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Vzemite si čas
Človeka brez sočloveka ne bi bilo. Šele družba, skupnost oz. medsebojno
komuniciranje zares ustvarijo človeka v vsej njegovi polnosti. Šele tako vemo, da so
dogodki okrog nas resnični in ne le plod domišljije. Mediji imajo pri tem pomembno
vlogo, saj med drugim potencirajo naše komuniciranje v sicer nedosegljiv obseg.
Obenem vsem enako in vsem istočasno. Prav zato vsako leto izhaja tudi Tura, ki se
bliža svoji jubilejni deseti številki. Morda ima veliko pomanjkljivosti, morda si ne
zasluži niti vzdevka »amaterska«, morda je niti ne boste prebrali. Kljub vsemu pa se
trudi komunicirati s svojo okolico – s člani društva, občasnimi udeleženci akcij in
izletov, domačini in drugimi zainteresiranimi. Tako namreč dokazujemo svoj obstoj,
svoje delo. Tako veste, da planinci v Vipavi smo, da migamo in želimo k temu
pritegniti čim več ljudi.
Poleg pristne medsebojne
komunikacije so mediji torej
najboljše
sredstvo
za
osveščanje in informiranje,
čeprav je treba ob tem
opozoriti, da ni vse sveta
resnica, kar se pojavi v
medijih. Tudi v Turi ne.
Vseeno pa je njihov pomen
v mednarodnem letu gora
izjemen, saj lahko široki
množici ljudi zbudijo vest,
kritično razmišljanje, celo
zaskrbljen strah za kakovost
lastnega življenja. Okolje se
je namreč po stoletjih
Foto: Oton Naglost
brezbrižnega odnosa začelo
upirati in pošiljati zadnje alarmne signale pred točko, ko ne bo več možnosti za
popravljanje, ohranjanje. Gore niso nore, nori so ljudje – toda ne zaradi tega, ker
lezejo nanje, pač pa zato, ker z njimi neodgovorno ravnajo. Dejstvo, da se je v
zadnjem letu k planinskemu društvu in ostalim društvom pridružilo veliko mladih, k
temu dodaja pozitiven prizvok. Morda bo naslednja generacija, če bo pravilno
osveščena in motivirana, uspela spremeniti tok dogajanja v prid narave. Sicer pa so po
lanskem letu mladi in malo manj mladi v planinskem društvu vredni pohvale: znova so
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se organizirano začeli družiti alpinisti, planinstvo je svoje korenine že dobro pognalo
tudi v zavodu in vrtcu, mladinski odsek se je s svojimi ekipami dobro odrezal tako na
državnem tekmovanju v orientaciji kot na tekmovanju Mladina in gore, izvedenih je
bilo kar nekaj uspešnih akcij in izletov, društvo pa je končno dobilo in uredilo nujno
potrebne nove prostore. Več o tem boste lahko prebrali v tokratni Turi, še več pa vam
bodo lahko razkrili udeleženci omenjenih dogodkov.
Hitri avti, hitra hrana, podaljšani delovni urniki – vse to nakazuje, da je čas vedno bolj
dragocena dobrina. Čas, ki ga namenimo samim sebi in drug drugemu, dobiva nove
subjektivne razsežnosti, ki so za človekovo notranje zadovoljstvo izjemnega pomena.
Zaprite televizije, utišajte radio, pospravite časnike in revije ter pojdite ven. Na zrak in
v naravno tišino. Pravo življenje se odvija zunaj, v sodelovanju in druženju, v
nemotenem razmišljanju in prijateljskem pogovoru. Naj vam ob lepi priložnosti za
kratek skok v naravo niti Tura ne krade časa. V roke jo vzemite šele takrat, ko boste
vedeli, da vam lahko kaj da, pa čeprav le obujen spomin ali kritično misel. Naj ne bo
čas venomer vaš gospodar.
V imenu upravnega odbora in predsednika društva Jurija Nabergoja vam Tura letos
želi čim več lepih in varnih trenutkov v neokrnjeni naravi.
Lep planinski pozdrav,
Vaš urednik
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Leto 2002 – mednarodno leto gora
»Gore niso nespremenljivi skladi skalovja, kot si mnogi mislijo. V resnici so prav tako
polne življenja kot oceani in prav tako bistvenega pomena za človeško blagostanje kot
tropski gozdovi. Več kot polovica človeštva – tri milijarde ljudi – je odvisna od gora,
ker jim dajejo svežo in čisto vodo – za kmetijstvo, elektriko, industrijo in nenazadnje
pitje. In vendar se prav zdaj, ko tu govorimo, topijo številni gorski ledeniki, ki so vir
vode za številne reke po svetu. Topijo se z neverjetno hitrostjo in mnogi znanstveniki
to razumejo kot znak svetovnega ogrevanja.«
Jacques Diouf, direktor FAO
Kljub temu da je ponavadi častno mesto osrednje teme v našem glasilu pripadlo
zgodovini našega društva, se v tokratni številki posvečamo globalni temi –
mednarodnem letu gora. Združeni narodi (ZN) so namreč leto 2002 razglasili za
mednarodno leto gora (International Year of Mountains – IYM), da bi povečali
mednarodno zavest o svetovnem pomenu gorskega okolja.
Gorsko okolje vse pomembnejše za zdravo življenje, a vseeno vedno bolj ogroženo
Gore, ki jih najdemo v nešteto oblikah in višinah ter se nahajajo po vseh celinah v
različnih podnebjih, so že tisočletja obsežno mesto pomembnih dobrin, kot so voda,
energija, biotska raznovrstnost, mir, rekreacija, kultura ... V zadnjih desetletjih pa so te
dobrine vse bolj ogrožene zaradi neprevidne globalizacije, divje urbanizacije,
masovnega turizma in nekontroliranega onesnaževanja. Po vsem svetu se gorska
območja srečujejo z naraščajočim odrivanjem na obrobje, gospodarskim
nazadovanjem in razvrednotenjem okolja. Slovenija, ki je že tradicionalno navezana
na gorsko okolje, na kar kaže tudi slovenska zastava, je doslej ravnala s svojim
gorskim bogastvom dokaj zgledno. Stanje pa se zadnja desetletja oz. leta vse bolj
slabša tudi pri nas: zaradi prekomernega onesnaževanja je vse več gozdov bolnih, črna
odlagališča se nevarno širijo tudi v najbolj neokrnjene dele narave, bogati tujci in
Slovenci si brezobzirno privoščijo gradnjo luksuznih vikendov v najlepših kotičkih
slovenskih gora, črni lov na slovensko divjad ostaja nekaznovan. Nenazadnje
slovenska nacionalna televizija ukinja dolga leta uspešno vzgojno, izobraževalno in
informativno oddajo Gore in ljudje, tu in tam pa se sliši celo želje po krčenju
Triglavskega narodnega parka. In to v mednarodnem letu gora!
Naloga posameznih držav po svetu ni, da se spoprimejo s perečimi globalnimi
vprašanji, ampak da poskrbijo za gorsko okolje na svojem območju. V kolikor bi to
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storila vsaka država, bi se rešile tudi mnoge težave svetovnih razsežnosti. Pri vsem
tem imajo planinci, katerih osnovna dejavnost je vezana na gorsko okolje, še posebno
vlogo. Prebivalce je treba ozaveščati, jih poučevati, informirati, organizirati v čistilne
akcije ... Še večja odgovornost visi na lokalni upravi in gospodarskih družbah, ki bi
morala v prvi vrsti poskrbeti za gorsko okolje oz. okolje nasploh. Na to že več let
opozarjajo mnoge nevladne okoljske organizacije (npr. Slovensko ekološko gibanje),
»zelene stranke« pa zaradi neučinkovitih programov in medsebojnih sporov v glavnem
ostajajo pri neuresničenih obljubah.
Mednarodno leto gora je torej odlična priložnost, da se osnuje, uskladi in sproži
številne dejavnosti za razvoj in ohranitev gorskega okolja tudi v Sloveniji. Poskrbeti
pa bi morali tudi za njihovo dolgoročno izvajanje, pri čemer sta potrebni tako
ozaveščenost države kot civilne družbe in vsakega posameznika.

Mednarodno leto gora, Združeni narodi in Slovenija
Mednarodno leto gora je pomemben začetek dolgoročnega procesa, sproženega na
svetovnem vrhu v Riu de Janeiru leta 1992. Glavni dokument te konference je bila
Agenda 21, svetovni načrt za trajnostni razvoj v 21. stoletju. Trinajsto poglavje
Agende 21 z naslovom »Upravljanje občutljivih ekosistemov: trajnostni razvoj gora«
uvršča gore skupaj s podnebnimi spremembami, krčenjem tropskih pragozdov in
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širjenjem puščav v tropksem pasu med ključne teme v svetovni razpravi o okolju in
razvoju. V letih, ki so sledila Riu, so se sprožili številni dinamični procesi in
dejavnosti, povezani s problematiko gora. V večini svetovnih regij so se začela
regionalna medvladna posvetovanja o trajnostnem razvoju gora. Svetovni forum za
gore je bil nato ustanovljen leta 1995 kot mreža, ki bo zagotovljala vzajemno pomoč,
izmenjavo informacij in zavzemanje za prebivalce gora ter okolje, v katerem živijo. V
gorskih območjih so se začeli izvajati številni raziskovalni programi in projekti.
Glavna vloga pri izvedbi programa IYM je bila dodeljena Organizaciji ZN za
prehrano in kmetijstvo (FAO), z njo pa bodo sodelovale tudi vlade držav, nevladne
organizacije in ostale organizacije ZN (UNESCO, Univerza ZN – UNU, Razvojni
program ZN – UNDP ...). Uradno svetovno odprtje mednarodnega leta gora se je
odvilo 11. decembra 2001 v stavbi ZN v New Yorku. Ob tem je generalni sekretar
FAO Jacques dejal: »Če hočemo zaščititi občutljive gorske ekosisteme po vsem svetu
in omiliti brezupno revščino, ki smo ji priča v številnih gorskih skupnostih, moramo
izkoreniniti oborožene spopade in lakoto.«
Za izvajanje dejavnosti v okviru mednarodnega leta gora v Sloveniji uradno skrbi
poseben državni odbor v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Častni predsednik organizacijskega odbora je minister Franc But. To dokazuje, da se
tudi slovenska vlada vsaj zaveda (koliko bo v tej smeri tudi naredila, je povsem druga
zgodba) pomena gorskega ekosistema. Po Butovih besedah naj bi država letos še
posebej spodbujala prizadevanja za trajnostni razvoj gorskih območij in okolju
prijazen turizem, ki spoštuje naravo in kulturo gorskih območij in njenih prebivalcev.
Poleg tega naj bi prispevala k boljšemu razumevanju planinstva, gorništva in
alpinizma v javnosti. »Odgovornost do prihodnjih generacij nam narekuje, da
ohranimo slovenski gorski svet čim bolj neokrnjen. Želim si, da bi se ob koncu
mednarodnega leta gora tega vsi še bolj zavedali,« je še dejal But.
Pri projektu Mednarodno leto gora 2002 aktivno sodeluje tudi Planinska zveza
Slovenije, ki s svojimi predlogi in dejavnostmi sooblikuje državni program dejavnosti.
Tako je podprla projekta Ohranimo gorovje zanamcem in Predavanja za ekološko
osveščanje obiskovalcev gora, kot skupno osrednjo slovensko prireditev je predlagala
in že pripravlja srečanje na Lisci (glavna govornika naj bi bila predsednik države
Milan Kučan in kmetijski minister Franc But). Poleg tega je predlagala tudi
oblikovanje zakona o visokogorju, zaključno prireditev ob koncu leta, kjer bi se
predstavilo dosežke akcij, ureditev vprašanja pridobitve koncesije za
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naravovarstvenega nadzornika, promocijo t.i. poti Via Alpina itn. Med predlogi ostalih
sodelujočih organizacij, kot so Slovenska turistična organizacija, Turistična zveza
Slovenije, GRS, Gozdarski inštitut Slovenije, so tudi festival gorskega filma, razne
razstave in simpoziji ...
Med cilji mednarodnega leta gora sta torej okrepitev varstva gorskih habitatov in
izboljšanje življenjskega standarda v gorskih skupnostih. K uspešnosti zastavljenih
ciljev, strategij in programov bodo morale prispevati tako mednarodne organizacije in
države kot nacionalne organizacije in lokalne skupnosti (od vlade do podjetij in
socialnih, kulturnih, okoljskih organizacij ter raziskovalnih institucij).
Povabilo k sodelovanju
ZN poleg mednarodne skupnosti in držav k sodelovanju nagovarja tudi posameznike
in najmanjše skupine z naslednjimi predlogi:
 širjenje sporočila o mednarodnem letu gora z organizacijami in skupinami,
katerih član si;
 organiziranje posebnega dneva gora na šolah;
 obiskovanje gora, da se zaveš pomena socialnih, gospodarskih, kulturnih in
okoljskih značilnosti teh okolij;
 organiziranje dogodkov v domači občini, osredotočenih na lokalne gorske
izdelke (npr. hrana in izdelki domače obrti);
 organiziranje donatorskih prireditev za podporo pobud v gorskih skupnostih;
 pridobivanje nadaljnjih informacij in pobud pri vladni delovni skupini.
Poleg tega je vsakdo povabljen k zbiranju razglednic. Vsak posameznik lahko namreč
pošilja fotografije z gorskih območij in višavij vsega sveta v elektronski obliki na
spletno stran ZN oz. IYM.
Dokazi za pomembnost gora
Gorsko okolje je izjemno kompleksno in kot tako zahteva interdisciplinaren pristop pri
vseh dejavnostih. ZN so na svojih spletnih straneh poudarili 16 različnih vidikov
razvoja gora in zraven dodali dejanske primere, ki dokazujejo pomembnost gora za
človeštvo in hkrati argumentirajo odločitev ZN za razglasitev mednarodnega leta gora.
Ti vidiki so: gozdovi, voda, podnebje, kultura, upravljanje z vodami, biodiverziteta,
spol, tveganja, konflikti, gospodarstvo, izobraževanje, kmetijstvo in varovanje hrane,
turizem, degradacija zemlje in prsti, minerali in rudarstvo, politika in pravo.
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♦ Vse glavne reke na svetu izvirajo v gorah in višavjih. Več kot polovica sveta računa
na svežo vodo, ki jo zagotavljajo gorska vodna zbirna območja za pitje, rabo v
gospodinjstvih, kmetijstvu in industriji. Ker se potrebe povečujejo, je vedno več
možnosti za spore zaradi uporabe pičlih zalog vode. Razumno upravljanje vodnih
virov v gorah je glavni izziv, s katerim se mora spopasti človeštvo.
♦ Gorski kmetje običajno združujejo kmetijstvo, gozdarstvo in živinorejo na
uravnotežen način, ki je proizvodno in ohranjevalno usmerjen. Tako zadovoljijo
različne potrebe in dosežejo številne cilje. Drevesa so na primer pogosto integralni del
kmetovanja, zagotavljajo krmo ter prispevajo k zaščiti tal pred erozijo. Te posebne in
različne izrabe tal so dandnanes ogrožene zaradi številnih socialnih in gospodarskih
pritiskov.
♦ Voda, zajeta v gorskih jezerih in vodnih zbiralnikih, je glavni vir vodne energije,
bistvene za hiter razvoj in naraščajočo urbanizacijo sveta. Gore so tudi donosna
rudarska nahajališča, ki zagotavljajo rudnine, kot so svinec, baker in cink. Izziv je,
kako poiskati način usklajevanja potreb po energiji in rudninah z zahtevo po
ohranjanju okolja in varnosti prebivalstva.
♦ Lepota in pestrost pokrajin, možnosti za šport in mnoge kulturne znamenitosti
pritegnejo v gore več kot 50 milijonov turistov letno. Turizem lahko zagotovi mnoge
priložnosti, ima pa lahko tudi neugodne gospodarske, kulturne in okoljske posledice.
Načrtovanje turizma naj zato vključi lokalne skupnosti in druge zainteresirane na vseh
stopnjah.
♦ Gore so območja visoke biotske raznovrstnosti. V gorah so številne endemične
vrste in prilagojeni ekosistemi, na primer tisti iz tropskih vzhodnih Andov in vzhodne
Himalaje. Čeprav je bila ustanovitev narodnih parkov in drugih zavarovanih območij
glavno orodje ohranjanja biotske raznovrstnosti, novi in inovativni načini zahtevajo
večje vključevanje lokalnih skupnosti.
♦ Kot najvišja, najbolj mistična in impresivna značilnost pokrajin so bile gore v
stoletjih vir navdihov in so igrale pomembno vlogo pri verovanjih in tradicijah
povsod po svetu. Prav tako se je zaradi relativne nedostopnosti teh območij razvijala in
cvetela kulturna različnost, ki se je izražala v jeziku, umetnosti in edinstvenih
običajih. Globalizacija zagotavlja nove gospodarske možnosti, lahko pa ogrozi
socialno in kulturno celovitost gorskih družb.
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♦ Gore so še posebno občutljive za podnebne spremembe. Zmanjševanje ledenikov
jasno nakazuje, da se svetovno podnebje spreminja. Naraščanje temperature in
spremembe padavin pomembno vplivajo na kmetijstvo, gozdarstvo, turizem in
industrijske dejavnosti na gorskih in nižinskih območjih.
♦ Leto 1998 je bilo najtoplejše leto v zadnjem desetletju dvajsetega stoletja. Ta
dekada pa je bila najbolj vroča v dvajsetem stoletju. Po nekaterih ocenah naj bi se
globalna temperatura do leta 2100 v povprečju zvišala za eno do 3,5 stopinje Celzija.
Na prvi pogled to ne izgleda veliko, vendar do tolikšnega povečanja temperature ni
prišlo že vse od zadnje ledene dobe pred 10.000 leti. Med prvimi posledicami takega
ogrevanja je dvigovanje morske gladine, kar bi imelo katastrofalne posledice za
obmorske civilizacije. K tem procesom t. i. tople grede veliko prispeva tudi človek
sam z nenadzorovanim onesnaževanjem ozračja. Segrevanje Zemlje je vidno tudi v
gorah – nekatere živali in rastline so se začele seliti v višje lege, ledeniki se talijo.
Povečana povprečna temperatura za tri stopinje Celzija bi po ocenah klimatologov
pomenila premik klime za 500 višinskih metrov navzgor. Habitati mnogih živali in
rastlin se bodo torej zmanjšali, kar bo vodilo v izumrtje številnih vrst.
♦ V zadnjih 100 letih so se gorski ledeniki v Alpah in Kavkazu zmanjšali za 50
odstotkov, v Afriki pa so se ledeniki zmanjšali celo na samo osem odstotkov nekdanje
velikosti. Ti procesi imajo velik vpliv na zaloge sveže vode. Samo v mestu Lima v
Peruju je od ledeniške vode odvisnih 10 milijonov ljudi. Poleg tega to pomeni tudi
plazove, poplave in podobno.
Več informacij tako o mednarodnem letu gora kot o omenjenih okoljskih temah
najdete na spletnih straneh slovenskega kmetijskega ministrstva, še boljša odskočna
deska za raziskovanje pa je spletna stran http://www.mountains2002.org. Bodimo
čimbolj ozaveščeni, da bomo lahko čim dlje ohranili tisto, kar nam je mnogim
pomembna življenjska vrednota in vir navdiha – gore.
Aljoša Rehar
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Nada Kostanjevic – zaslužna vipavska planinka
Nado Kostanjevic tako ali drugače pozna skoraj vsa Vipava, zaradi njenih štoparsko
planinskih dogodivščin jo je spoznal marsikateri Cerkljan in Idrijec, po dolgoletnem
pisanju člankov za Planinski vestnik pa jo poznajo tudi številni drugi planinci po
Sloveniji. Doslej je Nadi na predlog Planinskega društva Vipava, v katerem je bila še
do nedavnega zelo dejavna, Planinska zveza Slovenije podelila že srebrni (1993) in
bronasti častni znak PZS (1978), prejela pa je tudi Bloudkovo priznanje (1988).
Prvi planinski poskusi

Planina u magli

»Nekega dne, meni je takrat bilo komaj
štiri leta, sestri Verici pa dve, so starši
odšli na izlet z ostalimi otroki, naju pa
so pustili doma pri dekli. Ta je mislila,
da spimo, nas zaklenila in odšla k maši.
Seveda sva bili s sestro ogorčeni in
razočarani, ker so naju pustili sami. In
odločili sva se za svojevrsten planinski
vzpon. V sobi je bila velika starinska
kalijeva peč. Po razah peči, po
primaknjenih stolicah, ki so se
prevračale, po vratcih, po dimni cevi,
in ne vem kako, a končno sva ta vzpon
– za nas prav gotovo šeste stopnje –
uspešno premagali. Gor sva prišli, dol
pa nisva znali več. Najino ponosno
ukanje se je spremenilo v bridki jok. K
sreči je prišla dekla in naju rešila, a ko
je materi vse to povedala, naju je ta
proglasila za zreli planinki. Dva
starejša otroka sta dobila nova
nahrbtnika, midve pa sva podedovali
njuna. Dobili sva kratke hlače in visoke
čevlje ter se redno udeleževali
nedeljskih pohodov naše družine.«

Ti poznaš ljepotu mile nam planine
kad je vrijeme lijepo i kad sunce sine
al pođi onamo kada magle guste
i oblaci tamni iznad nje se spuste
Uz šumicu kuće stisnule se male
a uza njih vočke divno rasevjetale
na proplanku nova zeleni se trava
prijazno na tebe cvjetić pogledava
onkraj šume strma dignula se stijena
od vjekova stoji tako uspravljena
Pod njom izvor – čuješ, kako odgovara
ptica na objesni zvižduk planinara
Put je strm al vidan – ovud nećeš zaći
Idi! Možda sunce na vrhu ćeš naći
Možda je tvoj život ispunjen gorčinom
proljetni je oblak to tek nad planinom
Znaj, sunce če doći, svuda se osjeća
miris jednog boljeg i ljepšeg proljeća!

Nada Kostanjevic, Sušak, 1953
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Nada Kostanjevic je bila rojena leta 1928 na Sušaku pri Reki. V družini je bilo šest
otrok, dva fanta in štiri dekleta. Nada se je rodila kot peta po vrsti. Njen oče Viktor
Ružić, ki je med obema svetovnima vojnama postal celo ban Savske banovine, se je po
nasilno končani politični karieri posvetil družini in goram. V tem času je s svojo ženo
in otroci, med njimi tudi Nado, pogosto zahajal v najlepše hrvaške planine,
prijateljeval je tudi s slovenskim slikarjem Božidarjem Jakcem. Bil je tudi predsednik
planinskega društva na Reki. Njena mati se je na Sušak, rojstni kraj svojega moža,
poročila iz Slavonije.
»Starša sta bila navdušena planinca, zato smo vsi otroci
hodili v hribe, učili so nas tudi smučati. Vsakemu izmed
nas je stric namreč pri sedmih letih za Miklavža podaril
smuči, saj nas je kot predsednik lovskega društva tudi on
rad preganjal po hribih. Radi smo hodili v hribe vse do
vojne, ko to za nekaj let ni bilo več možno,« je povedala
gospa Nada.
V planinsko organizacijo se je Nada včlanila leta 1934.
Leta 1948 je maturirala na gimnaziji in odšla za eno leto
na gostinsko šolo v Ljubljani, kjer je rada obiskovala
okoliške vrhove. Nato je nekaj časa delala v gostinstvu v
Ljubljani, nazadnje pa odšla na knjižničarsko šolo v Zagreb. »Tu sem veliko hodila na
Sljeme nad Zagrebom, skoraj vsako nedeljo.«
Leta 1952 se je udeležila zvezne planinske šole na Durmitorju. To so vodili v glavnem
skavti, zato je bila prirejena bolj za skavtske veščine (orientacija in podobno),
alpinizem pa je učil nek »aroganten« slovenski alpinist. Kmalu zatem je obiskala
okolico bitke na Sutjeski in planino Karadžić v Makedoniji. Po končani šolski poti se
je Nada zaposlila kot knjižničarka v Reki, kjer je kmalu postala dejavna tudi v
domačem planinskem društvu. »Začela sem organizirati izlete, poleg tega pa sem
opravila tudi vodniški tečaj, samo za vodnike izletov. Na izlete smo se veliko vozili z
vlakom, imeli pa smo tudi neko 'staro kripo'.« Svoje izletnike je Nada vodila na
Hrvatski Snježnik, Risnjak, Bitoraj, Viševico, Bjelolasico, Klek, Platak, Lokev in celo
na Nanos.
Sredi petdesetih je Nada dobila mesto tehnične knjižničarke v kranjski Iskri. V tem
času je začela spoznavati najvišje slovenske gore: med drugim se je povzpela na
Triglav, Storžič, Planjavo, Brano, Grintavec. Leta 1959 pa se je poročila in prišla v
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Vipavo. Njen mož Jože nad planinarjenjem ni bil navdušen, vseeno pa je ob pogostih
Nadinih izletih v hribe poskrbel tudi za vse njeno delo. Pomagale pa so ji tudi njene
sosede, saj jim je v zameno peljala otroke v hribe.
»Vipavci so prvič poskušali oživiti planinsko društvo okrog leta 1961, vendar je vse
ostalo pri pogovorih in željah. Dejansko je vipavsko planinsko društvo znova oživelo
šele s prihodom Otmarja Črnilogarja v drugi polovici šestdesetih. Začeli so se izleti z
avtobusi za mlade in starejše. Naravnost enkratni so bili takratni šoferji takratnega
Avtoprometa oz. sedanjega Avriga. Izlet je namreč prav tako odvisen od šoferja kot od
vremena in vodiča. Omeniti in zahvaliti se moram že pokojnemu Ivanu Plešnarju,
Mirkotu Čehovinu, Brunotu Bratožu, Danilu Rovanu in drugim. Z njimi nismo nikoli
Spomini na mater
»Otroci naše matere smo raztepeni prav po vsem svetu. A vsem nam je skupna ena
lastnost: najbolj smo srečni, ko smo nekje na vzpetini in gledamo dolino pod seboj.
Naša mati že več let počiva na trsaškem pokopališču. Mi pa se je spominjamo in
govorimo svojim otrokom o njej, doma in v planinah.«
imeli sitnosti.«
Pri gradnji poti na Turo Nada ni veliko sodelovala, zadolžena je bila za izlete z
najmlajšimi in najstarejšimi, s katerimi so si ogledali Predjamski grad, Vršič, Učko,
hrvaško Sljeme, Plitvička jezera, Cres, Logarsko dolino, Slivnico, skoke v Planici,
Tamar, Vrbo, Mangart, Bolnico Franjo. Izlete so sicer vodili tudi Otmar Črnilogar,
Miro Perhavec, Pavle Funa in drugi. Izleti so bili vedno dobro obiskani, nekatere so
zaradi velikega zanimanja morali celo ponoviti. Nada je organizirala tudi veliko
potopisnih predavanj, kot članica upravnega odbora pa je opravljala funkcijo tajnice
društva celih 14 let, od 1967 do decembra 1981, ko je svoje delo zaradi moževe
bolezni in sinove smrti med služenjem vojaškega roka prepustila Juriju Nabergoju.
Nada je ob vsem tem poudarila, da so bili zelo dobro obiskani tudi občni zbori društva,
ki so se odvijali v kinodvorani, uspešno je bilo tudi planinsko zavetišče pri Abramu, ki
ga je dolgo vodil Ciril Skapin. Zaradi svoje vsestranske aktivnosti je bila Nada dolgo
časa vir informacij o Nanosu in Vipavski dolini tudi za planince po Sloveniji
(kontaktna oseba v Planinskem koledarju). Obenem je pojasnila, da so na vsakem
nedeljskem izletu šli tudi k maši, kar je mnoge takratne funkcionarje motilo.
»Vipavski planinci smo tako obiskovali maše v Idriji, Tolminu, Črnem Vrhu,
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Ljubljani, Podnanosu. Pri tem sem si pomagala s sporedom maš iz Družine, ki sem ga
izrezala in nabila na kuhinjska vrata.«
Nekaj časa po
moževi smrti Nada
v planine ni hodila,
sčasoma pa je
začela tja zopet
zahajati – tokrat
bolj sama ali pa s
svojo
pastorko
Mijo.
Najraje
obiskuje Idrijsko in
Cerkljansko
hribovje
–
Medvedjo
Brdo,
Foto: Leon Kodre
Ravnik pri Hotedrščici, Vrh Treh kraljev, Šebrelje (rojstni kraj Otmarja Črnilogarja),
Kanomlje, Javornik ... Na teh izletih kot dobra poznavalka favne in najzgodnejših
nahajališč nekaterih rož pogosto nabere šopek planinskega cvetja.
Spomini udeležencev njenih izletov
»Izreden posluh, ali kakor po domače pravimo 'žilico', je gospa Nada imela za mladino
in popisovanje planinskih dogodivščin v Planinskem vestniku ter v drugih revijah. Nič
koliko izletov je pripravila in vodila od Vipavske doline do Hrvatskega Zagorja pa v
slovenske gore, večkrat smo obiskali njen rojstni kraj ter se vzpeli na Učko. Izleti, kot
jih je vodila gospa Nada, ostanejo tistim, ki smo jih doživeli, v trajnem spominu.
Poseben posluh je imela za pripravo in izvedbo izletov za starejše in invalidne člane v
bližnje nepoznane kraje. Vendar je te svoje planinske izlete in dogodivščine želela
prikazati tudi drugim. Njeni spisi so nekaj posebnega; tisti, ki prebirate Planinski
vestnik, ste zagotovo prebrali vsaj enega, saj jih je bilo veliko. Gospa Nada zna na
hudomušen način, lahko bi rekli tudi na vipavski način, napisati spis o planinskem
izletu ter o drugih stvareh, kot jih zna le malokdo. Zagotovo lahko trdimo, da je gospa
Nada s svojimi prispevki v Planinskem vestniku dodala svoj kamenček v mozaik tudi
pri vsebini našega planinskega glasila.« (Leon Kodre)
»Vipavski planinci smo lahko ponosni, da imamo v svojih vrstah tako planinko, kot je
gospa Nada. Nadvse smo ji hvaležni za vse, kar je storila za planinstvo v našem
kraju.« (Upravni odbor PD Vipava)
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Pogovarjal se je Aljoša Rehar
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Narodni park Risnjak
Letošnji obisk Gorskega Kotarja smo namenili
ogledu Narodnega parka Risnjak. V Gorskem
Kotarju zavzema dominanten položaj in ima v
polni meri vse tisto, kar lahko daje narava.
Gotovo je to najlepše področje na severnem
Hrvaškem. Njegov vrh je ob Kleku
najzanimivejši in najbolj markanten – hrvatski
Triglav. Park stoji v neposredni bližini
Jadranskega morja, vsega okoli 15 kilometrov
severovzhodno od Reke, in zavzema okoli 30
kvadratnih kilometrov površine. Področje
Risnjaka je bilo leta 1953 zaščiteno kot narodni
Foto: Oton Naglost
park na pobudo znanstvenika, profesorja Iva
Horvata (1897–1963). Pretežni del je zgrajen iz apnenca in dolomita z izrazitimi
kraškimi pojavi, v parku pa sta izredno bogati tudi flora in favna. Nekoč je bila
običajna žival v parku ris, po katerem je Risnjak dobil tudi ime. V preteklem stoletju je
bil iztrebljen, ponovno pa so ga naselili pred dvajsetimi leti. Najvišji vrh Risnjaka
Veliki Risnjak, visok je vsega 1528 metrov, tvori s 1505 metrov visokim Snježnikom
veliko klimatsko in vegetacijsko pregrado med primorskim in kopnim delom Hrvaške.
Pod južno steno Velikega Risnjaka se nahaja Šloserov dom na Risnjaku (1418
metrov). Ime je dom dobil po doktorju Josipu Schlosserju  Klekovskem (1808–1882),
prvem predsedniku Hrvaškega planinarskega društva in ustanovitelju hrvaške
botanike. Z vrha Risnjaka seže pogled na Kvarnerski zaliv in otoke, Učko, Klek,
slovenski Snežnik, KamniškoSavinjske Alpe in celo na sam Triglav. V narodnem
parku so zanimive tudi stene, ki se dvigajo nekaj deset metrov v višino, med katerimi
so najbolj poznane Bele stene. V širšem delu narodnega parka je veliko kraških vrtač
in vdolbin ter kraških jam. Jama Lokvarka z jamskimi dvoranami in podzemnim
jezerom je dolga 600 metrov, zanimivo pa je tudi Lokvarsko jezero. Uradni vstop v
narodni park je v Bijeloj Vodici, blizu mesta Crni Lug. Po prijetnem sprehodu skozi
narodni park Risnjak in vzponu na Veliki Risnjak bomo morda zadovoljno obsedeli
visoko nad nemirno dolino in se zazrli v razgiban svet okoli nas. Če bi nas takrat kdo
hotel zmesti z vprašanjem, zakaj rinemo tja gor, bi mu lahko enostavno odgovorili: Tu
je tako lepo, tako daleč se vidi.
Leon Kodre
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Boč in Donačka gora
Vzhodni podaljšek Karavank
Vzhodni odrastki Karavank se postopoma znižujejo od Paškega Kozjaka (1272
metrov), preko Konjiške gore (1012 metrov), Boča (979 metrov) in Donačke gore, do
Maclja (718 metrov). Ta hribovita pokrajina nima enotnega imena. Pokrajinsko
uvrščamo Paški Kozjak in Konjiško goro še k alpskemu svetu, Boč, Donačko goro in
Macelj pa k panonskemu. Ta hribovja so pogosto slemenasta, s strmimi pobočji, in
neredko jih prav do vrhov preraščajo gozdovi. Celoten vzhodni podaljšek Karavank je
planinsko izredno zanimiv. Vrhovi so lahko dostopni in v bližini večjih mest, primerni
za izlete v zimskem in poletnem času.
Boč (979 metrov) – Štajerski Triglav
Boču skorajda ne moremo reči gora, saj še tisočak ni. A komu mar za nekaj metrov?
Domačini mu pravijo tudi Štajerski Triglav in marsikoga bi užalili, če bi ga imenovali
hrib.
Boč daje videz nekakšne piramide, ki se dviga nad gričevnato pokrajino. Če v njegovi
bližini ne bi bilo Pohorja, bi bil pravi osamelec, saj po višini precej prekaša vrhove v
okolici. Približata se mu le Donačka gora (883 metrov) in Macelj (627 metrov). Ob
jasnih jutrih imamo na njegovem vrhu občutek, da sedimo na najvišji točki
severovzhodnega dela Slovenije: meglice nežno prekrivajo Haloze, Slovenske Gorice,
Kozjansko, dravsko ravan in obronke Pohorja. Za ljubitelje zelenja je Boč pravi raj, saj
vodijo poti do vrha skozi goste bukove in gabrove gozdove. Na Boču raste tudi
zaščitena velikonočnica, slovenski endemit, ki cveti zgodaj spomladi. Prav pogosta je
pri cerkvi sv. Miklavža v bližini doma na Boču. Poti na Boč je mnogo. Najkrajša in
najbolj obljudena je pot iz Zgornjih Poljčan do doma in dalje do vrha.
Donačka gora (883 metrov) – Botanični raj sredi bukovih gozdov
Na ozkem vršnem grebenu, ki poteka v smeri vzhod–zahod, se dvigata dva vrhova,
med katerima je z 883 metri najvišji vzhodni (zahodni je le meter nižji). Zaradi
visokega grebena, ki povezuje vrhova, izgleda iz Maribora kakor planota, v Rogatcu
pa se nam zaradi svoje slemenaste oblike prikaže kot velika piramida. Verjetno je prav
podoba nekakšnega roga botrovala starejšemu imenu Rogaška gora. Novo ime pa naj
bi dobila po cerkvi sv. Donata iz leta 1730, ki stoji na južnem pobočju nad krajem Sv.
Jurij. Zaradi svoje osamljene lege je Donačka gora nekoč predstavljala pomembno
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signalno točko ob nevarnosti turških vpadov, danes pa poleg izjemnega razgleda
obiskovalcem nudi pravo botanično popotovanje.
Na strmih severnih pobočjih se je ohranil pravi pragozd, saj v teh strminah že stoletja
nista peli sekira in žaga. Temačni bukovi gozdovi pa so dali krila ljudski domišljiji, ki
je v srednjem veku verjela, da tod prebivajo čarovnice, ki ponoči vzletajo z vrha in
strašijo ljudi na Dravskem polju, ob svitu pa se vrnejo v skrivnostno zavetje gozdov.
Haloze
Rodile so me haloške gorice,
pomladni vetrc božal je moj cvet,
poletno sonce me je žgalo v lice
in žar jesenski spremljal me je v klet.
Alojz Remec
Zdravica haloški kapljici
Pridite k nam v gorice,
v našo sončno haloško deželo,
kjer vinska trta zori,
in potem še v našo klet,
kjer zlato vince se blešči.
Peter Vesenjak
Haloze so izredno razgiban svet z nešteto hribčki in dolinami. Izoblikovali so jih
številni potoki, ki gričevje presekajo počez, saj se iztekajo na sever v Dravinjo in
Dravo. Ime Haloze se prvič omenja v 15. stoletju kot Chalas in Kalosen. Izviralo naj bi
iz latinskega »colles«, kar pomeni vinorodne gorice, ali iz staroslovanske besede
halonga, ki pomeni gričevnat svet. Če si želimo ogledati ta pester pokrajinski vzorec iz
ptičje perspektive, se moramo povzpeti na sončna slemena goric, kjer bomo poleg
širnega razgleda deležni tudi pravega življenjskega utripa Haloz. Slemenska razložena
poselitev, ki je sledila širjenju vinogradov, je značilna predvsem za vzhodni del Haloz,
ki mu pravimo tudi vinorodne Haloze, saj tu vinogradi pokrivajo skoraj desetino
izredno cenjenih vinorodnih površin. Več kot polovico zahodnega dela pa prekrivajo
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gozdovi, zato mu pravijo tudi gozdnate Haloze. Haloze so priljubljen cilj številnih
planincev. Čez gričevnat svet je speljana Haloška planinska pot. Najvišji vrh Haloz,
Jelovice (623 metrov), vabi s čudovitim razgledom na vso pokrajino.
Če smo že v Halozah, pa lahko obiščemo še dva izjemna kulturna spomenika, cerkev
Matere Božje na razgledni Ptujski Gori in dvorec Štatenberg. Zaradi konfiguracije
terena, podnebja, predvsem pa zaradi nezahtevnosti ciljev, je večina izletov
priporočljivih in izvedljivih vse leto.
Nekaj zapeljivega se skriva tam za okni našega vsakdanjika in nas kliče, vabi.
Leon Kodre
Preko preče – naokoli bliže ...
Sobota je bila, ko mi je Nace kovač povedal, da je umrl Berto pek. Berto je bil že zelo
star, bil je dobro človeče, nekoč navdušen planinec, čeprav ni dosegel velikih uspehov.
Ljubil je naravo, srednja gorstva, in imel star fotoaparat, s katerim je z neskončnim
veseljem slikal izletniške skupine in nato delil slike. Ja, stric Berto, zaslužili ste, da
vam Kostanjevka nabere šopek gorskih rož, saj bo pogreb komaj v ponedeljek.
Seveda je bilo treba v nedeljo zmoliti očenaše,
nakrmiti svinje, nahraniti ljudi in oplakniti
posodo. Poldne je zvonilo, ko sem se odpravila
po vrhpoljskem klancu. Tam me je naložila
ženska iz Dolge Poljane, ki sem ji zaupala, da
želim nabrati gorske rože za mrliča. Tudi ona je
hotela narediti dobro delo zanj in me je odpeljala
Foto: Oton Naglost
prav do Avžlaka, kjer sem takoj dobila štop
naprej, zanimivo osebo, gospodično srednjih let. V avtu je imela nagrobno svetilko in
dejala, da gre v Ljubljano. No, do Godoviča grem z njo, sem si mislila, potem pa jo
mahnem na Vojsko. Če ne dobim onih čudovitih zvončnic, najdem v Gačniku
volnenoglavi osat. Ženske nisem spraševala, komu je svetilka namenjena, odložila me
je in mi zaželela sreče.
Takoj me naloži ženica iz Godoviča, ki je šla iskat hčerko v Idrijo. Ko se izmotam iz
res krasnih idrijskih vrtov – oh, kako so lepi tisti skalnjaki, kamor niso uvozili
kamenja, – me neka družina spravi do kmečkega turizma pod Vojskim. Takoj me
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prevzame mlado dekle, navdušena, da si tako stara ženska upa sama štopati na Vojsko.
Svetuje mi, naj grem na Gačnik in se od tam spustim v Trebušo, saj da je po cestah
preveč avtomobilov. In še hodila da bom venomer navzdol!
Odloži me na Vojskem, jaz pa grem najprej pozdravit ono Božidarko, ki je pred leti
sumila, da sem ušla iz psihiatrične bolnice. Od takrat sva prijateljici. Prisrčno se
pozdraviva, spijem obvezna dva decilitra stila ter hajdi proti Gačniku. One moje
zvončnice še ne cvetijo. Ni važno, bom že kaj lepšega dobila. Grem po dolini proti
Brdarju, ko mi naproti pripelje katrca, v njej pa možakar, ki me vpraša, če je France
doma. Jaz pač tu nimam doma, Franceta pa tudi nikjer ni. Takoj se zmeniva: gre v
Gorenjo Trebušo k nekemu Medvedu, ki ima cel kup koz, doma je iz Cerknice, prišel
pa je iz Dolenje Trebuše in da naj grem kar z njim. Ko mu povem, kakšne rože iščem
in zakaj, me takoj naloži. Znajdemo se ob cesti pri rastišču tega zanimivega osata, ki
ga ni povsod dobiti. Ojej, noža nimam, a ima on kar sekiro. Nasekamo nekaj te
čudovite rože in v njegovem avtu poiščemo papir, da me trnje ne zbada. Dolina ali
planota proti Gačniku je lepa. Zelena je.
Ko prideva z avtom ven iz gozda, je razgled kar čudovit, na strma gozdnata pobočja,
na oddaljene vasi … Seveda, saj smo tam, kjer imajo kokoši pod zadnjico vrečko, da
se jajce ne skotali v dolino, in kjer fižol sadijo s pištolo. Nekatere senožeti so
opuščene, druge ograjene. Prideva do križpotja: en kažipot kaže v Gorenjo Trebušo –
joj, vem, da je od glavne ceste presneto daleč, – drugi pravi, da je po bližnjici v
Dolenjo Trebušo dve uri hoda! In makadamska, prevozna cesta! Že res, da bližnjic ne
maram, a če je bližnjica cesta! Bom pa že dve uri prenašala te trnove rože! Možakar jo
je z avtom ucvrl do tistega Franceta in se kmalu vrnil ter dejal, da ga ni videti doma.
Poslovila sva se, jaz pa sem preložila rože iz ene roke v drugo, gledala lepo in divjo
naravo okrog sebe ter jo mahala po cesti.
Kmalu res pridem do kmetije, pri kateri spet stoji avtomobil in kar številna družinica.
Občudujejo čredo koz, ki se pase v ogradi. Povejo mi, da ni nikogar doma, jaz pa si jih
ne upam prositi za prevoz, ker jih je dosti, čeprav sem bila prepričana, da gredo
navzdol. A veste, da kdor vpraša, zares daleč pride? Grem naprej in pridem do
podrtije, kjer se cesta konča. Toda ali nista tam v kotu lep vrtiček z rožami in hiša, ki
še stoji? Brž stopim pred vrata in zagledam žensko svojih let. Pozdravim jo in vprašam
za pot v Dolenjo Trebušo. Res tu ni več ceste, je pa steza, po kateri hodijo ljudje, kar
mimo podrtije, dvajset minut hoda. V roke mi potisne še sekiro in pokaže tnalo, tako
da sem svoje trnje malo skrajšala, podari pa mi tudi mokro cunjo za rože.
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Podam se na stezo, ki mi jo je svetovala ženska, je ta kmalu končala v brezpotju.
Hodila sem levo in desno, iskala gor in dol in se končno vrnila k ženici. Prosim jo, če
mi lahko ona pokaže pravo pot, ta pa odgovori, da ne more, ker je na berglah. Šele
sedaj opazim, da ima v kotu bergle. Očitno ne živi sama, saj je hiša sodobno
opremljena, a kamor je šla, so jo najbrž vozili – peš v Trebušo najbrž ni šla že trideset
let in ta čas so se vse steze zarasle. Svetuje mi, naj se spustim v Gorenjo Trebušo (saj
tudi njena hiša nosi tako »numero«). Pod hišo je kolovoz, ki gre tudi po gozdu! Bilo pa
je že čez peto popoldne, zato sem se poslovila od uboge invalidke ter jo mahnila po
zložnem kolovozu. Kmalu sem na senožeti: kaj je tu konec vsega dobrega in bom
zopet morala skozi strm gozd? Ne, kolovoz je na vrhu senožeti, jaz sem pa hodila po
dnu!
Kolovoz je ozek, a celo pokošen. Strm gozd nad menoj, strm gozd pod menoj. Končno
od daleč zagledam neko streho in slišim govorjenje. Kolovoz se izteče k hiši, ob kateri
je mamica z več otroki. A joj, to ni hiša, to je podrtija! Mamico vprašam, če ima kaj
vode, potim se, saj je soparno, kot bi bila v savni. Vode nima nič, hiša je opuščena, oni
da so prišli le nekaj pogledat sem. Čutila sem, da jim do moje družbe ni preveč. Rekli
so mi, naj grem kar dol – doli je le ena hiša. Eden od otrok me spremi do steze – sedaj
ni več kolovoza, da ne bi zopet kam zašajtala. Steza je sedaj ozka, a lepo prehodna, saj
je povsod naokrog gozd, sicer bi se bala hoditi po njej.
Čez nekaj časa zagledam hišo in ob njej obilo rož ter pipo z vodo – oh, saj me tako
žeja! Najprej se napijem, potem stopim skozi odprta vrata. Ura je že blizu šest. Hiša
sicer ni opuščena, prav urejena pa tudi ne. Vendar se na moj klic odzove mlajša,
mestno (v kratkih hlačah) opravljena ženska. Na kratko ji povem svoje peripetije, ona
pa že spet z nasveti. Če grem navzgor, pridem na cesto v Gorenjo Trebušo, če pa grem
po stezi navzdol, pridem do gostilne Makuc, ki pa je tudi v Gorenji Trebuši. Videla je,
da nisem nič navdušena za hojo navzgor, zato me je prijela za roko ter zabičala, naj
hodim le navzdol in da bom pri gostilni, ki je na cesti, čez pol ure. Temu nisem
verjela, saj se mi je lepa dolina – in v njenem pobočju sem bila kar visoko, – zdela ne
le globoka, temveč tudi dolga.
Pod menoj šumi voda, a zelo daleč. Končno se ji le nekoliko približam, saj je tiste pol
ure že minilo. K vodi pelje pot in zopet zaslišim govorjenje. Res vidim ob vodi nekaj
ljudi, a nočem s poti. Obidem še eno opuščeno domačijo … »Žaltav«, kakih 50 metrov
dolg prehod vlažne ceste, nad katero je skala, pod njo pa strmina. Rože tiščim k sebi,
da sem vsa prebodena. Srečno prečkam, za menoj pa pride družina. Očka, mamica in
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dva šolarčka. Sprašujeta, kakšne rože prenašam in s kakšnim namenom. Povem, da
volnenoglavi osat. Ljubljančani so, do gostilne pa da je še nekaj hoda. Ali me
potegnejo do Godoviča? Ne, očka je z motorjem, mamica pa pelje otroke v Novo
Gorico, saj je tam doma. Obzirni so, zdi se mi, da razumejo, da se ob tričetrt na sedem
v tej res da neskončno čudoviti dolini nič kaj dobro ne počutim, in me zato ne
prehitijo. Ko se dolina potem končno malo položi, me zapustijo, a sem že čez nekaj
minut spet za njimi.
Oh! Pred menoj je korito – vode, vode, vode! Povejo mi, da je le dvajset metrov pod
nami cesta, gostilna pa po cesti navzgor. Že a kaj bi gostilna, jaz moram domov, moje
verjetno skrbi! Saj gre že na pol osmo. Pa me trije kar napol prazni avtomobili niti
povohajo ne! So že imeli prav … Dohiti me ljubljanska družinica in popeljejo me na
glavno cesto. Saj v Novi Gorici ob tej uri res nimam kaj iskati ... V pogovoru izvem,
da je mamica sošolka hčerke ene od mojih pastork! Vendar ali je doma? Ali ji avto
dela? Ljubljančani me raje pustijo v Trebuši. Na onem kraju ceste je okrepčevalnica,
ampak ne grem! Raje štopam.

Ob cesti stoji študentka in mi reče, naj štopava skupaj, da bo z njo vred tudi mene kdo
pobral. V Ljubljano gre, mene da bodo že odložili v Godoviču. Hm, nikoli pa ni še
videla stare ženske štopati. Res se pripelje mlad študent, morda poslovnež, avto je bil
lep. Dekle posadi k sebi, mene pa zadaj. Avto ima klimo in šele sedaj se zavem, kako
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sem prepotena. Moje rože – povedala sem jima o njih, – lepo zložijo zraven mene na
sedež. Začelo me je tresti, od hoje, skrbi, straha.
In nad Idrijo se razbesni dež. Potolažim ju, da imam za štop pri Godoviču dežnik. Pa
ni treba, v Godoviču je cesta suha. Pobere me Colčan z družino, ki je strica Bertota
poznal in je moje rože s potrpljenjem sprejel. Ko me je odložil na Colu, me je
pozdravila burja in prepoteno, kot sem bila, me je začelo mraziti. Brez pljučnice ne bo!
A glej, takoj za menoj prideta italijanska zakonca, ki bi rada skozi Vipavo in Manče v
Trst in ne poznata poti. Pa recite, če me zavetnik štoparjev, sveti Krištof, nima rad!
Kar pred vrata so me dali, jaz pa sem planila skoznje! Sedaj sem se šele zavedla, kaj se
pravi biti dehidriran. Spila sem vse, kar mi je prišlo pod usta (ne bojte se, bila je le
budanjka – tako pravimo pitni vodi pri nas, ker priteče iz Budanj). In svoj žejni osat
postavila v vedro. Le mačke je skrbelo zame in prasico. Za pastorko s svojima
ljubicama pa ne vem, kje so uživali nebesa, ko zmaja ni bilo doma.
Drugo jutro nesem svoj osat k našemu mlademu cvetličarju in ga prosim, naj jih
pripravi tako, da me tisti, ki jih bo za pogrebom nesel, ne bo preklinjal. Tadej ne bi bil
Tadej, če ne bi znal tudi pri tem pomagati. Rože je čez in čez zavil v lep, prozoren
papir z žalnim vzorcem ter zavezal z vijoličastim trakom. In tako so moje rožice po
dolgem potovanju prispele do vas, stric Berto! Sedaj veste, kakšno pokoro sem delala
z njimi!
Stric Berto, ko ste že v nebesih, stopite no malo do svetega Krištofa! V mojem imenu
se mu zahvalite, da me je spravil iz Gorenje Trebuše v Vipavo v pičlih dveh urah. In
obljubite mu tudi, da s ceste enkrat za vselej ne skrenem več!
Nada Kostanjevic
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Dnevnik iz Drežnice
PETEK
V letu 2001 smo prvič poskusili, kako izgleda taboriti od sobote do sobote. Tak sistem
nam je precej otežil postavljanje tabora, vendar pa smo vse skupaj vseeno izpeljali.
Julij je bil precej deževen in tak dež je bil tudi v petek, ko smo popoldne nalagali
opremo na tovornjak. Seveda smo imeli pred tem tudi prvo odpravo (Benjamin, Pavel
in Marjeta), ki je odšla že v četrtek in je zaradi dežja dan preživela v šotoru. V petek
zjutraj sta se jim pridružila tudi Aljoša in Marko, ki sta jih zbudila. Aljoša je zjutraj
potrkal po njihovem šotoru in jih s svojim basom vprašal, če imajo dovoljenje za
kampiranje. Malce zaspano in zmedeno so se izvlekli iz spalk in jima odprli. Počasi so
ugotovili, kdo je in kaj hoče.
Ker je bil dan deževen, so si ogledali le krajše ture. Popoldne smo se z vso opremo
odpravili tudi drugi prostovoljci za postavljanje šotorov.
Do tabornega prostora je vodila prestrma pot, da bi se do nje peljali z avtomobilom, in
tako so si v vasi sposodili traktorje s prikolicami. Potem smo kufre prekladali najprej s
tovornjaka na traktor, ta pa se je zagrizel v pot, tako da je včasih tudi kaj dol padlo in
je bilo treba pobrati. Ves čas je simpatično pršelo z neba. Naš taborni prostor je bil še
pred par urami velik pašnik (sicer precej porasel). Jurij je vzel kosilnico in košnja se je
začela. Ostali so v tem času postavili kuhinjo in opremo pospravili pod streho.
Postavili smo štiri šotore in se vkrcali vanje. Zvečer smo imeli najbolj tihi večer na
taboru, zato smo šli kar spat. Če bi bili tako skupaj v šotoru cel teden, bi gotovo prišlo
do težkih situacij. Zjutraj naj bi bilo zaradi prenatrpanosti v šotorih malce kreganja in
slabe volje.
SOBOTA
Dan se je začel. Najprej so fantje postavili jedilnico in ugotovili, da smo en del
jedilnice pozabili v Vipavi. Jurij je spet prijel za kosilnico, Aljoša in Miloš pa sta bila
prva ekipa za grabljenje, pomagal jima je tudi Mitja. Kristjan in Andraž sta kopala
jamo. Sonce se je zelo hitro prikazalo in začelo pripekati. Fantje so se seveda slekli in
temu primerna je bila zvečer tudi barva. Kar nekaj dni so bili opečeni. Ravno ko smo
postavljali zadnje šotore, so se prikazali naši planinčki.
Razdelili smo jih po šotorih in določili naloge, ki jih bodo opravljali. Za oglasno desko
je poskrbela Andreja, Matjaž Š. pa je bil dežurni buditelj. »Taborijado« je priredil
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Miloš, igre brez meja za najmlajše pa Marjeta, Benjamin, Pavel, Alenka, Teja in še
kdo. Šotorske karaoke sta izpeljali Alenka in Teja. Za tombolo v petek je poskrbela
Marjeta, Mitja pa za briškolijado. Telovadili smo skupaj z Milošem in Majo. Uvedli
smo tudi večerno dežurstvo: dva mladinca sta poskrbela, da so šli vsi osnovnošolci
spat. Vsak šotor je imel svojega varuha. Šli smo se tudi igrico skriti prijatelj, kjer je
vsak od udeležencev iz kape povlekel ime in bil potem do četrtka zvečer njegov skriti
prijatelj. Že prvi večer smo imeli nočni pohod. Aljoša nas je popeljal na krožno turo po
okolici in po končanem pohodu smo se vsi hitro odpravili spat.
NEDELJA
Zjutraj so štirje junački vstali že ob petih, ja, ob petih zjutraj, čeprav je bilo bujenje ob
osmih. Veseljaki so se spravili iz spalk in začeli dreti. Mojemu obisku navkljub se niso
umirili, ko pa sem jih obiskala v drugo, smo dobili nove dežurne za ta dan.
Po zajtrku smo se
odpravili k maši in
naši fantje so si med
gorečo
molitvijo
ogledali
cvet
drežniških deklet.
Po maši so se nam
pridružili še tisti, ki
so mašo izpustili, in
Benjamin nas je
peljal
pogledat
koseška korita in
slapove. Tam smo
Foto: Leon Kodre
se ustavili, si vzeli
odmor in priredili majhen risarski krožek. Otroci so se porisali z zmajčki, škorpijoni,
urami, rožicami in raznimi drugimi »abstrakcijami«. Mame jih tako ali tako niso
videle, saj je šlo do konca tedna vse dol. Po povratku smo pojedli kosilo in priredili
znamenite igre brez meja. Vodniki in najstniki so tekmovali v parih, midva z
Matjažem pa sva pripravila ekipe in stavno listo. Kdor ni igral, je na svojega favorita
lahko tudi stavil. Najvišje na stavnicah sta bila para Miloš in Elena ter Pavel in
Alenka.
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Že pri prvi nalogi sta favorita razočarala. Drug drugega sta morala prenesti do konca
igrišča, vendar si Pavel Alenke ni hotel naložiti. Občinstvo je bilo tako razočarano, da
so se nekateri gledalci raje zaprli v šotor, kot da bi gledali naprej. V nadaljevanju je
sicer šlo bolje. Najbolj simpatična naloga za občinstvo je bilo pitanje z marmelado in
hruško, kjer bi za originalnost točke lahko dobila Kristjan in Maruša. Sledile so še
razne druge naloge, zadnja izmed njih pa se je imenovala »slepec in paralitik«. Dekleta
so pomešana sedela na koncu igrišča, fantje so morali z zavezanimi očmi do njih, si jih
naložiti na rame in priti na cilj. Ker ti niso videli, kje natančno so dekleta, so se ta drla
na ves glas. Igre brez meja sta na koncu dobila Marjeta in Marko. Njuni maloštevilni
navijači so si razdelili kup bombonov (te so gledalci stavili na vsak par) in nagrado.
Počasi so se izoblikovale tudi odbojkarske ekipe, kjer so vsi stavili na Aljoševo ekipo.
Otvorilo se je tudi šahovsko tekmovanje. No, tisti večer so fantje pred spanjem hoteli
peči krompir, vendar je bilo treba hitro spat.
PONEDELJEK
Zjutraj je bilo treba zgodaj vstati. Šli smo na Krn. Pohod je vodil Pavel. Večkrat smo
se ustavili in počivali, imeli smo tudi nekaj žuljev, ki jih je bilo potrebno oskrbeti.
Med potjo smo se šli razna ugibanja, mislim pa, da se vsi, ki so bili na taboru, najbolj
spomnijo Samove pesmi »Mišek in miška«. Miloš je bil nad pesmijo izredno
navdušen... Po cikcakasti poti proti Gomiščkovemu zavetišču je v glavnem vse
potihnilo, kajti pot se je vlekla in koraki so bili vse krajši. Pri zavetišču smo se najedli
in si privoščili počitek. Po oddihu smo se povzpeli na vrh Krna in se nato začeli
spuščati proti Krnskemu jezeru. Med sestopanjem smo vodniki dobili nekaj snežnih
kep v hrbet, vendar pa še zdaj ne vemo od koga.
Pri Krnskem jezeru smo se sezuli in si odpočili utrujene noge. Priča smo bili tudi
sporu med Urbanom in Marušo, saj jo je Urban začel špricati, vendar pa končal kot
najbolj moker. Da se vse skupaj ne bi končalo v večjih razsežnostih, smo se raje
odpravili v kočo in povečerjali. Pripravili smo razpored za po sobah. Zbrali smo se v
skupnem prostoru in pripravili karaoke. Prvo mesto so si razdelili dekleta Elena,
Maruša in Urška ter Benjamin in Urban s pesmijo »Avanti popolo«. Uprizorili smo še
nekaj pantomim in se razporedili po ležiščih. Tik pred spanjem smo izvedli še
obvezno, vsesplošno masažo, kjer je kot »objekt masiranja« blestel Matjaž T., in se
počasi odpravili spat. Izpod odeje je bilo povedanih nekaj vicev, slišati je bilo tudi
nekaj smrčanja, vendar pa ni bilo zjutraj prežagano nobeno deblo.
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TOREK
Zjutraj smo se razdelili v dve skupini. Mlajša je šla s Pavlom mimo Krnskega jezera
nazaj na sedlo in dalje na planino Kuhinja, starejša pa z Aljošo čez Prehodce. Slednji
so šli tudi mimo jezera Lužnica, v katerega so skočili štirje junaki: Marko, Miloš,
Matjaž Š. in Leon. Obe skupini sta se srečali na planini Kuhinja, od koder smo pot
nadaljevali skupaj. Nebo je postajalo vedno bolj oblačno in začelo je pršeti. Prišli smo
do staje, kjer smo se zbrali skupaj in počakali, da se je zlilo. Potem smo pot nadaljevali
in naleteli na maline, tako da mi je bilo žal, da je mokro, saj bi drugače ostali tam kar
nekaj časa. V taboru je sledilo kosilo in potem je bila tišina do večera. Odkar pomnim,
takšne tišine na taborih še ni bilo in Danica še ni oskrbela toliko žuljev. Prijetno pa nas
je presenetil Martin, ki je bil sploh prvič na taboru in je hodil zelo pogumno.
SREDA
To jutro ni bilo nikogar, ki bi zjutraj kokodakal na vse grlo. Vsi so spali. Po zajtrku in
skromni telovadbi smo organizirali čistilno akcijo. Najbolj pospravljen šotor so imeli,
logično, Andrej, Matej in Jernej, sledili pa so Anže, Luka in Marko. Tretje mesto so
osvojili Blaž, Matjaž Č. in Tilen. V ženski konkurenci sta zmagali Petra in Monika F.
pred Moniko P., Marino in Dašo ter Eleno, Urško in Marušo. Miloš je priredil
»taborijado« in začelo se je tekmovanje v odbojki. Zmagala je Miloševa ekipa.
Posebno veselje je bilo tudi ob bližnjem slapu, kjer se sicer ni moglo kopati, špricanje
je pa kar šlo.
ČETRTEK
Verjetno najboljši dan na taboru. Zjutraj so vsi srečno vstali in šli na telovadbo. Vsi
poviti žulji so se zacelili, vse pretegnjene mišice ozdravele, samo Samo je še nekaj
šepal. Po zajtrku smo se odpeljali k slapu Kozjak in spoznali tudi znamenito
Kobariško zgodovinsko pot. Izlet je priporočljiv tudi za družine, saj je čudovit slap
prav lahko dostopen. Od slapu smo se odpeljali proti Nadiži.
Otroci so kar iz avtomobilov skočili v vodo, fantje prvi, da so lahko zmočili še dekleta.
Ogledali smo si še skoke, kar z bližnje skale. Najbolj originalen je bil Andrej N.
Nekdaj priljubljen skok »na čebel'co« je že skoraj pozabljen, letos je bila v modi
bombica. Tistim, ki so se sicer težko odločili, da bi šli v vodo, so »pomagali« ostali.
Alenko, Tejo in Marjeto so v vodo spravili kar oblečene. Od časa do časa smo z muko
spravili vse ven, da so se malo posušili in prišli k sebi, pa tudi da so imele ribe vsaj
malo miru. Poskusili so tudi potopiti Aljošo, vendar se ta kljub desetim obešenim
okrog svoje glavo ni dal. Ko sta pomagala še Alenka in Kristjan, je Aljoša ves
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popraskan le klonil. Matjaž Š. je lovil ribe in jih nekaj tudi zares ulovil, vendar mislim,
da jih je zvečer pri ognju pojedel Urban. Imeli smo malico. To je bila sploh prva
malica, kjer je vse zmanjkalo in ni bilo težav s tem, kdo bo kaj jedel. S težkimi
mukami in žalostjo smo zapustili Nadižo in se opravili na kosilo.
Popoldne
smo
organizirali še igre
brez meja za mlajše,
odigran pa je bil
tudi
finale
v
odbojki.
Ob
ognju
smo
razkrili, komu smo
bili
skrivni
prijatelji.
Moj
skrivni prijatelj je
bila Marina, sama
pa sem bila skrivni
Foto: Leon Kodre
prijatelj Andreju N.
Neke noči, se ne spomnim katere, se mi je sanjalo, da se je odprl šotor in da so noter
pokukali Bendžo, Marjeta in še nekdo ter vprašali, če lahko v taboru nekdo prespi. Ko
sem se zjutraj zbudila, so mi v smehu povedali, da sploh nisem sanjala, ampak da je
bilo vse to res. In zares je iz jedilnice prikorakal fant z nahrbtnikom in jo mahnil po
poti. Marjeta in posadka so si tisti večer umivali zobe, ko pride fant s svečo v roki,
vprašujoč, če lahko prespi, ker da je spal v nekem bivaku in so ga motili polhi. Vsi so
ga debelo gledali.
PETEK
Spet budnica veseljakov ob petih zjutraj in spet smo dobili nove dežurne ... Pa še
zadnji pohod – na Krasji vrh z Aljošo.
To pa je bil že res zadnji čas, da se moj mali veliki brat spet »spunta«. Tokrat se je
povezal z Anžetom in zjutraj nista hotela iz spalke. Za »nagrado« sta potem cel dan
drvarila. Nekdo vendar mora napraviti dan zanimiv; če ni nobenega drugega, potem je
to moj brat.
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Pot nas je vodila najprej do planine Zaprikraj. Bila je zelo položna in ob njej ogromno
malin, tako da res ni bilo hudo. Na planini smo poskusili sir in potem iskali
prostovoljce, ki bi šli z nami na vrh. Pa jih ni bilo! Cvet vipavske mladine – pa nič! Le
trije mladi planinci so se našli, Jernej, Andrej N. in Tilen. Pot na vrh gre najprej skozi
gozd (poln jagod), nato pa po plastnici na sam vrh. Ves čas se vleče po pobočju, tako
da se lepo vidijo Kanin, bovško območje, greben Krnčice in še kaj. Na vrhu je
pripekalo sonce in pijače je hitro zmanjkovalo. Počasi smo se vrnili na planino in od
tam potem v tabor, kjer so nas že pričakali naši veseljaki. Naj še povem, da je bil poleg
tabora majhen slap, ki pa je zadostoval le za najmlajše planinčke. Ker je bila voda
mrzla, smo kopanje in skakanje omejili. Vsakih deset minut so tako morali ven in se
posušiti, kar pa zaradi vabljive vode ni bilo prav lahko. Andraž si je pomagal tako, da
me je z njo oblil.
Po obilni večerji je bil čas za zaključni večer. Najprej smo igrali tombolo. Samo
žrebanje številk se je precej zapletlo, saj so igralci ob vsaki potegnjeni številki izrazili
bodisi svoje veselje bodisi svojo žalost. Branja številk se ob vseh tistih »Ma, kej glih
tista je mougla bet, jst imam za eno številko večjo!« niti slišalo ni. No, vsem težavam
navkljub smo nagrade vendarle podelili.
Najprej smo imeli »resni del večera«. Zahvalili smo se Juriju Nabergoju in Danici
Rehar, saj je bil to že njun dvajseti tabor po vrsti, Leonu za urejanje tabornih
papirnatih vojn, kuharjema Jožki in Bogdanu, ekonomistoma Lojzetu in Boži ter
Darku za najboljše čevapčiče na svetu. Našli smo tudi novega vodjo tabora za drugo
leto (boste že videli koga). Ekipo vodnikov smo nagradili s škatlo hrane (saj veste,
take, ki je nihče ne je: čipsa, čokolade, bombonov, piškotov …).
Sledila je razprava sodišča, ki je razsodilo, kdo je izmed novih planincev kandidatov
sprejet med prekaljene planince. »Obtoženi« so bili: Daša, oba Matjaža, Martin,
Marina, Monika F., Tjaša in Tadej. Sodišče je zasedalo v naslednji postavi: sodnica
Zmeda Pozabljiva, zapisnikarka Lačna Reva, zagovornik Pijanec Utrgani, tožilec
Jecljivko, rabelj Udari Močno – Slepi in medicinska sestra Živčna Zmedena. Prekrški,
zaradi katerih so bili novi planinci obtoženi, so bili različni. Ena od deklet naj bi kradla
jajca v kuhinji, druga naj bi osvajala drežniške fante, eden od fantov naj bi pojedel vso
nutelo ipd. Občinstvo v sodni dvorani ni dalo miru in se je ves čas smejalo. Ker je
zagovornik Pijanec Utrgani svoje stranke zagovarjal zelo slabo, jih je rabelj Slepi
močno udaril s štrikom. Sodnica je nemirno občinstvo mirila s krampom in kuhalnico
za polento. Ker pa miru ni in ni bilo, je sodnica kaznovala tudi občinstvo, in sicer
Urbana in Danico, ki je protestirala proti kaznim. Nekateri iz občinstva so se sicer tudi

28

Planinski tabori
________________________________________________________________
sami javljali, da bi bili sojeni, ampak to pa res ne gre, da ljudje kar sami silijo na oder
za obtožene.
Zgodil se je tudi incident. Zadnja obtožena (Monika F.) je bila bolj slabega zdravja (ne
zares) in je po hudi kazni omedlela. Naša medicinka ji je zato na zadnjo plat prilepila
krompirjev obliž, da je prišla k sebi. Po hudem sojenju so prišli na vrsto torta in razni
skeči, končno pa tudi tisti, ki so cel teden čakali na pečen krompir v žerjavici. Ob
kitari smo se vsi skupaj posedli k ognju. Mlajša ekipa se je odpravila spat, vendar se je
še dolgo v noč slišalo odpiranje in zapiranje šotorov pa sikanje: »Daj hitro! Nas bodo
videli!«
SOBOTA
Nekaj se jih je zbudilo namazanih z zobno pasto. Če pridejo otroci domov s prazno
zobno pasto, to torej nikakor ne pomeni, da so si umivali zobe, ampak da je bilo pol
tabora namazanega. No, izjema je bil le prvi večer, ko je Marjeta izvedla skupinsko
umivanje zob, potem je bilo pa konec. Hitro smo pojedli zajtrk in napolnili nahrbtnike.
Pospravili smo šotore in odstranili platna. Ko je pokukalo sonce, smo šotore še
posušili in jih podrli. Kmalu so se pripeljali planinci iz Podnanosa in mi smo morali
domov.
Na koncu naj dodam še nekaj opažanj, svojih in morda še koga. Zdi se nam, da
postaja vpliv televizije in računalnika iz leta v leto večji in da vse bolj vpliva na
fizične sposobnosti otrok. Čas, ki ga otrok preživi pri igranju »Red Alerta« ali
gledanju nadaljevank, kot so Prijatelji ipd., je mrtev čas. Otrok s tem ne pridobi
ničesar, kvečjemu očala na nos in težave s hrbtenico. Namesto da bi postajali fizično
vzdržljivejši, otroci tako že v mladosti zanemarijo svoje telo in ne razvijejo mišic,
kolikor je to v teh letih potrebno. Prepričana sem, da se z menoj strinja tudi
marsikatera mama ali pa otroška zdravnica.
Dobronameren nasvet! Potegnite otroke izpred računalnikov in jih peljite ven: na
Plaz, Turo, Vojkovo kočo na Nanosu, Škavnico, kamorkoli, da le ne dobijo
kvadratnih oči pred računalnikom. Malce žalostno je, če obvladajo celo igrico, sanja
se jim pa ne, katera drevesa rastejo na bližnjem hribu.
Marija Čipić
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Zaton pomladi
Klavir,
razpredeni zvoki
in mir.
Tišina, tišina.
Večerno sonce – na zahodu
se nevede, nehote poslavlja,
za hribi, za polji, za stezami.
Izgublja se, razliva svoj škrlatni plašč,
kakor da hoče razpeti krila
čez vso zemljo,
objeti vse, kar je bilo njegovo,
v tem dnevu in tednu in letu.
Odhaja – žarko sonce, z rumenim plaščem,
in potem se prelije v rožnato žametni poljub.
Poljubi svojo mater zemljo: za slovo, za srečo,
za izpolnitev in za jutrišnji dan,
in potem izgine, izgine ...
Klavir,
razpredeni zvoki
in mir.
In sonce, ki je
in ki ga več ni,
in sonce, ki umira,
izginja v temi.
Tea Kete

Foto: Oton Naglost
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Nimamo časa
Kaj je vse čas
naredil iz nas ...
Srečujemo se,
pa se ne srečamo,
videvamo se,
pa se ne vidimo,
poslušamo se,
pa se ne slišimo,
hodimo drug mimo drugega,
pa se ne pozdravimo ...
Menda zato,
ker nimamo časa.
Pa ga res nimamo,
ali ga nočemo imeti,
kakšne robote
je čas ta prekleti
naredil iz – nas ?!
Janez Medvešek
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Planinarjenje v Centru za usposabljanje invalidnih otrok JPV
»Hoja, korak za korakom, elementaren in pradaven način človekovega gibanja, ki tudi
v današnjem življenju nudi nešteto možnosti.
Planinarjenje in pohodništvo je eno od najlažje dostopnih sredstev za vzdrževanje
zdravja in krepitev telesnih sposobnosti ter je hkrati sprostitev in uživanje. Nudi
možnost drugačnega doživljanja sveta in odpira nove dimenzije. To so izkušnje, ki jih
doživiš sam in z drugimi, si nanje pripravljen in včasih tudi ne, se jih veseliš, čudiš,
včasih rečeš nikoli več, a vedno znova greš. Tako blizu in včasih tako daleč.
Tudi v Centru za usposabljanje
invalidnih otrok Janka Premrla  Vojka v
Vipavi smo se zavedali možnosti, ki bi
jih vsaj nekateri otroci imeli z uvedbo te
dejavnosti. Pri nas se usposabljajo otroci
z različno izraženimi motnjami v
telesnem in duševnem razvoju na nivoju
lažje in zmerne prizadetosti. Motnje v
telesnem razvoju zajemajo motnje
ravnotežja,
koordinacije,
hitrosti,
vzdržljivosti in spremenjen mišični
tonus. V večji meri kot pri duševno
prizadetih otrocih se pojavljajo motnje
Foto: Oton Naglost
opazovanja, zaznavanja, predstavljanja,
pozornosti in orientacije, pogosto so prisotne tudi čustvene in vedenjske motnje.
Z vključitvijo v Center se otroci vključijo v redno vzgojnoizobraževalno delo, kjer
pridobivajo nova znanja, spretnosti in navade, vendar istočasno živijo v varovanem,
predvidljivem, kontroliranem in na nek način izoliranem okolju. Da bi obogatili
življenje otrok in jim nudili možnost pridobivati izkušnje zunaj zidov razredov,
ambulant in terapevtskih prostorov, smo že pred leti začeli s številnimi interesnimi
dejavnostmi, športnimi aktivnostmi in tudi s planinarjenjem.«
Tako so vzgojiteljice CUIO zapisale v brošuri o planinarjenu invalidnih otrok.
Planinsko skupino sestavljajo Aleš, Slavko, Marko, Branka, Klemen, Jadranka, Stipe,
Janez, Marija, Pavel, Peter in Danijela. V zadnjih letih so se povzpeli na kar nekaj
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planinskih točk: Matajur, Sv. Miklav, Sv. Ahacij, Golaki, Skalnica, od izvira Hublja
do Otliškega okna, Plaz, Goče, Vitovlje, Slavnik, Planina, Blejska koča, Bohinjsko
jezero, Čaven in Kucelj, Vremščica, Korada, Javornik, Vojkova koča na Nanosu,
Škocjanske jame, Trstelj.
Nekaj misli vzgojiteljic
»Hoja v hribe pomeni svobodo duha in telesa. Gibanje, mir, tišina, stik z naravo ljudi
spremenijo. V gorah, kjer tišina šepeta, je človek srečen in bogatejši se vrača v dolino.
To, kar sama občutiš, ko hodiš po hribih in gorah, težko opišeš drugemu. Lahko pa mu
ponudiš možnost, da to sam doživi. Vesela sem, da sem se s kolegicami odločila
ponuditi to možnost tudi našim otrokom. Po nekaj letih planinarjenja se ne
pogovarjamo več o utrujenosti in o malici, ampak o naravi. Čudovito je odgovarjati na
otroško vedoželjnost, slediti njegovemu opazovanju in opazovati podajo roke v pomoč
mlajšemu planincu.« (Helena Kravos)
»Na
pohodništvo
gledam
s
terapevtskega vidika. Hoja je naravno
sredstvo potovanja iz kraja v kraj. To
je dejavnost, ki nam zagotavlja
zdravje. Prav tako tudi naši otroci
razvijajo svoje sposobnosti, kot so:
orientacija, izboljšanje srčnožilnega
in dihalnega sistema, povišanje
odpornosti pred okužbami, boljše
psihično počutje ... Še posebej pa je
pomembna koordinacija hoje. Ker
nimajo otroci z motnjo v čutno
gibalnem razvoju, preden začnejo s
pohodništvom,
skoraj
nobenih
izkušenj z naravnimi tlemi, imajo pri
tem veliko težav. Naučiti se morajo
oceniti višino in razdaljo, stopiti na
blatna in mokra tla, tako da ne zdrsne,
stopiti na prodnata ali zasnežena tla
ipd. Meni pa je pri pohodništvu v
največje veselje to, da premagamo vrh
in da kljub utrujenosti vidim rdeča lica in zadovoljne otroške obraze.« (Lucija Batič)
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Spomini mladih planincev
Škocjanske jame
Še nikdar nismo hodili pod zemljo, vedno smo osvajali le vrhove. Vodič nam je
pokazal, kaj je prava jama in v kakšnih pogojih so prvi jamarji odkrivali to jamo –
ugasnil je vse luči in prižgal svečko.
(Peter)
Vremščica
Tokratni pohod je bil nekaj
posebnega. Potrdil je pomembno
planinsko pravilo: v hribih moraš biti
pripravljen na hitre vremenske
razmere. (Jadranka)
Matajur
Po treh urah in pol hoje se je pred
nami kot duh, tako se je izrazil Stipe,
prikazala cerkvica. Pred meglo in
vetrom smo se zatekli v del cerkvice,
ki je urejen za planince. (Aleš)
Trstelj
Na vrhu so še vedno vidne posledice
poletnega požara in nekateri so z
vprašanji in raziskovanjem po
pogorišču izvedli pravo učno uro.
(Danijela)

Cilji
Želje planinske skupine CUIO so, da bi v prihodnje izpopolnili opremo, organizirali
dvodnevni pohod v visokogorje, še bolj utrdili vezi z lokalnim planinskim društvom in
pripravili planinski tabor. »Danes naše pohodništvo lahko ocenimo kot pomembno
nadaljevanje vzgojnoizobraževalnega procesa in kot pomemben element integracije.
Glede na to in na naše številne pozitivne odzive gojencev, smo prepričani, da smo se
pred leti pravilno odločili,« so še zapisale vzgojiteljice CUIO v omenjeni brošuri.
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Cicibani planinci
Cicibani planinci so otroci, ki so stari od pet do sedem let in radi hodijo na izlete v
naravo. Obiskujejo vrtec in skupaj z vzgojiteljico in pomočnico spoznavajo našo
bližnjo in tudi že nekoliko širšo okolico, predvsem pa bližnje vzpetine in zanimive
kraje. Izbor izletov je v posameznih šolskih letih različen, odvisno od skupine otrok,
njihovih sposobnosti in vztrajnosti za hojo ter zainteresiranosti za tovrstno dejavnost.
Prav izleti v naravo nam nudijo veliko možnosti za spoznavanje narave in okolja.
Opazujemo in pripovedujemo, o tem, kar vidimo, učimo se in utrjujemo razna
spoznanja, razvijamo orientacijo in se nenazadnje razgibamo, krepimo mišice in
zdravje nasploh. Bogatimo in poglabljamo dobre medsebojne odnose, prijateljstvo ter
vztrajnost pri premagovanju naravnih ovir. Sama narava nam daje veliko možnosti za
opazovanje in primerjanje sprememb, spoznavanje nekaterih zakonitosti ter
opazovanje lepote v vseh razsežnostih. Spoznamo lahko številna živa bitja, od
najmanjših živalic do nekoliko večjih in velikih, vse vrste rožic in rastlin ter se učimo
to tudi spoštovati in ceniti. Naši izleti so vsakokratna priložnost, da razvijamo,
negujemo in utrjujemo spoštovanje do naravnih lepot ter skrbimo, da bo naše okolje
ostalo čim bolj čisto in varovano. Med potjo se tudi velikokrat ustavimo, da se
odpočijemo in prisluhnemo naravnim zvokom in glasovom, opazujemo najrazličnejše
zanimivosti ali da se okrepčamo tako s hrano kot s pijačo. Vedno pa smo pozorni, da
kraj, ki nam je nudil ta lepa doživetja, za nami ostane čist in brez umetnih »okraskov«
in nesnage, ki ne sodi v naravno okolje.
V lanskem šolskem letu smo izvedli kar nekaj izletov. Najlepše doživetje je bil
verjetno za večino otrok izlet na Golake. Zaradi oddaljenosti smo se del poti peljali z
avtobusom, preostali del poti pa smo prehodili. Na tem izletu nas je spremljal in vodil
tudi mlad planinec, in sicer vodnik Pavel Makovec. Ves čas je bil v živem stiku z
otroki in jim odgovoril na marsikatero vprašanje. Popestritev prihoda na cilj pa je bila
razdelitev znakov ter planinski krst, ki so ga vsi otroci sprejeli z navdušenjem in
zadovoljstvom.
Skupno sodelovanje otroškega vrtca in planinskega društva ima zagotovo lepo
prihodnost, saj lahko tako že pri majhnih otrocih vzbudimo interes za hojo v naravo ter
privzgojimo ljubezen do narave in njenih lepot. Otroke moramo že od malega učiti
opazovati, saj marsikaj zagledajo šele, ko jih to pokažemo. Seveda pa jim največ
nudimo z zgledom. Kakršni smo do narave sami, taki bodo v veliki meri tudi otroci.
VVZ Vipava
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Ponovno oživljanje vipavskega alpinizma
Po ukinitvi alpinističnega odseka, ki je intenzivno deloval od začetka do konca
osemdesetih let v preteklem stoletju, je vipavski alpinizem povsem zamrl. Proti koncu
dvajsetega stoletja pa so se pri nekdaj najbolj vnetih vipavskih alpinistih začele
porajati ideje o oživitvi alpinističnega odseka. Tako se je Marko Fabčič, sicer
alpinistični inštruktor, proti koncu leta 2000 odločil za izvedbo alpinistične šole –
osnovnega tečaja za bodoče alpiniste.
Prva nova generacija
Prvo predavanje alpinistične šole se je odvilo 24. novembra 2000. Šolo je bolj ali manj
obiskovalo skupno 23 tečajnikov, ki so imeli do marca 2001 19 predavanj. Večina
poučevanja je slonela na Markovih ramenih, pomagali pa so mu še Jurij Nabergoj,
Davorin Kodele, Sonja Lovrekovič, Iztok Šeme, Boštjan Bizjak in Aljoša Rehar.
Marca so tečajnike čakali teoretični testi, ki jih je opravilo 13 tečajnikov. Praktični del
izpita, ki skupaj z opravljenim teoretičnim delom pomeni uspešno zaključeno
alpinistično šolo, se je odvijal maja 2001 v stenah Gradiške Ture. Opravilo ga je devet
tečajnikov.
V okviru alpinistične šole so se tečajniki seznanili z osnovnimi alpinističnimi
tehnikami in znanji: gibanje v kopnem, snežnem in lednem svetu, reševanje, vozli,
oprema, orientacija, prehrana, nevarnosti v gorah, varovanje ipd. Teoretično snov so
preskusili na skupnih turah v Gradiški Turi, na Vršiču in v Tamarju.
Po uspešno opravljenem tečaju postanejo tečajniki mlajši pripravniki za alpiniste, z
izkušnjami postopoma napredujejo do starejših pripravnikov, nazadnje pa se lahko
odpravijo še na obsežen državni izpit za pridobitev naziva alpinist. Izvaja ga Komisija
za alpinizem pri PZS, sestavljen pa je iz teoretičnega in praktičnega preizkusa.
Od deveterice uspešnih tečajnikov so nato aktivno začeli plezati štirje mladi
pripravniki: Tine Premrl, Matija Nabergoj, Tomaž Fabčič in Marko Žigon. Skupno z
ostalimi dejavnimi vipavskimi plezalci (Marko Fabčič, Boris Sever, Jurij Nabergoj,
Davorin Kodele, Jože Šepič, Dejan Koren, Tomaž Fabčič, Miha Stopar, Boštjan
Bizjak) so v letu 2001 opravili okrog 150 vzponov (med drugim Slovenska smer v
Triglavski steni, Zapotoški vrh, Batognica in Špičje ...).
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Druga alpinistična šola
Da bi se alpinizem res znova prijel, so
14. decembra 2001 omenjeni vipavski
alpinisti že začeli z izvajanjem nove
alpinistične šole, ki jo obiskuje
približno sedem tečajnikov z območja
Zgornje Vipavske doline. Šolo, ki se
bo končala spomladi, tudi tokrat vodi
Fabčič.
Mogoče
že
letos
ustanovitev
alpinistične sekcije PD Vipava
Kot je pojasnil Fabčič, vipavski
alpinizem v zadnjem desetletju
dvajsetega stoletja ni bil povsem
mrtev, pač pa se le ni odvijal v
organizirani
obliki.
Z
izvedbo
alpinističnih šol se je to začelo
popravljati, želja vipavskih planincev
Foto: Marko Fabčič
oz. alpinistov pa je, da bi bila že letos
ustanovljena alpinistična sekcija PD Vipava. Za registracijo sekcije so potrebni vsaj en
aktiven alpinistični inštruktor in dva aktivna alpinista, tako da pričakovanja niti niso
nerealna. V kolikor se bo kasneje obseg dejavnosti še širil, bo čez nekaj let mogoče
ustanoviti celo alpinistični odsek.
Zaenkrat osnovna naloga vipavskih alpinistov ostaja redno izvajanje alpinistične šole,
redno druženje (tudi v obliki sestankov) in čim večja dejavnost v slovenskih gorah.
Pravi alpinizem se namreč odvija v gorah in ne v zavarovanih smereh v plezališčih,
kjer napake večinoma niso usodne. Šele smeri v gorah navadne športne plezalce
spremenijo v alpiniste, ki se morajo spopasti z dostopom do smeri, sestopom, večjimi
dolžinami smeri, manj ugodnimi vremenskimi razmerami ... Vse to močno vpliva na
posameznikovo psihološko stabilnost, zato se mora na gorske vzpone toliko bolje
pripraviti, poleg tega pa tudi bolj zaupati svojemu partnerju v navezi.
Z Markom Fabčičem se je pogovarjal Aljoša Rehar
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Vipavci na letošnjem MIG najboljši doslej

Vipavske ekipe za tekmovanje Mladina in gore (MiG), na katerem se preizkuša znanje
mladih slovenskih planincev iz tem Planinske šole (tako teoretično kot praktično), so
se letos odrezale najbolje doslej. Pravzaprav so nadaljevale trend izboljševanja
uvrstitev iz leta v leto, tako da se v prihodnji sezoni nevarno nasmiha že zmaga
(zmagovalna ekipa namreč domov poleg priznanja in nagrade prinese tudi veliko
obveznost – organizacijo naslednjega državnega tekmovanja). Kakorkoli, letos sta na
državnem tekmovanju MiG sodelovali dve ekipi – Stekle lisice so se uvrstile na
izvrstno drugo, člani Burje pa so zasedli osmo mesto.
Tekmovanje poteka v dveh delih. Najprej se konec leta odvijejo tri regionalna
tekmovanja (zahodna, osrednja in vzhodna Slovenija). Najboljša tretjina ekip s teh
tekmovanj se nato uvrsti na zaključno državno tekmovanje, ki ga priredi društvo oz.
osnovna šola zmagovalne ekipe iz prejšnjega leta. Letos se je odvijalo v Ljubljani, kot
pomembno podrobnost pa omenimo, da je vsa vprašanja in naloge tako za regijsko kot
državno tekmovanje sestavila Marija Čipić iz PD Vipava. To pa seveda ne pomeni, da
so bile vipavske ekipe na ta račun kakorkoli privilegirane.
Regijsko tekmovanje MiG 2001
Regijsko tekmovanje MiG je v zadnji sezoni potekalo 17. novembra 2001 v Sežani.
Mladinski odsek PD Vipava je prijavil tri ekipe, ki so zasedla zares odlična mesta.
Ekipa Stekle lisice je bila prva, ekipa Burja druga, ekipa Vipavske zverce pa petnajsta.

Ekipe so sestavljali:
Ime ekipe

Člani ekipe

Mentor

Stekle lisice

Urška Nabergoj
Maruša Fabčič
Jernej Naglost
Andrej Naglost
Blaž Črmelj
Mojca Malik
Vesna Stopar
Marina Marc

Aleksandra Poniž

Uvrstitev
na
regijskem tekm.
1. mesto

Mitja Jež

2. mesto

Burja
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Vipavske zverce

Monika Fajdiga
Petra Perhavec
Klara Cizara
Karmen Cizara

Alenka Rehar
Miloš Kodele

in 15. mesto

Kako je potekalo državno tekmovanje in utrinki z njega
Dve ekipi sta se torej uvrstili na državno tekmovanje, ki je potekalo na osnovni šoli v
Ljubljani. Pričetek tekmovanja je bil ob 10. uri. Po uvodnih govorih je sledilo pisanje
testov. Po končanem pisanju so tekmovalci in njihovi mentorji pohiteli k velikemu
platnu in vsi panični preštevali nepravilne in pravilne odgovore. Nekateri so zato že
vnaprej vedeli, ali bodo prišli v finale ali ne. Nato so se tekmovalci in ostali prisotni
zbrali, da bi poslušali nastop znane slovenske popskupine z imenom Foxy teens.
Članice te skupine so po končanem nastopu objavile udeležence finala. Iz PD Vipava
se je finala udeležila le ena ekipa. Za razliko od lanskega leta, ko je ekipa iz Vipave za
las ujela finale, so bile tokrat Stekle lisice bolj prepričljive. Po pisanju testov so
dosegle 2. mesto.
V finalu je vedno vroče in tudi tokrat ni bilo drugače. Ekipe so imele pred sabo še 12
vprašanj. Iz vprašanja v vprašanje je postajalo dogajanje bolj napeto in živčno. Ekipe
so se krvavo borile, da bi obdržale svoje mesto na lestvici čim višje, in hkrati rinile še
višje. Po koncu finala je na lestvici pisalo: 2. mesto  Stekle lisice.
Pa še nekaj utrinkov s tekmovanja članov Steklih lisic:
 komisija nas je oškodovala,
 morali bi zasesti prvo mesto,
 foxi teens so odlične,
 bilo je v redu,
 ma so dejl'li take n'umnosti ...
Ekipe in mentorji so vredni vse pohvale, v prihodnji sezoni pa jim želimo še boljše
rezultate – morda celo zmago, pa čeprav nam bo ta prinesla tudi organizcaijo
državnega tekmovanja.
Pavel Makovec
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Vipavski orientacisti se ogrevajo
V prvi sezoni primorske orientacijske lige so se vipavske orientacijske ekipe odrezale
nad pričakovanji. V lanski Turi sta bili opisani prvi dve orientacijski tekmovanji,
tokrat boste zvedeli, kako se je končala lanska sezona in začela letošnja.
Tekmovanje na Kokoški
Po prvem orientacijskem tekmovanju, na katerem so sodelovale tri vipavske ekipe in
ena iz podnanoškega planinskega društva (vse tri v kategoriji C) ter ga je organiziralo
vipavsko društvo (čisto prvo orientacijsko tekmovanje, ki smo ga pripravili Vipavci, ni
štelo za ligo), se je drugo tekmovanje odvilo marca 2001 na kraški Kokoški.
Tekmovanje so s pomočjo vipavskih orientacistov pripravili člani sežanskega
planinskega društva, ki so poskrbeli za res množično udeležbo. Glede na to, da je bila
ta sezona sploh prva sezona primorske orientacijske lige, sta bili za regularnost lige
izjemoma dovolj le dve izpeljani tekmovanji.
Tekmovalci so se
zbrali pri mejnem
prehodu
pod
Kokoško,
od
koder so se peš
odpravili na dobre
pol ure oddaljen
vrh Kokoške, na
katerem
so
Sežančani nekaj
let
nazaj
požrtvovalno
postavili
novo
planinsko kočo in
Foto: Aleš Glavnik
do nje speljali
lepo število markiranih planinskih poti. Pri koči so ekipe začele s tekmovanjem, ki se
je nato za vse ekipe zaključilo znova pod Kokoško. Vreme je bilo ravno pravšnje, saj
ni bilo ne prevroče ne prehladno. Kljub množični udeležbi so vse ekipe prihajale le iz
dveh planinskih društev – PD Vipava in PD Sežana. Naše ekipe so med drugim domov
prinesle dve zmagi, tako v kategoriji C kot kategoriji B.
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Uvrstitve naših ekip v prvi sezoni so bile torej zelo zadovoljive, saj sta se na državno
tekmovanje v orientaciji, t.i. Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje (SPOT),
neposredno uvrstili dve ekipi. Po daljšem razmišljanju in tuhtanju smo na SPOT
prijavili še dve ekipi, ki sta tekmovali v lažji in težji odprti kategoriji, v kateri se lahko
prijavi kdorkoli, ne glede na organizacijo ali uvrstitve na regionalnem nivoju.
Opozoriti je treba,
da se na področnih
orientacijskih
tekmovanjih točkuje
le najboljšo ekipo iz
določenega društva.
Če npr. na nekem
tekmovanju
tekmujejo
tri
vipavske ekipe v
kategoriji C, potem
točke v imenu PD
prejme le najbolje
uvrščena
ekipa.
Foto: Aleš Glavnik
Slabši ekipi pa
lahko zmanjšata število doseženih točk ekipam ostalih društev, če so bile lete slabše
od njih. (Primer točkovanja: kategorija X – 1. Lovci iz PD Vipava, 2. Burja iz PD
Vipava, 3. Brvinci iz PD Sežana. Prva ekipa oz. PD Vipava prejme 15 točk, druga
ekipa iz PD Vipava prejme nič točk, vendar zmanjša število točk ekipi iz Sežane.
Slednja je namreč šele na tretjem mestu, zato prejme le 10 točk, kot druga pa bi prejela
12 točk.)
Rezultati primorske orientacijske lige v sezoni 2000/2001:
Bkategorija:

1. PD Vipava
2. PD Sežana

Ckategorija:

1. PD Vipava
2. PD Podnanos
3. PD Sežana

Dkategorija:
1. PD Sežana
Naprej se uvrstita prvi dve uvrščeni ekipi iz vsake kategorije.
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Vipavci na svojem prvem SPOT
Maja
2001,
natančneje 12. in
13. maja, se je
na
Jančah,
hribovski
vasi
med Litijo in
Ljubljano, odvilo
zaključno dejanje
planinske
orientacije
–
SPOT.
Pri
njegovi
organizaciji so
aktivno
sodelovali tudi
Foto: Aleš Glavnik
vipavski planinci
– Aljoša Rehar kot tehnični vodja tekmovanja, Pavel Makovec in Marija Čipić kot
traserja in člana 11članskega vodstva tekmovanja, Petra Bajec pa kot kontrolorka.
Tekmovanja, ki je za najtežje kategorije (C, D in H) potekalo dva dni na treh progah,
za srednje zahtevne (B, E in G) in najlažje kategorije (A in F) pa en dan na eni progi,
se je udeležilo 72 ekip s skupaj preko 250 udeleženci iz več kot 40 planinskih društev.
Težje kategorije, med katerimi sta bili tudi dve iz Vipave in ena iz Podnanosa, so se v
soboto podale na krajšo in orientacijsko manj zahtevno progo s poudarkom na
preizkusu teoretičnega in praktičnega znanja. Zvečer je sledilo še kratko nočno
orientacijsko tekmovanje. V nedeljo pa jih je pričakala najtežja in odločilna naloga:
najdaljša in orientacijsko najbolj zahtevna naloga s preizkusom praktičnih
orientacijskih veščin.
V nedeljo so na Janče prispele tudi ekipe iz preostalih kategoriji, med katerimi sta bili
tudi dve iz Vipave. Na koncu so vipavske ekipe dosegle naslednje rezultate:
kategorija B  7. mesto (Gregor Kete, Anže Premrl, Marko Babič)
kategorija C  11. mesto (Benjamin Kodele, Marjeta Babič, Alenka Rehar, Mitja Jež,
Andraž Jež)
kategorija G  5. mesto (Elena Curk, Maruša Fabčič, Urška Nabergoj, Monika
Fajdiga)
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kategorija H  1. mesto (Matija Nabergoj, Maja Čermelj, Simon Golob)
Če bi o SPOTu radi še kaj več informacij, si lahko ogledate spletno stran www.pzs.si/
spot/ ali se obrnete na Aljošo.
Primorska orientacijska liga v sezoni 2001/2002
Prvo tekmovanje v letošnji sezoni je znova organiziralo PD Vipava. Odvijalo se je 27.
oktobra 2001 na Ravniku (Nanos). Prvič smo pripravili dve progi, lažjo in krajšo ter
težjo in daljšo. Težja proga je bilo najdaljša doslej (okrog 8,5 kilometrov), največji
dovoljen čas pa je bil 200 minut za obe kategoriji. Proga B je imela sedem kontrolnih
točk, od tega dve živi in štiri skupne s progo C. Proga C je imela osem kontrolnih točk,
od tega tri žive in štiri skupne. Tekmovanja se je udeležilo že kar solidnih 12 ekip iz
kar štirih planinskih društev.
Uvrstitve so bile naslednje:
kategorija B mesto ekipa
1
2
3
4
5
6
7
kategorija C
1
2
3
4
5

društvo

Burja
Podberta
Vipavske zverce
Dowja tljeta
Ruj
Mrgolazni
Risi

Vipava
Podnanos
Vipava
Sežana
Sežana
Sežana
Podnanos

ekipa

društvo

Kcjel
Gregor
Kameleoni
Polo
Antraks

Podnanos
Vipava
Vipava
Vipava
Nova Gorica

število
točk
120
36
1
27
42
74
84

ligaške točke

število
točk
352
290
202
190
154

ligaške točke

15
12
0
8
0
0
0

15
12
0
0
7

Temu tekmovanju bosta sledili še dve – eno bo kot novinec organiziralo PD Podnanos,
eno pa se bo znova odvilo na področju PD Sežana. Glede na počasi naraščajoče število
ekip in sodelujočih društev je konkurenca vse večja, večje izkušnje tekmovalcev pa
dovoljujejo vse zahtevnejše naloge in proge. Primorska orientacijska liga se bo tako
kaj kmalu lahko kosala z ostalimi orientacijskimi ligami po Sloveniji.
Aljoša Rehar
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PD Vipava pod drobnogledom
Z letošnjim občnim zborom, ki je bil volilni, je društvo dobilo tudi novo vodstvo, ki ga
podajamo v spodnji tabeli.
Predsednik
Jurij Nabergoj
Podpredsednica
Marija Čipić
Tajnik
Leon Kodre
Člani upravnega odbora:
Pavel Makovec, Oton Naglost, Leon Prelc,
Aleksandra Poniž, Mitja Jež, Štefan Rehar, Marjeta
Babič, Alenka Rehar
Nadzorni odbor:
Jurij Kete (predsednik), Danilo Naglost, Kristjan
Kodelja – namestniki Mirjam Curk, Matevž Jež in
Damjan Ženko
Častno razsodišče:
Danica Rehar (predsednica), Nada Kostanjevic,
Darko Krapež – namestniki Alojz Česnik, Stane
Fabčič in Martina Naglost
Alpinistična sekcija
Marko Fabčič
Markacijski odsek
Leon Kodre
Vodniškoizletniški odsek
Aljoša Rehar
Mladinski odsek
Benjamin Kodele (načelnik) in Pavel Makovec
(tajnik)
Vodniki
Kategorija
Marija Čipić
A
Pavel Makovec
A
Benjamin Kodele
A
Aljoša Rehar
A, pripravnik za B in D
Aleksandra Poniž
A
Tine Premrl
Pripravnik za A
Mentorji planinskih skupin
Usposobljenost
Marija Čipić
Vaditeljica planinske orientacije
Keti Curk
Mentorica planinskih skupin
Helena Kravos
Mentorica planinskih skupin
Marjeta Babič
Mentorica planinskih skupin
Alenka Rehar
Mentorica planinskih skupin
Aljoša Rehar
Vaditelj planinske orientacije
Pavel Makovec
Vaditelj planinske orientacije
Dejavni alpinisti
Marko
Fabčič
(registriran
alpinistični inštruktor)
Tine Premrl, Matija Nabergoj, Marko Žigon, Dejan Koren, Jože Šepič, Jurij Nabergoj,
Boris Sever, Miha Stopar, Tomaž Fabčič, Boštjan Bizjak
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Ta kratke, a pomembne
♦ Z letošnjim letom vipavska občina načrtuje odprtje planinske poti v soteski Bele,
ki bo kot glavni zanimivosti poleg soteske širšim množicam predstavila tudi dobro
obiskano plezališče v Beli in ostanke utrdbe nad Sanaborom. Pot, ki bo dolga približno
tri do štiri kilometre, bo krožna in bo potekala od Vrhpolja do Sanabora. Zaenkrat je
celoten projekt na stopnji načrtovanja, večino sredstev zanjo pa bo prišlo iz
evropskega sklada
Sapard,
ki
je
namenjen za razvoj
podeželja.
♦ Prihodnje leto bo
vipavsko planinsko
društvo obeležilo
100letnico
organiziranega
planinstva
v
Vipavi,
katerega
korenine
so
pognale skupaj z
ajdovskimi planinci. V ta namen bo organizirana proslava z uradnim in malo manj
uradnim delom, razvit bo prapor, predstavljen logotip vipavskih planincev. Temu
jubileju bo posvečen tudi zbornik z naslovom Stoletje planinstva v Vipavi. Čas
neustavljivo teče, in zato je prav, da publikacijo pripravimo najpozneje do konca leta.
Zato upravni odbor PD Vipava in uredniški odbor Ture vabita člane in prijatelje
društva, da se lotijo pisanja prispevkov in da prispevajo fotografsko in drugo gradivo,
ki bi utegnilo zbornik še bolj popestriti.
♦ Zaradi izida zbornika ob stoletnici v prihodnjem letu posebna številka Ture ne bo
izšla. Zbornik bo namreč štel kot jubilejna deseta številka Ture. Njena vsebina bo v
glavnem posvečena zgodovini društva, njenim najpomembnejšim članom ter
predstavitvi današnje dejavnosti društva. Enajsta številka Ture, ki naj bi dobila tudi
novo obliko in zasnovo, bo tako izšla leta 2004.
♦ Spletna stran PD Vipava, ki jo vneto in dobrovoljno ureja Pavel Makovec, se nahaja
na naslovu http://www.geocities.com/pavel5271/ . Njena oblika v osnovi ostaja ista,

45

Ta kratke, a pomembne
________________________________________________________________
malce bolj so se spremenile le strani za mladinski odsek. Elektronski naslov
planinskega društva še naprej ostaja pd_vipava@hotmail.com. Strani so še vedno
karseda aktualne in informativne, prav vsi pa ste lepo vabljeni k sodelovanju s svojimi
idejami, članki, fotografijami.
♦ Z letošnjim januarjem je planinsko društvo organiziralo tudi telovadbo za člane
mladinskega odseka, vabljeni pa so tudi ostali mladi. Zaenkrat se odvija ob petkih od
21h do 22h v telovadnici Škofijske gimnazije Vipava, udeležuje pa se je približno 15
do 20 mladih. Glede na vsakokratne želje se igra nogomet, odbojko ali košarko, zaradi
velikosti telovadnice pa tudi po več stvari hkrati. Rekreacija naj bi se predvidoma
odvijala do konca aprila, kasneje pa bodo morda organizirane športne aktivnosti na
odprtih igriščih v Vipavi. Več informacij dobite pri Aljoši Reharju in Leonu Prelcu.
♦ Na izletih vipavskih planincev imajo vse družine poseben popust: v kolikor se
izleta udeleži več članov iste družine, bosta za izlet plačala samo dva člana, za ostale
družinske člane pa bo izlet brezplačen.
♦ V letošnji Turi so tudi reklamni oglasi podpornikov PD Vipava. Njihova sredstva
so pomagala tako pri izvedbi tabora kot izdaji Ture in nekaterih drugih investicijah oz.
dejavnostih društva. Izdajanje glasila in izvedba tabora namreč postajata vse večji
finančni strošek, zato smo se letos še prav posebej obrnili na sponzorje in se jim za
pomoč iskreno zahvaljujemo.
♦ Drobtinice iz zgodovine društva (po Planinskem vestniku): Leta 1968 je PD
Vipava štelo 281 članov, od tega 110 mladincev, 100 pionirjev in 63 odraslih. Za
primerjavo: takrat je imelo ajdovsko planinsko društvo 254 članov, med katerimi je
bilo 169 odraslih, 47 mladincev in 38 pionirjev. Istega leta je Furlanovo zavetišče pri
Abramu (Nanos), ki je svojim gostom poleg žiga v planinski sobi ponujalo nekaj
jedače in pijače ter prenočišče na senu, obiskalo 2361 gostov, od tega 14 tujcev.
Skupno so zabeležili 35 nočitev. Sicer pa je bilo takrat v Vipavi sedem naročnikov
Planinskega vestnika.
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Članarina za leto 2002
Vsi člani društev, ki so včlanjena v PZS, imajo v letu 2002 številne skupne članske
ugodnosti, ki jih pridobijo z vplačilom članarine. Te ugodnosti so:
1) popusti v planinskih kočah doma in v kočah, ki so last podpisnikov o
reciprociteti v tujini;
2) nezgodno zavarovanje doma in v evropskih gorah (v primeru smrti in
invalidnosti) za dejavnosti, ki so opredeljene v Statutu PZS (nihče, tudi član A,
pa ni zavarovan za dnevno odškodnino);
3) reševanje v evropskih gorah, do višine 2560 evrov;
4) vozne olajšave pri prevozih po železnici v skladu s sporazumom med PZS in
Slovenskimi železnicami;
5) 10odstoten popust pri vožnji z žičnicami v poletni sezoni;
6) 10odstoten popust pri nakupu planinske opreme v vseh trgovinah Promontane
v Sloveniji (popust ne velja za artikle, ki so že znižani zaradi razprodaj, akcij
ipd.);
7) 10odstoten popust v trgovinah Planika pri nakupu čevljev Planika treking (ob
nakupu 10 ali več parov trgovine priznajo 20odstoten popust).
Pogoj za uveljavljanje vseh ugodnosti je potrjena članska izkaznica za leto 2002.
Člani, ki bodo v letu 2002 izbrali članarino A, imajo ob zagotovljenih skupnih
članskih ugodnostih še naslednje dodatne ugodnosti:
1) letna naročnina na Planinski vestnik;
2) planinski koledarček za leto 2002;
3) višje odškodnine za nezgodno zavarovanje doma in v evropskih gorah (v
primeru smrti in invalidnosti) za dejavnosti, ki so opredeljene v Statutu PZS.
Člani, ki bodo izbrali članarino B in so stari 70 let ali več, imajo ob zagotovljenih
skupnih članskih ugodnostih še 50odstoten popust pri plačilu članarine B.
Družine (dva člana B in člani C), ki bodo izbrale članarino D v letu 2002, imajo ob
zagotovljenih skupnih članskih ugodnostih še dve:
1) letna naročnina na Planinski vestnik (en izvod na družino);
2) planinski koledarček za leto 2002 (en izvod na družino).
Ostale vrste članarin
C1 – mladi od 18 do 27 let (vendar le študentje, ki izkažejo svoj status z indeksom ali
študentsko izkaznico)
C2 – mladi po končani osnovni šoli do 18 let (dijaki)
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C3 – osnovnošolci
C4 – predšolski otroci
D – družine: mati in oče (dve članarini B) in otroci (članarine C)
S – podporni člani
Sd1 in Sd2 – donatorji
Cene posameznih vrst članarine

Cena
(SIT)

A

B

B nad C1
70 let

C2

C3 C4

D

S

9.500

2.500

1.250

1.000

800 500

11.000

1.000 40.000

1.500

Sd1

Sd2
300.000

Planinski vestnik – naročnina v letu 2002 znaša 5500 tolarjev.
Uveljavljanje zavarovanja
Zavarovalne vsote in povračilo stroškov reševanja v gorah v primeru trajne poškodbe
(za umrlega svojci) uveljavlja upravičenec z obrazcem Prijava nezgode, ki ga
prevzame v Strokovni službi PZS. Izpolnjenemu obrazcu je potrebno priložiti vso
zdravniško dokumentacijo, za umrlega izpis iz matične knjige umrlih. Enotna
dokumentacija se posreduje Strokovni službi PZS, ta pa po pregledu in potrditvi pošlje
primer v reševanje zavarovalnici.
Vabljeni med člane PD Vipava
S članarino se neposredno ali posredno omogoča organizirano dejavnost mladih,
prostovoljno in poklicno vodništvo, skrb za varstvo gorske narave, vzdrževanje poti in
koč, alpinistično dejavnost in odpravarstvo, gorskoreševalno službo, planinsko
založništvo, vključevanje planinske organizacije v mednarodni prostor, podeljevanje
planinskih priznanj in delovanje na vseh naštetih področjih v okviru meddruštvenih
odborov planinskih društev. Da bi vse te cilje, tako na nivoju PZS kot PD, lahko
uresničevali tudi vnaprej, vas vabimo med člane PD Vipava.
ČLANARINO ZA LETO 2002 LAHKO PORAVNATE V TRGOVINI Cajna na
Beblerjevi 6 v Vipavi (tel.: 05 36 65 535).
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Izleti PD Vipava v letu 2002
1. januar

Novoletno srečanje na Plazu

Jurij Nabergoj in Leon Kodre

20. januar

Pohod od Sinjega vrha do Čavna

Tine Premrl

8. februar

Čaven

Benjamin Kodele

februar

Tridnevno zimovanje za mlade

Benjamin Kodele

17. marec

Snežnik

Aleksandra Poniž

april

Orientacijski pohod

Mitja Jež

21. april

Izlet v sredogorje

Marija Čipić

12. maj

Bjelolasica na Hrvaškem

Miloš Kodele in Jurij Nabergoj

26. maj

Vremščica

Aleksandra Poniž

1. in 2. junij

Dvodnevni izlet na Boč in Donačko goro

Tine Premrl

14. in 15. junij

Pohod iz Vipave na Sveto Goro

Leon Kodre in Danilo Naglost

30. junij

Izlet v italijanski del Julijcev

Jurij Nabergoj

17. do 20. julij

Štiridnevna tura v slovenskih Julijcih

Benjamin Kodele

julij

Pripravljalna tura za udeležence tabora

Benjamin Kodele

20. do 27. julij

Mladinski planinski tabor

Miloš Kodele in Alenka Rehar

4. avgust

Svinjak

Aljoša Rehar

25. avgust

Kalška gora

Aljoša Rehar

31.8. in 1.9.

Grossglockner

Marko Fabčič

22. september

Škrlatica

Aljoša Rehar

5. in 6. oktober

Dvodnevni izlet na hrvaški otok

Marija Čipić

oktober

Planinsko orientacijsko tekmovanje

Mitja Jež

10. november

Bloška planina

Pavel Makovec

22. december

Javornik

Miloš Kodele

Z letošnjim letom se je PD Vipava preselilo v nove prostore – v obnovljeno »staro
šolo« na Trgu Pavla Rušta (stari plac). V novih prostorih bo vsem članom odslej na
voljo tako planinska literatura kot oprema. Poleg tega bodo organizirane tudi uradne
ure, in sicer ob petkih, v zimskem času od 18h do 19h, v poletnem času pa od 19h do
20h. V novih prostorih je narejena tudi nova plezalna stena, ki bo na voljo v
naslednjih terminih: ob ponedeljkih, sredah in petkih, v zimskem času od 19h do 21h, v
poletnem času pa od 2030 do 22h. Oglasna deska bo stala na vidnem mestu na Trgu
Pavla Rušta. Lepo vabljeni!
SREČNO IN VARNO V GORAH V LETU 2002
VAM ŽELIJO
VIPAVSKI PLANINCI

