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Urednikova beseda 
 

Pri glasilu, ki izhaja enkrat letno, se je težko izogniti gori dogodkov in 

informacij, ki jih je nanizalo preteklo leto, saj je težko kateregakoli spregledati. 

Naj vas spomnim vsaj na nekatere, morda najbolj vidne. 

V lanskem letu smo Vipavci, ne samo vipavski planinci, izgubili gospoda 

Otmarja Črnilogarja, ki je umrl 27. aprila – točno na trideseto obletnico dneva, 

ko so se začela najbolj obsežna dela na Gradiški Turi. O njem in njegovem delu 

je bilo veliko napisanega, veliko rečenega in tudi občutenega, zato smo se 

odločili, da pustimo času, naj zaceli rane, ter šele nato začeli obujati spomine. 

Nekaj pa o tem moram vseeno reči. Gospod Črnilogar je vsekakor bil duša 

vipavskega povojnega planinstva, pravzaprav je vipavskim hribolazcem dal prvi 

pravi zagon. V naše kraje je prinesel alpinizem, sicer v svoji začetni in osnovni 

obliki. Izgradnja poti na Gradiško Turo je bila začetni odriv, takoj za tem pa je 

sledila alpinistična šola pod Turo, o kateri sem se pogovarjal s Srečkom 

Vidrihom. V bistvu sta oba projekta, pot na Turo in alpinistična šola, sestavljala 

prepleteno celoto, ki je bila hkrati zametek vipavskega plezanja in alpinizma ter 

prvi resen zagon vipavskih planincev, katerega obletnico smo doživeli lansko 

poletje. Ta dogodek, to gibanje je glavna tema sedme številke Ture. Naj še 

omenim, da se je Planinsko društvo Vipava spomnilo na ta dogodek tudi s 

proslavo in postavitvijo spominske plošče Črnilogarju pod Turo. 

V letošnji številki smo vam s pomočjo redkih pogumnežev, ki se potrudijo kaj 

napisati, postregli še s poezijo Tee Kovač, potopisi Nade Kostanjevic in Leona 

Kodreta, prispevki članov planinske skupine iz Centra za usposabljanje 

invalidnih otrok, omenim pa naj tudi odlomek iz morda prve planinske knjige, ki 

nastaja v našem koncu. Upajmo, da bo Juriju Keteju ta podvig kmalu uspel. 

Odlomek je vsekakor obetajoč.  
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Po dolgem času se je v našem planinskem društvu znova oblikoval in aktiviral 

mladinski odsek. Prva načelnika sta postala Peter Mikuž in David Vidrih. O delu 

in akcijah odseka boste obveščeni z obvestili na oglasni deski PD Vipava.  

Osemnajsti planinski tabor v Završnici je z izjemo deževne srede, ko smo mnogi 

spoznali radosti plesanja v dežju s krampom in lopato, zelo dobro uspel, seveda 

tudi s pomočjo dveh novih vodnikov pripravnikov, Pavla Makovca in 

Aleksandre Poniž, ki sta obogatila društveni vodstveni kader. Bogato športno in 

planinsko dogajanje na taboru je opisala Marija Čipić. 

Na koncu bi se rad spomnil še na šesto novoletno srečanje na Plazu, ki je bilo 

tudi letos rekordno po udeležbi. Obiskalo ga je okrog štiristo mladih in malo 

manj mladih navdušencev. Udeležba je res navdušujoča, še bolj pa bi bila, ko bi 

se vsaj dvajsetina teh udeleževala tudi planinskih izletov. 

Dogodkov je torej še veliko, ker pa za vse ni prostora, se vsem neomenjenim 

opravičujem. Naj bo to hkrati spodbuda za tiste, ki se doslej niso opogumili in 

ubesedili svojih misli. 

Po tej nenavadni urednikovi besedi, ki je postala pregled dogajanja v preteklem 

letu, vam želim prijetno branje in veliko zanimivih gorniških spominov. 

Nazadnje vas v imenu društva in predsednika vabim v hribe in vam želim veliko 

lepega vremena in nepozabnih dogodkov v gorah ter se obenem zahvaljujem 

vsem, ki so kakorkoli pomagali pri akcijah planinskega društva v prejšnjem letu. 

 

Lep planinski pozdrav! 
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Prvi alpinistični koraki v Vipavi 
 

Leto 1969 je bilo v našem glasilu omenjeno že velikokrat. Bilo je prelomno leto. 

Takrat je gospod Otmar Črnilogar organiziral in izvedel gradnjo poti na 

Gradiško Turo. Pri tem dogajanju je sodelovalo veliko ljudi, eni bolj drugi manj, 

ampak to ni tako pomembno, kot dejstvo, da se pri opisovanju preteklih 

dogodkov, še posebej tako množičnih, zgodi, da marsikdo ni omenjen, da je tu 

pa tam kakšen podatek netočen, zato se le-tem opravičujem. Upam, da bodo v 

prihodnje te napake odpravljene. 

Potek izgradnje poti na Turo smo že temeljito obdelali, ostane nam še 

alpinistična šola, ki se je začela en teden po otvoritvi Gradiške Ture. O njej sem 

se pogovarjal s Srečkom Vidrihom, takrat še sedemnajstletnim »pubertetnikom«, 

najmlajšim udeležencem prve alpinistične šole na vipavskem. Da pa bo zgodba 

bolj jasna, se moramo na kratko spomniti  gradnje poti. 

 
Najobsežnejša in glavna dela za izgradnjo so potekala od 27. aprila do 2. maja, 
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torej za prvomajske počitnice leta 1969, ko je sodelovalo največ ljudi. »Tam nas 

je bilo malo morje,« se spominja Srečko, ki mu je v spominu najbolj ostal 

naslednji dogodek. 

 
»V soboto, en teden pred otvoritvijo, je gospod Otmar v Vipavi nabavil belo in 

rdečo barvo, jekleno krtačo in nekaj čopičev. V nedeljo po maši – Otmar jo je na 

hitro končal - greva z njegovim »fičotom« v Vipavo. Zmenjen je bil z Ano 

Pavlinovo in skupaj smo se odpeljali na Gradišče, tja, kjer se danes pusti avto. 

Jaz sem prijel rdečo barvo in rdeč pinel, Ana pa belo barvo in bel pinel. V 

julijski vročini, kosem mislil, da mi bodo mehurji zavreli, smo jo mahnili čez 

celo Gradiško Turo do Abramovih, kjer nas je ujela noč. Pri Abramu je bila 

veselica in ljudje so se ponujali, da nas zapeljejo do Vipave. Otmar pa se ni 

strinjal in tako smo se odpravili nazaj čez Gradiško turo do Otmarjevega 

»fička«. Tura je bila tako en teden pred otvoritvijo v celoti markirana. Vse 

markacije in napise pa je naredil Otmar. To je bilo garanje! Ob dveh ponoči smo 

prišli domov.« 

Čez teden dni je bila otvoritev, na kateri so najprivlačnejšo točko izvedli 

ljubljanski alpinisti. Demonstrativno so plezali po plezalnih smereh v stenah 
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Gradiške Ture. To so bili Tone Sazonov, brata Ivo in France Šuštaršič, Boro 

Krivic in drugi. »Vsi ti Ljubljančani, Sazonov, Šuštaršič in drugi, so bili na 

vrveh; plezali so po Sivi, Rumeni … To je bilo za Vipavo nekaj enkratnega,« je 

pripovedoval gospod Srečo.  Mladinski odsek je z jugoslovansko zastavo na čelu 

nesel vpisno knjigo na Turo, v skrinjico, ki jo je Srečko s svojimi prijatelji dva 

tedna pred tem izdelal in postavil na vrh.  

Vključimo sedaj v to zgodbo alpinistični tečaj. »Februarja ‘69 je imel Sazonov v 

vipavski kinodvorani predavanje z okoli dvesto diapozitivi s svojimi zimskimi 

vzponi v Julijskih Alpah. Krasno predavanje – dvorana je bila nabita. Od tam 

smo se odvlekli k Marjanu Rodmanu, kjer je v hramu padla ideja, da bi po 

otvoritvi poti izvedli alpinistični tečaj. V hram smo se zavlekli najbolj zagnani: 

Edo Krašna, predsednik PD Ajdovščina, Črnilogar, Sazonov in ves upravni 

odbor PD Vipava.«  

 
Ljubljanski alpinisti so imeli zaradi bližajoče se odprave v Himalajo zelo malo 

prostih terminov za poučevanje na alpinističnem tečaju, zato so se odločili za 

teden po otvoritvi poti. Šolo so izvedli v sodelovanju s planinskima društvoma 
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iz Ajdovščine in Vipave.  

Sedemnajstletni Srečko je bil za tečaj še premlad. Še danes se zato živo 

spominja dogodka, ki je odločal o njegovi udeležbi. »Po otvoritvi se izpod 

Gradiške Ture odvlečemo v svoje prostore pri Blažonu. Postavim se pred hišo in 

počakam, da odide gospod Otmar na stranišče. Ko pride, mu rečem: “Gospod 

Otmar, bi se lahko vpisal na alpinistični tečaj?” “Ne, nisi še temu dorasel,” je bil 

njegov odgovor. Potem minilo nekaj dni in Otmar je prišel sam do nas ter rekel: 

“Dobro, pa pridi!” Tako sem se lahko udeležil tečaja.« 

Tečaj se je začel v soboto po otvoritvi. Šotore so postavili pod Turo, na mestu, 

kjer so sedaj spominske plošče in začeli. Učili so se osnov uporabe vrvi in 

vrvnih tehnik, varovanja, prve pomoči in drugih alpinističnih veščin. Inštruktorji 

so bili isti kot demonstratorji na otvoritveni dan: Sazonov, Krivic, dr. Jože 

Andlovic in brata Šuštaršič. Pod njihovim vodstvom so plezali smeri v stenah 

Gradiške Ture. V sredo so se odpravili še v Vrata, kjer so bili do nedelje, in 

preplezali veliko klasičnih smeri. V nedeljo so tečaj zaključili in se odpravili 

domov. 

Tečaja se je udeležilo petnajst mladih planincev in planink iz PD Vipava, PD 

Ajdovščina in PD Nova Gorica ter nekaj semeniščnikov.  

S to šolo se je med vipavskimi planinci začelo obdobje alpinizma, ki je trajalo 

vse do osemdesetih. 

Zahvaljujem se Srečku za pogovor in upam, da boste lahko kmalu brali o prvih 

alpinističnih podvigih, ki so bili naravno nadaljevanje alpinistične šole. 

 

Aljoša Rehar 
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Vzpon na Grossglockner 
 

Na skoraj 4000 metrov visoko goro je iz Slovenije mogoče priti v enem dnevu 

 

Grossglockner ali Veliki Klek je iz leta v leto čedalje bolj priljubljen cilj malce 

sposobnejših gornikov. 

Glede na tiste tri kilometre in še slabih osemsto metrov nadmorske višine je gora 

za gorske popotnike kar resen zalogaj. Nanjo se velja zato dobro pripraviti, da 

boste na vrhu karseda uživali. Najprimernejši čas za vzpon na goro je od konca 

junija do začetka oktobra, odvisno pač od snežnih razmer. Posebno pozornost 

posvetite opremi. Toplo priporočam plastične planinske čevlje ter vetrne hlače 

ali komplet, čeprav je poleti običajno že termo pulover več kot dovolj. Ne 

pozabite na gamaše, kapo, rokavice in očala ter kremo za sončenje! Med 

tehnično opremo velja omeniti cepin in dereze, čelno svetilko in vrv, dolgotrajno 

hojo po meliščih in snežiščih pa vam bodo zelo olajšale tudi zložljive palice. 

Vzemite tudi zadostno količino pijače. Kar se tiče hrane, popolnoma zadostuje 

en sendvič, zavojček rozin ali čokolada. 

Vzpon in sestop se zlahka opravi v enem dnevu, seveda ob solidni 

pripravljenosti. Zato kakšna daljša kondicijska tura v domačih gorah ne bo 

odveč. 

Za vožnjo lahko izbiramo med dvema možnostma: skozi karavanški predor po 

avtocesti proti Salzburgu se peljemo mimo Beljaka do Špitala, kjer zavijemo 

levo v prečudovito dolino reke Moll (Bela), boljša možnosta za nas Primorce pa 

je tista čez Vrtojbo po avtocesti mimo Udin do Tolmezza. Tu nadaljujemo pot 

čez italijansko-avstrijsko mejo do Linza in v dolino reke Moll, kjer že razločimo 

obrise visokih gora. Po štirih urah vožnje iz Vipave prispemo do čudovite 

gorske turistične vasice Heiligenblut, kjer nas smerokazi napotijo na 

Grossglocknersko cesto (Grossglockner Hochalpenstrasse). Po slabih petih 
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kilometrih zavijemo 

levo na Cesto Franca 

Jožefa (Franz Joseph 

Strasse), in v veliki 

parkirni hiši izstopimo. 

Nad seboj ugledamo 

orjaško piramido 

Grossglocknerja, pod 

njim pa se vije ledenik 

Pasterze (pastirica). 

Prenočimo kar v 

avtomobilu, zjutraj pa se 

odpravimo proti 

ledeniku. Hoja po njem 

ni zahtevna, le  

orientacija in previdnost 

sta potrebnoi. Po 

prečenju ledenika je 

potrebno karseda hitro 

najti pravo pot in markacije ter zagristi v skalnata pobočja. Po dobrih dveh urah 

dosežemo prvi sneg. Nataknemo si dereze in nadaljujemo pot po gazi naših 

predhodnikov. Čez dobro uro pa že začutimo opojnost višav, saj smo prekoračili 

višino 3000 metrov. V daljavi zagledamo tudi kočo Adlersruhe, 3454 m, ki se 

nam zdi blizu, vendar je do tja še eno uro in pol hoje. Pri koči se malo 

odpočijemo, odložimo nahrbtnike, s seboj pa vzamemo dereze, cepin in vrv. Do 

vrha je še ura hoda. Po uhojeni poti se preko strmih snežišč povzpnemo na 

sedelce, od tam naprej pa nadaljujemo po grebenu. Ta je dokaj izpostavljen, zato 

se naj manj izkušeni navežejo na vrv. Za varovanje nam sicer služijo jeklene 
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palice. Tu in tam je potrebno tudi malce poplezati. Pot nadaljujemo do skalne 

stopnje, v čudoviti izpostavljenosti pretelovadimo prek nje in že smo na tako 

željenem cilju. Ob železnem križu uživamo v res enkratnem vremenu in nekje v 

daljavi zaslutimo obrise domačih gora. Sledi še sestop po smeri vzpona. 

Obisk Grossglocknerja, 3798m, je primeren za ob koncu tedna ali med njim. Za 

celotno turo porabimo od devet do deset ur in jo torej lahko opravimo v enem 

dnevu. Na Grossglocknerju smo bili 22. avgusta Samo, Borut in avtor prispevka. 

 

Leon Kodre 

 

 

Oj božime, moje »dolince« 
 

Zrasla sem ob morju in dolin prej nisem dosti videla. Ko pa sem prišla v Vipavo, 

sem bila  v veliki, rodovitni in lepi dolini. A ne bi pisala o njej, temveč o 

nekaterih majhnih in zanimivih dolinicah, ki jih obiskujete ali ne, v dolinicah, v 

katerih vsi iščemo pomlad, prve zvončke, ko včasih nimamo časa iti kam dlje. 

Nekaj jih je nad Vrhpoljem, nekaj v Martelovih, ena je takoj pri Reharjevem 

lazu, ena pa na poti na Plaz. Tu bomo prve zvončke morda našli že za kulturni 

praznik, gotovo pa za osmi marec. Zvonček začne namreč najprej cveteti »na 

sredi,« nato pa se pomika navzgor, proti Nanosu, in navzdol, h Tekcu. Zvonček 

ne mara bora. V bližini borov ga boste zaman iskali. 

Med listavci pa rad cveti, čeprav je v naši bližnji okolici večinoma sajen. Če je 

otrok po nesreči izpulil zvonček s čebulico, so ga starši brž vsadili. 

Te majhne dolinice – kako pa so nastale? Saj res, suhozidi jih ograjujejo in 

poleg zvončkov je tu obilo trobentic, žafranov in »slepic« (zelenega teloha). 

Kronice boste tu zaman iskali. 

In kako so te dolinice nastale? To so bile majhne njivice, kjer so pridelovali v 
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glavnem krompir in fižol (ograjene so bile zaradi zverjadi). Tudi kaj zelja se je 

tu našlo – ne flanc. Spomladi so ob četrtkih (bil je šole prost dan) cele procesije 

žensk in otrok s koši gnoja na glavi in motikami v rokah te njivice odhajale 

obdelovat, danes jih je preraslo grmovje. Suhozidi še pričajo o tem, da so nekoč 

bile obdelovane. 

Pojdimo malo višje, v druge zanimive neobiskane doline. Iz Rovtarskih Žibrš se 

v Hotedrščico lahko spustimo po dveh ozkih dolinah. Zahodna se imenuje 

Žejna, vzhodna pa Zelena dolina, vendar sta si obe zelo podobni. Ob 

makadamski cesti teče potok, obkrožen z gozdnatimi griči, pestro pa je tudi 

rastlinje. Žejna dolina se izteka v močvirje, žejna pa je tudi Hotedrščica sama. 

Ima namreč le dve gostilni, od katerih je ena odprta do enajste ure dopoldne, 

druga pa do sedemnajste popoldne. Če pa greste iz Marofa (pri Spodnji Idriji) po 

»cigumigu« cesti do Ledinskega razpotja, pojdite naprej do Gornjega Vrsnika. 

Od tam pelje stara vojaška makadamska cesta v dolino Žirovnice. Cesta je 

prevozna, bližnjic pa si nisem upala iskati. Čudovit je razgled na gozdove, na 

hrib Idršek in druge skromne vršace brez imen. Dolina, ki se ravno tako imenuje 

Žirovnica, ni posebno široka; v njej je nekaj lepih gozdov in borš, travniki so  

zeleni, domačije urejene. Nekatere hiše imajo numeracijo Žirovnica, druge pa 

Sovra. 

Potok Žirovnica se nato izliva v potok Sovro, ki teče v Žiri in postane 

Poljanščica (če jaz lažem, laže tudi Atlas Slovenije), v Rovte in Logatec pa 

pridemo mimo Matjaževih kamer.  

Tako! Pojdite kdaj tudi v te dolinice, zlasti tisti, ki ste botaniki. Gotovo najdete 

še kaj, kar sem sama spregledala. 

 

 

 

Dodatek »dolincam« 
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30. januarja sem Zeleno dolino zopet obiskala in doživela marsikaj zanimivega. 

Ko me je moj štopprevoznik odložil pred križiščem za Urbanovec, sem se 

podala proti visoko- ležeči in simpatični vasici Ravnik. Srečavala sem skupinice 

izletnikov, ki so v tem lepem dnevu kolovratili po zasneženih notranjskih poteh. 

Z vsemi smo se lepo pozdravljali. Pa me ustavi neka gospa in vpraša: »Ali živijo 

tukaj tudi sove in čuki?« Ker sem naglušna, sem mislila, da nisem prav slišala. 

Ponovila je vprašanje še glasneje. Povedala sem, da svoj živi dan nisem bila na 

Ravniku ponoči, a vem, da je tu nekaj opuščenih hiš. Sov in čukov željni 

obiskovalci naj si jih ogledajo. 

Na Ravniku sem srečala neko upokojenko. Tam se namreč skupina petih 

upokojencev vsak dan sprehodi do »bohka«, znamenja na koncu vasi. Poznajo 

me, saj se jim večkrat pridružim. Pozdraviva se, ženska pa me začne spraševati o 

Agroindu: kako smo znameniti! Poslovim se, odidem po poti proti Tumletu in se 

nato spustim v zasneženo Zeleno dolino, v kateri sta samotna domačija in žaga. 

Ko sem se bližala izteku doline, mi ustavi nasproti vozeč avto in voznik  vpraša: 

»Ali se gre tod h Strnadu?« Res ne vem, kako sem postala referent za različne 

vrste ptičev! 

Pridem v Hotedrščico, da bi šla z avtobusom do Godoviča. Na avtobusni postaji 

seveda zaman iščem vozni red. Opozorijo me, da ga najdem v gostilni 

osemdeset metrov stran. Vendar pa ta ne visi na oknu – vstopiti morate v vežo in 

si celo natakniti očala, da lahko odkrijete to važno obvestilo. Ko sem 

sprevodniku na avtobusu to povedala, mi je rekel, da je v Hotedrščici pač tako. 

Itak ji pravijo »mačja vas!« 

 

Nada Kostanjevic 
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Potepanje po Pohorju 
 

Peš od Slovenj Gradca do Maribora ali dvodnevno prečenje Pohorja 

 

V programu društvenih izletov smo si letos za cilj postavili dvodnevni izlet, 

prečenje Pohorja od Slovenj Gradca do Maribora, v začetku junija (peti in šesti 

junij 1999). V soboto smo se z avtobusom zgodaj zjutraj odpravili proti 

Štajerski. Po nekajurni odisejadi smo prispeli do izhodišča v Slovenj Gradcu. Na 

rame smo si naložili kar težke nahrbtnike in z vso vnemo zakorakali v pobočje 

nad Slovenj Gradcem.  

Po dveh urah hoje smo prispeli h koči pod Kremžarjevim vrhom, 1102m. 

Pričakalo nas je jutranje sonce, prijazen oskrbnik in lep razgled na okoliške 

vrhove (Uršlja gora, Raduha, Mislinjska dolina s Slovenj Gradcem …). Pot smo 

nadaljevali po planinskih poteh, ki vodijo k Partizanskemu domu na Mali Kopi, 

1443 m, in naprej k vrhu Velika Kopa, 1542 m, ki je drugi najvišji vrh Pohorja, 

le za meter nižji od Črnega vrha. Pri Grmovškovem domu,1371 m, smo se 

ustavili, malo poležali v travi in se odpočili. Naša naslednja postaja je bil Črni 

vrh, 1543 m, najvišji vrh Pohorja. 

Oblast vrh je pokrit z resjem in nizkimi smrekami, obraslimi s planinskim 

lišajem. Na njem je znamenje, sestavljeno iz treh visokih, na vrhu povezanih 

križev, ob vznožju pa so trije klini. Po majhnem spustu v dolino smo prispeli do 

Ribniške koče, 1507 m. Od tam smo se povzpeli na Jezerski vrh, kjer stoji 

mogočen spomenik padlim planincem, borcem NOV. Pot nas je dalje vodila po 

najznamenitejših pohorskih poteh – Lovrenških jezerih, 1510  do 1520 m. Hoja 

po zamočvirjenih tleh je bila prej kot lahka, saj smo nekajkrat zgrešili pravo pot. 

Lovrenška jezera so zaradi neprepustnih tonalitnih tal nastala v skledastih 

kotanjah, iz katerih voda ne more pronicati. Večjih ali manjših jezerc je 21, 

odvisno od obsega in trajnosti stoječe vode, ki se obnavlja le s padavinami. Dan 
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se je bližal večeru in naša pot se je končala v Koči na Pesku, 1386 m, blizu 

Rogle. Po napornem  dnevu in obilni večerji, ki so nam jo pripravili gostitelji v 

koči, smo se porazdelili v postelje ter sladko in zasluženo odsanjali sanje.  

Naslednje jutro so nas spet prebudili sončni žarki, da si je vsak pri sebi dejal: 

»Še en lep junijski dan bomo imeli. Le nahrbtnik urno na rame in pot pod noge.« 

Pot nas je vodila najprej po prostranih pohorskih gozdovih do Klopnega vrha, 

1340 m, in nato do Koče pod Klopnim vrhom. Na srečo nas pravi klopi niso 

napadli. V nadaljevanju smo šli mimo slapa Šumik in naprej do Žigartovega 

vrha, 1346 m, kjer stoji 37 m visok razgledni stolp. Z vrha smo se spustili do 

Ruške koče na Arehu, 1246 m. V njeni bližini je romarska cerkev sv. Areha, kar 

je pohorska narečna oblika za sv. Henrika. Pozidal jo je Henrik Rogaški sredi 

13. stoletja, sedanjo obliko pa je dobila v sedemnajstem stoletju. V cerkvi je 

sarkofag iz pohorskega marmorja, v katerem naj bi ležali posmrtni ostanki sv 

Henrika. Bližali smo se torej končnemu cilju, na seznamu neosvojenih koč je 

ostala le še ena: Mariborska koča, 1068 m. V njej smo v transverzalne knjižice 

odtisnili še zadnji žig in se napotili do zgornje postaje pohorske vzpenjače, kjer 

nas je čakal avtobus. 

Na izletu nas je bilo 39, od tega večidel mladi planinci, ki pa so hojo, vročino in 

težke nahrbtnike kar uspešno prenašali. Res si zaslužijo pohvalo. 

Med vožnjo s Štajerske proti Primorski so se že kovali načrti za prihodnje leto, 

ko naj bi obdelali še drugi del poti od Slovenj Gradca mimo Uršlje gore, 

Slemena in Smrekovca do Raduhe in v Luče. Načrt je kar privlačen, z vašo 

udeležbo in našo pomočjo pa ga bomo izvedli. Do takrat pa uživajte v gorah. 

 

Leon Kodre 
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Zeleni kraški bori 
 

Zeleni kraški bori 

od sonca obsijani, 

z burjo prepredeni 

in s sušo dokončani. 

 

Rjavi kraški bori 

trepečejo v vročini, 

k nogam jim položene 

so skale v divjini. 

 

Omamni kraški bori, 

le kje sem vas spoznala, 

na tla k vam sedla 

in vas občudovala. 

 

V soju jutra ste 

lepi in občudovani, 

a ob večerni zarji v tišini 

pokončni in dognani. 

 

Tea Kete 
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Zadnji tabor v tem tisočletju – Završnica 
 

Že nekaj let nas je preganjala misel, da v Karavankah še nismo taborili. Letošnje 

leto pa smo kljub več idejam sklenili, da bomo šli v hladnejše kraje kot lani – v 

Završnico. Taborni prostor nam je posodil zelo prijazen lastnik parcele v 

Završnici, ki še ni ograjena in zaprta za javnost. Ta prostor je zato zelo obljuden, 

tam so se očitno dogajali razni pikniki, žurke in motociklistična tekmovanja. 

Ker so nam bile Karavanke precej neznane gore, sva se z Aljošo odločila, da si 

jih pred taborom ogledava, da bi čim lažje določili smeri tur. Ko sva se 

pripeljala na taborni prostor, sva se zgrozila, saj je bilo tam ogromno smeti, 

ostankov piknikov in motociklističnih dirk. Nekako sva se potolažila, češ, ko 

bomo počistili, bo čisto v redu. 

 
V soboto je prispela »delovna ekipa« za postavitev tabora in med njimi je bilo 

veliko zagretih mladih fantov, tako da postavitev tabora ni bila problem. Na 

moje veliko veselje je prišla tudi Tatjana s Tadejem, kajti ves čas me je 

prepričevala, da je ne bo. Tako je bilo gotovo, da bodo otroci jedli in hrana ne 
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bo ostajala. 

Ko smo postavili vse šotore, sva hotela z Maticem nahraniti lačno množico s 

palačinkami, vendar smo ugotovili, da smo pozabili ponve. Tako smo ostali pri 

marmeladi, smo se pa seveda takoj obesili na telefon in ponve naročili. 

V nedeljo je bilo miru konec, saj se je pripeljal avtobus z množico planinskih 

veseljakov. Ko smo jih hoteli razporediti po šotorih, je prišlo do manjših uporov, 

ker je pač Marija trmasta in ne popusti. Njen brat jo pozna in se je za eno uro 

skril v grmovje, potem pa sprijaznil, da je to pač tako, če imaš starejšo sestro. 

Sklenil je zavezništvo z Davidom in Grego, kar je uničilo kar nekaj živcev 

Aleksandri, ki je bila zadolžena za njihov šotor. Po kopanju jarkov in 

pospravljanju vsebine nahrbtnika smo imeli zbor, kjer se je pojasnilo, kdo bo kaj 

počel in kdo organizira nogomet, odbojko, šah … 

V ponedeljek smo se odpravili na Struško. Izlet je vodil Pavel, ki je prišel iz 

Bavšice (s tečaja za mladinske planinske vodnike) samo dva dni pred taborom in 

smo ga takoj vpregli v delo. Pohod na Struško je bil zelo kratek, kot se za prvi 

dan spodobi. Struška je čudovita gora z zelo lepim cvetjem, ki ga gnojijo 

tamkajšnje krave. Vreme nam ni bilo naklonjeno, tako da smo se na vrhu samo 

obrnili in šli dol. Kot vedno se je pojavila ekipa, ki bi si rada že v mladih letih s 

tekom navzdol uničila kolena. Z Aljošo na čelu so zdivjali  dol in odšli po 

avtomobile na Pristavo, ta počasni pa smo počakali pri umetnem jezeru, od 

koder otroci niso hoteli oditi. Zaradi oblakov se v jezeru niso kopali, ampak 

samo namakali noge. Voda je bila tako mrzla, da so tekmovali, kdo bo imel bolj 

modre noge. Največ časa je zdržala Maruša in ob pogledu na njene noge nas je 

vse zeblo. 

Lanskoletne izkušnje s Tatjano so Anžeta in Marka očitno izučile in sta tako več 

jedla, Grega pa se je moral na Tatjanin režim šele privaditi. Naslednje leto bo 

tudi on jedel mineštre. 

V torek smo se odpravili na Vajnež in Stol. Za presenečenje dneva sta poskrbela 
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osebka iz šotora, ki ga je imela v upravljanju Aleksandra (saj vemo kdo). Ker 

nista hotela na pohod, sta veselo žagala drva in umivala posodo, dokler ni prišel 

naš predsednik Jurij in od dveh veseljakov enega vzel s seboj. Bili smo že na 

razpotju med Vajnežem in Stolom, ko nam je naš ekonom Lojze po postaji 

sporočil, da prihaja eden od upornikov z Jurijem. Začele so se  sklepati stave, 

kateri je bil manj trmast. Kakorkoli, Matija je uganil. Na razpotju je odšla 

mladina z Aleksandro na Vajnež in nato na Stol, ostali pa na Prešernovo kočo, 

kjer so preganjali ovce. Ob povratku se mi je kot vedno pripetila čudna stvar, saj 

se je pokvaril mikrofon na radijski vezi. Tako so vsi lahko slišali, kaj smo se 

pogovarjali, na ta račun pa so se mi smejali še ves teden (verjetno se mi še 

sedaj). 

 
V sredo smo imeli prost, »plavalni« dan. Z neba se je totalno utrgalo in je padalo 

cel dan, potočki so kar izvirali in voda se je dvigala. Poplavilo je dva šotora in 

tako je udarna ekipa (Matija, Matic, Benjamin, Andraž, Mitja, Miloš in Aljoša) 

preorala pol tabora in ga rešila pred poplavo. Kmalu pa bi odplavilo tudi naš 

zajtrk, ki se je hladil v potoku, ki je postal reka. Na veliko veselje otrok je bilo 
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blata in luž dovolj za vse. Ker je bilo v četrtek še vse blatno in mokro, smo imeli 

sušilni dan. Posušili smo sebe in cunje, odigrali tekmovanje iz odbojke, odvili pa 

sta se tudi dve nogometni tekmi: med ekipama najmlajših fantov in med 

ženskima ekipama. No, na slednji je sodil Matic in jo podaljševal, tako da smo 

bile že vse pri koncu z močmi (res ni lepo matrati upehanih deklet). Skregala 

sem se z njim in dobila rdeč karton. Tako je šla moja nogometna kariera po 

gobe. Toda moja ekipa je vseeno zmagala, ker je Martina dobro branila. Glavni 

namen tekme je bil zabavati občinstvo, ki ni navijalo, ker se je preveč smejalo. 

Talenta za nogomet sta Mojca in Klara. Pri badmintonu je Marko Fabčič uničil 

vse mogoče nasprotnike, ostal mu je edino Marko Fabčič mlajši, vendar je tudi 

on pogorel. Kaj hočemo? Pri šahu je Pavel prekosil vse šahistke in zmagal. 

Briškolijada pa bo končana naslednje leto na drugem taboru, ker je zmanjkalo 

časa. 

V petek smo imeli dolg pohod na Zelenico in Begunjščico ter čez Roblekov dom 

nazaj v tabor. Na Zelenico smo se povzpeli čez čudovito Smokuško planino. Za 

otroke so bile najbolj privlačne jagode, Aljoša pa je razmišljal, da bi se tja 

preselil. Na Zelenici sta Miloš in Matija prepričala Aljošo, da morajo najprej na 

Vrtačo in šele potem na Begunjščico. Izvedli so nekaj brezpotij čez borovce in 

zdelali turo v rekordnem času. Pavel nas je tačas varno vodil na Begunjščico, 

kjer je pripekalo sonce, Aleksandra pa je na Roblekov dom peljala najmlajše. 

Tam so nas počakali, da smo se skupaj vrnili v tabor. Kot vsako leto je bila tudi 

letos bitka za tuš, zato smo zadnji del poti pretekli, vendar je bila voda vseeno 

mrzla. 

V soboto smo šli na Ajdno. Ta dan je bila šefica Aleksandra, ves čas smo jedli 

maline. Marko je hotel, da bi odigrali tudi nogometno tekmo med selekcijama 

najmlajših fantov in deklet. Počasi mu je uspelo sestaviti obe ekipi. Tekma se je 

začela. Tokrat je sodil Miloš. Martina je bila zopet v golu. Dekleta so seveda 

izgubile, Alenka pa je likvidirala Marka. Znesel se je na sodnika, dobil rdeč 
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karton in odšel s tekme. Naši družini nogomet res ni usojen! Fantje so vseeno 

zmagali po zaslugi Andreja, Grege, Davida in Anžeta. Morda bo naslednje leto 

»revanš.« Dekleta so dala oba gola na račun Marka; enkrat jim je žogo podal,  

drugi gol pa jim je podaril, ko je pozabil, da je v golu in da mora braniti. 

Tekmovanje v odbojki. Zmagala je Aljoševa ekipa, kar pa ni čudno, saj 

Štefanove in Aljoševe »serve« tako zavijajo, da kmalu obupaš. Odbojka je po 

končanem tekmovanju izgubila svoj čar, kljub temu pa naslednje leto 

pričakujemo močnejšo igro, saj se je kot mladi talent pokazal Grega. Bomo 

videli! 

 

 

Sobotni dan je dan za nogometno tekmo med mladimi in starimi. Starostna meja 

med njimi se vedno vrti okoli dvajsetih let, leto gor ali dol, odvisno od tega, 

koga bi mladi še radi imeli v svoji ekipi. Ker pa se vsi staramo, so bili mlajši 

malce okleščeni, saj Marko Fabčič že igra za starejše, naslednje leto pa bodo 

mednje prešli tudi David Puc, Damjan in Aljoša. Naši mladi nogometaši, ki 
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trenirajo nogomet v vipavskem klubu, niso upravičili svojih talentov. Tekmo pa 

je pokvarila tudi izbira vratarja. Ko je v gol stopil Benjamin, se je stanje 

izboljšalo, vendar so mlajši vseeni izgubili. Sodil je, kot vedno doslej, naš 

ekonom Lojze. 

Darko in kuharici so nam pripravili super večerjo. Sledila je tombola, kjer je bilo 

ogromno nagrad. Jernej je dobil glavno nagrado: žakelj arašidov. V trenutkih za 

kulturo so nam zapeli »štirje milani« (oba Davida, Marko Fabčič in Štefan) in 

Marjan. Krstili smo devet novih članov, tepel pa je Aljoša, ker bi jaz premalo 

zamahnila. Kot vedno smo krstili tudi Matica, ker vsako leto »pozabimo«, da je 

že bil na taboru. Tadej in Iva sta se krstu izmuznila. Saj bo še veliko priložnosti! 

Tekmovanje za miss tabora pa je propadlo, ker sta bili kandidatki samo dve, obe 

pa hkrati tudi organizatorki. 

Podelili smo nagrade za urejenost šotorov. Najbolj čist šotor pri dekletih so 

imele Klara, Mojca, Vesna in Petra, pri fantih pa Anže, Gregor in Matej. Najbolj 

umazan šotor pa so imeli »trije milani« (oba Davida in Marko mlajši), za kar so 

dobili »bodečo nežo.« 

Imeli smo tudi planinsko ohcet Judite in Mateja Lebana. Vodila sta jo duhovita 

matičarja Jordan in Tatjana Oprešnik. Mladoporočenca sta razrezala torto in vsi 

smo se posladkali. Sledili so skeči, ki so jih pripravili Keti, Marko, David Puc in 

Alenka. 

V zadnji noči so »nekateri« porabili ogromno zobne paste za pisanje po obrazu. 

Polovico noči sem tudi poslušala, kako mi zavezujejo šotor, ampak so svoje delo 

zelo slabo opravili. Upam, da se bodo do naslednjega leta izpopolnili. 

V nedeljo smo pojedli, kar je ostalo od sobote, pospravili in počakali 

Podnanoščane ter se odpeljali domov. 

Da se ne bi mame slepile, da so si njihovi sinovi umivali zobe, ker so bile zobne 

paste porabljene! Te so porabili za pudranje tujih obrazov. Edino Aleksandrini 

trije veseljaki so imeli en večer otvoritev zobne paste in so  si pod 
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Aleksandrinim nadzorstvom umili zobe, ob tem je bilo slišati tarnanje in 

stokanje, kakor, da bi jim menjavali kožo. 

 

Marija Čipić 

 

 

En teden kraljestva 
 

Skoraj vsak volilni upravičenec ve, da se v poletnih mesecih slovenska vlada 

preseli v Logarsko dolino, toda kaj se zgodi, če se le nekaj sto metrov stran 

nahajajo na eni strani zakoniti predstavniki republike, na drugi pa cela horda 

nekakšnih vipavskih carjev? 

 

Logarska dolina '94 

Hvalabogu pa je republika nagnjena k temu, da prebiva v hotelu, iz katerega se 

skoraj ne premakne, sicer bi ta članek postal politična polemika na temo 

republika ali kraljevina, kar pa je skregano s planinskim poslanstvom, ki pozna 

le eno politično dejavnost – večerni sestanek vodstva tabora z eno samo točko: 

kaj bomo jutri jedli; ješprenj ali obaro? In se dogajajo depresije, občutki krivde 

in boleča spoznanja, da ministroma za prehrano to leto konkurirata gostilna in 

trgovina v kampu. 

Kljub vsemu pa so Vipavci ob dejstvu, da nedaleč od njih domuje vlada, tudi 

sami izumili hierarhijo in sklenili, da bodo imeli prvi svojo Evropo. Kamp v 

Logarski so preimenovali v Kraljevino Belgijo, vipavski tabor pa v Bruselj. To, 

da so bili po svojem obnašanju carji, pa je bilo že dolgo znano.  

Že ko so ti carji v Logarski gradili svoj šotorski Bruselj, so dojeli, da v kampu z 

začasnim imenom Belgija niso sami. Ob velikem številu domačinov Štajercev, 

ki se vedno tako radi istovetijo z zeleno pollitrsko steklenico z narisanim 
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rogatim planinskim sesalcem s sedmimi črkami, ki jih ima na steklenici sicer 

osem, so se v začasni Kraljevini Belgiji nahajali še Nemci, znani tudi kot 

»Klobase s kislim zeljem«, nekaj Italijanov, znanih kot »Faškoti z nazaj 

počesanimi črnimi lasmi«, dva Islandca z začasnim imenom Gejzir in nekaj 

Avstrijcev s čez nekaj let popularnim nazivom »Jodlajoči lipicanci s 

peterokrakimi planikami na klobukih«. In ker so predvsem »Zelene steklenice« 

kazale veliko volje do življenja, so carji sklenili, da bo to leto treba vsako noč 

stražiti vipavski tabor Bruselj, saj vse kaže, da bi tudi »Zelene steklenice« radi 

postali pridruženi člani in tako solastniki premičnin društva in njegovih članov. 

Že prvi večer je »Zelena steklenica« tekala po kampu s sekiro v roki in z 

narečjem prodajalca orientalskih slaščic grozil, da si bo zakuril kar z lesenimi 

državljani Slovenije, znanimi kot »Kozolci fovšije«. Stražarja sta bila na 

drvarski pohod pripravljena in drugi dan ju je mučil občutek krivde, da je tudi 

zaradi njiju naslednje jutro v začasni Belgiji manjkal en zaboj zelenih steklenic, 

ki so jih modri z vzhoda preventivno dali v odpis in izgnali iz kraljevine. 

Tudi »Minister ostrojezični« je bil tiste noči na straži, a je šlo vse nekako mimo 

njega. Slišal je sicer rjoveče glasove, a so se mu ti itak naseljevali v podzavest 

celo noč. Še več, ko je večino noči preslonel preko lesene ograje s po tremi čiki 

v gobcu, se mu je v nekem trenutku zazdelo, da vidi »dva Srečota«, ki sta prišla 

iz dveh stranišč in ga z enim glasom vprašala, kaj počne. Če se je pozneje prav 

spomnil, mu je menda odgovoril, da tudi sam straži in da nima pojma, kaj 

pomeni tisti sluzasti kupček pod njegovimi tremi čiki. Srečo in oba stražarja pa 

so ga potolažili, da je najbrž še topli kravji kakec, »Minister želodec« pa ga je 

prepričeval, da to ni kravji kakec, ampak njegov lastni prežvek. 

Od tistega večera dalje je Ostrojezični spal ob tabornem ognju, naziv »Minister 

Gregor« pa je zamenjal naziv »Albanski princ Skenderbeg vol. 42« (vol. 42 = 

številka volišča). 
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S sluzastimi prežveki pa je povezan še neki dogodek. V vipavskem Bruslju je 

ves teden potekalo tekmovanje v riganju za lovorike najdaljšega, najglasnejšega 

in najogabnejšega stavka povedanega z riganjem. V slednji kategoriji je zmagala 

znana pesmica Mali slonček, ki je prišla do pajčevine prvega slončka, za drevo 
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pa je že zmanjkalo hranljivega sifona v želodcu (ali pa je orientalska »Zelena 

steklenica« že prvo noč posekala vse drevje). V kategoriji najogabnejšega pa je 

zmagal princ, ki je najprej pojedel polento, nekaj časa rigal in na koncu iz sebe 

vrgel tri sluzaste kupčke, na moč podobne vanilijevemu pudingu. Hip za tem jih 

je kralj oče potresel s peskom (puding s posipom?) in z lopato (uživati z veliko 

žlico) vsakega posebej odnesel  na bližnji pašnik med kravje kakce (ali pa so 

tisto morda bili predstavniki Greenpeacea, ki jih je nekaj let pozneje na 

Razdrtem v koruzi zasačil stroj za silažo). 

Največja znamenitost pravega Bruslja je seveda bronasti kipec lulajočega dečka, 

iz katerega nevemkakobirekel teče štiriindvajset ur na dan droben curek vode. 

Ta mali kipec je svetovno znan zaščitni znak mesta, imenovan tudi »Maneken 

Pis«. 

Eden od zaščitnih znakov vipavskih taborov pa je »Mama Avtoriteta«, ki je 

imela v začasnem Bruslju kar tri take kipce. In ko je ugotovila, da so že dovolj 

bronasti, je hotela imeti še tri zlate fante. Take, kot jih je ustvaril Bog, je po 

velikosti postrojila pred hišo očiščenja, jih kar po malarsko nažajfala ter 

splaknila z vrtnim šlaufom, da so jim curki ledene vode tekli celo iz ušes. Vse se 

je dogajalo pred presenečenimi pogledi vseobčestva, ki je ravno takrat na 

prostem uživalo svoj zasluženi obrok po naporni turi. Oči so si kar oddahnile, ko 

je tisti šlauf v predajo dobil Srečo in začel z njim prati svoj kombi Kombajn. 

Zlati kipci so se, vreščeči od ledenega megatuša, umaknili v enega od šotorov, 

se kulturno oblekli in zagnali na bližnji peskovnik ter bili do večera že vsi spet 

nekulturno bronasti. Ti kipci so bili še kako živi in ob vsaki priliki jih je bila ena 

sama naglost. Dobesedno, naglost. Tudi take stvari so se dogajale v savinjski 

prestolnici Unije. Sicer pa na najbolj vzhodni strani vzhodnih Savinjskih alp 

živijo ljudje, ki imajo tako narečje, da ostanejo tudi avtorji oddaje Prisluhnimo 

tišini brez moči, ko je treba prevajati to njihovo govorico. So pa Savinjci 

ponosni, da so lahko en teden gostili poskusni Bruselj (ki se seveda ni obnesel). 
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Le ene besede ne marajo slišati gostitelji poskusne Unije: Union. 

Tistega večera, ko so se Vipavci vrnili s tabora v domači kraj, so po televiziji 

predvajali reportažo o delovanju vlade med počitnicami, a niso niti z besedo 

omenili, da so v njihovi bližini, na površini ene tisočine Vatikana, neki carski 

nezemljani, takorekoč Vipavci, za en teden poskusno uvedli kraljevino, ki je 

morala razpasti, preden bi se dokončno vdala izidom volišča 42. 

 

Alfi NIPIČ 
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Gora Sinaj 
 
Romanje, ki smo ga začeli v Egiptu, se je preko Kaira, Gize in puščave 
nadaljevalo proti Sueškemu prekopu. Skozi predor pod prekopom smo prišli na 
Sinajski polotok. Naš cilj je bila gora Sinaj (2285 m). Šli smo mimo 
Mojzesovega studenca, skozi redke oaze, kjer smo srečali beduine, kamele, 
ovčje  in kozje trope. Med potjo smo videli tudi veliko lačnih otrok. Cesta pelje 
mimo čudovitih gora, raznobarvnih kamnin, minskih polj ob Rdečem morju in 
končno do samostana sv. Katarine pod goro Sinaj. Prenočili smo v nekaj 
kilometrov oddaljenem hotelu. 
Zjutraj ob dveh smo vstali in se počasi začeli vzpenjati proti želenemu cilju. Pot 
je strma. Z lučkami v rokah smo se dvigali proti vrhu. Ves čas so nas spremljale 
kamele in beduini, od vznožja do zadnje tretjine poti. Prosijo, da koga peljejo, 
da bi kaj zaslužili. Pred zadnjo tretjino poti kamele ne smejo naprej. Tu 
kamelarji počakajo tiste, ki se odpravljajo navzdol. Zadnje pol ure hoje vodijo 
na vrh stopnice. Tu je Mojzes sklenil zavezo z Bogom in dobil dve tabli z 
desetimi božjimi zapovedmi. 
V treh urah smo vsi veselo prišli na vrh. Počakali smo na sončni vzhod, vsak na 
svojem koščku prostora. Sončni vzhod je tu nekaj posebnega. Nismo bili sami, 
tu je bila pisana množica ljudi vseh narodnosti in ras. Ko je sonce vzšlo, je bil 
takoj dan. Sledil je še skupni posnetek naše skupine, ki zaradi malo prostora ni 
docela uspel, nato pa smo zapeli našo Zdravljico in bili nagrajeni z bučnim 
aplavzom. V dolino smo se spustili po drugi poti, ustavili pa smo se še v Elijevi 
oazi, kjer se je prerok Elija skrival pred kraljico Elizabeto. 
Tu smo imeli v čudoviti naravni katedrali sveto mašo. Enkratno doživetje. Med 
skalami po ozki razgibani stezi, skozi vrata pravičnih in po tri tisoč stopnicah 
smo se zopet vrnili k samostanu sv. Katarine, kjer nas je že čakal avtobus in 
peljal v hotel. Imeli smo bogat pozen zajtrk in takoj nadaljevali pot proti novim 
znamenitostim. 

Danica Rehar
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Domovina bogov 
 

Kje si, domovina bogov in angelov, 

tišine in miru, visokih trav in živo rdečega resja, 

mladih borovcev in vonja po prebujajoči se pomladi. 

Kje si, domovina brezpotij in skal, 

prostosti, vetra v laseh in samote, 

neskončnih poljan, polnih steza. 

Kje si, domovina cvetočih dreves 

in nje v zasanjani jeseni belih vrhov 

in golih dreves, lepih v čakajoči zimi. 

Kje si, domovina mavrice in sonca, 

na katerem vzporedniku se skrivaš 

in kaj so tvoja vrata in kje je mogoče najti ključ. 

O, domovina bogov, ti si kot oko visokogorskega jezera, 

tih mir in globina, za njim pa bela steza, ki izginja. 

 

Tea Kete 
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Na proslavi pod Turo 
 

Planinsko društvo iz Vipave je imelo praznik. Ker so tudi pri nas otroci člani 

društva, smo sodelovali tudi mi.  

Gospa Helena je prosila, da bi s Pavletom zaigrala kratek prizor. Napisala je 

smešno besedilo in s Pavletom sva vadila, dokler nisva dobro znala. 

V nedeljo smo šli pod Turo, kjer je bila prireditev. Imela sem malo treme, toda 

nastop nama je lepo uspel. Vsi gledalci so se smejali in nama ploskali. Po 

proslavi je bil piknik. Tam sem srečala sestro Silvo. Pohvalili so najin nastop. 

Bila sem zelo vesela. 

Selvedina Veladžić 
 
 
 
 

 

Srečanje mladih planincev na Vremščici 
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Vtisi mladih planincev CUIO: 

 
Na Vremščici mi je bilo lepo. Spoznala sem veliko novih fantov. Cvetele so 

narcise. 

Sanja 

 
Čisto sam sem prišel na vrh. Imeli smo proslavo in zabavo. 

Marko 

 
Bilo je lepo. Peljali smo se z avtobusom. Imeli smo lepo vreme. 

Stipe 

 
Užival sem v hoji med ovcami in narcisami. Bilo je veliko ljudi, mladih in 

starejših. 

Pavel 

 
Zelo fajn sem se počutil, ker smo imeli razne igre. 

Iztok 

 
Videla sem planince iz Podnanosa. Ob enajstih so bile igre. Planinci so tekali, 

skakali, se nosili in delali prevale. 

V planinsko knjižico smo pritisnili žig. 

Peljali smo se z avtobusom skupaj s planinci iz Vipave. 

Bilo je veliko ljudi. Eni so imeli palice, ker niso mogli tako hitro hoditi. 

Marija 
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Tekmovanje Mladina in gore 
 

V soboto smo se zbrali, 

da bi v Fram se odpeljali, 

ko smo v bus se skobacali, 

vsi smo se zelo bali. 

 

Pot nas vodila je mimo 

mirnih, belih, lepih poljan, 

a mi smo gledali stran, 

v knjige smo se zatopili, 

tako zamišljeni smo bili, 

da smo zelo hitro obračali strani. 

 

Končno smo se pripeljali, 

drugi so se sproščeno smejali, 

mi pa trepetali, 

ko končal se je kulturni program, 

smo se hitro prebudili iz sanj, 

v razrede smo se napotili 

in se kmalu nad vprašanji potili. 

 

Ko končno smo vse naredili, 

z olajšanjem smo učilnico zapustili, 

potem smo samo še čakali 

ter po plezalni steni plezali. 
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Minila je ura in več, 

ko se končno prikaže nekdo, 

ki nam je povedati znal, 

da smo teste dobro rešili 

in se v finale uvrstili. 

 

Tako smo bili veseli, 

da takoj smo za knjige prijeli, 

smo se hitro učili, 

ampak v finalu vse zabluzili. 

 

Na koncu spet smo šesti bili, 

ampak to nam ni delalo velikih skrbi, 

Podnanoščane smo premagali, 

jih dodobra okepali, 

v avtobus smo zdirjali, 

se v Vipavo odpeljali. 

 

Urška Nabergoj 
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Bil sem na Peci 
 

Hodili smo po strmi poti. Pihala je močna burja, mene je kar pritisnilo v skale. 

Ves utrujen sem se privlekel v kočo. Popil sem čaj in se malo odpočil. Najlepše 

mi je bilo v jami, kjer spi kralj Matjaž. Na izletu je bilo lepo. 

 

Matej Naglost, 1. razred 

 

Srečanje pod Turo 
 

Pod Turo smo se zbrali planinci. Postavili so novo spominsko ploščo v spomin 

na gospoda Črnilogarja. 

Po krajši proslavi so se odrasli pogovarjali, zakurili so ogenj, pekli meso … Mi, 

otroci, pa smo se preselili na melišče in imeli svojo zabavo. Drsali smo se po 

drobnem kamenju. Bilo je super. Ker sem se bal, da bom strgal in umazal 

telovadne copate, sem se sezul. Drsal sem se bos. Zabava je trajala do večera. 

Imeli smo se super. 

Ob mraku smo se zbrali ob ognju in skurili smeti. Za nami je jasa ostala čista. 

 

Andrej Naglost 
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Od Trente do Logarske 
 

Nekje pod Mojstrovko, na pol poti med zavetiščem pod Špičkom in Vršičem je 

jutro prebudilo za gostim grmovjem postavljen šotor. Iz daljave je dobro 

naostreno uho lahko zaznalo posamezna brnenja avtomobilov, ki so vijugala gor 

in dol po vršiških serpentinah. Njihovo ropotanje je bilo nekako vsiljivo za ta 

miren, s svežim zrakom posvečen prostor. 

Jasna je bila budna. Ni bila vajena spati na trdnih tleh. Kot črv stisnjena v spalno 

vrečo je ležala vznak in se zagledala v koleno, ki je spajalo šotorske palice. 

Okoli šotorčka je že brenčalo življenje, Maks pa je še vedno brezskrbno spal.  

Dekle se je spomnila, kako se je očetu zlagala, da gre s študentovsko družbo v 

Skandinavijo. Ni in ni ji šlo v glavo, zakaj oče še vedno ne mara Maksa. Še 

vedno upa, da bo dobil kakšnega bogatega zeta. Čeprav se je zbližala z očkom, 

pa tega kot kaže pohlep še vedno drži v rokah. 

Sinoči, preden sta zaspala, ji je Maks pravil, kako se je skregal z materjo. Razlog 

je bila seveda ona, Jasna. Najhujše je bilo to, da se je z njo skregal prvič v 

življenju. Jasno mu je večkrat odsvetovala, sporekla pa se zaradi nje nista 

nikdar. Zakaj so starši tako zateženi, če sami niso imeli sreče v ljubezni, onadva 

pa sta srečno zaljubljena? In kako ga lahko pred odhodom opozori, naj pazi na 

greh, če je sama postala nezakonska mati pri osemnajstih? 

Jasna se je obrnila proti Maksu. Vajen vsega hujšega, kot je bivanje v šotoru, je 

mirno spal. Na ustih se mu je risal smehljaj. Od življenja izpit obraz je izražal 

brezskrbno spokojnost. Dekle je poljubila svoj kazalec in ga nežno položila na 

njegov nasmeh. Odprl je oči. Toplo se ji je nasmehnil: »Dobro jutro, miška. To 

pa je bila bolj prijazna budilka, kot sem jih vajen. Ne moreš spati?« 

»Dobro jutro, srček. Nisem vajena spanja v šotoru. In zunaj se dela lep dan. Tu 

notri pa je vseeno lepo, ker je tesno. Ha, ha!« 
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Na poti, ki vodi z Vršiča proti Prisojnikovemu oknu, sta si privoščila pošteno 

malico. Na Vršiču sta se ustavila le toliko, da sta si nakupila hrano za sproti, 

pojesti pa sta želela v miru, daleč od radovednih pogledov. 
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Z Razorja proti Kriškim podom ju je ujela nevihta. Maks, izkušen planinec, se je 

pri vremenskih obetih uštel. Ves dan je prijazno sijalo sonce. Grelo je, pa vendar 

ni bilo nobene sopare v zraku. Ko sta se spuščala s Prisojnika proti odcepu za 

Razor, je s trentarske smeri opazil prvi oblaček. Čisto majhen in nedolžen. 

Spremljal ju je ves čas vzpona na Razor, ves čas enako majhen. Ko pa sta stala 

na vrhu, sta lahko opazila, kakšna črnjava se je skrivala za nebogljenčkom. Brž 

proti koči! Tekla sta, kolikor se je dalo hitro. Pa vendar sta morala paziti tudi na 

osebno varnost. Na sedelcu, ki je ločeval Planjo od Razorja, so ju ujele prve 

kaplje, obenem pa je v daljavi zlovešče bobnelo in bliskalo. 

Prava nevihta je drvela proti njima s svetlobno hitrostjo. Maks je pograbil še 

Jasnin nahrbtnik in težko otovorjen drvel za dekletom. Vsakič, ko se je 

zabliskalo, je zavreščala v svoji nemoči. Med kaplje se je začela mešati toča, 

bliski pa so že dosegli vrh sedelca. 

Ledeno zrnje ju je bičalo. Med skeleče bolečine se je mešala jeza, ker nista 

mogla hitreje po premočenih spolzkih skalah. Kričala sta drug proti drugemu in 

si delila panične nasvete, a ju je grmenje preglasilo. 

Čisto po naključju je Maks pogledal proti številčnici na uri: Šele petnajst minut 

je minilo, odkar sta bila na vrhu Razorja! V petnajstih minutah se je planinski raj 

spremenil v pekel. In s tem tempom je do koče še vsaj pol ure. Mojbog, danes 

bosta umrla! 

Jasna je zagledala votlino. Usmerila se je naravnost proti njej. 

»Ne, Jasna! Jaaasnaaa! Neee!« Kričal je proti njej, kolikor mu je dal glas. Stekel 

ji je naproti, jo vlekel za roko in odvračal od njene namere. Tulila sta eden na 

drugega. Močna dlan jo je usmerjala nazaj, proti koči, ona pa mu je v strahu 

pripeljala zaušnico. Pograbil jo je okoli pasu in jo nesel nekaj deset korakov. Ko 

jo je spustil, je sprevidela, da je res najpametneje poskušati priti do koče. Še 

hitreje je stekla. 

Nedaleč od njiju je počilo. Obema se je zazdelo, da je prej zagrmelo, kot pa se 
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zabliskalo. Ali se nevihta igra z njunimi živci, ali pa se ne da več ločiti, kateri 

grom spada h kateremu blisku!? Beg je postal brezglavo tekanje za golo 

preživetje. Na varnost ni mislil nihče. Maks je odvrgel manjši, Jasnin nahrbtnik. 

Ga bo že prišel pozneje pobrat, če bosta sploh preživela. Samo naprej! 

Skozi oblačno zaveso sta končno zagledala kočo na Kriških podih. Prvi hip se 

jima je zdela stara in neprivlačna. Smejala se jima je in ju vabila. Postajala je 

vse večja, njima pa se je zdelo, da sploh ne raste. Postarana sivorjava barva je 

postala modra, kajti bliski so eden drugega prehitevali. 

»Vzdrži, Jasna! Samo še pet minut.« 

»Pet minut na življenje in smrt!« Sedaj ko sta se bližala toplemu čaju in 

volnenim odejam, sta začutila, da ju od toče boli. Dajva, samo še malo! 

Ko sta vstopila v kočo, je Maks panično zaloputnil z vrati, da ga ne bi nevihta 

slučajno prehitela. Čisto je pozabil, da je za vrati varen. 

Iz njegovega nahrbtnika sta vlekla polivinilne vreče in iskala primerno 

preobleko. Preden sta dobila čaj na mizo, se je nebo že povsem razjasnilo. 

Nevihta se je umikala v triglavsko pogorje, Maks pa se je vrnil po njen 

nahrbtnik. 

Sprejela ga je z nagajivim nasmehom: »Daj mi hitro moj nahrbtnik! Te tvoje 

majice in hlače so vse nekam široke in kratke.« 

»Gazelica, to pa je šlo s fotofinišem, kaj?« 

»Ne vem. Najbrž me bo strah šele jutri, ko bom vse prespala.« 

»Najbrž te bo že danes strah, ko boš videla, kako imaš od toče razsekano kožo.« 

Prisilno sta morala prespati v koči. Zvečer sta eden drugemu mazala rane in tiho 

ječala, ko je kateri premočno vtiral kremo. Med mazanjem jo je Maks podražil: 

»Ti, ali uživaš v tem, da tepeš moške?« 

»Oprosti za zaušnico! Saj veš, panika.« 

»Je že v redu. Sicer pa sem jaz kriv. Nisem znal oceniti razmer. Če bi na sedelcu 

zavila naravnost proti koči, namesto proti vrhu, bi ulovila kvečjemu kakšno 
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kapljico.« 

Sklenil je, da bo v bodoče bolj pazil na vreme. Ne bosta za vsako ceno šotorila. 

Če pa že, ne več kot petnajst minut od koč in zavetišč. Saj bo še vedno dovolj 

zasebnosti. Drugi dan sta ostala pri koči. Mazala sta si odrgnine in sušila obleko. 

Preden sta tretji dan nadaljevala pot, sta od reševalcev izvedela, da je ista 

nevihta na Škrlatici terjala dve mladi življenji. 

 

Jurij Kete 
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Planinski aforizmi 

 

Zakaj sploh hodim v gore? 

Morda tudi zato, ker mi tam nihče ne postavlja tako neumnih vprašanj. 

Lucien Berardini 

 

Izkušnja je tisto, kar nas nauči, da delamo nove napake, namesto da bi ponavljali 

stare. 

Jack Kofold 

 

Če ne veš kam, ne bodi presenečen, ko zaideš. 

Ernest Mayer 

 

Če ne bi strmeli za nedosegljivimi cilji, 

še dosegljivih ne bi dosegli. 

Marko Dular 

 

Zemeljske razdalje vabijo oko. In tako kot oko doseže svoj cilj, se mora tudi um 

potruditi, da doseže ta nova obzorja. Stavim, da bo vsakdo, ki se jeseni postavi v 

vrh griča, opazil nove razsežnosti ne samo okrog sebe, temveč tudi v sebi. 

Hal Borland 

 

»Čeprav potujemo po vsem svetu, da bi našli lepoto, jo moramo nositi v sebi, ali 

pa je ne bomo našli.« 
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Planinski izleti v letu 2000 
 

JANUAR 

6. novoletno srečanje na Plazu 

Planinski izlet na Sabotin 

FEBRUAR 

Zimski pohod na Čaven 

Izlet na Učko (Hrvaška) 

MAREC 

Pohod po Vojkovih poteh na Nanos 

Zimski vzpon na Snežnik 

MAJ 

Izlet na Golico 

Srečanje mladine na Vremščici 

JUNIJ 

Dvodnevni izlet od Uršlje gore do Raduhe 

Izlet na Črno prst 

JULIJ 

Izlet na Dobrač (Avstrija) 

19. mladinski planinski tabor 

SEPTEMBER 

Dvodnevni izlet v visokogorje (Nemčija) 

OKTOBER 

Izlet na Kepo 

NOVEMBER 

Izlet na Veliki Rogatec in Lepenatko 

DECEMBER 

Zimski pohod na Javornik 
 

Vsak dan bolj se vsi gorniki zavedamo, da se v gore ne moremo odpraviti brez 

C:\~A Samo\Drustva\PD\Tura 7\Urejen tekst.doc 



 
Izleti v letu 2000 

________________________________________________________________ 

znanja in ustrezne opreme, ki sta pogosto življenjskega pomena. Zato vas - vse 

člane našega društva – upravni odbor in mladinski odsek prosita, da poravnate 

članarino za letošnje leto. Na izbiro imate A, B in C članarino, ki vam v gorah in 

planinskih postojankah nudijo veliko ugodnosti (A člani prejmejo tudi 

brezplačno revijo Planinski vestnik in so v primeru nesreče v evropskih gorstvih 

deležni kritja stroškov). S temi sredstvi bosta društvo in mladinski odsek lahko 

nabavila novo tehnično opremo, ki je na posodo vsem našim članom, in 

pridobila nove vodnike in mentorje, ki so za varno in primerno gorniško 

življenje zelo pomembni. Zahvaljujemo se vam za vašo zvestobo in upamo, da 

se kmalu spet srečamo v gorah. 

 

 

ČLANARINO za leto 2000 lahko poravnate v trgovini Cajna, Beblerjeva 6, 

Vipava, tel.: (065) 65 535. 

 

 

 

SREČNO IN VARNO V GORAH V LETU 2000 

VAM ŽELI 

PLANINSKO DRUŠTVO VIPAVA 
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