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Urednikova beseda 
 
 
V šesti številki Ture smo obeležili trideseto obletnico plezalne poti na Turo, 

katere gradnjo je vodil in organiziral g. Otmar Črnilogar, ki mu levji delež pri 
izpeljavi in gradnji pripisujejo vsi soudeleženi. Leto kasneje so zgradili tudi 
razgledno ploščad. V ta namen smo opravili pogovore z g. Otmarjem 
Črnilogarjem, s Cirilom Skapinom, Ivanom Rodmanom in Jožetom Marcem. 
Poleg tega boste v Turi našli tudi nekaj poezije, prvič v našem glasilu prispevke 
iz Centra za usposabljanje invalidnih otrok v Vipavi, spise najmlajših in nekaj 
izletnih ter tabornih poročil. Gospa Nada Kostanjevic nam je ob izletu na 
Snježnik obširno opisala svoje spomine na rodne kraje. Žal vam tokrat nismo 
pripravili razvedrilnih strani.  

V imenu predsednika in UO PD Vipava vas vabim na planinske izlete in 
tabor, vam želim čimveč veselja, lepega vremena in sreče v gorah v letošnjem 
letu ter se zahvaljujem vsem, ki so moralno, materialno ali s svojim delom 
pomagali uresničiti zastavljene cilje v preteklem letu. 

Kot novi, sicer pa »že« tretji urednik Ture, vam želim prijetno branje in 
veliko nepozabnih spominov. 

 
Vaš urednik 
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»Razdevičenje narave« 
 
 

Gospod Otmar Črnilogar pravi, da so s postavitvijo poti na Gradiško Turo 
razdevičili naravo. Vendar nam je prav to razgalilo vso lepoto divjine in 
mogočnost narave, omogočilo nam je prehod »iz vinograda v steno« kot pravi 
Črnilogar; Vipavci smo torej še isti dan, ko smo doma obrezovali trte, lahko 
okusili nevarnost in privlačnost gora, doma smo si ustvarili svoj Triglav. Na tem 
»našem Triglavu« se je marsikdo prvič srečal s pravim gorništvom pa čeprav na 
razmeroma skromni višini. Tu so se mnogi vipavski planinci urili za vzpone na 
ostale slovenske in tuje gore. Gradiška Tura namreč spada med najlepše 
zahtevne zavarovane plezalne smeri v Sloveniji in je s svojimi stenami eno 
večjih slovenskih plezališč. 

Leto 1999 je trideseta obletnica postavitve plezalne poti na Turo. Leta 1968 
so pod Črnilogarjevim vodstvom vipavski planinci začeli graditi pot (končali so 
jo 1969), katere pomena se lahko šele danes zavedamo(jo). Ta pot leta 1969 ni 
bila ustvarjena le za takratne slovenske planince, ni le dogodek v zgodovini, ki 
se je začel, odvil in končal. Je mnogo več, je dejanje, ki se je in se bo zarisalo v 
spomin tisočim, ki so jo že in jo še bodo prehodili: njeno ime in njena dejanskost 
se tako širita po svetu in postajata delček slovenskega gorskega mozaika, delček 
našega življenja.  

Da bi vam predstavil nastajanje poti na Turo, sem se pogovoril z gospodom 
Otmarjem Črnilogarjem, Jožetom Marcem, Ivanom Rodmanom in Cirilom 
Skapinom, ki so vsi veliko pripomogli k nastanku omenjene poti. Posebej 
moram poudariti vlogo g. Črnilogarja, ki je projekt sprožil, vodil in zaključil: na 
njem je slonela usoda poti na Turo. Seveda je v celotno zadevo bilo vključenih 
še veliko drugih, nekateri so v pogovorih omenjeni, nekateri ne, zato se slednjim 
opravičujem. Namen pogovorov ni naslikati celotno sliko takratnega dogajanja, 
ker bi to zahtevalo pravo mini raziskavo, ampak le prikazati grob oris nastajanja 
Ture. Zato so iz mojega besedila izpadli tako vsi neomenjeni kot navdušenje 
med planinci v vrtincu dela, v katerega so se spustili. Si lahko danes, ko smo 
»vsaki zase kao prase«, ko prostovoljno delo izvira iz prisile in ne iz navdušenja 
po dosegu zastavljenega cilja, ko raje gledamo in beremo o dogodkih, kot da bi 
jih sami ustvarjali, ko nas je strah pred kritiko pripeljal tako daleč, da skrbimo le 
še zase in valimo odgovornost in s tem tudi krivdo na druge, predstavljate 
vzdušje med planinci in vsemi udeleženimi? Si predstavljate veličino 
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navdušenja, ki ga je imel vipavski planinec, ko se je vrnil z dela in veselo (ne 
prisilno) čakal dela s prijatelji v Turi? Jaz si ga zelo težko, za vas, bralce, pa 
želim, da si ga boste vsaj toliko kot jaz. 
 
 

 
Foto: Otmar Črnilogar 
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Pogovor s Cirilom Skapinom 
 
 

Kdaj ste postali planinec oziroma kakšna je bila vaša vloga pri 
vipavskih planincih? 

Z vipavskimi planinci sem se začel družiti že takoj po vojni. Leta 1946 je bil 
prvi planinski tabor za Javorco v Konjski Loki, ki sem se ga udeležil tudi jaz. 
Potem pa sem po smrti Stanka Poniža začel voditi obračun prodaje in nabave 
planinskega zavetišča pri Blažonu. 

 
Kako pa je prišlo do ideje o gradnji plezalne smeri na Gradiško Turo? 
To idejo je sprožil g. Črnilogar. Najbrž v spomin Fricu Furlanu, aktivnemu 

planincu, ki je imel trgovino pri Možetovih na trgu in se je ubil med plezanjem v 
stenah pod Turo. Črnilogar je povabil strokovnjake iz Ljubljane, da so začrtali 
primerno smer. Zatem pa je za gradnjo aktiviral nas, vipavske planince, med 
katerimi smo bili posebej aktivni Ivan Rodman, Jože Marc, jaz in še mnogi 
drugi. 

 
Kako je potem potekala gradnja? 
Prvi dan smo plezali (brez Črnilogarja) s štriki, a nismo imeli veliko znanja o 

plezanju. Mimo je prišel Žigon, gozdar, ki nas je opozoril, da se tega ne dela 
tako in nam zato razložil nekaj osnov plezanja. Črnilogar je že prvi dan, navezan 
s kobro, začel vrtati luknje za kline: bil je najmočnejši in najbolj vzdržljiv, sploh 
pa je imel največ plezalnih izkušenj. Vrtanje lukenj je trajalo več mesecev. Nato 
smo luknje s klini zalili s cementom ter nazadnje vlačili in napenjali »zajlo«. 

 
Kdaj pa ste se imeli čas ukvarjati z gradnjo smeri? 
Večinoma smo jo delali po službi in med dopusti, za večja dela pa je 

Črnilogar pripeljal tudi fante iz semenišča. 
 
Kdaj in kako pa ste zgradili oder? 
Ko smo končali graditi plezalno smer, smo začeli graditi tudi ta panoramski 

oder. Pesek se je do današnjega igrišča pripeljalo s kamionom, od tu naprej smo 
ga do pod Ture prepeljali s konjem in vozom gospe Ščekove z Gradišča. 
Mimogrede, spomnim se, da nam ju neko nedeljo ni hotela posoditi, ker je bilo 
delo ob nedeljah grešno. Črnilogar je zato šel do nje in ji razložil, da gradnja 
plezalne smeri na Turo ni nikakršno zaslužkarsko delo in zato tudi ne grešno. 
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Tako nas je Črnilogar rešil tudi te težave. Sicer pa smo od melišč naprej proti 
odru, kjer smo betonirali, nosili pesek v 10-15 kilskih žakeljčkih. Železno 
ogrodje sem do pod Ture pripeljal s »fičotom«. Ogrodje je priskrbel Črnilogar, 
delal ga je nekdo v Podragi.  

 
Kako ste pa finančno uspeli izpeljati tak projekt? 
Denar je prihajal iz planinskega zavetišča pri Blažonu, sicer pa je veliko 

priskrbel g. Črnilogar, ki je znal prepričati oziroma angažirati ljudi. 
 
Ste imeli kakšne težave? 
Poleg običajnih preglavic, kot so okvare na orodju ali izguba orodja (enkrat 

sem v steni izgubil ključ, ki pa mi ga je čez pet dni prinesel Jože Uršič, našel ga 
je pod steno), naj omenim nezaželjenost našega dela tako pri vojski, saj je taka 
pot privabljala veliko planincev tudi iz tujine (Tržačani), ki jim je naša pot 
omogočala dober pregled nad dolino in s tem tudi nad vojaškimi položaji, kot pri 
oblasteh, ki niso bile zadovoljne, da gradnjo vodi duhovnik. Tudi gospod dekan 
Breitenberger ni bil zadovoljen s tolikšno angažiranostjo gospoda Črnilogarja 
pri vipavskih planincih. Sicer pa je okolica sprejela naše delo zelo pozitivno, kar 
se vidi tudi po prostovoljnem delu. 

 
 
Ste za zaključek priredili kakšno otvoritev? 
Da, na koncu je bila otvoritev na jasi pod Turo (takrat je bilo tisto področje 

veliko bolj golo). Prišlo je veliko ljudi. Naj omenim tudi, da je nekaj plezalcev v 
steni demonstriralo plezanje, da je bilo nekaj deklamacij itn. 

 
Na koncu bi rad vprašal, če je plezalna smer privabila veliko planincev? 

Privabila jih je veliko, tudi Tržačanov, za katere je bila ta plezalna pot zelo blizu 
in dokaj zahtevna, plezalna smer na Turo je namreč odlična predpriprava za 
vzpon na Triglav. 
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Pogovor z Otmarjem Črnilogarjem 
 
 

Gospod Črnilogar, bili ste vodja gradnje plezalne smeri na Gradiško 
Turo. Zanimajo me vaši spomini nanjo, kdaj ste dobili idejo in kako je 
potekala gradnja. 

Prvi zalet PD Vipava je bil skupaj spraviti vipavske planince na slovenske 
gore, Dolomite, Tirole itn. Ko smo to izpeljali oziroma zagnali, je nastala 
praznina, ki jo je kazalo zapolniti, in da ne bi zaletavost planincev opešala, sem 
pomislil, da bi z Gradišča na Turo ustvarili pot, deloma nevarno, deloma varno - 
plezalno. Zgradili smo jo torej zato, da Vipavcem ne bi bilo treba kar naprej v 
Julijce, da bi preskušali svoje moči, ampak bi jih kar doma, na Gradišču. To je 
bil drugi zalet vipavskih planincev. Možje, fantje in deklice so bili navdušeni, še 
posebej takratni 4. razred vipavskega semenišča. In smo zagrabili. Moj načrt je 
bil urediti pot z Gradišča do konca današnje zavarovane. Toda nekega 
popoldneva sem prišel in ljudje so že »kopali« naprej proti vrhu. 
 

 
Foto: Oton Naglost 

Ubrali smo dve poti: eno po grebenu do sedanjega gnezda, nazaj ven in po 
grebenu do vrha; drugo, zložno pot sem iskal desno - smer mi je odkril crknjen 
jazbec, ki se je ujel na zanko. Brcnil sem ga stran in šel naprej. Iskal sem 
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naravne poti. Od vrha zavarovane poti do vrha Ture je pot delo amaterjev, ki so 
me prehitevali: po moje je predivja. To je delala mladina, a navdušenja nisem 
maral ustaviti. Zmeraj pa sem računal na to, da bo treba ta del temeljito 
popraviti. Pa je menda še vedno taka. 

Danes zavarovano pot pa sva jaz in alpinist Tonač Sezono, Ljubljančan in 
moj veliki prijatelj, dvakrat še nedolžno preplezala in to smo kasneje zavarovali. 
Utrjevanje s klini in vrvmi je moje delo, pomagali pa so tudi drugi. Vrv 
(jeklenico) sem šel sam iskat in za svoje denarje plačal v železarni Jesenice. 
Kline je zastonj naredil kovač Janez Kariž. Luknje smo vrtali s kobro. Za vrtanje 
lukenj sem se bil obrnil na Gozdno gospodarstvo Ajdovščina na Žigona (tudi on 
je bil alpinist), ki mi je svetoval t. i. »Kondeta«, Viktorja iz Podkraja, kjer je bil 
gostilničar. Ta je imel kobro. Nekega jutra sva začela in ko je videl, kaj ga čaka, 
je rekel: »Tu imate stroj,« in odšel, nakar sem vseh 75 lukenj navrtal sam. Bil je 
tudi trenutek, ko sem začutil, da lahko odletim. V strmini grebena sem vrtal 
luknjo: z desno nogo sem podpiral sveder, sam sem bil privezan na eno vrv, 
kobra na drugo, pod mano pa 80 m. V hipu mi je poleg prahu v nos zasmrdelo 
tudi malo drugače. Zavedel sem se, da z izpušno cevjo žagam svojo vrv. Takrat 
sem si rekel: »Zagrabi se za sveder«. In je uspelo. Vrvi je ostalo še dva 
milimetra, ostalo je izpušna cev stopila. V vsem svojem planinstvu nisem bil v 
taki nevarnosti kakor na Turi.  

Kline sem zabijal v razdalji, kakor je bila primerna za moje telo, zato me še 
danes zmerjajo manjši ljudje, da se težko popnejo od enega do drugega. Na vrh 
zavarovane sem tudi v skalo zavrtal luknjo, ki ji pravim daljnogled za Vipavo. 
Kdor skoznjo pogleda, natančno vidi razglednico Vipave. 

 
Kdaj in kako ste prišli do ideje za plezalno smer? Ste jo naredili v 

spomin na Frica Furlana? 
Pri gradnji Ture je bila osnovna misel prinesti Triglav domov. Ko je šlo za 

vprašanje, kako ji dati ime, smo se spomnili na Frica Furlana in jo poimenovali 
po njem. F. F. je bil trgovec iz Ajdovščine. Imel pa je »klapo« navdušenih 
planincev majhnega kalibra. Tistega dne je na slepo plezal, se zaplezal in 
odletel, ali najbrž ne bi izkrvavel, ko bi njegovi tovariši takrat pravilno ravnali. 
Namesto da bi ga spravili v dolino, so ga baje čez Turo odnesli.  

Tura je nastala leta 1969, idejo zanjo sem dobil leta 1966, ko sem bil še v 
Vipavi. Leta 1967 sem prišel v Podrago in od tu začel voditi vse delo. Gradnja je 
trajala eno leto. Naj omenim, da smo spotoma dajali skalam imena, tako smo 
spodnjemu školju dali ime Mali oltar, zgornjemu pa Veliki oltar. 
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Ali je pred tem bila kakšna pot na Turo? 
Prej so bili deli divje steze tam, kjer zdaj pelje pešpot. S to potjo na Turo 

smo razdevičili naravo. 
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Kako pa ste določili višino Ture? 
Določitev višine Ture je bila posebna. Mislil sem si: »Vojaki bodo najbolj 

vedeli, koliko je visoka«. Šel sem torej v južno kasarno. Ko sem stražarju 
razložil, zakaj sem prišel, je poslal po dežurnega, ki me vpraša: »Šta hočeš?« 
Odgovoril sem mu: »Sobo karata.« Peljal me je tja. Nato me je tamkajšnji oficir 
začel poučevati o osnovah izohips in izobar. Višino Ture mi je določil z 
razmakom 1-200 m. Spoznal sem, da tu ne bom nič zvedel. Nakar pa se mi je 
ponudil semeniški profesor matematike Pavle Sporn in rekel, da mi bo s 
teodolitom natančno določil višino Ture. Šla sva na nogometno igrišče in 
porabila celo popoldne (on pa kakih dvajset papirjev). Nazadnje mi je Turo le 
izmeril na 761,5 metrov, rekoč, da na decimetre pa ne more iti. Jaz sem 
avtoritativno 50 cm odpisal in zdaj je visoka 761 m. 

Kdo vse je bil vključen v delo? 
Pri delu sem imel veliko vipavskih sodelavcev. Med njimi se spomnim 

požrtvovalnih Jožeta Marca, Cirila Skapina, Ivana Rodmana, tedanjih 
semeniščnikov, bilo je tudi nekaj budanjskih in novogoriških planincev. 

Ste imeli kakršnokoli finančno pomoč? 
Finančne pomoči ni bilo od nikoder. Vse je nastalo iz navdušenja. Orodje, 

jedača, pijača - vse smo si sami priskrbeli in prinesli. Celo žico sem v Jesenicah 
dobil zastonj, od koder sem jo pripeljal na lastne stroške.  

 
Kaj pa strokovno, organizacijsko in delovno pomoč? 
Delo smo vse opravili planinci, navdušeni prostovoljci. Vse sem vodil in 

povezoval sam. Zanesel sem se na Tonača Sezono, da mi je nakazal pravo smer, 
to je bila edina strokovna pomoč. Od takrat naprej pa sem to sam izpeljaval po 
svoji pameti.  

To dejanje je bilo kot neka pomlad vipavskega planinskega društva. Lahko 
bi rekel, da je Tura nastala z golimi rokami in domačim orodjem. Tudi jaz sem 
bil takrat za to delo zelo zavzet, da sem komaj čakal, da se je končal pouk in sem 
se lahko pognal na pravo delo v Turo. 

 
Kako vam je uspelo izpeljati tako velik projekt? 
Najprej mora biti jasen cilj. Potem sledi pot. Cilj nam je bil do Abramovega 

zavetišča po najkrajši poti. Drugič, Tura nam je omogočila, da to pot speljemo 
po trasi, na kateri se človek počuti, kakor da je v Triglavu ali z eno besedo, iz 
vinograda v steno, kar v Vratih ni mogoče. 
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Kakšen je bil odziv na vaše delo v bližnji okolici? 
Mnogi so nas imeli za norce, ki počnemo nekaj, kar nikomur ne bo koristno, 

a takrat jih nismo slišali. Celo žene so se mi pritoževale, da zaradi Ture njihovih 
mož ni doma. Tudi to me ni prizadelo. 

 
Kdaj in zakaj pa ste začeli graditi oder? 
Po poti na Turo je zopet nastala praznina in ker sem se zavedal, da 

organizacija brez dejavnosti ne obstaja več, sem se odločil, da uresničimo še eno 
idejo - most v gnezdu. Vedno sta me vabila tisto gnezdo in mediteranski 
zimzeleni hrast, ki je tam rastel. Mislil sem si: »Ko planinec do sem prisopiha, 
se bo tu oddahnil in v miru razgledal po vipavski dolini.« Tako se je začela 
akcija. Vsi planinci so bili na vrveh, vsa konstrukcija tudi. Temelje smo 
betonirali, grmovje posekali, pustili pa smo hrast. Zgrajen je bil leta 1969. 

 
Kako so se na vaš trud odzvali planinski krogi? 
Bil sem predsednik PD Vipava, po poklicu duhovnik. Edini predsednik 

duhovnik v vsej Sloveniji, vendar moram reči, da sem imel z vsemi najlepše 
stike. Nisem od PZS dobival materialne pomoči, moralno pa. Za tiste čase je bilo 
namreč šokantno, da bi bil nek duhovnik predsednik planinskega društva. Tudi 
otvoritev Ture na ravnini pod njo l. 1969 je bila prijetna. Nastopil je podraški 
pevski zbor, PZS mi je za zasluge izročila srebrni znak in Kos, ki je bil pri PZS 
določen za koloadacijo planinskih poti, je Turo prehodil, čestital in opozoril na 
nekatere popravke. Prav gotovo je za vsem stala avtoriteta planinstva, dr. Miha 
Potočnik, ki je bil takrat predsednik PZS in je bil eden velikih slovenskih 
alpinistov. Avtoriteta v smislu, da ni prekinil mojega dela, ker sem bil duhovnik. 
 
 

Pogovor z Ivanom Rodmanom 
 
 

Kakšna je vaša povezanost z vipavskimi planinci in gradnjo poti na 
Turo? 

V planinskem društvu Vipava sem ob Črnilogarjevem predsednikovanju bil 
član upravnega odbora. Pomagal sem pri napeljavi »zajle« in pri gnezdu. Veliko 
so pomagali tudi semeniščniki in strokovno Tonač Sezono, Črnilogarjev prijatelj 
in eden prvih Slovencev v Himalaji nasploh. Sezono je to smer zelo cenil, ker je 
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tudi pozimi dobra (nezasnežena) za alpinistične treninge. Naj poudarim, da so 
pot od vrha plezalne naprej proti Turi delali v glavnem semeniščniki.  

 
Kdo vam je še pomagal? 
Pokojni Janez Kariž, kovač na Primorju, je izdelal vse kline zastonj. Kunde, 

gostilničar v Podkraju in zadolženi za kobro pri Gozdnem gospodarstvu 
Ajdovščina, je posodil kobro, on sam ni hotel vrtati v steni (zato je pretežno 
Črnilogar vrtal), jeklenico so nam zastonj dali v jeseniški železarni (iskat jo je 
šel Črnilogar). 

 
Kdaj in kako ste začeli udejanjati ta projekt? Kako ste ga zmogli 

finančno? 
V dobi pred nami je bilo vipavsko planinsko društvo nekoliko zaspano, bilo 

je malo aktivnosti, nabralo pa se je veliko denarja od planinskega zavetišča. 
Zaradi tega denarja in novega planinskega vodstva so sklicali sejo, na kateri je 
bilo tudi nekaj političnih predstavnikov, ki jih je mikal predvsem denar. Že na 
prvi seji je vodstvo planinskega društva prevzel Otmar Črnilogar, kar pa ni bilo 
povšeči »politikom«. Kmalu je bil ustanovljen tudi odbor, ki smo ga sestavljali 
jaz, Ciril Skapin (blagajnik), Marjan Rodman in drugi. Črnilogar je nekaj 
sredstev pridobil tudi na občini, kjer je prave ljudi znal prepričati v koristnost 
društva oz. planinskih akcij.  

 
Kateri dogodki so vam najbolj ostali v spominu? 
Spomnim se, kako smo takrat nabavili prvo plezalno vrv za planince. Otmar 

je rekel, da bi jo lahko kupili v Gorici. Jaz sem priskrbel lire in skupaj z 
Otmarjem sva jo šla kupit. Otmar je v trgovini celo vrv skrbno pregledal, da ne 
bi bila poškodovana, nisva je pa izmerila. Nato sva jo plačala in skrila v avto. Na 
meji sva se zlagala, da nimava nič posebnega. Ko pa jo je Sezono še enkrat 
pregledal in jo odrezal na poškodovanem mestu, je zaslutil, da vrv ni dolga celih 
80 m, kot je trdil trgovec. Izmeril jo je in ugotovil, da je dolga le 65 m. 

V spominu mi je ostala tudi otvoritev Ture, kjer smo kuharji in strežniki 
komaj uspevali izpolnjevati številna naročila. Poleg pijače smo namreč za 50 
dinarjev prodajali tudi sendviče z blejsko klobaso. 

Ali pa kako je Francu Vidrihu padel nahrbtnik s kamni, ko jih je nesel do 
gnezda. Otmar mu je rekel, naj ga gre iskat, Franc pa mu odgovori, ali naj 
prinese kose nahrbtnika ali tudi kamne. 
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Nasmejali smo se tudi nekega popoldneva, ko smo vlačili »zajlo«. Jaz in 
Jože Marc sva vlekla prvo, Črnilogar in Ciril Skapin pa drugo. Midva sva jo 
prinesla do gnezda, jo postavila in pritrdila. Čez nekaj časa pa slišiva Cirila 
jezno preklinjati in kmalu tudi izveva zakaj. Ciril je namreč moral sam vleči, saj 
je moral Črnilogar odhiteti k šmarnicam. 
 
 

Pogovor z Jožetom Marcem 
 
 

Povejte mi kaj o vaši vlogi pri gradnji poti na Turo, o vaših spominih na 
tisti čas. 

Jaz sem veliko vozil, ker sem bil med redkimi, ki so takrat že imeli avto. 
Največ smo prevozili s škodo in »fičotom«, s kamionom namreč ni šlo do vrha. 
Kmalu za tem projektom smo začeli veliko hoditi tudi po tujih gorah (Avstrija, 
Italija ...) in se udeleževati veliko meddruštvenih sestankov, tako da je avto kar 
zelo prav prišel. Vsi člani smo bili vestni in marljivi, bilo je prijetno delati 
skupaj. Naši sestanki so bili iskreni, delali smo z veseljem in imeli smo lep 
odnos do drugih. Pod Črnilogarjevim vodstvom je planinsko društvo postalo 
zelo popularno, kar pa marsikomu ni bilo všeč, ker je predsednik društva bil 
duhovnik, ki si je po nevihtnem sestopu z Mangrta upal skupaj z drugimi 
planinci imeti mašo v Tolminu. Karkoli smo delali s Črnilogarjem, vedno smo se 
počutili varno in zanesljivo. Še danes se mi zdi neverjetno, koliko dela smo 
takrat opravili.  

Ljudje so bili nad našim delom navdušeni, moralna podpora in tudi 
materialna je bila vsestranska razen politična. Veliko dela so opravile tudi 
takratne članice planinskega društva, saj je bilo treba urediti veliko uradnih 
papirjev. Med njimi so bile Nada Kostanjevic, Nuša Mežnarjeva, Marija 
Blagojeva in Boža Modičeva. 

Veliko so pomagali tudi mlajši: Jurij Nabergoj, Boris Sever, Drago Skukov, 
Tomaž Hrovatin in drugi.  

 
 
Vsem sogovornikom se zahvaljujem za pogovor in upam, da vam bo 

povedano pomagalo občutiti okolje in dogajanje ob postavljanju poti na Turo. 
 

Aljoša Rehar 

________________________________________________________________ 
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Snježnik 
 
 

Gore mojeg zavičaja, mladosti mi spomen drag, 
silna stražo rodnog kraja, što mi narod štitiš blag. 

Oj, u vašem blagom hladu je proživjeh doba mladu, 
zato gore, ljubim vas, ko života mladi čas. 

 
Ne vem, kdo je to pesem spesnil, kdo uglasbil. Učila sem se jo v osnovni 

šoli, za neko prireditev, in se mi je globoko vrezala v spomin. In ko mi je Leon 
rekel, da bodo organizirali izlet na Učko, sem mu predlagala: »Pojdimo raje na 
hrvatski Snježnik, goro moje mladosti in otroških let.« 

Nesrečna rapalska meja med prvo Jugoslavijo in Italijo nam je pravzaprav 
Sušačanom Učko nekako odtujila. Odtujila nam je tudi Reko, čeprav smo po 
vojni nekaj časa planinci imeli tam tudi svoje prostore. Imajo jih še danes, a se 
pravzaprav še vedno ločimo na Sušačane in Rečane. 

Po telefonu sem poklicala svojo neuničljivo sestro in starega planinskega 
prijatelja Vanjo, ki mi je poslal svojo edino fotografijo Snježnika. Vodenje izleta 
so hoteli prepustiti meni, a sem Leonu priznala, da po tolikšnih letih komajda še 
poznam pot. 

Prijav na začetku ni bilo kdove kaj, počasi pa se jih je nabralo toliko, da se je 
Leon krepko namučil z mednarodno administracijo, Jurij pa je pa moral napreči 
svojo cestno ladjo, da je »nadštevilne« stlačil vanjo. 

Ker pa smo vipavski planinci v glavnem tudi nekoliko pobožni, smo si 
omislili udeležbo pri maši na Trsatu. Seveda se jaz Trsata spomnim iz železnih 
časov, ko je v cerkvi pri vsaki maši lahko vsak sedel (razen na šmarni dan). 
Veselo smo se podali na pot. Na meji nas niso preveč zafrkavali, saj je nas šofer 
že večkrat vozil v Reko in celo na Trsat. Tudi Honolulu pri Rozaliji ni bil preveč 
dolg, vendar smo vseeno zamudili načrtovano osmo mašo na Trsatu. 

Odločili smo se, da počakamo deveto mašo. Ostali so si ogledali lep divji 
gozd s križevim potom, ki je bil v zadnjih letih urejen blizu cerkve. Nekoč je 
bila to slovita »fratarska«, vrtovi in goščava, ki je pripadala samostanu, in 
igrišče trsaških mulcev. S sestro, ki me je prišla pozdravit in nam obljubila, da 
nas bo »izpilotirala« na Platak, sva skočili na pokopališče, kjer počivajo moji 
starši in tisti brat, ki je večkrat v Tvornici papira sprejel vipavske petošolce na 
izletu. 

________________________________________________________________ 
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Cerkev je bila nabito polna, saj je bila otroška maša. Povsem mali 
»prcknedelni« so brali prošnje in speve med berili. Na koncu pa jim je duhovnik 
naredil pošteno pridigo o obnašanju v cerkvi. Nato smo se natlačili v avtobus. 

 

 
 
Šli smo mimo bolnišnice, ki je na zelo prikladnem kraju. Nekoč sem šla tja 

obiskat devetdeset let starega strica, ki me je vprašal, kje je tukaj pokopališče. 
Zlagala sem se, da kar daleč in da ga ni videti, a da je blizu nogometno igrišče. 
Stric je kar poskočil: »In kdaj bo tekma?«. Pot nas je vodila skozi vas Orehovica 
in nato po stari cesti proti Zagrebu. Vasi nad Sušakom: Orehovica, Čavle, 
Buzdohanj, Grobnik, Podhum in druge so nekoč z mlekom oskrbovale Sušak, 
saj je bilo tam še in še živine. Oskrba z mlekom je potekala takole: mlekarica je 
v oprtan koš naložila kangole s toliko in toliko mleka ter ga peš v doma 
narejenih copatkah nesla na Sušak. Z litrsko in pollitrsko merico je delila mleko 
v »svoje« hiše. Če ga je kaj ostalo, ga je nesla na trg prodat. Ob nedeljah, pri 
zgodnjih mašah, si videl pred trsaško cerkvijo »parkiranih« nekaj deset oprtnih 
košev. Mlekarice so prišle s ceste po stopnišču na Trsat. Temu stopnišču so 
pravili »Evandjelje Platka«. Šele industrijska pridelava mleka pred 
petinštiredesetimi leti je ukinila »mlekarice«, a jim še danes na uglednem 
reškem trgu stoji spomenik žene z oprtnim košem in kangolami. 

________________________________________________________________ 
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Grobničko polje je zelo znamenito. Imenuje se tako zaradi grobov, saj so do 
tja prišli Tatari na svojih zmagoslavnih pohodih. Pred vojno je bilo letališče za 
Sušak, danes pa je tu avtodrom. Zaradi burje pozimi so ga namreč premestili na 
Krku. Moderni Tatari - fašisti - pa so povzročili pravo gorje. Vas Podhum so 
požgali, vse moške, ki so jih našli doma, pa pobili. Na tisti dan smo na Sušaku 
smeli iz hiše le dve uri. 

Cesta se nato že vzpenja proti Gorskemu Kotarju. V naselju Kamenjak je 
ostalo le malo hiš, a živino še redijo. Nekoč je bila tu gostilna, kjer je pisalo: 
»Ne idi mimo, hodi simo, Hlača toči dobro vino.« Tu se pne zanimiv vrh 
Kamenjak, s katerega je lep razgled na ves Kvarner. 

Že smo bili na odseku proti Platku. Nekoč sta bili tu dve cesti, obe 
makadamski, ena slabša od druge. Danes je prva povsem opuščena, druga pa je 
lepo asfaltirana, le da ne vodi več mimo slovite »Mrtvačke glave«. To je kamen, 
visok kake tri metre, ki je popolnoma podoben lobanji. Tam je včasih brila 
najhujša burja. 

 

 
Foto: Leon Kodre 

Potem pridemo do »cestnarnice«, za katero je ovinek, ki vodi iz pustega 
krasa v Gorski Kotar. Gozd, drevesa pokončna, kot da bi ne poznala burje ... 
Kmalu smo na prvi poljani, kjer stoji logarska hiša na Platku, na desni pa 
zagledamo nekdanjo kasarno Planinskega polka, danes Dom Sušak, kjer so nas 
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prijazno sprejeli. Tu sem pustila Mijo z naročilom, naj bo pridna. To je vzela 
dobesedno; kako, bom kasneje povedala. 

S sestro sva se zagnali po poseku. »Zašajtali« sva na ono staro, najbolj 
zoprno pot čez sedlo, po kateri nisem šla že najmanj širideset let: najprej po 
strmi poseki, potem po nekdanji »rimski«, s kamnom tlakovani ozki cesti in na 
zadnje po blatni stezici skozi gozd na plano. Tu nas je k sreči prehitela skupina 
mladih Rečanov. Sestra, čeprav šest let starejša, je kar dobro napredovala, meni 
pa sta pomagala dva mladeniča. 

Kmalu smo bili na vrhu, odkoder je lep razgled na Risnjak, Gušljice in na 
strmi spust nekdanjega Jadranskega veleslaloma. Prikaže se še Leon, ves v 
skrbeh, kam sva se izgubili. Z ostalimi je šel namreč po lažji, običajni poti. 
Nekaj časa smo uživali v razgledu in spomnila sem se davne decemberske noči, 
ko sva s prijateljico v luninem siju tako občudovali daljne Alpe. 

Leon naju je s sestro slikal, nato pa smo se spustili v lepo obnovljeni dom, 
kjer nas je oskrbnik, brat nekdanjega vipavskega zdravnika Škrabonje, 
gostoljubno sprejel. Kmalu smo odrinili naprej proti Sušaku. Pot je bila odslej 
lažja in na cesti je že čakal Jurij s svojo »ladjo«. Prišel je prav po naju s sestro in 
kot bi trenil smo dospeli do doma Sušak. Tam zagledam Mijo, ki pridno grize 
zajeten sendvič. Ni vedela, kdo ji ga je podaril, a pohvalil jo je, da je pridna. 
Mislila je namreč, da mora nekaj delati in je zato pobirala odpadle veje in 
suhljad po gozdu ter jih nosila k domu. Še srnico je videla. 

Iz Doma Sušak smo se odpeljali še do onega drugega doma, ki je bil nekoč 
navaden Dom na Platku. Danes je luksuzen, okrog katerega so razne vlečnice, 
žičnice, sedežnice in ne vem, kaj še vse. Še na razglednicah so upodobljene le 
zimske lepote. Oskrbniku sem povedala, da sem ob otvoritvi jaz osebno ribala to 
veliko obednico. Zabil me je nazaj, da je najbrž zato še danes umazana. Na 
vprašanje, če ima kaj prometa, mi s seksualno obarvanim komentarjem pove, da 
sedaj le »kofeta«. Nato pa smo zares odšli domov ... Sestro smo odložili na 
Pašcu, saj ima kot upokojenka brezplačen mestni promet. 

Zopet nova, čudovito lepa pot nad sotesko Rečine. Sonce zahaja nad Učko, 
mi pa se vračamo. Na meji so kar hitro opravili z nami. Še se bomo vrnili sem, 
pa ne na mondeni Platak, temveč na Risnjak, na Tuhobić, Bitoraj ... 
 

Gore moga zavičaja, mladosti mi spomen drag ... 
 

Nada Kostanjevic 
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Raduha - mogočni vrh nad Savinjo 
 
 

Ko nastopi jesenski čas, je vedno lepo v gorah. Čudovite jesenske barve se 
prelivajo po hribih in dolinah in človeku se prebudi želja doživeti vse to v lepem 
jesenskem dnevu. Ko v naši dolini pospravimo »bendimo« in mošt čaka, da se 
spremeni v vino, vipavski planinci organiziramo vedno dobro obiskan jesenski 
izlet (vsako leto, prvo nedeljo v oktobru). 

Letošnji cilj je bila Raduha - gora nad Savinjo. V nedeljo 11. oktobra 1998, 
smo se v zgodnjih jutranjih urah z avtobusom odpravili na jesenski izlet. 
Planinskih navdušencev nas je bilo veliko, kar za cel avtobus. Zunaj je bila še 
temna noč in večina si je v avtobusu privoščila majavi spanec. Po dveh urah 
vožnje smo se ustavili v meki, ki se imenuje »krofomanija«, in smo si dušo 
privezali s toplim krofom. Nekateri mlajši planinci so po obedu imeli kar 
občudovanja vredne bele brke. Tako okrepčani smo nadaljevali pot skozi 
Savinjsko dolino, skozi Mozirje, Rečico ob Savinji, Ljubno, Luče in Rogovilec. 
Kraja, kjer se je ustavil avtobus in nas odložil, smo se nekateri lepo spominjali, 
saj smo se leta 1994 na taboru v Logarski dolini tam kopali v mrzli Savinji. Lepi 
spomini pač ostanejo trajni. 
 

 
Foto: Leon Kodre 
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Planinsko nastrojeni smo se zagrizli v hrib. Pot nas je vodila po senožetih in 
na nekaterih mestih po ostrih in prepadnih stenah pobočja Raduhe. Bolj ko smo 
se vzpenjali, lepši je bil razgled na okoliške vrhove: Ojstrico, Krofičko, 
Kamniške planine, Planjavo, Brano, Tursko goro, Skuto, Grintavec. Prvi večji 
postanek in oddih je bil pri vhodu v znamenito Snežno jamo - jama sodi med 
najlepše visokogorske jame v Evropi. Dolga je več kot 1000 metrov, globoka 
več kot 100 metrov in bogato okrašena s kapniki. Zelo zanimivo je ledeno jezero 
s kapniki blizu vhoda. Poseben čar pa skriva odkrivanje podzemlja s 
karbidovkami. Jame od znotraj si tokrat nismo ogledali, priporočam pa jo za 
ogled. 

Pot smo nadaljevali mimo planine Arta, kjer so nas pozdravili v soncu 
ožarjeni jesenski macesni. Pogled je bil enkraten. Zasopihali smo navkreber in 
po dobri uri hoda smo zasedli vrh Raduhe (2062 m), ki je najvzhodnejši tisočak 
v Savinjskih Alpah, ki jih razmejuje dolina Savinje. Na severozahodno stran, 
proti Grohatu, kaže odsekano steno, prek katere je speljana vrsta plezalnih 
smeri. Pogled se nam je uprl proti Olševi, Uršlji gori, Peci, Menini, Kumu, celo 
Julijce s Triglavom je bilo videti. Najlepši razgled pa smo imeli na Savinjske 
Alpe. Ko je bil vrh osvojen, obvezno fotografiranje končano in hrana spravljena 
v želodcu, smo se odpravili v dolino. Na naši poti nas je čakala še koča na Loki 
pod Raduho (1534 m), ki pa je bila na naše presenečenje zaprta. Najbolj vztrajni 
so iskali skrivni vhod, nekateri so izrekali čarobne besede »koča odpri se«, 
vendar je le-ta ostala nema. Sprijazniti se je bilo treba, da tokrat žiga od koče ne 
bo, osvežujoče pijače pa tudi ne. Da bi pohladili jezo, smo si ogledali blizu koče 
stoječo kapelico Sv. Križa, nato pa je sledil spust v dolino reke Savinje. Avtobus 
nas je čakal v Lučah. Vsi zadovoljni (jezo zaradi zaprte koče smo pustili kar na 
pobočjih Raduhe) in veseli po opravljeni jesenski turi smo se prepustili vožnji 
domov. Jesenski izlet v čudovito naravo in dobro počutje nam je vsem dal 
dovolj moči za naporno delo med tednom. Naši akumulatorji so bili zopet 
napolnjeni! 

Za takšne občutke se splača potruditi, mar ne! 
 

Leon Kodre 
 

________________________________________________________________ 
22 



 
Pesniške strani 

________________________________________________________________ 

Prebarvani zmagovalec 
 

 1. 
Od barve temnega življenja 

zeleni človek že načet 
vzpenja se po mrzli skali. 

 
V daljni mrzli steni 

zelena pika išče barv. 
Zase. 

 
Praskanje predolgih nohtov 

po skalnem mrazu, 
premagovanje višine z velikimi koraki, 

puščanje sveta za sabo,  
bojevanje z zelenim, 

zelena sla ... 
 

 2. 
 

Dolg neslišni krik 
iz skuštrane glave 
naše zelene pike. 

 
Zeleno petje zelenega laboda. 

 
Objemanje prepada rešitve, 
potapljanje v nove barve,  

posmeh poražencem. 
 

Ostal očalasti obraz 
na mrzli skali vročega poletja, 

ostala sapa 
zmagovalca. 

 
David Puc 
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Letni časi 
 
 

Beli bezgov grm se razpre, 
narcisa na Krasu opojno cvete, 
trata zelena me vabi naj grem, 

prva lastovka prihaja v svetli objem. 
 
 

Čakam, čakam hladu večera, 
čakam, da sonce za kostanji umre 

in pojenja ogromna energija, 
v travi razlije se vase hlad in zasliši murnova simfonija. 

 
 

Dnevi so krajši, počasi spoznam,  
listje odpada v vrtu, zaznam, 
sonce izgublja opojnosti moč, 

pred vrati so megla, otožnost in noč. 
 
 

Gola drevesa so bila kot nevesta,  
zmrznjena zemlja zasluženo spi, 
oblaki, kako ste krasni, ko sneži, 
tihota pada, pada na breg in doli. 

 
 

Tea Kovač 
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Planinski tabor ‘98 v Trenti 
 
 

Dolina Trenta je v letošnjem letu doživela potres, ki je v celoti spremenil 
potek življenja v teh majhnih vasicah. Hiše so polne razpok in na hišnih vratih 
so rdeče ali rumene pike. Vseeno pa so te vasice (vsaj poleti) polne življenja in 
prav zato smo za letošnji tabor izbrali to dolino. Ugnezdili smo se na prostoru, ki 
je del kampa pri Tomažu. 

Že ob prihodu smo ugotovili, da so naši sosedje mravlje, ki pa so se počasi 
odselile, saj zanje nismo bili najbolj dobrodošli. Pri porazdelitvi planincev v 
šotore so ponočnjakom dali razlog za veselje. Vodjo tabora so namestili tik ob 
potoku, tako da zvečer ni slišal klepetanja in kričanja, ampak le šumenje vode. 
Tako ni nihče kričal, da morajo otroci spat, kajti vodja je bil prepričan, da vsi 
sladko spijo. Že v nedeljo popoldne je začelo deževati. To je spodbudilo fante, 
da so se pustili podkupiti nežnejšemu spolu in skopali jarke okoli šotorov.  
 

 
Foto: Leon Kodre 

 

Na občnem zboru smo si razdelili naloge. Štefan in Aljoša (oba Rehar) sta že 
navsezgodaj vodila nesrečne zaspance na jutranjo telovadbo, pri dekletih sta to 
počeli Aleksandra in Alenka. Samo je imel na skrbi šahovsko tekmovanje, 
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polnoletna mladina pa je dobila v oskrbo šotore mlajših. Poskrbeti so morali, da 
so šli zvečer zgodaj spat, na turah pa poskrbeli za njihovo varnost.  

Na veliko veselje vseh je bil potok poleg tabora vsaj toliko zajezen, da smo 
se lahko kopali: eni so se prostovoljno, nekateri pa pod prisilo. Tako so Katko in 
mene kmalu potunkali, češ da jih skrbi najina higiena. Na taboru je bila tudi 
močna pevska zasedba; kvartet »Milan« je prepeval ubrano, družbo, zbrano 
okoli harmonikaša Štefana, pa je bolj zanimala njegova izvirnost. 

V ponedeljek smo se zgodaj zjutraj odpravili na prvi pohod. Katka se je 
pogumno odločila, da gre z nami, in je vztrajala celo pot kljub premajhnim 
gojzarjem, močnemu soncu in kljuvajočemu glavobolu. Sonce je neusmiljeno 
žgalo, tako da smo se v tabor vrnili opečeni in se hitro postavili v vrsto za tuš. 
Kar se tiče kopanja, je bila letos ponudba izredna. Kopalnico v kampu je 
nadomeščal tuš s samodejnim ugašanjem dve sekundi po odprtju. To napravo 
smo neučakani kmalu opustili. Kopanje v potoku je bilo mrzlo in zato smo to 
počeli kar oblečeni. V ta namen je bila odprta tedenska razstava z naslovom 
Oblačila v letu 1998.  

Na letošnjem taboru so bili skrajno zanimivi predvsem obroki. Marko in 
Anže sta bila znana predvsem po tem, da se v velikem loku izogibata kuhinje in 
njenih dobrot ter se veliko raje zapreta v šotor in prebavljata velike količine 
piškotov. Vendar ju je naša »taborna mama« Tatjana ukrotila. Hrano jima je 
naložila v menažke in ju poslala v jedilnico, kjer sta se zmrdovala in tuhtala 
kako jo stresti v pomije. Kmalu jima je Tatjana prisedla in fanta sta takoj 
izpraznila skledi. Drugi dan je Anže že sam doumel Tatjanino trmo in v miru 
pojedel kosilo, Marko pa je bil prepričan, da je bolj trmast kot Tatjana, vendar se 
je zmotil. Tatjana ga je poiskala in Marko je s polno menažko odkorakal v 
jedilnico. Ko je naša policistka prisedla, se je frekvenca grižljajev pri vseh 
najmlajših zelo povečala, izginila pa je tudi izbirčnost naših dveh junakov. 
Njune zaloge piškotov so kmalu pošle in tako potreben bi bil izlet v trgovinico. 
V Trenti je samo ena trgovina - bolj založena s pralnimi praški kot s piškoti, 
vendar to ni bilo pomembno. Tako so se Anže, Marko ter brata Gregor in Matej 
odpravili v trgovino, vendar je bilo za odhod v Trento potrebno dovoljenje 
enega od starejših. Ker pa je o teh rečeh odločala Tatjana, so »reveži« pohiteli k 
njej. Vsa zadeva se je odvijala nekako takole: 

Anže: Tatjana, mi bi šli proti Trenti. 
Tatjana: A ja, zakaj pa? 
Marko: Gremo na sladoled. 
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Jaz: A z velikim »ruzakom« greste na sladoled (Anže je imel tako velik 
nahrbtnik, da bi vanj lahko spravili celo skrinjo sladoledov)? 
Anže: Ma, to je kar tako. 
Tatjana: V trgovino greste, a ne? 
Fantje: Ja. 
Tatjana: Kaj boste kupili? 
Gregor, Matej: Čokolado, piškote, cedevito. 
Tatjana: To vam bom jaz dala. 
Fantje: Ma, mi bi vseeno šli na sladoled. 
Tatjana: O.K. S seboj vzemite denar za štiri lučke in kmalu nazaj. Videti 
hočem papirček od sladoleda. 
Fantje: O.K. Gremo! 
In že jih ni bilo več. Čez pet minut so se vsi pokazali s sladoledom. S 

Tinetom sva se spraševala, kaj bi bilo potrebno narediti, da bi Anže in Marko 
tudi doma tako ubogala. Zvečer jih je Pavel, ki je bil zadolžen za njihov šotor, 
iskal, da bi šli spat. Pomagal mu je še Benjamin in pa seveda jaz in Tine iz 
»sestrsko-bratskih dolžnosti«. Vendar neuspešno! Potem je prišla še Tatjana in 
zakričala: » Anže, Marko!« In junaka sta se prikazala ter rekla: »Takoj gremo 
spat!« Nadaljnje večere jih je spravljala spat Tatjana, saj smo mi obupali. Marko 
je bil vedno poln idej in ker je njegov moto »Marijo spraviti ob živce«, mi je 
pod spalno vrečo dal vodni balonček in ta je seveda počil. Imela sem torej 
notranjo poplavo brez padavin. Pooblačilo se je, ko sem jaz ponorela in Marko 
jih je slišal - medtem pa so se ostali nasmejali.  

V torek smo se odpravili do Koče pri Triglavskih jezerih. Že po par minutah 
hoje je imel naš Marko krasno idejo. Postal je bolan revež, ki bi moral nazaj v 
tabor, saj je kašljal kot bi imel oslovski kašelj, vmes pa je še malo zajecljal in se 
držal za glavo in trebuh. Leon in Blaž sta mu nesla nahrbtnik in vsi so bili 
prepričani, da je Marko res hudo bolan. Jaz sem njegov »oslovski kašelj« in 
hude bolečine že poznala, zato sem mu rekla, naj neha igrati in naj da mir. Ker je 
videl, da pri meni ne bo uspel, je ostal zadaj z Danilom, Leonom in Blažem, ki 
so ga najprej jemali resno, potem pa so ga le pogruntali. Po vsem tem so se 
veselo nasmejali. Če bo kdo potreboval prepričljivega bolnika, si bo lahko 
sposodil Marka. 

Pot se je vlekla in sonce je močno pripekalo. Ko smo bili že dodobra 
opečeni, smo le ugledali kočo in jezero. Vsi smo se vsaj malo namočili v jezeru, 
če se je pa komu spodrsnilo, se je pa kar ves. Po jezeru so letele tudi majice, ki 
sta jih potem iskala oba Aljoša. Tudi Jernej Mikuž, Matija Nabergoj in Štefan 
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Leban so veselo skakali v vodo. Čas, v katerem so prišli ven iz vode, je bil tako 
kratek, da so lahko sledili pogovoru na bližnji skali. 

Oton, Samo, Blaž, Matija in Benjamin so skočili še na Malo Tičarico. Počasi 
se je približal večer. Milani in tudi drugi bolj neubrani pevci smo dali »kontra« 
Italijanom, ki so se nam pridružili v koči. Noč je minila v znamenju 
vsesplošnega smrčanja, dekleta smo se odločile, da naslednje leto kupimo 
Sanosan - morda bo potem bolje oziroma tišje. V sredo smo se čez Prehodavce 
počasi vrnili v Trento. Najbolj zagreti planinci so se vrnili čez Veliko Špičje. 
Največji junak je bil Gašper, ki je ves čas lepo hodil brez besed, motilo ga je le 
to, da si ni mogel ogledati vseh rožic in žuželk. 

V taboru smo poskusili igrati odbojko, vendar je bila žoga pretrda. Fantje so 
naredili igrišče s pomočjo debel in vseh vrst prusikov in vrvi.  

Pojavile so se tudi težave z imeni. Imeli smo tri Štefane. Katka je rešila 
problem tako, da je Štefana Lebana poimenovala »hrček«, Štefana Naglost je 
postal »stipe«, Štefan Rehar pa je ostal Štefan. 
 

 
Foto: Leon Kodre 

 
Četrtek je bil prost dan. Dopoldne smo imeli čistilno akcijo. Marko, Anže, 

Gregor in Matej so pod vodstvom Tatjane naredili generalno čistko šotora ter 
tako dobili nagrado za najbolj čist šotor. Pri dekletih pa so to bile Lucija, 
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Primož, Marjeta in Andreja. Sledila je planinska šola. Aleksandra je imela prvo 
pomoč, Aljoša orientacijo in Marko Fabčič vozle. Četrtkovo popoldne je minilo 
mirno, obiskala nas je le Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije, ki si je 
ogledala naš tabor. Proti večeru je Marko F. odpeljal otroke na plezanje. 

V petek smo osvajali Bavški Grintavec. Mladina je šla na vrh, ostali pa smo 
se sončili. Ko smo se vračali, je Tine poskušal »znervirati« Katko. Nahrbtnik ji 
je napolnil s kamni, vendar se mu ni pustila. Po vrnitvi smo se najedli, Katko in 
mene pa so spet okopali - kakšna skrb za najino higieno! 

V soboto smo Blaž, Pavel, Kristjan, Katka in jaz pripravili lov na zaklade. 
Otroci so kot vedno pomešali skrite predmete. Zmagala je Tinetova ekipa. 
Popoldne je bila še tradicionalna nogometna tekma med mladimi in starimi. 
Zmagali so mladi. Igra je bila zelo zanimiva, na igrišču je bila velika količina 
Reharjevih. Tisti, ki smo navijali za mlade, smo se spraševali, kaj bi se zgodilo z 
Matijem, če bi vanj priletela hkrati Štefan in Leon Rehar. Matija bi zagotovo 
spremenil obliko.  

Žal so se na taboru pripetile tudi poškodbe, saj si je Leon Kodre že prvi večer 
pri nogometu poškodoval nogo. 

V soboto zvečer je bila obilna večerja in nato podelitev nagrad in krst. Stari 
mački na taboru so se zgražali nad Aljoševim krščevanjem. Bili so prepričani, da 
je bil preveč nežen. 

V nedeljo je bil skrajno zoprn dan: šli smo domov! Ko smo podrli šotore, 
smo dobili vse pogrešane majice in hlače, nekaj pa jih je v prostorih PD še 
vedno brez lastnika. 

 
Marija Čipič 
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Kaj pa, če je vse res? 
 
 

(Postmodernistična realistično-fantazijska groteska. Ni za ljudi s slabimi 
živci in srčnimi boleznimi!!! Neškodljiva za domače živali!) 

Verjetno vsak od nas sanja, da bi nekoč šel nesel v Švico svoj prvi milijon 
mark in si s tem zagotovil brezskrbno finančno prihodnost. V enem izmed 
naslednjih odstavkov boste lahko zasledili enega izmed načinov, kako do tega 
priti. 
 

Pokljuka ’93 
 

Že pregovorna razvada najmlajših nadebudnežev je, da v pričakovanju vedno 
novih doživljajev ne morejo spati in vstajajo že pred peto uro. In tako se je eden 
izmed njih javil, da bo služil kot taborna budilka. Kuhalnica kot kladivo in 
kuhinjska pokrovka kot zvonec ter petsekundni postanek pred vsakim šotorom 
naj bi bilo dovolj, da vsi ostali vstanejo ob planirani uri. 

Vendar pa tako helsinška kot tudi ženevska konvencija omogočata, da ima 
vsak pravico do vsaj osmih ur neprekinjenega spanca. Ker pa vsak ne premore 
ali noče imeti ročne ure, so nekateri rade volje pozabljali, kdaj morajo k 
nočnemu počitku, da bi lahko odspali osem zasluženih ur. Še posebej, ker ima 
noč svojo moč in ker je tako lepo kršiti pravilo, da se hodi spat s kurami. Tudi 
prekljasti dolgin ni nikdar kazal volje, da bi se trajno povezoval s kurami. Na 
spodnjevipavskem je imel skupino prijateljev, ki ga je že nekaj let ogovarjala z 
vzdevkom idealist. K idealizmu pa kokoši ne spadajo.  

Seveda pa je tudi njemu šla budilka močno na živce. Naj je še tako računal, 
vedno se mu je zdelo, da premalo spi. Nekdo mu je očitno kradel ure in tako se 
je nekega petega ali četrtega jutra spomnil svojega idealizma ... 

... Med poškodbami velja omeniti tudi nalomljeno coklo in zvito pokrovko ... 

... Od takrat naprej se na vipavskih taborih uporablja piščalka, čelada in 
neprebojni jopič ... 

Ko je oskrbnik doma na Uskovnici izvedel, da prihajajo na obisk mladi iz 
Vipave, je stekel v pisarno in začel pisati odpoved. Potem si je izmeril vročino 
in oba pritiska, žena pa ga je zaskrbljeno zalagala z vedno novimi mrzlimi 
obkladki. 

Šlo je seveda za sladoled. Po vsej Sloveniji in še daleč prek meja je segal 
glas, da so vipavski planinci svetovni rekorderji po porabi sladoleda. 
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Po posvetu s psihiatrom je naglo vzel v roke telefon in panično poklical 
svoje dobavitelje v Avstrijo. Vendar pa je v tistih dneh zajel Alpe val snežnih 
neviht, ki  
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so onemogočile, da bi priklopniki s sladoledom prečkali avstrijske prelaze in 
pravočasno prispeli na Uskovnico. 
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Če bi mere 200-180-120, ki jih je takrat imel oskrbnik, postavili v resničnost, 
bi verjetno dobili kakšnega Barbapapo. Vendar pa so te številke predstavljale 
njegov utrip, krvni in srčni pritisk. Gospod je torej šel pred kočo in pozval 
bližnje planšarje k delu. Vsi so dobro vedeli, da človek išče v gorah predvsem 
notranji mir, in vsi so vedeli, da je treba vipavski sindrom na nek način dati 
mimo, da bi se pozneje lahko spet posvetili notranjemu miru. 

Pastirji so torej vrgli v peto prestavo in po hitrosti presegli molzne stroje. 
Planšarice so se zagnale v okoliške gozdove ter lovile ženske predstavnice 
ruševcev in ostale perjadi. Ker jih je čas že pošteno preganjal, so jih stlačile kar 
v preše in iz njih iztiskale jajca. Medvedje pa so prinašali med. Kajti tudi ti 
kosmatinci so komaj čakali, da se posvetijo notranjemu miru. Tudi sirarji so 
pljunili v roke in začeli polniti kamione-hruške s sestavinami. Maso so nato kar 
brez nepotrebnih ovitkov navrhali v vse razpoložljive skrinje. In čakali. 

Ko je vipavska falanga zapustila Uskovnico, so pastirji zbrali vso živino in jo 
dva meseca pred rokom odpeljali v dolino. Zakleli so se, da bodo odslej iskali 
notranji mir v argentinskih pampah. Že naslednji dan sta oskrbnik in njegova 
žena kupila petdeset kvadratnih metrov velik otoček v Severnem morju. Še 
danes prebivata v skromnem igluju, razbijata led in za preživetje lovita 
radioaktivne ribe. Kljub temu so se njegove mere popravile na normalnih 45-
130-70 

Kaj pa milijon mark? Spet sladoled. 
Starejši gospod je dobrih sto metrov pod taborom pripeljal »kontejner« in ga 

preuredil v shodnico. Ob sicer skromni ponudbi piva za junce in sladoleda za 
teličke se je nadejal hitrega zaslužka na račun vipavskih denarnic. Po nesreči pa 
je skoraj zašel v najuspešnejšo denarno piramidno igro v zgodovini sumljivih 
poslov. 

Pravila: - sladoled...200 SIT; 
- plačano z: bankovec za 1000 SIT; 
- vrnjen znesek:  3*100 SIT, 

1*500 SIT 
4*1000 SIT. 

Ker so planinci poštenjaki, so ga redno opozarjali, da vrača štiri jurje preveč. 
Prvič jih je nahrulil, naj ne poskušajo oporekati starejšim. Začudeni so mladi 
zapustili shodnico in pustili sporni višek na šanku. Gospod je kot nor tulil, da 
njega že ne bodo podkupovali. 

Ko so ga naslednji dan spet popravili, je skrušen priznal, da še vedno 
zamenjuje prešerna s starim »joškotom« za pet tisoč dinarjev. Pravoslavni prvi 
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april, ali kaj? Če bi rekel, da ga zamenjuje s kakšnim krambergerjem ali 
šankrokom, bi mu verjeli. Še posebej, ker je imel dioptrijo nekje med stopinjami 
kelvina in milibari. Ampak, da je bil največji ženskar med pesniki morda Franjo 
Nasmiješković? Ne in ne! 

Naslednji dan je družba poskusno poslala enega izmed mulcev po sladoled s 
samo sto petdeset tolarji. Dobričina mu ga je dal in skoraj na kolenih prosil 
mulca, naj njegova mama ob priliki prinese še petdeset tolarjev. Družba pa se je 
vrgla v računanje. Če z enim sladoledom, ob takratni vrednosti priljubljene 
devize, zaslužiš šestdeset mark, potem se splača zaposliti enega človeka, ki bi 
hodil sprotni dobiček menjat v tisočtolarske bankovce. Ostali pa bi še nekaj 
tednov prebivali na Pokljuki, si plačevali zavrovanje in delovno dobo ter pridno 
uživali sladoled. Njihovi bančni računi pa bi se polnili ... Družba je ostala le pri 
sanjah in gospod z veliko dioptrijo je tudi na naš račun (Vipavcev) uspešno 
končal sezono. Jeseni pa si je kupil enainpetdeset kvadratnih metrov velik 
otoček v Severnem ledenem morju, kjer še danes z ženo iz večnega ledu 
izdelujeta sladoled za lastno porabo ... 

... Pravkar smo iz uredništva Ture dobili opozorilo, da smo presegli 
dovoljeno dolžino prispevka. Ah, srečni tisti, ki Turo takoj ob prijemu brez 
prelistanja uvrstijo med kurjavo ... 
 

Salam Rušty 
 

 
Foto: Leon Kodre 
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Trenta 
 
 

Ko smo prišli taborit v Trento, mi je bilo zelo lepo. Hitro sem si izbral 
prostor za šotor. Postavil sem ga pod drevesom blizu vode. V šotor sem dal 
blazino, copate, spalno vrečo in nahrbtnik. Knjige in druge reči sem pustil v 
avtu. V nedeljo zjutraj smo še urejali tabor in postavljali šotore. Potem sem se 
šel igrat k vodi. Kmalu me je oče poklical, naj grem iz vode. Stekel sem k avtu 
in se preoblekel. Ko sem iskal brisačo, sem zagledal knjigo Srečni Luka. Skočil 
sem v prtljažnik. Udobno sem se usedel med prtljago in začel brati. Medtem ko 
sem bral, so me iskali. Bil sem že na zadnji strani knjige, ko me je zagledal 
Matija. Povedal mi je, da me iščejo. Stekel sem k staršem in jim povedal, kje 
sem bil. Vsi smo se smejali. Knjiga mi je bila zelo všeč, tabor tudi. 
 

Andrej Naglost 
 
 

Iz počitniškega dnevnika 
 
 

Danes, 29. 8. 1998, smo bili na vrhu Stog. Videli smo krave in planike. Na 
vrhu Stoga je bil črn gad. Na planini Krstenica sem spoznal nove prijatelje in 
pastirico Špelo. Doživel sem lep dan. 
 

Štefan Naglost, 8 let 
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Misli s pohodov, ki jih je v verzih napisala Mojca Divjak 
 

Hribi in doline, 
veter s planine, 
lepe so višine. 

 
Hribi in doline, 
pesmi s planine, 
moje lepe domovine. 

 
Gremo skupaj v gorski svet, 
si zapojem v širni svet. 
Gremo skupaj na izlet, 
najrajši v planinski svet. 

 
Po skalni poti gremo v gore, 
vidimo gozdove. 
Po skalni poti hodimo 
in dobre volje smo. 
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Moj prvi pohod 
 
 

Letos sem prvo leto v Centru. Hodim v 5. razred. Planinci so me povabili 
medse. Moj prvi pohod je bil na Trstelj. Videli smo morje na eni strani in hribe 
na drugi strani, severni. 

Nosila sem nahrbtnik s frutabelo, sokom in banano. Za roko sem držala 
Jadranko in ji pomagala hoditi. Skupaj smo se slikali. Po poti sem si tudi 
prepevala. 

Bilo je lepo. Še bom šla. 
 

Marija Jelerčič 
 
 

Pohod na Planino - pohod novih doživetij 
 
 

Poznojesenski dan, 16. december, smo planinci izkoristili za šest ur 
doživljanja narave. Dogodivščin tokrat ne moremo pokazati, ker nam je spet 
zatajil fotoaparat, lahko jih le opišemo. Najvažnejše pa je, da smo doživljali tako 
tesen stik z naravo. 

Začetek poti se nam vedno malo vleče: Potrebno je nategniti nogavice, 
zatisniti vezalke, pravilno obleči bundo, dati nahrbtnik na ramo, poskrbeti za 
robčke in malico. Tokrat pa smo imeli še eno zelo pomembno nalogo. Pred nami 
je bila pot brez planinskih znakov, zato smo si že pred odhodom ogledali pot na 
zemljevidu. Starejši planinci so dobili svoje zemljevide, da so se lahko večkrat 
orientirali. 

Naš cilj je bil hrib Planina s TV pretvornikom. Po nekaj metrih asfalta smo 
zavili na stransko pot, ki vodi proti Slapu mimo danes praznih hlevov za živino. 
Stipe in Pavle sta tokrat zaman iskala krave. 

Pod Slapom smo zavili desno in sledili poti na zemljevidu. Kolovoz, po 
katerem smo hodili, je bil nekaj časa zamrznjen, pa spet blaten. Po poti smo 
skakali po snegu in se podrsavali po manjših plasteh ledu. Po čevljih sodeč, je 
prevladovalo blato, saj smo nekaj časa hodili z dokaj obteženimi podplati. Po 
poljih levo in desno smo prepoznavali drevje po deblih in zapoznelih listih. 
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Mimo nas sta tekla dva fazana, malo dlje je sfrfotala čaplja in kar nekajkrat se je 
z višin na polje spustila kanja in verjetno je presenetila miško. 

Še večkrat smo pogledali na zemljevid in ugotavljali, kdaj moramo zaviti 
levo navzgor. Odločitev je bila težka, saj je med številnimi vinogradi možnih 
veliko poti. Uspelo nam je izbrati pravo. Bolj ko smo se vzpenjali, lepši je bil 
pogled na Vipavsko dolino, Nanos, Trnovsko planoto in še naprej. Prepoznavali 
smo kraje, reke, pomembne zgradbe. Del kamnite poti je Branko spomnil na 
rimsko cesto, kot smo jo opazovali z ladje pod vodo pri Piranu, poleti v šoli v 
naravi. Ustavili smo se ob nekaj deset metrov visokem presekanem hribu iz 
laporja. Medtem ko nas je večina razpravljala o vrstah zemlje, o zgradbi 
vipavskega gričevja, o vinski trti, ki uspeva v lapornatih tleh, je Klemen, ki nas 
je tokrat prvič spremljal, v hribu preizkusil svoje plezalske spretnosti. Navzgor 
je šlo, za spust pa je skoraj zmanjkalo poguma. Vendar če ne gre stoje, gre pa 
sede. 

V zaselku Koboli smo z zanimanjem opazovali živžav čebel pred 
čebelnjakom. Najbrž so pozabile na zimsko spanje. Dva kmeta sta »klala« 
metrska polena in jih zlagala v skladovnico. Z bližnjih njiv je pošteno smrdelo, 
smo pa s težavo ugotovili, da so navozili kurji gnoj. 

Še kratka pot na levo in prišli smo na cilj – do Pavlove cerkvice in TV 
pretvornika. Običajni malici in kratkemu počitku je sledila pot v dolino. 
Kolovoza, po katerem smo se začeli spuščati, je kmalu zmanjkalo. Pričakalo nas 
je grmičevje, ki je postavilo pred nas novo, nepoznano nalogo: odmikanje vejic 
pred sabo in pozornost na tla pod sabo. Vsi smo z večjimi in manjšimi težavami 
v različnem času prišli iz goščave. Ob koncu smo celo ugotovili, da se da po 
hribu, pokritem z listjem, odlično drčati. Novo odkriti šport so najbolj vztrajni 
večkrat ponovili. Marija nas je vse skozi presenečala s skrivanjem in petjem. 

Pri Slapu smo spet prišli na asfaltno pot in po šesturnem potepanju in 
odkrivanju novih skrivnosti narave bolj ali manj blatni prišli v Center. 

Po vipavskem gričevju smo se potepali: Jadranka, Stipe, Pavel, Branka, 
Danijela, Aleš, Slavko, Dejan, Iztok, Marija in Klemen ter Lucija, Andreja, Irena 
in Helena. 

 
Helena Kravos 
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Planinski aforizmi 
 

V sak dosežen vrh pomeni še eno novo planinsko pot, ki jo je treba prehoditi. 

L epota hribov je pogosto prav skromna v primerjavi z lepoto planink. 

V edrina v hribih je zaželena ne glede na vremensko napoved. 

P rednost hribov pred dolino je ta, da tam ni avtomobilskih rekreativcev. 
Dobrega gornika ne spoznaš po planinski izkaznici, temveč po izkaznici 

rijateljstva. p 
N e glede na to, po kateri gorski poti hodite, vedno vas bo pripeljala do cilja. 

Ljubezen do hribov je najlepša oblika preživljanja prostega časa. 
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Planinski izleti v letu 1999 
 
 

JANUAR 
5. novoletno srečanje na Plazu 

FEBRUAR 
Zimski pohod na Čaven 

MAREC 
Pohod po Vojkovih poteh na Nanosu 

Zimski vzpon na Snežnik 
APRIL 

Kolesarsko-pohodniški izlet 
MAJ 

Izlet na Kum 
Srečanje mladine na Vremščici 

JUNIJ 
Dvodnevni izlet na Pohorje 

Izlet na Črno prst 
JULIJ 

Izlet na Mangrt 
18. mladinski planinski tabor 

AVGUST 
Izlet v visokogorje (Avstrija) 

OKTOBER 
Izlet na Peco 

NOVEMBER 
Izlet na Blegoš 
DECEMBER 

Zimski pohod na Javornik 
 

ČLANARINO za leto 1999 lahko poravnate v trgovini CAJNA, Beblerjeva 
6, Vipava, tel. 65 535 

 
NA PLANINSKE IZLETE VAS VABI  

PLANINSKO DRUŠTVO VIPAVA 
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