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Z NAMI NA POT

Korzika

IZ PLANINSKE ZALOŽBE – AKCIJA

-50 %

Božidar Lavrič

Vodnik POLHOGRAJSKO HRIBOVJE
V vodniku so na 144 straneh opisane poti po Polhograjskem hribovju, ki se zahodno
od Ljubljane dviga nad Sorškim poljem, kjer ga Poljanska Sora na severu loči od
Škofjeloškega hribovja. Marsikdo hribovje še vedno poimenuje Polhograjski Dolomiti
po kamnini, ki se v višjih delih gorstva prikaže na plan kot veliki, škrbinasti zobje. V
vodniku so opisane poti iz doline Gradaščice, iz doline Horjulščice ter iz Medvod,
Poljanske doline in iz Ljubljane.
Format: 120 x 160 mm; 144 strani, šivano z nitjo, okrogel hrbet

CENA: V času od 15. 9. 2018 do 15. 10. 2018 lahko vodnik kupite po akcijski ceni s
50-odstotnim popustom: 4,95 €* (redna cena: 9,90 €*).
*DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine plača naročnik.

KMALU V PRODAJI
Izbirni vodniki SLOVENSKA PLANINSKA POT
Slovenska planinska pot je najbolj priljubljena vezna pot v Sloveniji pa tudi
najstarejša v Evropi in na svetu. Nastala je na pobudo Ivana
Šumljaka, idejnega in operativnega snovalca, ki jo je sprva
imenoval magistrala, a je že ob odprtju leta 1953 dobila ime
Slovenska planinska transverzala, leta 1991 pa se je preimenovala
v Slovensko planinsko pot.
Novi vodnik bo izšel v treh delih. Trije različni avtorji opisujejo vsak
svoj del poti. V prvi knjigi nas Gorazd Gorišek vodi iz Maribora do
Mojstrane, Mojca Stritar Kučuk v drugi od Mojstrane do Petrovega
Brda, kjer svoje delo prevzame Andraž Poljanec, ki nas popelje vse
do morja.
Vsi trije so priznani pisci gorniške literature, z bogatimi izkušnjami
v gorah - na obeh področjih imajo za seboj že izjemno kilometrino.
Format: 130 x 210 mm; integralna šivana vezava
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PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, PLANINSKA TRGOVINA PZS
NA SEDEŽU Ob železnici 30a, Ljubljana, v času uradnih ur
(v ponedeljek in četrtek od 9. do 15. ure, sredo od 9. do 17. ure, petek od 9. do 13. ure; odmor za malico 10.30–11.00).
PO POŠTI p. p. 214, SI-1001 Ljubljana
PO TELEFONU 01 43 45 684 v času uradnih ur brezplačna telefonska številka 080 1893 (24 ur na dan, vse dni v letu)
PO FAKSU 01 43 45 691
E-NAROČILA trgovina@pzs.si ali spletna trgovina PZS: http://trgovina.pzs.si.

SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ
Triglavska cesta 49, 4281 Mojstrana • telefon: 08 380 67 30 • faks: 04 589 10 35 • e-naročila: info@planinskimuzej.si
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IZDAJATELJ IN ZALOŽNIK:
Planinska zveza Slovenije
ISSN 0350-4344
Izhaja petnajstega v mesecu.
Planinski vestnik objavlja izvirne prispevke,
ki še niso bili objavljeni nikjer drugje.
118. letnik
NASLOV UREDNIŠTVA:
Planinska zveza Slovenije
Uredništvo Planinskega vestnika
Ob železnici 30a, p. p. 214
SI-1001 Ljubljana
T: 01 434 56 90, F: 01 434 56 91
E: pv@pzs.si
www.planinskivestnik.com
www.pvkazalo.si
www.facebook.com/planinskivestnik
ODGOVORNI UREDNIK:
Vladimir Habjan
UREDNIŠKI ODBOR:
Emil Pevec (tehnični urednik), Marta Krejan Čokl,
Zdenka Mihelič, Irena Mušič Habjan, Mateja Pate,
Dušan Škodič, Tina Leskošek, Mire Steinbuch
ZUNANJA SODELAVCA:
Andrej Mašera, Peter Šilak
LEKTORIRANJE:
Marta Krejan Čokl, Mira Hladnik, Vera Šeško,
Sonja Čokl, Darja Horvatič (korektorica)
OBLIKOVANJE:
Mojca Dariš
GRAFIČNA PRIPRAVA IN TISK:
Schwarz print, d. o. o.
Tiskano na NEO MATT papirju, Triglav papir
NAKLADA: 4500 izvodov
Prispevke, napisane z računalnikom, pošiljajte
po elektronskem mediju na naslov uredništva ali na
elektronski naslov. Poslanih prispevkov ne vračamo.
Uredništvo si pridržuje pravico do objave ali neobjave,
krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih
prispevkov v skladu s svojo uredniško politiko in
prostorskimi možnostmi. Mnenje avtorjev ni tudi nujno
mnenje uredništva in PZS. Kopiranje revije ali posameznih
delov brez privolitve izdajatelja ni dovoljeno.
Naročanje:
Po pošti na naslov: Planinska zveza Slovenije,
Ob železnici 30a, p. p. 214, SI-1001 Ljubljana,
po elektronski pošti na naslov: pv@pzs.si ali
po telefonu 080 1893 (24 ur na dan) in na naslovu:
https://clanarina.pzs.si/vestnik.php.

Transakcijski račun PZS:
IBAN: SI56 6100 0001 6522 551
SWIFT: HDELSI22
DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA
Naročnina 39 EUR, 63 EUR za tujino, posamezna številka
3,90 EUR. Člani PZS so upravičeni do 25 % popusta na
letno naročnino Planinskega vestnika. Reklamacije
upoštevamo dva meseca po izidu številke. Ob spremembi
naslova navedite tudi stari naslov. Upoštevamo samo pisne
odpovedi do 1. decembra za prihodnje leto.
Izdajanje revije sofinancira Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije (ARRS),
št. pog. 630-183/2017-1.
Program informiranja o planinski dejavnosti
sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport RS in
Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS.

FOTOGRAFIJA NA NASLOVNICI:
Padci so varni, če so smeri dobro in kakovostno opremljene,
oprema pa vzdrževana. Foto: Štefan Wraber
Uredništvo Planinskega vestnika skrbno preverja
vse članke in točnost v reviji objavljenih opisov poti,
ki praviloma vključujejo opozorila na nevarnosti in
možne pasti obiskovanja gora. Žal pa je vsak opis vedno
subjektiven, poleg tega se objektivne težave na terenu
lahko spreminjajo iz dneva v dan, celo iz ure v uro.
Zato uredništvo revije in Planinska zveza Slovenije ne
moreta prevzeti nobene odgovornosti za morebitne
poškodbe ali materialno škodo, ki bi jih utrpel kdorkoli
zaradi hoje in plezanja po gorah po navodilih iz te revije.

Foto: Manca Čujež

Revija za ljubitelje gora že od leta 1895

Korajža je ženskega spola

UVODNIK

V

Na terasi pred kočo se potem še dolgo in prisrčno pogovarjamo o marsičem.
Šele ob slovesu mi moja sopotnika priznata in odpustita edino senco tega
sončnega dne: "Da je bilo grenko hoditi po ženskih stopinjah."
Staza Černič, Poti v brezpotja, Založba Maribor, 1990

Slovenski planinski muzej v Mojstrani se je na začetku septembra poklonil slovenskim
alpinistkam z razstavo, katere naslov nosi tudi moj uvodnik. Citata pod njim nisem
izbrala naključno. Staza Černič je namreč ena izmed obeh še živečih znanih alpinistk
povojne generacije. Druga je njena prijateljica, ravno tako izjemna slovenska alpinistka,
Danica Blažina. Tisti, ki berete Planinski vestnik in poznate zgodovino alpinizma, se je
boste verjetno spomnili tudi po tem, da je Marjan Keršič - Belač, še eno zveneče ime
slovenskega povojnega alpinizma pri nas, nekoč rekel, da smer, ki jo je preplezala Danica,
že ne more biti kaj posebnega, če jo "plezajo babe". Danica je takrat preplezala smer
Herle-Vršnik (VI+) v Ojstrici, ki še danes velja za težko in se je ne sramuje prav noben še
tako resen plezalec.
Pred Stazo in Danico sta bili Mira in Pavla in pred njima (in ob njima) še vse druge plezalke
ali alpinistke, o katerih vemo zelo malo ali ničesar. Velika Britanija, ki slovi kot ena izmed
prvih držav, ki se je začela ukvarjati z organiziranim alpinizmom, svojih alpinistk ni priznala
kot enakovrednih moškim plezalcem. Razlog naj bi bile njihove "fizične in moralne
pomanjkljivosti na področju alpinizma". Angleške plezalke so zato leta 1907 ustanovile
Damsko alpinistično društvo (Ladies' Alpine Club). Ko sem prebrala, da se je Damsko
alpinistično društvo v Veliki Britaniji priključilo krovnemu Alpinističnemu društvu šele
leta 1975, torej 68 let pozneje, se mi je porodilo vprašanje, ali v resnici obstaja kaj, kar bi
vse te alpinistke v resnici odvrnilo od gora. In kakšno dediščino bi imele alpinistke, ki smo
prišle za njimi in v resnici hodimo oziroma plezamo po smereh, ki so jih zares pogumno
začrtale že one, če bi takrat zatrli njihovo voljo? V domnevno najbolj napredni državi stare
celine je trajalo 68 let, da so bile sploh priznane kot članice iste organizacije kot moški.
Pri nas, kakor ste lahko prebrali, smer že ni mogla biti kaj posebnega, če jo "plezajo babe".
In da je bilo očitno zares grenko hoditi po ženskih stopinjah, če si bil moški. Koliko zgodb
je še, ki niso bile zapisane? Predvsem pa – koliko žensk je še bilo, ki so zaradi družine
in moževe kariere ostale doma, pa bi v razmerah, vsaj malo podobnim enakopravnosti,
naredile bistveno uspešnejše kariere od svojih (zakonskih) partnerjev? Danes pa samo
skromno skomignej(m)o z rameni in rečej(m)o, da je "tako takrat pač bilo".
Samo ugibamo lahko, koliko volje in predanosti alpinizmu so pokazale naše predhodnice,
da so lahko sledile svojim sanjam. Fotografija v knjigi Franceta Malešiča, Spomin in
opomin gora (Didakta, 2005), s tečaja Gorske reševalne službe leta 1947 v Jermanovih
vratih (danes uporabljamo izraz Kamniško sedlo) kaže Stazo, ki jo kot edino žensko
udeleženko rešuje eden izmed soplezalcev. Za vajo, seveda. Privezana je na njegovem
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hrbtu in spuščata se po vrvi. Ni težko
razumeti, da je bila Staza priročna
za "ponesrečenko", saj je bila manjša
in lažja od svojih soplezalcev, ampak
to pomeni, da je morala enako vajo
opraviti s soplezalcem, ki je bil precej
večji in težji od nje.
Danica je bila zagotovo ena izmed
najboljših plezalk svoje generacije
in med drugim prva ženska, ki
je preplezala Čopov steber (po
mojem mnenju še ena krivica glede
poimenovanja) po Pauli Jesih, a je na
ženskem alpinističnem tečaju v Vratih
leta 1949 morala najprej hoditi po
Tominškovi poti na Kredarico, ne pa –
po mnenju organizatorjev – z boljšimi
plezalkami po Bambergovi poti. Potem
pa je čez dva dni z Radom Kočevarjem
še kot pripravnica preplezala Skalaško
smer z Ladjo.
Tri leta pozneje je Staza, ki na tečaj v
Vrata ni bila povabljena, stala na vrhu
Evrope po solo vzponu. Francoski vodniki
na vrhu niso mogli verjeti, da je to sploh
mogoče; ženske so menda takrat še po
pločniku zelo redko hodile same.
Prav je, da se je Planinski muzej
poklonil neustrašnim plezalkam,
zvestim samim sebi, vseh generacij.
Prav je, da so alpinistke verjele svojim
sanjam in jim sledile. Od vsega pa
je najbolj prav, da jih niso ustavili
predsodki drugih. S tem so odprle
vrata generacijam za sabo, ki danes
plezajo od tam naprej, kjer so one
prenehale. Z njihovega vidika bi danes
le stežka našli dovolj velik razlog, da ne
bi več plezale. V njihovih časih je bilo
veliko zelo tehtnih razlogov in še več
netehtnih omejitev, zaradi katerih bi
lahko prenehale, a niso. Zato danes
izgovori pravzaprav odpadejo. Kam bi
priplezale, če bi imele take možnosti,
kakršne imamo alpinistke danes? O
tem lahko samo ugibam. Vem pa, da
imamo me več možnosti zaradi njih.
In zaradi tega dejstvo, da je korajža
ženskega spola, ostaja. Od tistih, ki so
plezale včeraj, do tistih, ki bodo plezale
jutri.
Marta Krejan Čokl
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