere je finanËno pomagati otrokom
gorskih reπevalcev, ki so se ali se bodo ponesreËili pri
zahtevnem reπevalnem delu. 

DELO USTANOVE SKLAD OKRE©ELJ

Na rednem obËnem zboru GRS Slovenije dne 18.
aprila 1998 so bili izvoljeni organi Sklada. Sklad
upravlja upravni odbor Sklada. Komisija za dodelje-
vanje πtipendij in denarnih pomoËi pripravi predloge
za dodeljevanje denarnih pomoËi in πtipendij. Delo
Sklada nadzoruje nadzorni odbor. 21. januarja 1999
smo se sreËali z druæinami ponesreËenih reπevalcev
na skupnem sestanku. Poleg Ëlanov UO Sklada so bi-
le prisotne druæine Brajnik, KarniËar, Kokalj, MarkiË in
Mlekuæ. Vsebina sestanka je bila seznanitev s po-
stopki pri ustanavljanju Sklada. Posebno pozorno pa
smo predstavili samo delovanje in naËine pomoËi za
otroke. Dogovorili smo se tudi, da ob koncu πolskega
leta 98/99 organiziramo skupno sreËanje v enem od
krajev, kjer æivijo druæine. V juniju in septembru sta se
za napovedano sreËanje prijavili le dve druæini, zato
sreËanja nismo izvedli. Po predstavitvi Sklada druæi-
nam smo delo in namen Sklada predstavili tudi na ti-
skovni konferenci s predstavniki sredstev javnega
obveπËanja. Na ta naËin je bila z delom Sklada se-
znanjena πirπa javnost. Vsako leto se gorski reπeval-
ci in drugi udeleæenci zberemo na komemoraciji ob
spomeniku ponesreËenih na Okreπlju.

AKTI USTANOVE SKLAD OKRE©ELJ

Ustanovitev in delovanje Sklada je doloËeno z nasle-
dnjimi akti:
— Sklep o ustanovitvi Ustanove Sklad Okreπelj, ki je

bil sprejet na Zboru reπevalcev 18. aprila 1998;
imenovani so bili tudi Ëlani organov Sklada; 

— Ustanovitveni akt Ustanove Sklad Okreπelj;
— Akt o ustanovitvi Ustanove Sklad Okreπelj, Ministr-

stvo za πolstvo in πport, dne 22. 10. 1998, πtevilka
028-11/98-3nml in objavljen v UL RS 76/98 dne
6.11. 1998;

— Pravila o delovanju Ustanove Sklad Okreπelj, spre-
jela Komisija za GRS Slovenije 17. februarja 1999; 

— Pravilnik o dodeljevanju πtipendij in drugih denar-
nih pomoËi iz Ustanove Sklad Okreπelj.

DENARNA POMO» OTROKOM

Ob izpolnjevanju pogojev za delovanje Ustanove v fe-
bruarju 1999 smo sklenili pogodbe z otroki. Pogodbe
so bile vezane za celotno πolsko leto 1998/99. Denar-
ne pomoËi in πtipendije so oblikovane v skladu s Pra-
vilnikom o dodeljevanju πtipendij in drugih denarnih
pomoËi iz Sklada Okreπelj. Ta pravilnik je usklajen s
Pravilnikom o πtipendiranju za dodeljevanje republi-
πkih πtipendij. IzhodiπËe za πtipendiranje v srednji πo-
li, v πolskem letu 98/99 je bilo 15.000 SIT/mesec in
18.000 SIT/mesec za πtudente. ©tipendistom se pri-
znajo tudi poloviËni stroπki vozovnice za prevoz od
doma do kraja πolanja. Viπina pomoËi in πtipendij se
usklajuje z rastjo æivljenjskih stroπkov in uspehom di-
jakov in πtudentov. Predπolski otroci in πoloobvezni
dobijo enkratno denarno pomoË, ki znaπa za predπol-
ske otroke in niæjo stopnjo osnovne πole 40.000
SIT/leto, za viπje razrede osnovne πole pa 60.000
SIT/leto. V πolskem letu 1998/1999 je bilo za πtipendi-
je in denarne pomoËi iz Sklada izplaËano 946.200,00
SIT, v πolskem letu 1999/2000 1.080.871,00 SIT, v
πolskem letu 2000/2001 (πtevilo prejemnikov πtipendij
se je poveËalo na 10) 1.458,196,50 SIT. Tudi za πol-
sko leto 2001/2002 imamo pripravljene pogodbe.

ZBIRANJE SREDSTEV SKLADA

Pri zbiranju sredstev so dejavni Ëlani postaj GRS Slo-
venije. Vsak reπevalec prispeva v Sklad vsoto treh
prodanih nalepk Podpornik v tekoËem letu. Sklad ima
raËun pri Novi Ljubljanski banki, ki je v Sklad prispe-
vala 850.000 SIT. Sredstva v viπini 945.080 SIT za
otroke ponesreËenih reπevalcev so darovali gorski re-
πevalci Furlanije. Denar smo na æeljo darovalcev raz-552
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delili 14 otrokom v obliki enkratne solidarnostne po-
moËi po 80.000 SIT. ManjkajoËa sredstva smo krili iz
Sklada. Sklad ima pri NLB d. d. vezani vlogi in sicer
4.639.360,81 SIT do 19. 7. 2002 in 25.000.000 SIT
do 17. 10. 2005; na prehodnem raËunu Agencije za
plaËilni promet z dne 20. 11. 2001 pa 702.817,27 SIT.

DAROVALCI IN SPONZORJI

Uprava Sklada je vesela vsake finanËne pomoËi in se
zanjo najlepπe zahvaljuje. »lani organov Ustanove
Sklad Okreπelj smo se odpovedali vsem potnim stro-
πkom, ki nastanejo pri delovanju Ustanove. Poleg te-
ga pridobivamo finanËna sredstva od donatorjev in
sponzorjev Sklada. Darovalci:

Reπevalci postaj GRS in Ëlani UO Sklada Okreπelj,
MO RS — URSZR, FIHO, Komisija GRS, NLB d. d.,
zavarovalnica Triglav, Geoplin, ZZZS, med posame-
zniki so: Albin Vengust, Andrej Grasselli, Danilo ©ker-
binek, dr. Iztok Tomazin. Poleg naπtetih veËjih daro-
valcev je πe vrsta prispevkov posameznikov ali orga-
nizacij, ki so prav tako pomembni. V okviru zbiranja
sredstev je tudi nalepka Podpornik, ki jo GRS S izda
za tekoËe leto. Namen je, da ljudje, ki Ëutijo pripa-
dnost gorski reπevalni sluæbi, finanËno pomagajo
sluæbi in Ustanovi Sklad Okreπelj.
Æiro raËun Ustanove Sklad Okreπelj: 50100-678-
0711015

Predsednik UO Ustanove Sklad Okreπelj Duπan Polajnar
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PREDSTAVNIKI PZS PRI PREDSEDNIKU REPUBLIKE
SLOVENIJE MILANU KU»ANU

Vladimir Habjan

V sredo, 21. 11. 2001, je predsednik Republike Sloveni-
je Milan KuËan sprejel vodstvene delavce Planinske zve-
ze Slovenije. Namen sreËanja je bil seznaniti predsedni-
ka z aktualnimi vpraπanji planinstva. To je bil prvi delov-
ni obisk predstavnikov planinske organizacije pri pred-
sedniku.
V krajπem uvodnem delu je predsednik PZS Franci Ekar
predstavil delovanje Ustanove Sklad Okreπelj, povzel
aktivnosti ob Mednarodnem letu gora 2002 in predsedni-
ka povabil na vseslovensko sreËanje planincev 14. 9.
2002 na Lisci. V nadaljevanju je podpredsednik PZS Adi
Vidmajer podrobno predstavil planinsko organizacijo, pri
Ëemer je opozoril na πtevilno Ëlanstvo, vrsto razliËnih
oblik izobraæevanja v PZS, predstavil dejavnost mladih
in problematiko poti ter poudaril nestrankarstvo planin-
ske organizacije. Janez Duhovnik, podpredsednik PZS,
je predstavil sploπni pomen planinskih koË in poti, z njimi
povezano ekoloπko problematiko ter omenil z mednaro-
dno pomoËjo zgrajene fotoelektriËne naprave pri planin-
skih koËah po Sloveniji ter Ëistilne naprave pri koËah v
Karavankah in Kamniπko-Savinjskih Alpah. Opozoril je
na vse πtevilnejπi obisk v gorah, ki zahteva prilagoditev
obratovanja planinskih koË razvoju gorskega turizma, ter
na potrebo po veËji pomoËi dræave pri reπevanju ekolo-
πkih teæav v gorah. Predstavil je tudi dejavnost Zdruæe-
nja gorskih vodnikov Slovenije in predsedniku ponudil
storitve gorskih vodnikov, kadar s svojimi gosti obiskuje
naπe gore. Podpredsednik Tone ©karja je poudaril
vzpon πportnega plezanja, visoko kvaliteto samih alpini-
stov ter nazadovanje pri odpravah (ki so edine zares pro-
slavile Slovenijo v svetu), kjer ne gre brez zdruæevanja
Ëloveπkih in materialnih moËi. Politike v to smer pa brez
zagotovljenih (vnaprej) ni mogoËe voditi. Izrazil je do-
mnevo, da alpinizem ni med tistimi πporti, ki jih je sloven-
ski gospodarsko—politiËni vrh sklenil podpirati.

Predsednik Milan KuËan je poudaril, da je Leto gora en-
kratna priloænost za promocijo planinske organizacije —
saj je to tudi slovenska zadeva — in ponudil pomoË za
skupno akcijo, izpostavil je, da ne bi smeli pozabiti naro-
dno-obrambnega vidika planinstva, opozoril na vse ve-
Ëjo komercializacijo v gorah in teæave pri lastninjenju
koË. Predsednik je mnenja, da je planinska organizacija
v samopromociji naredila premalo, zato je tolikπen raz-
korak med πtevilom planincev in Ëlanov organizacije, za-
vzel se je tudi za to, da planinska organizacija skrbi le za
markirane poti in ne dela novih. KuËan je povedal, da bi
morala dræava s predpisi zaπËititi hribe, opozoril je na po-
trebo po planinski vzgoji v πolah in se pridruæil mnenjem
o nestrankarstvu v gorah. 
Ob zakljuËku sreËanja so se udeleæenci dogovorili o sku-
pnih aktivnostih. Predsednik je sprejel povabilo na slove-
sno prireditev decembra, ko bodo podeljena priznanja
najzasluænejπim planincem.

Vodstvo PZS pri predsedniku KuËanu
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ODMEV NA »LANEK O
OSAPSKI STENI

Z zanimanjem sem prebral Ëlanek
v zadnji novembrski πtevilki PV, ki
govori o Osapski steni in smeri
Medo, katere soavtor sem tudi
sam. Z veseljem je slediti zapi-
som, ki potrjujejo, da je smer πe
popularna in zanimiva tudi med
danaπnjo generacijo plezalcev. S
prvenstvenimi smermi ni vedno ta-
ko, marsikatera ne doæivi ponovi-
tve in ostane zapisana samo v kro-
nikah, vodnikih in srcih avtorjev.
Ob tem oæivijo spomini in ne mo-
rem si kaj, da ne bi zapisal (po
spominu) nekaj dejstev in svojih
vtisov iz takratnega prvenstvene-
ga vzpona. 
Ko smo s prijatelji prviË priπli pod
Veliko Osapsko steno in lomili
vratove in ugotavljali, kje gredo do
takrat znane smeri, smo imeli v
glavi predvsem prvenstvene vzpo-
ne. Miro ©uπterπiË in Marko Hro-
vat sta se lotila kruπljive zajede le-
vo od Gobe (mislim, da gre zdaj
tam smer Pero), vendar kmalu
odnehala in sledila nama s Slav-
cem v smer Medo in potem, pra-
vzaprav takoj za nama, opravljala
prvo ponovitev smeri. Najina æelja
je bilo plezati naravnost navzgor
desno od Stare smeri. Seveda se
je hitro izkazalo, da so najina
oprema, pripravljenost in nepo-
znavanje stenskih razmer pre-
skromni za uspeh. Na vrhu prvega
razteæaja, tam pri sidriπËu z veri-
gami, sva reπevala dilemo, ali naj
zavijeva v Staro smer in se vpiπe-
va med mnogoπtevilne ponavljal-
ce ali naj vseeno nadaljujeva s pr-
venstveno in poskuπava prepleza-
ti na rob stene po neuglednem
drevju in grmiËevju, ki se vleËe
proti desni. NastajajoËa gneËa v
sosednji smeri, preklinjanje pre-
zalcev, ki jim ≈tehnika√ ni πla od
rok, je dilemo z grobo realnostjo
odpihnila. Kar naenkrat nama je

bilo ljubπe obirati grmiËevje in
iskati najlaæje prehode navzgor
proti robu stene.
Vmes, tam nekje za lusko, sem
mrzliËno poskuπal namestiti varo-
vanje (≈frendov√ nismo poznali,
zatiËi so bili bele vrane, za pasom
so mi visele dve ali tri lesene za-
gozde, ki so se izkazale za neupo-
rabne). Poskusil sem z zatikanjem
zavozlane pomoæne vrvice, na
koncu sem utrujen od tega s teæa-
vo izplezal na varovaliπËe. Na ro-
bu stene, ko sva Ëakala prva po-
navljalca in jedla ≈ratluk√ (tista
ogabna turπka æele slaπËica. po-
tresena s ≈πtaub cukrom√, ki po-
vzroËi, da se ti suha æejna usta z
jezikom vred zlepijo v cmok, ki ga,
zaradi duπenja ves zaripel, pona-
vadi izpljuneπ namesto pogoltneπ;
Slavc ga je takrat vedno nosil s
seboj in mu je pomenil isto kot da-
nes ≈red bull√), se nama je zazde-
lo, da je prvenstvena smer kar so-
lidna.
Ime smeri je æelelo spominjati na
kosmatinca, ki se prebija skozi gr-
movje (ponavljalci ne izgubljajo
veË besed o raztrganih cunjah in
koæi, πe veË, na objavljeni sliki je
videti pogumneæa skoraj golega,
kar bi takrat, ko smo bili tam prviË,
pomenilo ..., bo treba iti pogledat,
kako je s to reËjo zdaj tam), v re-
snici pa smo takrat πe vedno v se-
bi nosili zamero, mogoËe bolje
uæaljenost, ko so nas iz kamniπke-
ga AO ≈samoupravno√ 1975. leta
postavili na cesto, naj si kar sami v
svojih krajih in matiËnih planinskih
druπtvih (Mengeπ in Domæale)
ustanovimo svoje odseke in poskr-
bimo zase. Takrat smo æeleli po-
kazati alpinistiËnim kolegom, pre-
dvsem pa KamniËanom, da smo
≈izgon√ preæiveli. Resnici na ljubo
je zdaj iz varne Ëasovne razdalje
treba priznati, da je bila poteza
pravzaprav modra in dolgoroËno
primerna. Naπe sodelovanje s Ka-
mniËani pa je πe vedno odliËno, to
je najlaæje opaziti v vrstah GRS,
postaja Kamnik. 
Pa obilo plezalskega veselja in
sreËe v meri Medo.
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Veseli me, gospa Katja Tabernik,
da ste se na enodnevnem izletu
proti Triglavu uspeli ustaviti v naπi
koËi in si privoπËiti Ëaj in kavo. Ste
se morda zmotili pri navajanju cen
Ëaja in kave? Naj vas opozorim,
da smo celo sezono prodajali Ëaj
po 200 SIT in kavo z mlekom po
300 SIT. Menda vam nisem vrnila
denarja!? Me niste opozorili zato,
da bi me lahko obtoæili kraje? 
Kakorkoli, gospa Katja, povem
vam, da ima tudi v danaπnjem Ëa-
su lepa beseda in pozitivno razmi-
πljanje veliko vrednost. ≈Motiti se,
je Ëloveπko√ je modrost, ko jo po-
znajo pozitivno naravnani ljudje, jo
uporabljajo ob pravem Ëasu in jim
ni æal, saj s tem pokaæejo odnos
do Ëloveka in sebe oplemenitijo.
Verjamem pa, da pri fiziËni utruje-
nosti odpove tudi razum. Se vam
ne zdi, da bi se vi morali opraviËiti
meni!?

Oskrbnica Vodnikovega doma,

Francka Rednak

P.S. »aj, ki raste ≈na planini okoli
koËe, zaraËunajo oskrbniki(!) tako
oderuπko√. Tudi regrat, nabran na
domaËih travnikih, ki ga prodajajo
branjevke na trgu, je za nekatere
kupce oderuπko drag. Ali lahko tu-
di branjevke obtoæite kraje, nepoπ-
tenosti ...?
Planinski pozdrav in na svidenje
prihodnje leto.
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Martina »ufar prejela 
Bloudkovo nagrado

Najboljπa slovenska πportna ple-
zalka in svetovna prvakinja je bi-
la zaradi izrednih rezultatov v
svoji πportni karieri in predvsem
v zadnjem letu tokrat tudi med
Bloudkovimi nagrajenci. 
Nagrada najboljπi slovenski
πportni plezalki je obenem tudi
izredno dobra reklama za plezal-
stvo, ki se v Sloveniji vse hitreje
razvija in je med najbolje organi-
ziranimi na svetu, Martina »ufar
pa je izrazila mnenje, da se je s
tem celotno πportno plezanje
uvrstilo med cenjene πporte.
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Ni nemogoËih poti

Tomaæ Humar: Ni nemogoËih poti
Zaloæil Mobitel, 2001

Kaj imajo skupnega Nanga Parbat
Hermana Buhla, Osvajalci nekori-
stnega sveta Lionela Terraya, Mo-
je gore Walterja Bonattija in Hu-
marjevo zanikanje nemogoËih po-
ti? Vse πtiri knjige sem prebral na
duπek. Za vse je znaËilna iskrena,
poπtena izpoved (kolikor je to
sploh mogoËe, saj Ëlovek nekaj
vedno zadræi zase). Vsi avtorji so
bili v svojem Ëasu veliki alpinisti, ki
so prestavljali meje mogoËega.
Starost je doËakal le Bonatti, Buhl
in Terray sta konËala pod plazom.
Ali bo Humarju trimetrski padec v
klet pripomogel, da bo postal star
alpinist? Lahko upamo na najbolj-
πe, saj je Ëlovek s prefinjenim ob-
Ëutkom za to, kaj je prav in kaj ni,
Ëlovek, ki se uËi iz lastnih izkuπenj
in si pomaga z jogo in tretjim oËe-
som.
Vendar pa je med prvimi tremi knji-
gami in Humarjevo ‘majhna’, a po-
membna razlika. Ko sem bral Bu-
hla, Terraya in Bonattija, sem si
æelel, da bi bil zraven, da bi z njimi
doæivljal njihove vzpone. Med bra-
njem Ni nemogoËih poti pa ni-
sem imel take æelje. S Humarjem
bi z veseljem πel na pivo, v steno
pa ne. Njegovi (veËdnevni) vzponi
na tanki liniji med tukaj in tam,
med Ëasom in prostorom, so ko-
maj razumljivi celo alpinistom, ka-
ko naj bodo laikom, ki se nikoli ni-
so tresli na majavem oprimku, ki
nikoli niso zabili klina, ki se nikoli
niso vzpenjali po zaledenem sla-
pu, kjer je bil led æe tako stopljen,
da je skozi luknje brizgala voda.
≈He’s crazy, but he certainly isn’t
dumb,«1 ga je v nekem intervjuju
oznaËila sedeminsedemdesetle-
tna AmeriËanka Miss Elizabeth
Hawley, ki v Katmanduju veË kot
πtirideset let skrbno vodi kroniko o

vsem, kar se pomembnega doga-
ja v Himalaji.
Humar ostaja skromen in poπten
kljub uspehom v gorah. Veliko se
je nauËil sam, obenem pa prizna-
va zasluge za svoje znanje in izku-
πnje tudi uËitelju, Stanetu Belaku-
©raufu, ki je postal legenda æe dol-
go pred svojo smrtjo v severni ste-
ni Male Mojstrovke. O njemu piπe
z naklonjenostjo, obËudovanjem in
spoπtovanjem na edini moæni na-
Ëin, ki si ga ©rauf, ta veËni in naj-
veËji preklinjevalec v naπih gorah,
neusahljiv vir kletvic in robantenja,
zasluæi: s humorjem. Opis dogod-
ka z zlomljenim zobom v suhi Ëeπ-
plji, ki ga je vrgel v kot πotora, na-
to pa spravil v æep, ker je plaËal
zanj ≈tauæent mark√ in o tem, kdaj
bo konec vrvi — takrat ko bo rekel
on, ne pa ‘reveæ’ na stojiπËu, bral-
ca spravita v smeh, ki se zlepa ne
poleæe. Opisana sta tako mojstr-
sko, da se πe enkrat vrne in ju po-
novno prebere.

Da gre v alpnizmu presneto zares,
da gredo stvari tudi narobe, spo-
znamo na Nuptseju, ko z vrha mo-
Ëan sunek vetra odpihne Janeza
JegliËa — Johana. Vso steno sta
preplezala nenavezana. Tako sta
bila hitrejπa, pa tudi bolj varno je
bilo, naj se sliπi πe tako parado-
ksalno: namreË, Ëe bi istoËasno
plezala navezana in brez pravega
varovanja, bi tisti, ki bi padel ali
zdrsnil, s seboj potegnil πe druge-
ga. Zdaj pa nam ni veË do smeha.
Humar ostane na vrhu sedemtiso-
Ëaka sam, v slabem vremenu,
brez vrvi, hrane in tekoËine. Koliko
moËi je potrebno, da Ëlovek prene-
se breme izgube prijatelja, se
odloËi, da bo sestopil po smeri
vzpona in preæivel? ≈Osemdeset
odstotkov alpinizma je v glavi,
ostalo je fiziËna pripravljenost,√ tr-
di Humar.
Vsi dosedanji vzponi pa so bili le
priprava za juæno steno Daulagiri-
ja, kjer je prav gotovo prestavil
meje mogoËega. Morda bi morali
po tem vzponu na novo definirati
pojem vrhunski alpinizem. Ameri-
Ëani nekatere vzpone radi opiπejo
z besedo epic.V slovarju æargona
revije Rock & Ice beremo, da je
epic ≈slang term for a climbing
adventure that was long, arduous
or somehow much more than you
bargained for√2. 
Kljub vsem naporom, slabim ra-
zmeram v steni (≈...kjer bi moral
biti led, je tekla voda...√), izmuËe-
nosti in πe Ëemu, je dokazal, da je
bil psihiËno zrel za to dejanje s
tem, da se je odpovedal vrhu, do
katerega je imel πe manj kot dve-
sto viπinskih metrov, in si s tem od-
prl pot v preæivetje.
Potrebno je omeniti jezik v dialo-
gih. Uporaba pogovornega jezika
prispeva k plastiËnosti, bralcu
omogoËa, da se laæje væivi v razli-
Ëne poloæaje in ga s tem πe bolj
pritegne k branju. Slog je energi-
Ëen, zgoπËen, brez leporeËja in
nepotrebne gostobesednosti. Za-
Ëinjen je s humorjem in vulgarizmi,
ki so sestavni del alpinizma. 
Knjigo krasijo πtevilne fotografije
razliËnih avtorjev. Izraz krasijo je 555
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Omenil sem æe, da Humar piπe od-
krito, vendar ne æaljivo. Odstre
tanËico z dogajanj na odpravah, ki
so bile πe do nedavnega (Prvi z
Everesta Tadeja Goloba je nekak-
πen mejnik na tem podroËju) prika-
zane kot idealne zdruæbe enako-
misleËih individualistov brez kakr-
πnihkoli napak z istim skupnim ci-
ljem, kateremu je podrejeno vse in
vsak. Grenka izkuπnja z odprave
na Anapurno (≈...Ëe bo gazil na-
prej, bo hotel πe æupco...√) ga je
privedla do odloËitve, da se takih
podjetij ne bo veË udeleæeval.



treba razumeti dobesedno. VeËina
fotografij je dobrih, zelo dobrih, ne-
katere spadajo æe na podroËje
umetniπke fotografije. Edina po-
manjkljivost je v tem, da nimajo
podnaslovov. Ti bi bili zelo dobro-
doπli.
Zasnova knjige spominja na inter-
netni koncept. Posamezne bese-
de so obarvane srebrno, kar spo-
minja na povezave -≈linke√, pre-
brana poglavja so natisnjena pol-
krepko, da se loËijo od neprebra-
nih in bralec takoj ve, kaj mora πe
≈osvojiti√.
Na zaπËitnem ovitku ni veliËastne,
veËbarvne slike lepe gore, ampak
je Ërn, z velikim rdeËim Ni, ki pou-
darja avtorjevo trditev, nemogo-
Ëih in poti pa sta v beli barvi. Re-
sen, mraËen izgled, ki napoveduje
resno, teæavno bivanje v velikih
stenah.
Tomaæ Humar je v svoji alpinistiËni
karieri prejel precej priznanj, do-
maËih in tujih. Seznam si lahko
preberete na koncu knjige. Vendar
pa moram k temu dodati nekaj, Ëe-
sar v knjigi ni.
Ko je preplezal smer Reticent Wall
v El Capitanu (15 dni, sam — ‘epic
ascent’3), o vzponu ameriπka revi-
ja Climbing ni napisala niti stavka.
Zakaj ne, nimam pojma. ‘Napako’
pa je popravila, ko je v 192. πtevil-
ki (marec 2000) objavila Ëlanek o
Humarju in zapisala, da je Tomaæ
Humar The World’s Best All-Ro-
und Climber.4

O veliËini Humarjevega dejanja
priËa tudi obisk ‘himalajskega pa-
peæa’ Reinholda Messnerja v Slo-
veniji, kamor je priπel izreË prizna-
nje ob Humarjevemu prihodu na
Brnik po vrnitvi z Daulagirija. Ne
nazadnje, Messner, ki je njega dni
tudi prestavljal mejnike v alpini-
zmu in Humarjev soplezalec na
Anapurni Carlos Carsolio (oba sta
stala na vseh 14 osemtisoËakih),
sta napisala uvodne strani v naπi
knjigi.
»e je zgodba o ©raufu, smereh in
vrhovih do Nuptseja nekakπna te-
za, Daulagiri antiteza, potem je
knjiga, ki je pred nami, Humarjeva
sinteza.

P.S.: O Tomaæu Humarju kroæi ta-
le vic:
Se sreËata dva jetija in prvi vpraπa
drugega: ≈Ti, a si sliπal, da nas
baje en Messner iπËe æe kar nekaj
Ëasa?√ Pa drugi pravi: ≈Ja, pa πe
res je.√ Pa ga vpraπa prvi: ≈Kako
pa to veπ ?√ ≈Kako, kako? Saj mi
je Humar povedal.√
1 ≈Je nor, neumen pa gotovo ni√,
Climbing, πtevilka 192, stran 98
2 Æargonski izraz za plezalno pus-
tolovπËino, ki je bila dolga, teæavna ali
kako drugaËe veliko veË, kot sre priËako-
vali
3 epski vzpon
4 Najboljπi vsestranski plezalec na svetu.

Mire Steinbuch

Bohinj za gorske kolesarje

Slovensko (gorsko) kolesarjenje
je dobilo nov vodniËek, za kar ima
zasluge Matjaæ Æmitek kot avtor
besedila in fotografij. Dobri po-
znavalec bohinjskih gora pa tudi
cest in kolovozov pod njimi je veË
let skrbno prouËeval moænosti ko-
lesarjenja po Bohinju in πirπi oko-
lici. Svoje izkuπnje je strnil v priro-
Ëen vodniËek æepnega formata, ki
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ima priloæen tudi zemljevid z vri-
sanimi kolesarskimi turami. Teh je
kar 15, od najlaæjih, ob jezeru ter
po Zgornji in Spodnji dolini, pa do
najteæjih, kot je pot pod Prπivec ali
dolga tura okoli Ratitovca. Opisa-
ne ture — vsaka je predstavljena s
sploπnim in tehniËnim opisom, vi-
πinskim diagramom, opisom te-
æavnosti in znaËilno fotografijo,
vrisana pa je tudi v skupni zemlje-
vid — seæejo tudi izven Bohinja, z
izletom Ëez Galetovec in na Jelo-
vico na blejsko stran, tura okoli
Ratitovca pa nas popelje v zgornji
del Selπke doline. Avtor je uspe-
πno zdruæil kolesarjenje s krajπimi
izleti peπ, ki nas popeljejo na ne-
kaj lepih razglednih vrhov (Prπi-
vec, Galetovec, Ratitovec). Nas-
ploh nas povsod opozarja, da se s
kolesom dræimo utrjenih poti in ne
povzroËamo πkode in vznemirje-
nja na preozkih stezah. Za tuje
gostov je vodniËek na voljo tudi v
nemπki in angleπki razliËici. Naro-
Ëite pa ga lahko na tel. πtevilki
040 558264.

Igor Maher

Maksim Gaspari 
na razglednicah

Maksim Gaspari je bil rojen leta
1883 SelπËku na Cerkniπkem. Ve-
liko se je druæil z Nikom Sadnikar-
jem in Hinkom Smrekarjem. Tri le-
ta je pouËeval na I. dræavni gimna-
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ziji, kasneje pa na umetniπki πoli
Probuda in strokovni πoli grafiËnih
strok v Ljubljani. Vsebina veËine
slikarskih del je vzeta iz æivljenja
preprostih ljudi na slovenskem po-
deæelju, od koder je tudi veliko po-
dob slovenskih gora in gorskega
sveta. Zato so njegova dela in tudi
razglednice tako zelo priljubljene
med Slovenci. Leta 1977 je dr.
Stane Mikuæ izdal pri Mladinski
knjigi monografijo o njem, pred
kratkim pa je izπla tudi knjiga
≈vseh√ Gasparijevih razglednic.
Razglednice in voπËilnice z Gas-
parijevimi slikami pa izhajajo v ve-
Ëjem πtevilu πe danes. Samo letos
so dediËi izdali kar 17 ponatisov
razliËnih razglednic in prav toliko
novoletnih voπËilnic. Na njih je po-
gosto motiv zimske gorske pokra-
jine in zasneæenih vasi. 

Ciril Velkovrh

≈GospodiËna√ 
na poπtni
znamki

»lovek potre-
buje za svoj ob-
stoj poleg dru-
gih dobrin tudi
vodo. Ta pokri-
va tri Ëetrtine
zemeljske po-
vrπine. Vodo najdemo skoraj pov-
sod v naravi v razliËnih agregatnih
stanjih. Hlapi se v oblakih ohlajajo
in kondenzirajo v kapljice, ki nato
padajo na zemeljsko povrπino kot
deæ, sneg, rosa, slana ali toËa.
Mnogo vode potrebujejo æiva bitja:

Ëlovek, æivali in rastline. Voda pro-
nica v globino do ponovnih izvirov
studencev, ki se izlivajo v reke, te
pa v morja. Zaradi segrevanja vo-
da izhlapeva in se zopet dviga v
oblake. Ta krogotok vode je lepo
opisal in tudi ilustriral v tridesetih
letih prejπnjega stoletja alpinist in
akademski slikar Edo Deræaj v
knjiæici za otroke z naslovom Ka-
pljice. NeoporeËnih izvirov zdrave
vode je na svetu vse manj. Zato bi
morali tudi vodo zaπËititi pred one-
snaæevanjem, ki je posledica in-
tenzivne industrializacije in sodo-
bnega kmetijstva. Da bi opozorili
na ta problem, je Zdruæenje ev-
ropskih javnih poπtnih operaterjev
za skupno temo na znamki v letu
2001 izbralo geslo Voda, naravno
bogastvo. Na slovenski znamki je
prikazan studenec GospodiËna z
Gorjancev, ki je s svojo Ëisto vodo
πe bolj dragocen kot baroËno ob-
zidje, ki ga obdaja. V Novem me-
stu pa je izπel tudi ovitek prvega
dne, kot trinajsti v seriji letoπnjih
ovitkov Poπte Slovenije. Na znam-
ki je fotografija studenca v modri
barvi, ki odraæa bistrost Ëiste vo-
de, odtisnjen pa je v baroËnem
okvirju z rjavo podlago. Na spo-
dnjem delu male pole osmih
znamk je odtisnjena πe kupica —
kristalen kozarec. Kot vse sloven-
ske znamke je tudi to natisnila Ti-
skarna Delo v Ljubljani. 

Ciril Velkovrh

kkrraattkkee nnoovviiccee

PZS na sejmu Narava — zdravje

Na sejmu Narava — zdravje na
Gospodarskem razstaviπËu v Lju-
bljani se je letos (od 16. do 21. ok-
tobra) na svojem razstavnem pro-
storu predstavila tudi Planinska
zveza Slovenije. Obiskovalci so se
lahko seznanili s pestro dejavno-
stjo planinske organizacije, napro-
daj so bili zemljevidi in knjige Pla-
ninske zaloæbe, predstavljeni so
bili programi posameznih komisij,
spoznali pa so tudi vsebino Planin-
skega vestnika. Dodatne in za
mnoge zelo koristne informacije
so ves Ëas sejma nudili: Ëlani mla-
dinske komisije, strokovne sluæbe
PZS in GRS Slovenije. (Igor
Maher)

Zbor mladinskih odsekov

V soboto, 24. novembra je v Cen-
tru za zaπËito in reπevanje na Igu
potekal Zbor mladinskih odsekov
(MO). Zbora se je udeleæilo rekor-
dno πtevilo predstavnikov, skupaj
kar 94 mladih.
Pred zborom sta se predstavili
Zveza za πport otrok in mladine ter
MOVIT - Zavod za razvoj mobilno-
sti mladih. Mlade planince sta poz-
dravila mag. Franci Ekar, predse-
dnik PZS, in Joæe Melanπek, pred-
sednik delovne skupine za organi-
zacijo dela PZS. Zdenka MiheliË je
predstavila dejavnosti YC UIAA in
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MK PZS ob mednarodnem letu
gora. Predstavniki mladih planin-
cev Slovenije so bili priËa tudi slav-
nostni podelitvi najviπjega prizna-
nja MK PZS “Mladina in gore”. Le-
toπnji prejemnik je bil Boæo Jor-
dan, legenda savinjskih planincev,
ki je pustil neizbrisen peËat pri de-
lu z mladimi, πe sedaj pa dejavno
sodeluje v odboru za orientacijo
MK PZS. Njegove besede ob pre-
jemu priznanja so kot nekakπno
napotilo za strpno sodelovanje
med vsemi generacijami planin-
cev. (Emil Pevec)

Gostje veËera so bili tokrat pod-
predsednik PZS prof. dr. Janez
Duhovnik, naËelnik Komisije za
odprave v tuja gorstva in podpred-
sednik PZS Tone ©karja ter pred-
sednik Gorniπkega kluba Skala
prof. dr. Tone JegliË. Pogovor je
vodil novinar in urednik Joæe Ko-
πnjek, ki se je skupaj s sogovorni-
ki in obËinstvom sprehodil skozi
zgodovino gorniπtva. Obiskovalce
je pozdravil tudi predsednik PZS
mag. Franc Ekar, sodelujoËim pa
se je za udeleæbo zahvalil direktor
Gorenjskega glasa Marko Valja-
vec. ©e dodatno planinsko vzdu-
πje je obiskovalcem s pesmijo pri-
Ëaral oktet LIP Bled. Gostje so
prejeli v dar unikatne Ëipkarske iz-
delke, ki so nastali pod spretnimi
prsti Ëlanov TuristiËnega druπtva
Æelezniki. Prijeten in zanimiv ve-
Ëer je priklical na dan veliko spo-
minov iz minulih Ëasov slovenske-
ga gorniπtva in seveda nekatere
primerjave s sedanjo organizacijo
ter doseæki alpinistov. Lahko bi re-
kli, da skalaπki duh πe vedno æivi
in mnogo dejavnikov iz Ëasa usta-
novitve TK Skala se je obdræalo
do danaπnjih Ëasov, na primer po-
vezanost med alpinisti in ostalimi
gorniki, pa tudi mnoga nasprotja,
tako med razliËnimi generacijami
kot tudi med razliËnimi podroËji
gorniπtva. A tudi gorniπtvo, kot
mnoge druge dejavnosti, brez to-
vrstnih nasprotij ne more, veliko-
krat pa je to tudi prispevalo k na-
predku v gorniπki organizaciji in k
uspehom, ki so privedli slovenski
alpinizem v sam svetovni vrh. (Bo-
ris Strmπek)

Seminar orientacije 2001

Seminar je razpisala mladinska
komisija pri PZS, izvedel pa njen
odbor za orientacijo pod vodstvom
Bojana Rotovnika s sodelavci: An-
drejo Konovπek, Boæom Jorda-
nom, Aleπem Glavnikom in Andre-
jem Stuchlyjem. Na Menini planini
se je med 4. in 7. oktobrom zbralo
15 udeleæencev iz desetih PD. Se-
minar je potekal po dvostopenj-
skem sistemu izobraæevanja vadi-
telja orientacije, seminar orientaci-558

je v prvem in seminar za traserje v
drugem delu. Udeleæenci so nabi-
rali teoretiËna znanja, izvedli pa so
tudi tri orientacijske pohode, no-
Ënega ob sodelovanju inπtruktor-
jev, ekipnega dnevnega in zadnji
dan πe posameznega, ki je πtel za
izpit. (Boæo Jordan)

Pohod na Mali Golak

Vsako prvo nedeljo v oktobru PD
AjdovπËina organizira spominski
pohod na Mali Golak. Letoπnji po-
hod, ki se je odvijal 7. oktobra, je
zaznamovalo slabo vreme, kljub
temu pa se ga je udeleæila mnoæi-
ca ljubiteljev tega vrha. Priloæno-
stna proslava je bila v Iztokovi ko-
Ëi. (Vida Durn)

22. πmarnogorski tek

Prva sobota v oktobru je æe tradici-
onalno rezervirana za tek na
©marno goro. 6. oktobra se je tako
v Tacnu pod ©marno goro zbralo
241 tekmovalcev iz 13 dræav, med
njimi tudi vsi najboljπi tekaËi. Tek
je namreË πtel za finale tekmovanj
Grand Prix v sklopu mednarodne
gorskotekaπke zveze. Proga, ki je
vodila Ëez Grmado na vrh ©marne
gore, je bila dolga 9,5 km s 650 m
vzponov in 290 m spustov. S Ëa-
som 39:29 je pri moπkih zmagal
Manzi Emanuele iz Italije, pri æen-
skah pa s Ëasom 47:16 Poljakinja
Izabela Zatorska. (©krjanËek, okt.
2001)

Odprta ©entiljska pot

Planinci PD Paloma Sladki Vrh so
20. oktobra uradno odprli novo
kroæno pot po obËini ©entilj. Z njo

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

“Gore in Skala” 
na Glasovi preji

Na letoπnji peti in skupno æe πe-
stinπestdeseti Glasovi preji se je
23. novembra v hotelu Astoria na
Bledu zbralo veliko ljubiteljev gora
in slovenske gorniπke zgodovine.
Tokratna tema “Gore in Skala” je
bila namenjena obeleæitvi osem-
desete obletnice ustanovitve Turi-
stovskega kluba Skala, s katerim
so se takratni plezalci nekako osa-
mosvojili od Slovenskega planin-
skega druπtva. Sedaj bi lahko
“skalaπe” primerjali s sedanjo Ko-
misijo za alpinizem v okviru PZS.

Boæo Jordan je prejel najviπje priznanje
MK PZS “Mladina in gore” (foto: Emil
Pevec)



so povezali prejπnje Keltsko pot,
Obmejno panoramsko pot in Pot
zdravilnih vrelcev, dodali nekaj no-
vih odsekov in tako dobili pot, za
katero pohodnik potrebuje skupno
okoli 17 ur. Na njej so kontrolne to-
Ëke z æigi, izdali pa so tudi dnevnik
poti, kamor te æige popotnik odti-
sne, za prehojeno pot pa prejme
spominsko znaËko. Podrobnejπe
informacije dobite na telefonski
πtevilki 02 6442411. (SreËko Naj-
majster)

Ohranjanje πotnih barij

Na upravi Triglavskega narodnega
parka so predstavili projekt za
ohranjanje ekosistemov πotnih ba-
rij v parku, ki ga v veliki meri pod-
pira Evropska unija s svojim pro-
gramom Life. ©otna barja so ena
najbolj dragocenih naravnih vre-
dnot, zato je glavni namen projek-
ta, ki naj bi ga zakljuËili do konca
leta 2003, preusmerjanje obisko-
valcev na tista obmoËja, kjer le-ti
povzroËajo najmanjπo πkodo. Ta-
ko naj bi pripravili uËno pot na
obmoËju barja Goreljek, kjer je
planina in πtevilni poËitniπki domo-
vi, medtem ko bi npr. barje ©ijec
obvarovali pred obiskovalci, divjo
paπo in urbanizacijo. Projekt izva-
ja znanstveno-raziskovalna sluæba
TNP s koordinatorjem Jurijem Do-
bravcem. (Igor Maher)

Tabor strpnosti

Na taboru na Livπkih Ravnah so
se sreËali uËenci dveh πol, osnov-
ne πole F.S.Finægarja iz Lesc in
osnovne πole s prilagojenim pro-
gramom Antona Janπe iz Radovlji-
ce. V petih dneh so pod vodstvom
mentorjev, spremljevalcev in vo-

dnikov osvajali vrhove, spoznavali
okolico tabora, predvsem pa so se
kljub razliËnosti veselo zabavali in
sklepali prijateljstva. Vsi namreË
sanjajo enake sanje, vsi si æelijo
imeti prijatelja in se ukvarjati s
stvarmi, ki jih veselijo. Veliko se
lahko nauËijo v vsakdanjih odno-
sih, kjer se pokaæejo razliËne spo-
sobnosti in nadarjenosti. Zato je
planinski tabor zelo primerna de-
javnost za vkljuËevanje otrok s po-
sebnimi potrebami. Vendar ne pri-
dobijo le ti otroci, ampak se obo-
gatijo prav vsi.

Otroci so plezali

Center za usposabljanje invalidnih
otrok Janka Premrla Vojka iz Vipa-
ve ima zelo dejavno planinsko
skupino. Pripravili so æe broπuro
Korak za korakom, v kateri so
otroci in mentorji opisali pohodni-
πka doæivetja. Oktobra pa so se v
spremstvu mentoric in izkuπenih
planincev iz PD Vipava odloËili
premagati πe en izziv: povzpeti se
po zavarovani plezalni poti. Pri-
merno okolje so naπli kar pod bli-
ænjo Gradiπko turo. Na kratki poti
do skal je neuËakanost in razigra-
nost hitro zamenjala umirjenost, ki
jo je povzroËil strah ob pogledu na
strmino. Kljub temu so se pod bu-
dnim oËesom inπtruktorja plezanja
in drugih planincev primerno
opremljeni in zavarovani eden za
drugim podali v skale. Po uri ple-
zanja so zadovoljni obstali vrh ste-
ne. Za njimi je bila bogata izku-
πnja, pa ne le zato, ker so prema-
gali steno, ampak zato, ker se je
verjetno veËina otrok prviË sreËala
z naporom, ki ga moraπ vloæiti v
dosego cilja. (Helena Kravos)

Bohinjski planinci v nemπkih
Alpah

Zadnji konec tedna v septembru
so se bohinjski planinci, Ëlani PD
Srednja vas v Bohinju, odpravili
na obisk k bavarskim prijateljem iz
dveh nemπkih planinskih druπtev
in gorske reπevalne sluæbe iz
Ramsaua. Cilj planinske ekipe s
27 Ëlani je bil najprej Watzmann,
ki so ga dosegli po obiËajnem pri-
stopu od severa, mimo planinske
postojanke Watzmannhaus. Ba-
varski gostitelji so se jim nato pri-
druæili v masivu zahodno od Wat-
zmanna, v koËi Blaueishütte, kjer
so preæiveli prijeten planinski ve-
Ëer, nato pa so skupaj osvojili πe
drzno ostrico Schπrtenspitze in
Steinberg. (Janez Koroπec)
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PLANINSKA ZALOÆBA I©»E PISCE ZA PLANINSKI VODNIK DOLENJSKA
Planinska zaloæba pri PZS æeli izdati nov vodnik po Dolenjski. Kdor Ëuti v sebi moË in veselje, da sestavi
izvirni vodnik po Dolenjski, naj, prosim, poπlje pisno ponudbo do 1. 2. 2002 na naslov:
Planinska zveza Slovenije
Boæo LavriË, predsednik Zaloæniπkega odbora
Dvoræakova 9, 1000 Ljubljana.
Ponudbo lahko poπljete tudi po e-mailu: planinska.zalozba@pzs.si. Vse podrobnosti bi doloËili v ustnem
pogovoru, na osnovi katerega bi nato sklenili avtorsko pogodbo.

Zaloæniπki odbor

Pri bivaku na Hochecku pod Watzman-
nom (foto: Robert KlanËar)



Slikarska kolonija Tine Horvat
2001

PD Poπte in Telekoma Ljubljana je
v sodelovanju s PD PT Maribor or-
ganiziralo æe 16. slikarsko koloni-
jo. Potekala je od 21. do 23. sep-
tembra v Domu pod Pleπivcem.
Na njej se je zbralo deset slikark in
slikarjev, veËinoma zaposlenih na
Poπti in Telekomu. Na koncu so
pripravili priloænostno razstavo.
(©krjanËek, okt. 2001)

Podobe Juæne Amerike

Trboveljski planinec in alpinist
Zdravko Zajc je v mali galeriji Knji-
ænice Toneta Seliπkarja v Trbov-
ljah pripravil razstavo fotografij z
dveh potovanj in vzponov v juæno-
ameriπkih gorah. Na ogled je bila
od 1. do 10. oktobra. Ob tem je na
otvoritvi predstavil svoja doæivetja
s predavanjem ob diapozitivih.

Ob poti

V Knjiænici Preæihovega Voranca v
Ljubljani je bila od 22. oktobra na
ogled razstava fotografij Bogdana
Kladnika. Postavitev πestindvajse-
tih barvnih fotografij s predstavitvi-
jo podrobnosti iz narave je eno-
stavno poimenoval Ob poti. UËin-
kovito nam je dokazal, da za dober
posnetek ni potrebno na pot po
svetu, ampak lepote narave — Ëe
se le znamo ustaviti in opazovati —
lahko na film ujamemo æe na do-
maËem vrtu, ob bliænjem potoku ali
v podrasti ob poti skozi gozd.

DediπËina na ogled 
v Trbovljah

Ciril Velkovrh je med 3. in 10. sep-
tembrom v Likovni galeriji Trbovlje
v Delavskem domu razstavljal
svoje fotografije in razglednice na
temo naravne in kulturne dediπËi-
ne ob planinskih poteh pod ge-

slom ≈Zrcalce, zrcalce, poglej, po-
tem pa, katera je lepπa deæela od
naπe, povej!√

Slovenski gorski svet na kole-
darjih

Oddelek za geografijo Filozofske
fakultete v Ljubljani je 13. novem-
bra na ogled postavil fotografije
slovenskega gorskega sveta na
koledarjih avtorja Cirila Velkovrha.
Njegovo delo je predstavil Stanko
Klinar, slavnostni govornik pa je bil
Jurij Kunaver. 

Obrazi s poti

©kofijska gimnazija Maribor je go-
stila razstavo fotografij Borisa
Strmπka. Na 22 fotografijah so
upodobljeni prijatelji, soplezalci ter
ljudje in otroci, ki jih je avtor sreËe-
val na odpravah in potovanjih. Na
otvoritvi 14. novembra so si obi-
skovalci lahko ogledali πe krajπo
diaprojekcijo.

Markacijska akcija

PD Ptuj se je odloËilo letos za po-
pravilo dela Haloπke planinske po-
ti (HPP) in dela E 7. Ogled za pri-
pravo del je bil opravljen 19. 10.
Sama dela so bila opravljena 27.
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10. 2001. Akcijo je pripravil Uroπ
VidoviË iz PD Ptuj (6) in povabil k
sodelovanju πe PD Majπperk (5) in
Videm (4). Bili smo razdeljeni v
dve skupini. PD Majπperk je po-
pravilo brv na poti E 7 v Narapljah
in nadelalo del poti nad njo ob so-
delovanju inπtruktorja za pota B.
Jordana. Ostali so napravili erozij-
ske zaπËite na HPP, ki se dviga na
Janπki vrh. Delo sta vodila inπtruk-
tor F. NunËiË in pripravnik S. Gaπ-
periË. Naslednji konec tedna so πli
po obnovljeni poti planinci iz PD
©empeter in Ojstrica Celje, res v
enkratnem jesenskem vremenu.
Za naslednje leto imajo v naËrtu πe
obnovo dela poti na DonaËko goro
(KrËe).
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Izvod Planinskega vestnika, ki ga dræite v rokah, je zadnji take oblike. Z novim letom prehajamo na novo
celostno podobo. Format revije bo nekoliko veËji (17,5 cm x 25 cm), temeljito bomo spremenili obliko, po-
veËali πtevilo strani in skuπali tudi poveËati πtevilo fotografij. Ob tem nameravamo ohraniti uveljavljene ru-
brike in postopoma vpeljati nove. Seveda bomo veseli vaπih odmevov, kajti le z njihovo pomoËjo bomo lah-
ko naredili revijo, ki bo vπeË Ëim πirπemu krogu ljubiteljev gora.

Uredniπtvo Planinskega vestnika

Dnevi varstva pred sneæni-
mi plazovi

Podkomisija za reπevanje iz-
pod plazov pri GRS S organizi-
ra tradicionalne Dneve varstva
pred sneænimi plazovi, ki bodo
potekali 19. in 20. januarja
2002 v Vadbenem centru SV
na Pokljuki.
Informacije na PZS.

Popravilo Haloπke poti


