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Tura s pogledom na vinske gorice

Tudi za organizirano planinstvo na Vipavskem je napočil veliki dan –
stoletnica obstoja. Pred desetimi leti smo proslavljali stoletnico osrednjega
planinskega društva, pred šestimi leti na Planini Razor stoletnico soške
podružnice, sedaj je na vrsti ajdovsko–vipavska, v prihodnjih letih pa bodo
še mnoge druge.

A te stoletnice predvsem na Primorskem nekaj pomenijo. Vodila jih je
narodna zavest, sistem boja proti nemškemu in avstrijskemu Alpenvereinu,
nato pa še proti italijanskemu Club Alpino Italiano, ki je tukaj nastal tudi
zato, da bi nam odvzel naše gore. Sistem je bil enostaven, a učinkovit,
predvsem pa podoben tistemu, ki ga je uporabil tudi tujec: nadelava pla-
ninskih poti, markiranje stez, postavljanje slovenskih kažipotov, gradnja
slovenskih planinskih koč in kasneje plezanje prvenstvenih smeri v naših
gorah. In to delo je bilo učinkovito in uspešno. Kako bi si sicer razlagali
ogorčenje tujca nad takim početjem – uporom tistega, za katerega je mislil,
da je krotek človek?

Lepa je Vipavska dolina. Nekaj posebnega ima. Je primorska, kraška in
obenem tako slovenska. Leži na obronkih hribov, ki so bili vselej simbol
našega naroda. Kaj niso morda na Nanosu – sedaj je končno znan točen
datum: 31. avgusta 1927 – ustanovili prve protifašistične organizacije v
Evropi? Kaj se niso tam bile težke bitke za svobodo proti okupatorju? Vsaka
vipavska vasica je imela svojega tigrovca in vsak Primorec je vedel, kje mu
je bilo mesto v najtemnejših časih.

Gore so nam vedno bile simbol svobode, stremeli pa smo po obojem, ki
je bilo tako tesno povezano. Triglav imamo v državnem grbu, slovenski
narod pa je narod planincev. Tudi zgodovina vipavskega društva je prepre-
dena s tem stremljenjem, pa čeprav naj bi mu bili po pisanju v Planinskem
vestniku ob ustanovitvi bližji sadni vrtovi in vinske gorice. Toda kaj bi bili
sadni vrtovi in vinske gorice brez hribov, ki jih obdajajo ali se le zarisujejo
tam nekje v daljavi, da jih komaj slutiš?

Vipavsko društvo je dobro opravilo svoje delo, saj je pustilo marsikatero
vidno sled. Ena od teh je plezarija na Turo, ki jo dobro poznamo prav vsi
Slovenci. Tudi Tolminci, Ljubljančani ali Tržačani radi zahajamo na spro-
stitev na zavarovano plezalno pot na Gradiško Turo. Stara je že več kot tri



– 8 –
ţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţ

ţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţ
desetletja, in je še vedno uporabna, še več, po domače bi rekel kar »per-
fektna«. Čisto dovolj naporna, zračna in razgledna, torej taka, da te, ko jo
preplezaš, obdaja droben občutek sreče in si nato rečeš: Sedaj pa sem si v koči
zaslužil enolončnico! Pravzaprav je tisto, kar je še vedno eden najpomemb-
nejših drobnih vsakdanjih ciljev naše hoje v hribe: saj tja zahajamo prven-
stveno zato, da bi se sprostili, se nahodili, se pogovorili s prijatelji in znanci
ter z njimi nekaj pojedli in popili, se nadihali prodornega zraka in si končno
nabrali energije za resnično življenje, ki se vselej bije v dolini.

Dušan Jelinčič
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Stoletnemu udejstvovanju v spomin

Gore niso le odmaknjeno območje narave, ki že stoletja privablja pla-
nince, plezalce in druge ljubitelje narave. Prav tako gore niso le redko
poseljeno geografsko območje s sicer pomembno vlogo za celotno okolje.
Gore tudi niso samo priložnost za turizem in gospodarstvo ali podoba iz
koledarja. Ne, gore so nosilec nečesa močnejšega, veliko bolj simbolnega. V
slovenski zavesti predstavljajo zavetje v dobrem in slabem, stoletni dom, ki
ostaja vedno tu, vedno enak. Zato je planinstvo tako trdoživo. Menjavajo se
družbeni sistemi, prihajajo novi politiki, gospodarstvo se razvija, ljudje
umirajo, številne dejavnosti propadajo. Gore in planinstvo pa ostajajo. Tudi
v Vipavi.

Organizirano planinstvo na Vipavskem obstaja že dolgih sto let. Omeniti
velja, da je v prvih letih, pred prvo svetovno vojno, planinstvo slonelo
predvsem na planincih iz Ajdovščine. Vendar pa se je že takratna planinska
dejavnost nanašala na celotno območje Zgornje Vipavske, katere del sestav-
lja tudi območje, ki ga danes »oskrbuje« vipavsko planinsko društvo. Poleg
tega se je med prvimi člani ajdovsko–vipavske podružnice našel tudi kakšen
Vipavec. Prav zato govorimo o 100–letnici organiziranega planinstva na
Vipavskem. Leta 1913 sta nato iz ajdovsko–vipavske podružnice nastali dve
samostojni podružnici – ajdovska in vipavska. Poudariti je potrebno, da v
več obdobjih, še posebej od prve svetovne vojne do konca druge svetovne
vojne, planinci pravzaprav organizirano nato sploh niso delovali. Kljub
temu se je skupina planincev z Vipavskega obdržala.

Pravo vipavsko planinsko društvo je tako kot tudi drugod po Sloveniji
zaživelo po drugi svetovni vojni. Danes, po viharnem dvajsetem stoletju, je
še vedno tu. Častitljiva obletnica društva oziroma planinstva je zasluga
kolektivnega dela mnogih posameznikov, ki so ljubili gore, prostovoljno
delo z ljudmi, pošteno in zdravo življenje. Tako lahko še danes hodimo po
domačih in slovenskih gorah, se vzpenjamo po zavarovanih in markiranih
poteh, se zatekamo v nepogrešljive planinske koče, prenašamo znanje na
mlade rodove. Vsega tega brez organiziranega planinstva ne bi bilo.

Morda je sodobni razvoj prinesel možnost individualnega planinarjenja,
toda brez društev bi bila današnja in jutrišnja podoba slovenskih gora in
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gorništva bistveno drugačna. Društva so matica, ki vzgaja, ohranja, vabi, širi
in dela. Prežema jih prostovoljnost, požrtvovalnost, pogum, razsodnost,
veselje do druženja, zdrav odnos do okolja in človeka. Upamo, da bo iz tega
zbornika vidno prav to, da boste z vsakim poglavjem začutili prav te vrednote.

Pri pisanju pričujočega zbornika, s katerim obeležujemo 100–letnico
organiziranega planinstva na Vipavskem in ga štejemo tudi kot jubilejno
deseto številko glasila Tura, sta nas vodili želji po verodostojnosti in celo-
vitosti. Vsakršna temna lisa ali nedoslednost v podani zgodovini pa ni
namerna ali malomarna napaka, temveč je posledica zelo pomanjkljivega
pisnega gradiva in ostalih zgodovinskih virov. Konec koncev to dejstvo
dokazuje tudi našo človeškost – ta vedno znova potrjuje, da je motiti se
človeško. Bolj kot same napake pa je pomembno to, da tudi s tem zbor-
nikom vipavski planinci dokazujemo svoj obstoj, svojo živost, povezanost
in ustvarjalnost. Pri tem nam moč dajejo prav gore, domače in tiste bolj
oddaljene. Zato vas tudi s tem zbornikom, ob tem jubileju, želimo predvsem
povabiti na varen in nepozaben korak v gore.

Aljoša Rehar
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Sto let vipavskega planinstva
Marija Čipić Rehar

Slovenske gore so vse do konca devetnajstega stoletja sprejemale obisko-
valce, ki so zahajali v gore neorganizirano, da potešijo svojo žejo po občutku
neskončnosti in lepote. V skupinah in z uradnim nazivom kot planinsko
društvo so prihajali v gore nemški planinci, ki so po slovenskih hribih
postavljali nemške koče in smerokaze. Iz kljubovanja in želje po svojih
postojankah in organizirani planinski dejavnosti je leta 1893 nastalo Slo-
vensko planinsko društvo. Vsesplošno slovensko društvo je povzročilo
razmah pokrajinskih planinskih podružnic, ki so združevale ljubitelje gora,
neizmerne lepote in višin. Kmalu so začele tudi na Primorskem in Notranj-
skem nastajati planinske podružnice: leta 1903 ajdovsko–vipavska, leta 1904
idrijska in cerkljanska, sledile so še leta 1906 pazinska in leta 1907 ilirsko-
bistriška.

Začetki planinstva v Zgornji Vipavski dolini

Ajdovsko–vipavska podružnica je bila osnovana že na začetku leta 1903,
vendar pa je bilo potrebno pridobiti uradno potrditev z odlokom cesarsko–
kraljevega namestništva v Trstu, kar je nastanek  podružnice zamaknilo vse
do 16. novembra 1903. Žal pa ta čas zaradi hladnejšega vremena ni najbolj
ugoden, zato so se označevanje in pripravljanje poti ter planinski pohodi
premaknili na naslednje leto. Ajdovsko–vipavska podružnica je z delom
tako pričela šele leta 1904.

Ob ustanovitvi so v Planinski vestnik zapisali: »Zelo srečna je bila misel, da
se ustanovi podružnica Slovenskega planinskega društva za okraj Ajdovski in
Vipavski. Kdo bi tajil, da bo ta podružnica velikega pomena ter da je bil skrajni
čas, da je začela delovati. Odbor in lepo število znamenitih udov iz vseh stanov
nam jamči, da se podružnica lahko prav lepo razvije: da raztegne svoje delo po
naših slovenskih tleh, po naših planinah; da ohrani naš hrib in gaj slovenski; da
prepreči, da se imena naših gor, dolin, kotlin in jam, ki so izključno slovenske, ne
popačijo in ne pogube; da se postavijo na očitnih in primernih mestih napisi, ki
pokažejo tujcu, da je to ‘slovenska zemlja’, da se popiše krasota naših planin, divnih
razgledov, očarujočih kotlin, divnoromantičnih prepadov, zajed in sedel; da se
naslikajo bajkovite podzemeljske jame ter neizmerne ledenice, ki segajo blizu do
pekla.«1

1 Planinski vestnik X, Ljubljana 1904, str. 54–57.
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Na prvi seji so izvolili odbor podružnice, ki so ga sestavljali predsednik

šturski župan Avgust Schlegel, podpredsednik nadučitelj Edmund Čibej in
dva člana, od katerih je eden prevzel denarne posle. Ustanovitelji nove
podružnice so bili pomembni ljudje ajdovskega javnega življenja in jih velja
še posebej izpostaviti. Predsednik Avgust Schlegel je bil slikar, ki se je po
končanih študijih v Benetkah, Firencah in Rimu vrnil v Ajdovščino, kjer je
prevzel očetovo gospodarstvo. Kot slikar je znan predvsem po cerkvenih
delih, slikal pa je tudi portrete. Nadučitelj Edmund Čibej je bil velik ljubitelj
narave, zelo dobro je poznal področje Trnovskega gozda in bil zato ime-
novan v komisijo, ki je preučevala zemljo, vodo, kamnine, floro in favno
Trnovske planote. Bil je med prvimi uporabniki smuči v zgornjevipavskem
prostoru, naročil jih je namreč iz Osla in jih najprej uporabljal za hojo po
snegu in nato za rekreacijo. Tretji najpomembnejši član je bil Rudolf Braj-
nik, ki je skoraj vse svoje življenje posvetil razvoju ajdovskega planinstva.
Opravljal je delo odbornika, blagajnika in markacista.2

Postavljanje prvih poti in začetki izletništva

Ena glavnih dejavnosti podružnice je bilo postavljanje poti, ki so se ga
lotili v letu 1904. Ker je bila velika večina članov iz ajdovskega prostora, so
bile tudi poti  bolj povezane z Ajdovščino. Označili so poti: iz Šturij na Dol
– Otlico (to pot je označilo že prej Slovensko planinsko društvo, vendar je
bilo potrebno ponovno markirati pot in obnoviti tablo ter napis), iz Ajdov-
ščine čez Dol do Predmeje, iz Ajdovščine na Kucelj in iz Šturij na Javornik.
Zagon, ki ga je povzročil nastanek podružnice, je bil močan – markirali bi
tudi Golake in Čaven, vendar pa so bili najvišji vrhovi okrog Ajdovščine v
obsegu erarja Trnovskega gozda in je bilo za markiranje potrebno dobiti
posebno dovoljenje. Tako so z markiranjem po Trnovskem gozdu nadalje-
vali šele v letu 1905. Podružnica je kmalu štela že 37 članov in članic. V
Planinskem vestniku so tedaj napisali: »Četudi Vipavec kot pravi dolinec
obožuje rajši svoje sadne vrtove in vinske gorice ter je manj dovzeten za planinstvo
nego drugi njegovi sodeželjani, vendar je pristopilo v okrilje nove podružnice toliko
članov, da smo, izpodbujeni po mnogih bodrilnih pismih, pričeli z delom, in uver-
jeni smo, da je obstoj podružnice zagotovljen tudi za bodoča leta.«

Podružnica je kmalu priredila nekaj izletov. Prvi izlet je bil na binkoštni
ponedeljek k Sv. Hieronimu na Nanos, kjer so se planinci sešli s planinci
tržaške podružnice. Ob tem dogodku so se dogovorili, da poti iz Vipave in
Podnanosa na Nanos markirajo člani ajdovsko–vipavske podružnice, med-
tem ko pot z Razdrtega uredijo člani tržaške podružnice. Drugi izlet na

2 Pavle Bogataj: Iz močnih korenin je zraslo stoletno drevo, tipkopis, 2003.
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Čaven in Kucelj je bil 9. oziroma 10. julija 1904. Na ta izlet so povabili tudi
člane idrijske in tržaške podružnice. Idrijski planinci so imeli istega dne tudi
izlet na Javornik, tako da se niso mogli udeležiti, prišlo pa je 29 tržaških
planincev. Na Orlovici so zakurili kres in skupaj z domačimi so našteli 70
planincev. Trikrat so se podali tudi k Sv. Pavlu nad Planino, vračali pa so se
čez Goče in Vipavo. Poleg izletov in markiranja so planinci poskrbeli tudi
za zabavo članov, kajti plesi so bili poleg prostovoljnih prispevkov edini vir
dohodkov. Prvo veselico so pripravili na silvestrov večer s petjem, dramsko
predstavo in plesom.3

Podružnica se je vse bolj širila. V letu 1906 so končali markiranje Nanosa,
obnovili so markacije iz Vipave in Podnanosa do Sv. Hieronima in iz Pod-
kraja na Nanos. Na novo so markirali poti po Trnovskem gozdu in na
Trstelj. Vse poti so opremili z napisi, na Predmeji ob vhodu v Trnovski gozd
pa so postavili veliko tablo z napisi in znamenji vseh poti ter z orientacijsko
skico. Poleg svojih izletov je društvo pomagalo tudi pri izletih tržaške
podružnice na Čaven, Golake in Zeleni rob. Podali so se tudi v Julijce.

Razmah zgodnjega planinstva

Ob vse večjem obisku planincev na Dolu, ki je po otvoritvi nove želez-
niške povezave s Trstom privabil val tržaških planincev, se je porodila ideja,
da bi na Dolu zgradili planinsko kočo. Ker bi gradnja predstavljala prevelik
finančni zalogaj za tako majhno podružnico, so ustanovili poseben odsek,
ki bi podrobno načrtoval gradnjo. Poskrbeli so tudi za izobraževanje svojih
članov, v zimskem času so tako pripravili predavanja.4

Pri delovanju ajdovsko–vipavske podružnice je bilo tako kot pri ostalih
slovenskih planinskih podružnicah v ospredju vprašanje slovenstva in slo-
venskih oznak. Na tem mestu bi omenila, da so imele slovenske gore v
devetnajstem stoletju nemški videz, napisi so bili v nemščini, imena koč
nemška in sploh pobuda za nastajanje koč in poti v rokah nemških ljubi-
teljev gora. S takšnim stanjem ni bilo zadovoljno veliko število zavednih
Slovencev, ki so obiskovali v gore. Ravno zato je potrebno razumeti željo in
močan interes planincev iz Zgornje Vipavske doline, da so poti označene s
slovenskimi znamenji in da je koča v slovenskih rokah.

Iz leta v leto se je dejavnost planincev večala, kljub temu pa sta marki-
ranje poti in vzpenjanje na okoliške hribe predstavljala najpomembnejše
dogajanje v podružnici. Leta 1907 so člani društva raziskovali dve podzemni

3 PV, XI, št. 2, 1905, str. 31–32.
4 PV, XII, št. 2, 1906, str. 33–34.



– 14 –
ţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţ

ţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţ
jami v Brjah, vendar so ugotovili, da nista zanimivi. Edmund Čibej je imel
dve predavanji v Šaplovem hotelu in obe sta pritegnili večje število poslu-
šalcev. V prvem predavanju je opisal Trnovski gozd in njegove najvišje
vrhove, v drugem pa šege in navade ljudstva na Trnovski planoti.5

Člani odbora podružnice so se sestajali v glavnem v hotelu Šapla v Šturjah,
kjer so imeli tudi občni zbor, v letu 1907 so imeli dva, in dve seji odbora.
Podružnica je zaradi svojih skromnih finančnih sredstev in za zabavo članov
skoraj vsako leto priredila ples, ki je bil zelo obiskan in s katerim so prišli do
tako potrebnih prihodkov, ki so omogočali delovanje društva. Ko je soška
podružnica priredila ples v Gorici, so v zgornjevipavski podružnici izdelali
kočico, v kateri so prodajali vipavsko vino, dobiček pa so podarili za gradnjo
Gregorčičeve koče.6 Po treh letih delovanja je bilo potrebno izvoliti nov
odbor, in tako so leta 1907 soglasno izvolili odbor, ki je bil sestavljen iz
članov prejšnjega odbora. Ta je pripravil načrt za bodoče delovanje podruž-
nice, v njem je bila predvidena tudi gradnja koče na Nanosu in odprt pose-
ben račun. Število članov podružnice se je vztrajno večalo, tako je bilo v letu
1905 44 članov, v letu 1906 pa se je to že povzpelo na 61.7

Člani podružnice so nadaljevali z markiranjem poti, uredili so tudi
položno stezo do izvira Hublja in načrt za majhen balkon, s katerega bi bilo
mogoče opazovati slap vode v vsakem vremenu.8 Veliko truda in prosto-
voljnega dela je bilo vloženega v planinsko razgledišče na Zelenem robu, za
katerega je potrebno železo prispeval član podružnice. Predsednik podruž-
nice Franc Vidmar je Andreju Polancu z Otlice priskrbel dovoljenje za
krčmarsko obrt s prenočišči za tujce.9 28. maja 1911 je bila otvoritev razgled-
nega balkona pri izviru Hublja in ob tej priliki so priredili gozdno veselico,
ki pa zaradi dežja ni privabila toliko ljudi kot so predvidevali.10

Skromne finančne razmere in veliko požrtvovalnost članov so še posebej
prizadeli razni primeri vandalizma, ko so neznani divjaki uničevali pot in
razgledni prostor pri izviru Hublja. Odbor je bil tako prisiljen v popravila,
skromno premoženje podružnice pa je bilo zato vedno v težavah.11

5 PV, XIII, št. 5, 1907, str. 75–76.
6 PV, XVI, 1910, str. 112.
7 PV, XIII, št. 5, 1907, str. 75–76.
8 PV, XIV, št. 6–7, 1908, str. 106.
9 PV, XVI, 1910, str. 112.
10 PV, XVIII, 1912, str. 54.
11 PV, XIX, 1913, str. 79.
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Nastanek samostojne vipavske podružnice

V letu 1911 se je med člani pojavila želja, da bi se povečalo število članov
iz Vipave. Glede na krajevne razmere so predlagali, da bi osnovali poseben
odsek podružnice za Vipavo, če bi zbrali dovolj članov. Tako so posamezne
ljudi v Vipavi obiskali ter jih povabili v društvo.12 6. februarja 1913 so se na
občnem zboru dogovorili, da Vipavci ustanovijo svojo podružnico.

Prvi načelnik je postal graščak iz Lož Karel Mayer, tajniške posle je oprav-
ljal Ivan Mercina, blagajniške pa Rado Grum. Društvo se je v celoti posvetilo
problematiki gradnje koče na Nanosu, za katero je še v okviru ajdovsko–
vipavske podružnice leta 1907 nastal sklad za zbiranje denarja in gradbenega
materiala. Z osamosvojitvijo Vipavcev je denar, ki se je nabral za kočo,
pripadel vipavski podružnici in s pomočjo postojnskih planincev, ki so bili
z Vipavci močno povezani, se je nabralo toliko denarja, da je zadostovalo za
začetek gradnje.

Vodstvo vipavske podružnice je še pred prvo svetovno vojno na vrhu
Nanosa kupilo precejšnjo parcelo, kjer so imeli namen začeti zidati.13 Kočo
na Nanosu so videli ne le kot planinsko postojanko, temveč tudi kot po-
membno stičišče tako v narodnostnem kot turističnem smislu. S postavit-
vijo slovenske postojanke na Nanos so hoteli preprečiti, da bi tuja planinska
društva razširila svoje delovanje tudi na to pogorje, zidala koče in bila tako
v stalnem stiku z domačim prebivalstvom. Za nanoško kočo so predvidevali,
da bo izredno gostoljubna, na razpolago bi bila vsem obiskovalcem ne glede
na narodnost: »Gospodarji v hiši, ki bo obljudila Nanos, naš ponos, moramo biti
mi; kajti slovenski oratar je zemlje gospodar, na kateri se dviga Nanos. Pokažimo
tedaj več podvzetnosti in požrtvovalnega rodoljubja! Premagati bo treba še razne
ovire, zato podružnica ne sme prenehati v svojem živahnem delovanju, nego mora
stremiti za tem, da se ta koča čimpreje dogradi. Le vztrajno naprej, da dokažemo
tudi mi trditev o aktivnem delu naše podružnice.«

Tako kot pred tem ajdovsko–vipavska podružnica je imela tudi vipavska
finančne težave, še posebej zaradi odločitve o gradnji koče. Z namenom, da
bi izboljšali stanje v prazni blagajni, so se odločili za prirejanje veselic in
podružnični nabiralnik. Prvi koncert so priredili 28. septembra 1912 v hotelu
Adria v Vipavi. Sledili sta mu dve veselici s plesom januarja in februarja 1913,
ki sta prinesli podružnici tudi nekaj dobička. Sredi leta 1913 je podružnica
načrtovala večjo veselico na Razdrtem s sodelovanjem Postojnčanov in

12 PV, XVIII, 1912, str. 55.
13 Ciril Zupanc: O planinstvu Slovenskega primorja. V: PV LXXVI, št. 12, str. 578.
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Senožečanov. V ta namen so na Razdrtem sklicali sestanek, vendar so zaradi
premajhnega zanimanja idejo o veselici opustili. V prvem letu delovanja
podružnica ni izvajala izletov, v bližnje gore so se podajali le posamezni
člani. Posvetili pa so precej časa markiranju poti, in sicer: Lipe–Orlovše–
Farmance–Podkraj; Jež (gostilna)–Farmance; Podkraj–Farmance–Abram–
Strgar–Sv. Hieronim.14

Planince v gorah zamenja grmenje topov

Kmalu po nastanku vipavske podružnice se je začela prva svetovna vojna,
namesto planincev z nahrbtniki in veseljem so gore preplavili vojaki z
orožjem in strahom, da gredo smrti naproti. Vipavski planinci so se zadnjič
zbrali 5. marca 1914 pod vodstvom načelnika posestnika Žvanuta z Lozic, ki
je prevzel delo od graščaka Mayerja.15 Po končani vojni je Primorska prišla
pod Kraljevino Italijo, in s prihodom fašizma na oblast je bilo planinstvo
onemogočeno. Z letom 1926 so bila vsa društva prepovedana. Prepovedi pa
niso omajale zvestih planincev, ki so se še vedno v manjših ali večjih sku-
pinah odpravljali na pohode po primorskih hribih. Planinci so se zbirali na
raznih ljudskih shodih, romanjih, eden izmed njih je bil tudi ob binkoštih
in na dan sv. Cirila in Metoda pri cerkvi sv. Hieronima. Tu so se zbirali
planinci z vse Primorske, vendar pa je bilo zaradi velikega števila tudi to
onemogočeno.16

Kljub prepovedi se je okrog leta 1925 izoblikovala skupina mladih pla-
nincev in planink, ki so se zbirali okrog odvetnika dr. Milča Petriča. V letih
od 1926 do 1930 so v počitniških mesecih zahajali na Nanos, Kras, v Trnovski
gozd, vse dokler se režim ni tako zaostril, da to ni bilo več mogoče. Skupino
so sestavljali že omenjeni odvetnik Petrič, njegova žena Roza, učitelj Boris
Možina in njegova sestra, učiteljica Mara Samsa, Ernest Rodman in njegova
sestra Stana, Marija Košuta – Kršmanc in Fanči Lekan.17

Več poskusov obnovitve planinskega društva

Spomladi 1946 je bilo planinsko delovanje v Vipavi, tokrat že v obliki
društva, obnovljeno. Za predsednika so izvolili dr. Karla Ambrožiča, drugi
člani upravnega odbora pa so bili: Ciril in Jože Božič, Ciril Skapin, Franc
Bavčar, Ivan Bajc, Nada Mesesnel in Anton Štanc. Žal pa je planinski tabor
9. in 10. junija za Javorco v Konjski Loki na Nanosu istega leta povzročil

14 PV, XX, 1914, str. 161.
15 PV, XXXIX, 1933, str. 323.
16 PV, LII, 1946, str. 213.
17 Ciril Zupanc: O planinstvu Slovenskega primorja. V: PV LXXVI, št. 12, 1969, str. 579.
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Na Gradiški Turi

Po čistilni akciji na Nanosu (1945)
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razpad društva, ki je začelo hirati in z delovanjem prekinilo. Dvodnevni
tabor je bil pravzaprav srečanje primorskih planincev. Prvi dan so zvečer na
Pleši, pri Sv. Hieronimu, pri Ježevih ter še ponekod zagoreli kresovi, ki so jih
prižgali partizani in planinci. Drugo jutro se je na Nanos povzpelo še večje
število ljudi. Pod šotori so prodajali vino, prigrizek in kolače. Sledila je
proslava, na kateri so pevski zbori zapeli Pesem o svobodi. Spregovorili so
zastopniki planinskih društev iz Vipave in Trsta ter zastopniki oblastnih
organov. Nato so razvili prapor vipavskega planinskega društva, ki ga je
njegov predsednik izročil zastavonoši. Sledila je maša, po maši pa je Slo-
vensko narodno gledališče za Trst in Slovensko Primorje uprizorilo igro
Raztrganci.18

Ob prisotnosti predstavnika Planinske zveze Slovenije in predsednika
Planinskega društva Ajdovščina Rudolfa Brajnika so 7. avgusta 1953 posku-
šali znova oživiti planinsko dejavnost na občnem zboru. Vse, kar ni bilo
narejeno v času po letu 1946, so hoteli nadoknaditi. Zapuščen vojaški objekt,
ki je še imel dokaj močne zidove, so želeli prenoviti v planinsko postojanko.
Na zboru je bilo prisotno tudi večje število oficirjev ljudske vojske, ki so
obljubili pomoč pri planinskem delu. Izvolili so tudi 11–članski odbor, pred-
sednik je postal Janko Miklavčič, podpredsednik Milan Šepetavec in tajnik
Bojan Križaj.19

Naslednji občni zbor je imelo društvo šele leta 1955, kljub temu da je
število članov poraslo na 88 in je bila od tega večina mladincev in pionirjev.
Do zastoja društva je prišlo, ker je z izgubo podpredsednika, tajnika, propa-
gandista in enega člana nadzornega odbora zaradi službene premestitve
nastala vrzel, ki jo je bilo težko premostiti. Vendar pa so ostali člani prevzeli
njihove dejavnosti in sčasoma je bilo društvo ponovno dejavno. Brez vsakr-
šnih finančnih sredstev jim je že 24. januarja 1954 uspelo odpreti zavetišče
pri Blažonu na Nanosu, in z dobičkom prvega leta so priskrbeli inventar in
razglednice. Markacijski odsek, v katerem so bili Dora Božič, Milan Poniž,
Ivan Rodman in drugi, je markiral Štancovo stezo – pot iz Vipave čez Sleme
do zavetišča pri Blažonu – na odcepih te steze pa so namestili smerokaze. V
Vipavi so postavili orientacijsko tablo.

Člani so si v prihodnosti želeli čim več izletov predvsem po domačih
hribih, oglede planinskih filmov in tečaj prve pomoči, ki bi ga izvedlo osebje
vipavske bolnišnice.20 V letu 1955 se je pet članov društva odpravilo na
tridnevni izlet v Julijce, ki ga je vodil Vinko Ferjančič. Vipavski planinci so

18 Na Nanosu smo bili, 12. 6. 1946, Primorski dnevnik.
19 PV, LIX, 1953, str. 672.
20 PV, LXI, 1955, str. 429–30.
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Planinski tabor v Konjski Loki leta 1946

Planinski tabor v Konjski Loki leta 1946 (izdelava vencev)
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se odpeljali najprej z vlakom do Mojstrane, naprej peš do Vrat, od tu pa so
se povzpeli po Tominškovi poti na Triglav. Zaradi slabega vremena vrha niso
dosegli, vrniti so se morali na Kredarico, nadaljevati pot do Sedmerih jezer
in potem v dolino. Žal pa je v tem letu upadlo število mladincev, saj ni bilo
na tem področju nobenega napredka in je društvo za nekaj časa zopet
zastalo.21 Planinski izleti so ostajali v zasebni iniciativi: Vinko Ferjančič je
nadaljeval z vodenjem planincev v gore, leta 1956 je popeljal manjšo skupino
v Kamniške Alpe, naslednje leto pa so se ponovno povzpeli na Triglav. Ves
čas je delovalo le planinsko zavetišče pri Blažonovih, ki se je leta 1959 s
poroko Marte Blažonove preselilo k Abramovim.

Na občnem zboru 1961 je bilo izvoljeno novo vodstvo, predsednik je
postal Karel Ambrožič, tajnik Danijel Nardin, gospodar Stanko Poniž (po
njegovi smrti leta 1961 je delo gospodarja prevzel Ciril Skapin), blagajničarka
Anuša Ferjančič, za propagando je skrbela Nada Kostanjevic, markiranje
poti je vodil Vinko Ferjančič in za mladinski odsek sta bili zadolženi Vera
Malenšek in Alenka Nardin. Vera Malenšek oziroma Poniž je na osnovni
šoli vodila planinski krožek, pri katerem so se otroci seznanili z osnovami
planinstva. Otroke so peljali tudi na nekaj izletov predvsem na Nanos,
izvedli pa so tudi nekaj izletov v Julijske Alpe, v Vrata in k Triglavskim
jezerom. Društvo se je v tem času ukvarjalo v glavnem z markiranjem poti
in poslovanjem koče na Nanosu. Od občnega zbora pa vse do leta 1963
društvo ni bilo aktivno – s svetlimi izjemami gospodarja zavetišča Stanka
Poniža oziroma Cirila Skapina ter tajnika Vinka Ferjančiča, ki je opravljal
tudi delo predsednika in markiral poti. Ostale funkcije pa sploh niso bile
razdeljene, ker odborniki niso imeli volje.

Na seji 24. julija 1963 so izvoljeni člani upravnega odbora razdelili funkcije.
Predsednik je postal Marjan Rodman, tajnik Vinko Ferjančič in blagajni-
čarka Anica Kobal. Po letu 1963, ko je bil zadnji občni zbor, je društvo skoraj
prenehalo z delom. Precej članov društva se je pridružilo planinskemu
društvu v Ajdovščini. Od 54 članov leta 1963 jih je v Vipavi ostalo le še 36.
V letih 1964, 1965 in 1966 članarina niti ni bila pobrana. Izgubila se je tudi
povezava s šolskim planinskim krožkom. Kljub temu je bilo nekaj članov
aktivnih: Ciril Skapin je vztrajno skrbel za postojanko na Nanosu, Ciril
Božič pa je markiral poti.

21 PV, LXII, 1956, str. 598.
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Na izletu avgusta 1971

Vipavski planinci na Čavnu 1960
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Preporod vipavskega planinstva

Člani planinskega društva Vipava so se zopet zbrali na občnem zboru 15.
marca 1967, ko se jih je od povabljenih 60 zbora udeležilo 12. Glede ideje,
da bi bilo vipavsko društvo potrebno ukiniti, so se dogovorili, da to ne bi bilo
prav zaradi redkih odbornikov, ki so kljub večletnemu mrtvilu vztrajali.22

Še posebej so obuditev planinskega društva spodbujali na PZS, posredovala
sta Tine Orel, urednik Planinskega vestnika, in dr. Miha Potočnik, dolgo-
letni predsednik PZS. Marjan Rodman je večkrat poskušal privabiti nove
člane in razpisati predsedniško mesto, vendar se dolgo časa ni nihče javil.
Končno mu je uspelo prepričati Otmarja Črnilogarja, duhovnika v Podragi
in profesorja na Srednji verski šoli v Vipavi, ki je v nedejavno društvo
prinesel nov zagon in ideje. Blagajniške posle je vodila Anica Kobal, tajniške
pa Nada Kostanjevic.

Že naslednje leto je bila slika društva popolnoma drugačna. Na občnem
zboru 5. februarja 1968 je bilo zbrano veliko število planincev. Društvo je
raslo – ob koncu leta 1968 je štelo 281 članov – in kar je še posebej pomem-
bno, glavnino članov je predstavljala mladina. Društvo je na vseh področjih
doživljalo preporod. Potrebno je bilo poskrbeti za ureditev društvenih
prostorov, ki so si jih delili z lovsko družino Nanos v Hribovi hiši v današnji
ulici Vojana Reharja, in tako so spomladi 1968 v lovsko–planinskem domu
pripravili razstavo planinske fotografije, katere avtor je bil Stane Kvaternik.
Razstava je doživela velik odziv, saj jo je obiskalo okrog 500 ljudi. Društvo
je ves čas imelo blagajnika Cirila Skapina, ki je vodil finančni obračun
zavetišča pri Abramovih, leta 1968 pa je PZS izdala priporočila, po katerih
naj bi se vodile blagajniške knjige. Takrat je poleg Skapina blagajničarka
postala tudi Marica Blagojne.

V letu 1968 se je 400 planincev odpravilo na razne izlete, od enodnevnih
pa vse do petdnevnih (Planica, Čaven, Snežnik, Krn, Jalovec), ki so se jih
udeležili vsi od malčkov do upokojencev. Društvo je kupilo diaprojektor, s
pomočjo katerega so v zimskem času v kinodvorani izpeljali po dve preda-
vanji na mesec.23 Poleg Otmarja Črnilogarja, ki je predaval o svojih podvigih
v gorah, so povabili tudi goste Šimeta Letinića, Toneta Sazonova in druge.
Zaradi velikega obiska sta bili večkrat dve predavanji: popoldne za osnovno-
šolce, zvečer pa za starejše. V letu 1968 so pripravili planinsko parado na dan
mladosti.24 Črnilogar je dajal veliko poudarka tudi izobraževanju planincev,

22 PV, LXXIII, št. 9, 1967, str. 432.
23 PV, LXXIV, št. 4, 1968, str. 181.
24 PV, LXXV, št. 5, 1969, str. 229.
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v letu 1968 sta se Boža Furlan in Sonja Fabčič tako udeležili seminarja za
varstvo narave v Kamniški Bistrici. Na osnovni šoli je od 1966 do 1969 Boža
Furlan vodila planinski krožek, pri katerem se je zaradi vse večjega uniče-
vanja nanoške flore porodila ideja, da bi bilo potrebno ustanoviti gorsko
stražo. Organizirali so seminar za varstvo narave, ki se je marca 1969 končal
z izpitom, ki so ga opravili Marko Fajdiga, Jože Jež, Branko Puc in še drugi.

Leta 1968 je društvo praznovalo 75–obletnico SPD in je ob tej priliki
pripravilo proslavo, na kateri so na veliko veselje udeležencev nastopili vsi
pomembnejši člani vipavskega javnega življenja: vrtec, osnovnošolci, Srednja
verska šola s svojim fantovskim zborom in vipavski mladinci. 8. in 9. junija
sta v počastitev dvajsete obletnice smrti narodnega heroja Janka Premrla –
Vojka potekala planinski tabor na Nanosu in petinsedemdeseta obletnica
SPD, ki so ju priredili skupaj s PD Ajdovščina in Postojna, a zaradi dežja
nista dosegla večjega odziva.

 Za društvo, ki je imelo skromne finančne vire, je bilo velikega pomena
zavetišče na Nanosu, ki je bilo še vedno pri Abramovih. Društvo je z družino
Abram sklenilo dogovor, po katerem je družina Abram oddajala svojo
dnevno sobo za jedilnico, skedenj s senom za prenočevanje, postregli pa so
s čajem in mlekom, hladnimi jedili ter pijačami. Inventar jedilnice in odeje

Planinski izlet avgusta 1971
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so bili last planinskega društva, ki je zanje tudi skrbelo. Za nabavo blaga,
opreme in za je prav tako skrbelo planinsko društvo s pomočjo svojega
gospodarja Cirila Skapina. Družina Abram je za svoje delo prejemala delež
od prodanih živil in pijače.

Društvo je nadaljevalo z delom in vanj so se vpisovali člani iz Vipave, s
Slapa, iz Lož, Orehovice, Podnanosa, Podrage, Manč in Budanj. Velik porast
članstva v društvu, širjenje njegovih dejavnosti in uveljavitev planinskega
društva v vipavskem prostoru so bili vsekakor zasluga Otmarja Črnilogarja.
Pod njegovim vodstvom so se vipavski planinci prvič povzpeli v tuje gore.
V manjših skupinah so se za več dni podali v Italijo v Dolomite, kjer so se
povzpeli na Marmolado, še pred tem pa so prečili Kamniško–Savinjske Alpe.
Avgusta 1973 je prišel za marsikaterega planinca težko pričakovani vzpon na
Glossglockner (3797 m).

Postavitev poti na Gradiško Turo

Posebno poglavje v zgodovini društva predstavlja nova plezalna pot na
Gradiško Turo. Pobudo za postavitev plezalne poti je dal takratni pred-
sednik Otmar Črnilogar, ki je bil tudi edini planinec v vipavskem društvu
z alpinističnim znanjem. Ostali planinci so bili ob ideji o postavitvi navdu-
šeni in so pomanjkanje znanja nadomestili z obilo volje, delavnosti in
zagnanosti. Otmar Črnilogar in Tone Sazonov sta nekajkrat preplezala stene
nad Gradiščem in določila smer. Prvi poskus so opravili kar mladi navdušenci
sami z vrvmi, kmalu pa se jim je pridružil še Črnilogar, ki je že prvi dan,
navezan s kobro, začel vrtati luknje za kline. Bil je najmočnejši in najbolj
vzdržljiv, veliko pa so mu pomagale tudi njegove plezalne izkušnje. Pri izde-
lavi plezalne poti so pomagali Tomaž Hrovatin, Jože Marc, Peter Perhavec,
Ivan in Marjan Rodman, Ciril Skapin, Srečko Vidrih in še mnogi drugi.

Peš pot, ki pelje od plezalne poti na Turo, so skoraj v celoti nadelali dijaki
Srednje verske šole iz Vipave. Vrtanje lukenj je trajalo več mesecev, nato so
luknje s klini zalili s cementom ter nazadnje napeljali vrv. Pri delu se je
pojavilo več težav, primanjkovalo je orodja, zato so pri nabavi materiala
morali biti kar iznajdljivi. Vrv (jeklenico) je Črnilogar kupil v jeseniški
železarni. Kline sta zastonj naredila kovač Janez Kariž in Srečko Vidrih.
Kunde, gostilničar v Podkraju, zadolžen za kobro pri Gozdnem gospo-
darstvu Ajdovščina, je posodil kobro – to je posodila tudi vojska, ki je sicer
pomagala tudi pri merjenju. Nadelava poti je zahtevala več kot 1200 ur dela,
navrtanih je bilo 77 lukenj in zabetoniranih prav toliko klinov. V te kline je
bilo napetih 170 metrov pocinkane jeklene vrvi. Cela pot do vrha Ture je
trajala tri četrt ure. Na vrhu so postavili skrinjico z vpisno knjigo in žigom.
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Odprtje razglednega mostu 1971

Ob odprtju Furlanove poti na Turo junija 1969
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 Črnilogar je o svojem delu v Turi povedal nekaj svojih dogodivščin: »Bil

je tudi trenutek, ko sem začutil, da lahko odletim. V strmini grebena sem
vrtal luknjo: z desno nogo sem podpiral sveder, sam sem bil privezan na eno
vrv, kobra na drugo, pod mano pa 80 m. V hipu mi je poleg prahu v nos
zasmrdelo tudi malo drugače. Zavedel sem se, da z izpušno cevjo žagam
svojo vrv. Takrat sem si rekel: ‘Zagrabi se za sveder.’ In je uspelo. Vrvi je
ostalo še dva milimetra, ostalo je izpušna cev stopila. V vsem svojem pla-
ninstvu nisem bil v taki nevarnosti kakor na Turi.«

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

Plezalna pot je bila 15. junija 1969 izročena v uporabo planincem. Poime-
novali so jo po Fricu Furlanu, velikem ljubitelju gora, ki se je 11. februarja
1952 ponesrečil v stenah Gradiške Ture. Na otvoritvi se je zbralo veliko ljudi,
nastopil je podraški pevski zbor, predstavnik PZS pa je Otmarju Črnilogarju
za zasluge izročila srebrni znak PZS. Slavnostni govornik je bil predsednik
PZS dr. Miha Potočnik. Poleg kulturnega programa so plezalci demon-
strirali plezanje, in Otmar Črnilogar je ob tej priliki povedal: »Vipava, sredi
vinogradov, sredi češenj in marelic tičiš, potisnjena na rob tvoje doline pod Nanos,
ki ga poznaš v vsej njegovi zahrbtnosti njegovih vrhov in dolin, z vsemi njihovimi
znanimi in neznanimi  brezni, poznaš njegov les, njegove srne in gamse, njegove
medvede, poznaš njegovo mrzlo vodo. Toda prelest njegovih sten je ostala deviška,
veselje tega in onega lovca, sicer pa čarobni, a nedostopni zaslon Vipavske doline.
Toda tvoje planinsko društvo je nabiralo sile, nabreknilo je kakor popje na pomlad-
nih češnjah in vzcvetelo. Tvoje PD se je vključilo v tvoje javno življenje, širokih
ramen in čvrstih mišic, tako da mu ni treba sramežljivo gledati v tla, ampak po
svoji dejavnosti prispeva, dosega, da tvoji ljudje, Vipava, niso le proizvodna sila,
ampak ljudje. Planinsko društvo poleg drugih dejavnikov skuša pokazati, da tvoja
vrednost, Vipavec, ni le suma plač, ampak v tem, da si človek, da se tvoja dejavnost
ne sme prenehati pri zadnji plačani sekundi, da še vedno velja: Ne le, kar mora,
kar more, to mož je storiti dolžan.«25

Ko je bila plezalna smer v Turi končana, je Črnilogar predlagal izgradnjo
panoramskega odra, kajti zavedal se je, da organizacija brez dejavnosti ne
obstaja več. Mesto, kjer so se odločili postaviti oder, je bilo Črnilogarju še
posebej ljubo: »Ko planinec do sem prisopiha, se bo tu oddahnil in v miru raz-
gledal po Vipavski dolini.« Tako se je začela akcija. Vsi planinci so bili na

25 PV, LXXV, št. 12. 1969, str. 583–584.
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vrveh, vsa konstrukcija tudi. Temelje so betonirali, grmovje posekali, pustili
pa so hrast. Železno konstrukcijo je napravil Janez Žorž iz Podrage. Most je
bil zgrajen maja 1971, ko je bila tudi otvoritev, na kateri se je ponovno zbralo
precejšnje število ljudi.

Most so poimenovali tudi Gnezdo. Ko so si Otmar Črnilogar, Tončka
Polak in Ivan Rodman ogledovali, kje bi postavili panoramski oder, je
Tončka Polak zagledala ptičje gnezdo na drevesu in je vzkliknila: »Glej,
gnezdo!« To ime se je potem prijelo in kar nekaj let so panoramski oder
imenovali Gnezdo.

Spominski plošči pod Gradiško Turo
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Prvi alpinistični tabori

Teden po otvoritvi plezalne poti (23. 6. 1969) je društvo pod Turo orga-
niziralo alpinistični tečaj, ki se ga je udeležilo 16 mladih planincev, med
njimi tudi dekleta. Teorijo in praktične vaje so vodili štirje alpinisti iz
društva Ljubljana Matica, Tone Sazonov, Ivo in Franc Šušteršič, Boris Krivic,
in dr. Jože Andlovic. Pod  Turo se je zvrstilo več alpinističnih taborov v času
prvomajskih praznikov, prvi leta 1973. Na te tabore so prihajali plezalci iz
Ajdovščine, Nove Gorice, Postojne in Sežane, udeležba pa se je vsako leto
gibala od 10 do 30 udeležencev. Tura je privabila veliko plezalcev, tudi
Tržačanov, za katere je bila ta plezalna pot zelo blizu in dokaj zahtevna.

Ivan Rodman se spominja težav z nabavljanjem opreme: »Spomnim se,
kako smo takrat nabavili prvo plezalno vrv za planince. Otmar je rekel, da
bi jo lahko kupili v Gorici. Jaz sem priskrbel lire in skupaj z Otmarjem sva
jo šla kupit. Otmar je v trgovini celo vrv skrbno pregledal, da ne bi bila
poškodovana, nisva je pa izmerila. Nato sva jo plačala in skrila v avto. Na
meji sva se zlagala, da nimava nič posebnega. Ko pa jo je Sazonov še enkrat
pregledal in jo odrezal na poškodovanem mestu, je zaslutil, da vrv ni dolga
celih 80 m, kot je trdil trgovec. Izmeril jo je in ugotovil, da je dolga le 65 m.

Udeleženci prvega alpinističnega tabora  (junij 1969)
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Razmah planinskih dejavnosti

Kmalu je prišlo do zamenjave na predsedniškem mestu, vendar je Otmar
Črnilogar ostal pomemben člen v planinskem društvu. Še vedno je vodil
izlete, svetoval mlajšim rodovom in bil gonilna sila društva. Vodstvo vipav-
skega planinskega društva je konec leta 1970 za Črnilogarjem prevzela
Tončka Polak, ki je predvsem spodbudila sodelovanje z Centrom za uspo-
sabljanje invalidnih otrok. Izletov planinskega društva so se pod njenim
vodstvom udeleževali tudi gojenci Centra, ki so se tako povzpeli na Snježnik,
Vojkovo kočo in druge vrhove. Poleg udeležbe na društvenih izletih so imeli
gojenci Centra tudi svoje izlete. Zaradi obveznosti je morala Tončka Polak
z delom v društvu prekiniti, in nadomestil jo je Drago Lukin, ki je do tedaj
vodil mladinski odsek. Tajnica in blagajnik pa sta bila še naprej Nada Kosta-
njevic in Jožko Premrl.

Kmalu po alpinističnem tečaju 1969 je alpinistično dejavnost v društvu
prevzel Srečko Vidrih. V tistih časih se je v delovanje društva aktivno vključil
tudi Jurij Nabergoj, sedanji predsednik. Po opravljenem letnem vodniškem
tečaju leta 1971 je Nabergoj leta 1972 opravil tudi zimski  vodniški tečaj, leta
1977 pa je kot prvi v vipavskem planinskem društvu opravil alpinistični izpit.
V okviru alpinistične dejavnosti so se odvijala različna izobraževanja, vzponi,
plezalni vikendi pod Gradiško Turo, večdnevni plezalni tabori v tujini in
podobno.

Kljub zamenjavi vodstva se je dejavnost društva ohranila in z leti še
razširila. Izlete v sredogorje, ki so bili namenjeni tako otrokom kot starejšim,
je vodila zlasti Nada Kostanjevic. Ogledali so si Predjamski grad, Vršič, Učko,
hrvaško Sljeme, Plitvička jezera, Cres, Logarsko dolino in druge planinske
in izletniške točke. Izlete so poleg nje vodili tudi Otmar Črnilogar, Jurij
Nabergoj in Miro Perhavec. Izleti so bili vedno dobro obiskani, nekatere so
zaradi velikega zanimanja morali celo ponoviti.

Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka je moral leta 1974 Drago Lukin
prekiniti z delom predsednika, tako da je na njegovo mesto prišel Miro
Perhavec. V tem času se je povečalo število izletov z avtobusi – vsaj deset na
leto. Posebno obiskani so bili izleti v Planico, kamor so popeljali tudi do tri
avtobuse planincev (138 planincev). Vsako leto se je veliko število planincev
odpravilo na izlete v sredogorje, pa tudi v visokogorje in v tujino. Slednji so
bili manj številčnejši, saj so zahtevali posebno opremo in fizično priprav-
ljenost.



– 30 –
ţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţ

ţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţ
Planinci so imeli težave s planinsko opremo, ki je bila draga in si je niso

mogli privoščiti, zato so se v drugi polovici sedemdesetih let odločili sode-
lovati na Vipavski trgatvi, kjer so s pobiranjem vstopnine zaslužili dovolj, da
so kupili nekaj tehnične in zimske opreme. Društvo je vsako leto v zimskem
času povabilo znane alpiniste in gornike, ki so v vipavski kinodvorani prika-
zali diapozitive s svojih popotovanj in alpinističnih vzponov. Stane Belak
Šrauf je nekaj dni po povratku z Mount Everesta že predaval v vipavski
kinodvorani, Peter in Pavel Podgornik sta opisovala pot na Aconcaguo,
Silvo Karo Patagonijo, Viktor Grošelj Nošak, Tone Sazonov pa Kankbačen.
Na pobudo PZS so vipavski planinci začeli sodelovati tudi z vrtcem, ko so
uvedli akcijo Ciciban planinec.

Začetek Pohoda po poteh nanoške bitke in mladinski odsek

Miro Perhavec in Jurij Nabergoj sta si v želji, da bi povečali število pla-
nincev, ki bi se povzpeli na Nanos, zamislila poseben skupen pohod, ki bi bil
povezan s takrat še močno popularnim narodnoosvobodilnim bojem. Na
dan KS Vipava, 18. aprila, so leta 1973 priredili prvi Pohod po poteh nanoške
bitke. Planinci so se zbrali na trgu v Vipavi in po krajšem nagovoru odšli po
dveh poteh na Nanos. Prva pot je vodila čez Stari grad in Plaz do Abrama,
druga pa čez Gradišče in Plaz spet k Abramu. Na cilju pri Abramu sta bila
proslava in prigrizek, ki so ga dobili od donatorjev. Leta 1976 so pohodu
dodali še tekmovalni del za otroke od petega do osmega razreda.

Tekmovanja so se udeležili učenci osnovnih šol s celotne Primorske, saj
je bil to športni dan. Otroci so bili razdeljeni v skupine po pet tekmovalcev,
vendar sta morali biti v ekipi nujno tudi dve dekleti. Pot so označili z rume-
nimi trikotniki, tekmovalci pa so morali po poti reševati različne naloge. V
Lozi so tekmovalci odgovarjali na vprašanja o flori in favni, prvi pomoči in
splošnem znanju, ki jih je sestavila Klementina Hrovatin, na Ravniku so s
pomočjo strelske družine opravili streljanje z zračno puško. Na cilju pri
Abramu so tekmovalcem podelili priznanja in pokale. Tekmovanja so
privabila veliko število otrok, od 100 do 400, nekatera leta pa tudi do 1000.
Tekmovanje je v osemdesetih letih izgubilo svoj pomen in sčasoma je ostal
le še pohod po poteh nanoške bitke. S pohodom pa je društvo prenehalo
leta 1994, čeprav je bil zadnja leta pohod le še društveni izlet.

Mladinski odsek, ki ga je od leta 1971 vodil Jurij Nabergoj, je redno pošiljal
svoje člane na tečaje za mladinske vodnike in mentorje planinske šole. Z
željo, da bi bila skrb za planinsko cvetje in živali v zavesti vseh planincev, so
organizirali tudi tečaj gorske straže.
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Sodelovanje z drugimi planinci in okolico

Pomembna vez, ki je združevala planince že od vsega začetka, je bilo
prostovoljno oziroma voluntersko delo. Poleg obilice dela v društvu so se
člani udeleževali tudi vseslovenskih ali meddruštevnih akcij, ki so jih prire-
jala planinska društva ali Planinska zveza Slovenije. V letu 1977 in 1979 so
v Bavšici pomagali pri izgradnji izobraževalnega centra. V letih 1980 in 1981
pa so mladinci kopali vodovod in urejali dovoz za kočo pri Krnskih jezerih,
ki se je takrat gradila. Planinci so konec sedemdesetih let izvedli tudi nekaj
izletov v povezavi z delovnimi organizacijami.

Vodniki, nadaljevanje izletništva in tabori

Leta 1978 je na predsedniškem mestu Mira Perhavca zamenjal Jurij
Nabergoj. Subvencije, ki jih je država namenjala avtobusnim prevozom, so
skoraj v celoti ukinili, in cene avtobusnih prevozov so se močno dvignile.
Kljub temu je društvo do leta 1986 vseeno izvedlo vsako leto do 10 izletov
v visokogorje in sredogorje (Vremščico), pri čemer pa je bilo vse več lastnih
prevozov. Mladinski odsek je svoje najbolj aktivne člane pošiljal na pionirske
tabore in vodniške tečaje, tako da je te tečaje opravilo kar nekaj mladih.
Mladinski odsek je v drugi polovici 70–ih let vodila najprej Klementina
Hrovatin, nato pa še Martina Rehar, ki je v začetku osemdesetih svoje delo
predala Mariji Fabčič.

Občni zbori
Dejavnost društva se najbolje vidi na vsakoletnih občnih

zborih. Ti so bili dobro obiskani še posebej v času od leta 1968
do 1980, ko se jih je udeležilo tudi 100 ljudi. V drugi polovici
80–ih in v zgodnjih 90–ih letih se je občnih zborov povprečno
udeleževalo od 30 do 40 udeležencev, v sledečih letih do
danes pa na to zaključno dejanje vsakega leta pride v pov-
prečju od 50 do 80 planincev. Posebej dobro obiskani so
seveda tisti občni zbori, na katerih se obeležuje kakšno okroglo
obletnico. Občni zbori so se odvijali na različnih lokacijah –
vse od kinodvorane in nekdanjega doma JLA do gasilskega
doma in stare šole. Skoraj brez izjeme so občni zbori sestav-
ljeni iz uvodnega uradnega dela, kjer se predstavi delovanje
društva v preteklem letu in načrte za prihodnost, ter iz dru-
žabnega dela, kjer se zvrstijo predavanja z diapozitivi, druže-
nje, fotoreportaže ter kulturne in zabavne točke.
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Martina Rehar se je kot osnovnošolka leta 1979 udeležila mladinskega

tabora v Krnici, nad katerim je bila zelo navdušena, zato se ji je počasi
porajala ideja, da bi podoben tabor priredili tudi za vipavske otroke. Z veliko
dela in volje so v letu 1981 pripravili prvi tabor v Krnici, ki ga je vodil Jurij
Nabergoj. Pri pripravi je bilo potrebno veliko improvizacije, saj društvo ni
imelo potrebne opreme za enotedensko bivanje v gorah. Šotore si je društvo
sposodilo pri Centru za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla –
Vojka v Vipavi, nekateri člani pa so imeli svoje. Za prevoz opreme so poskr-
beli kar z osebnimi vozili, kuharice pa so kuhale v koči v Krnici. K pripravi
tabora je bilo potrebno pritegniti večje število ljudi, ki so poskrbeli za
postavitev tabora, nabavo in pripravo hrane ter vodenje izletov.

Planinska šola za mlade planince

Vodenje planinskega društva je v letu 1985 prevzela Martina Rehar,
kasneje Naglost, mladinski odsek pa je vodila Marija Fabčič. Nadaljevali so
s planinsko šolo, ki jo je že prej izvajala Martina Naglost (še pred njo pa Miro
Perhavec), katere se je udeleževalo okrog 10 otrok od četrtega do osmega
razreda. Z otroki so na leto izvedli približno deset izletov, pri težjih so
pomagali Jurij Nabergoj, Oton in Danilo Naglost, Miro Perhavec in še drugi
alpinisti, ki so alpinistično znanje posredovali tudi v planinski šoli. Počasi so
se že pojavljale težave, saj ni bilo več vodnikov, ki bi bili pripravljeni posve-
titi toliko časa izobraževanju mladih planincev. Pod vodstvom Marije Fabčič
je leta 1984 izšla tudi prva številka Ture.

Vipavci so šli skoraj vsako leto na Triglav – s posebnim avtobusom. Leta
1980 jih je bilo kar nekaj čez petdeset. Ko so se tako natlačeni pripeljali že
do Potoč, vzklikne ženska: »Ljudje, prtljažnik je odprt, kaj če kaj ven pade?«
Neki mladenič pa povsem mirno, kot da bi šlo za naraven pojav: »Saj, nekaj
nahrbtnikov je že v Dobravljah ven padlo!« Seveda so se vrnili – cele tiste
tri kilometre nazaj – in našli ob cesti izgubljene nahrbtnike. Sreča, da niso
»dobili nog«. Mladenič, ki se je oglasil, je bil »prvopristopnik«. Na vrhu
Triglava je bil pošteno tepen, ker je zamolčal nesrečo.

S seboj so imeli tudi nekega starejšega možakarja, ki ga je pot na Triglav
kar precej zdelovala. Po poti je tiho molil: »Bog, le čemu si še en kup kamenja
vrgel tja gor, da je gora še višja!« Ko mu je bilo vsega preveč, je pa dejal:
»Kateri hudič je ta Triglav tako visoko gor postavil?« Pri hoji je seveda prožil
kamenje. »Hej, stric, nikar ne prožite kamenja!« so ga opominjali. »Le čemu
ne, saj ga je povsod preveč!«26

26 PV, LXXXVI, št. 1, 1980, str. 32.
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Razmah alpinizma

Alpinistična sekcija je leta 1981 dobila tri nove alpiniste: Darka Hrovatina,
Otona Naglosta in Borisa Severja. Leto kasneje, natančneje 9. julija 1982, ko
sta alpinistični izpit opravila še Miran Božič in Davorin Kodele, je PD Vipava
prvič v svoji zgodovini ustanovilo alpinistični odsek. Kot dotedanji načelnik
alpinistične sekcije je Darko Hrovatin postal tudi prvi načelnik alpinistič-
nega odseka. Že leta 1982, še posebej pa v obdobju do leta 1985, je vipavski
alpinizem dosegel svoj vrhunec. Sam je že lahko organiziral alpinistične šole
in izpite.

Sledilo je nekaj manj dejavnih let

V drugi polovici 80–ih se je društvena dejavnost zaradi več različnih
razlogov začela postopoma zmanjševati na vseh področjih. Zmanjšalo se je
število izletov, ki jih je društvo organiziralo, prav tako je bilo vse manj
planinskih predavanj in izobraževanj. Kljub temu je društvo še vedno vsako
leto organiziralo planinski tabor in Pohod po poteh nanoške bitke ter
skrbelo za planinsko zavetišče pri Abramovih.

Tudi alpinistična dejavnost je zaradi različnih življenjskih poti, vse bolj
popularnega športnega plezanja (umetne stene v telovadnicah …) in drugih
vzrokov začela zamirati. Tako se je število opravljenih vzponov po letu 1987
začelo drastično zmanjševati. Alpinizem je tako na Vipavskem do leta 1990
popolnoma zamrl. Med vidnejšimi sledmi AO sta tudi plezalni vodnik po
plezalnih vrtcih Gradiške Ture in Starega gradu ter plezalni dokumentarni
filmi avtorja Otona Naglosta.

Vodenje planinskega društva je leta 1990 prevzel Leon Prelc, leto prej pa
je postal tajnik Leon Kodre. Z ustanovitvijo novega društva v Podnanosu,
ki se je kmalu razvilo v močno in dejavno društvo, se je počasi razvilo tudi
dobro sodelovanje med društvi. Društvi sta skupaj organizirali izlete, za
katere ni bilo dovolj velikega odziva v posameznem društvu, da bi potre-
bovali celoten avtobus.

Z vse večjim razvojem Planinskega duštva Podnanos so začeli tudi s
prirejanjem taborov, kar je društvi pritegnilo k večjemu sodelovanju. Od
leta 1988, ko sta društvi prvič skupaj organizirali tabor v Logu pod Mangar-
tom, so tabori skupni (z izjemo leta 1998, ko so bili vipavski planinci v
Trenti, podnanoški pa v Medvodju). Društvi se skupaj dogovorita za taborni
prostor, ki ga vsako leto izbere eno društvo in tudi uredi vso potrebno
dokumentacijo; vipavski planinci taborijo prvi in postavijo tabor, društvi se
na nedeljo (oziroma od leta 2001 na soboto) na tabornem prostoru izmenjata,
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podnanoški planinci pa tabor podrejo. Društvi sta s tem sodelovanjem
zadovoljni, saj imata tako manj stroškov s prevozi in izgubljanjem časa s
podiranjem in postavljanjem tabora, pa tudi opremo si lahko izposodita.

Sodelovanje z MDO in PZS
Vipavski planinci so skozi vso svojo zgodovino bolj ali

manj dobro sodelovali s svojim matičnim meddruštvenim
odborom planinskih društev (MDO)  in Planinsko zvezo
Slovenije (PZS). Do leta 1983 je vipavsko društvo sodilo v
okvir enotnega primorskega MDO, odtlej pa je do leta 1993
delovalo v okviru severnoprimorskega oziroma posoškega
MDO. Leta 1993 se je vipavsko društvo na lastno prošnjo
preselilo v južnoprimorski oziroma primorsko–notranjski
MDO. V določenih obdobjih so nekateri vipavski planinci
opravljali tudi pomembne funkcije v okviru MDO oziroma
PZS (Marija Fabčič je postala celo podpredsednica PZS),
doslej pa so sicer prejeli že 10 pismenih pohval PZS in 30
bronastih častnih znakov PZS. Srebrni častni znak so doslej
prejeli Marija Fabčič, Nada Kostanjevic, Danica Rehar in
Ciril Skapin, zlati častni znak pa Otmar Črnilogar. Poleg tega
so člani društva prejeli še eno Bloudkovo priznanje (Nada
Kostanjevic) in dve Knafeljčevi diplomi (Leon Kodre in Darko
Hrovatin).

Ponovni zagon društvenega življenja

Vodstvo društva je leta 1994 prevzel Jurij Nabergoj, ki društvo vodi še
danes. Društvo, ki na področju mladih planincev v času od druge polovice
osemdesetih do začetka devetdesetih let ni bilo dejavno, si je konec leta 1993
kot glavno zastavilo nalogo, da se v društvo privabi več mladine, kar je bilo
kmalu mogoče opaziti na izletih. V ta namen je bila leta 1994 predstavljena
akcija »Z mladimi in dobro voljo gremo skupaj v hribe«. Mladi planinci so
dobili izkaznice, v katere so žigosali društvene izlete, za večje število izletov
pa so ob koncu leta dobili nagrado.

Z letom 1994 je društvo ponovno uvedlo izlete v tujino, ki jih nekaj let
ni bilo. Prvi izlet v tujino je bil na Montaž, naslednje leto pa se je 30 članov
društva povzpelo na Viš, medtem ko je 12  članov odromalo na Svete Višarje
in ogled Belopeškega jezera. Izleti v tujino so postali stalnica, in tako so se
planinci v sledečih letih povzpeli na Sonnblick, Monte Civetto in Monte Pelmo.
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Mladim posebno pri srcu so bili v letu 1995 kolesarski izleti: mladi kole-

sarji so se spomladi povzpeli na Trstelj in se poleti spustili v jamo Vilenico.
Vse več otrok se je udeleževalo izletov, tako da je bilo v letu 1995 kar 50
mladih na izletu na Vremščici. Ta je bila kot destinacija zelo priljubljena, saj
je bila dostopna vsem ne glede na fizično pripravljenost, planinsko društvo
Sežana pa je pripravilo tudi zabavne igre z nagradami, kar je še posebej
pritegnilo otroke.

Poleg tega je društvo zaradi neuspešnih poskusov sodelovanja z vipavsko
osnovno šolo leta 1995 začelo organizirati dvodnevne izobraževalne akcije
za mlade. Istega leta so se mladi vipavski planinci začeli udeleževati tudi
akcije Mladina in gore, ki jo organizira Mladinska komisija PZS. Prav tako
je v letu 1995 znova zaživelo društveno glasilo Tura. Vse več dela z mladimi
je omogočilo ponoven nastanek mladinskega odseka, ki se je uradno regi-
striral novembra 1996, njegov načelnik je postal Leon Kodre. Po nekaj-
letnem premoru je društvo zopet dobilo tudi mlade planinske vodnike.

Društvu so se leta nabirala in začela so se praznovanja. Leta 1983 je
društvo praznovalo 80. obletnico in je 13. novembra pripravilo pohod na
Plaz, kamor so namestili tudi vpisno knjigo in žig. Zvečer so se člani zbrali
na družabnem večeru, kjer so si ob pečenem kostanju pogledali film in
podelili priznanja. Ob 90. obletnici društva je bila 10. oktobra 1993 na
nogometnem igrišču pod Gradiško Turo proslava, ki se je je udeležilo pri-
bližno 350 ljudi. V kulturnem programu so sodelovali mladinski pevski zbor
Sv. Štefan in otroci iz vrtca v Vipavi, medtem ko je bil slavnostni govornik
Otmar Črnilogar, kateremu je društvo ob tej priložnosti podelilo naziv
častnega člana.

Ob 95. obletnici je društvo 6. marca 1998 pripravilo fotografsko razstavo
Otona Naglosta v osnovni šoli v Vipavi. Večer je popestril kvintet Ventus,
o fotografijah pa je spregovoril slikar Lucijan Bratuš. 10. oktobra 1999 smo
praznovali 30. obletnico postavitve plezalne poti na Turo. V krajšem kultur-
nem programu so sodelovali kvintet pevcev iz Budanj, mladi planinci iz
Centra za usposabljanje invalidnih otrok in recitatorji. Spominsko ploščo je
odkril Tone Sazonov, eden od glavnih akterjev pri postavitvi plezalne poti.
Društvo je leta 1998 ob občinskem prazniku prejelo plaketo Občine Vipava,
v letu 2003 pa še najvišje priznanje Občine Vipava.

V letu 1999 je postalo društvo bogatejše za kopico mladih planincev iz
Centra za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla – Vojka, ki še vedno
planinarijo v okviru planinske sekcije, ki jo vodi Helena Kravos. Z letom
1999 je ponovno zaživela tudi orientacija, ko je Aljoša Rehar uspešno opravil
seminar in postal vaditelj orientacije.
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Otmar Črnilogar
oče vipavskih planincev

O človeku, ki je s svojo vnemo, znanjem in ljubeznijo ponovno oživel
planinsko dogajanje v Vipavi, je bilo že veliko napisanega. Otmar Črnilogar
je namreč s svojimi vrlinami in karizmatično osebnostjo, s katero je pustil
pečat v vsakem sogovorniku, zaznamoval tako bližnjo kot širšo okolico. Med
vipavskimi planinci pa bo za vedno ostal zapisan kot dolgoletni predsednik
in duhovni vodja društva, ki je svojim planinskim prijateljem ne nazadnje
zapustil plezalno pot na Gradiško Turo.

Otmar je bil rojen 15. novembra 1931 v Šebreljah in je že kot mlad fant
vzljubil gore. Študiral je na Teološki fakulteti v Ljubljani, kjer je bil leta 1957
posvečen v duhovnika. Takoj po novi maši je bil imenovan za župnijskega
upravitelja v župniji Marijino Celje nad Kanalom, leta 1959 pa je prišel v
Vipavo, in sicer kot dušnopastirski pomočnik obolelemu vipavskemu dekanu
I. Breitenbergerju ter kot učitelj klasičnih jezikov na Srednji verski šoli v
vipavskem malem semenišču. Leta 1964 je diplomiral in postal profesor
grškega in latinskega jezika.

Leta 1967 je prevzel župnijo v Podragi, kjer je s svojim duhovniškim in
profesorskim poklicem deloval vse do svoje smrti aprila 1999. Kot klasični
filolog je sicer sodeloval pri prevajanju molitvenega bogoslužja in koncilskih
odlokov, poleg tega pa je bil tudi v skupini prevajalcev najnovejšega slo-
venskega prevoda Svetega pisma. Poleg tega je bil tudi član Škofijskega
umetnostnega sveta, znan predavatelj, voditelj duhovnih vaj in tajnik celjske
Mohorjeve družbe.

Ob Črnilogarjevem prihodu v Vipavo je bilo tukajšnje planinstvo v hudi
krizi. Ko je med službovanjem v vipavski Srednji verski šoli v gore večkrat
peljal tudi gojence, so se takrat redki vipavski planinci odločili, da ga popro-
sijo za pomoč. Tako je leta 1967 Črnilogar – kljub temu da je bil duhovnik
– postal predsednik vipavskega planinskega društva. K temu sta s svojo
moralno podporo in avtoriteto pripomogla tudi takratni predsednik Pla-
ninske zveze Slovenije dr. Miha Potočnik in urednik Planinskega vestnika
Tine Orel.

Črnilogar je že na začetku svojega predsednikovanja, ko mu je ob strani
stal prenovljen upravni odbor, organiziral nekaj zelo uspešnih planinskih
predavanj z diapozitivi, s katerimi je oživel dogajanje v planinskih vrstah.
Obenem so se začeli organizirati množični planinski izleti v domače in tuje
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gore ter planinska predavanja s povabljenimi gosti, tako da je društvo kmalu
štelo skoraj 300 članov. Vrhunec Črnilogarjevega planinskega dela pa se je
zgodil leta 1969, ko je skupaj z alpinistom Tonetom Sazonovom zasnoval
plezalno smer, ki je nato ob marljivem delu takratnih članov društva zrasla
v zelo zahtevno zavarovano planinsko pot na Gradiško Turo. Takrat je
Črnilogar za svoje delo prejel tudi srebrni častni znak PZS.

V letu 1970 je Črnilogar vodenje društva zaupal mlajšim generacijam,
vendar pa je s svojim vzgojno–izobraževalnim delom in vodenjem izletov
v društvu deloval še dolga leta. Tudi proti koncu svojega prehitro končanega
življenja se je še vedno rad udeleževal občnih zborov, pri čemer ga je najbolj
razveselilo, če je videl, da ima društvo veliko mladih članov. Ob 90–letnici
društva v letu 1993 je za svoje zaslužno planinsko delo prejel zlati častni znak
PZS in postal častni član vipavskega planinskega društva.

Nekaj Črnilogarjevih misli

»Planinec se mora namreč že zgodaj, v rosnih letih »oku-
žiti« s planinstvom, če misli tudi na starejša leta namesto v
oštarijo zakoračiti v svež gorski zrak.« (Ob 90–letnici društva
pod Gradiško Turo, 10. oktober 1993).

»Prosim vas, bodite zvesti soncu, zeleni zemlji, tudi čarom
teme, posebno pa sebi. Amen.« (Zapis v planinskem zave-
tišču pri Abramovih, 7. junij 1998).
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Nada Kostanjevic
zaslužna vipavska planinka

Skoraj vsa Vipava tako ali drugače pozna Nado Kostanjevic, 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 Pla-
ninskega društva Vipava, v katerem je bila še do nedavnega zelo dejavna,
Planinska zveza Slovenije podelila že srebrni (1992) in bronasti častni znak
PZS (1978), prejela pa je tudi Bloudkovo priznanje (1988).
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Nada 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 se je po nasilno končani politični karieri posvetil družini in
goram. »Starša sta bila navdušena planinca, zato smo vsi otroci hodili v
hribe, učili so nas tudi smučati,« je povedala 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 Ljubljano, kjer je rada obiskovala okoliške
vrhove. Leta 1952 se je udeležila zvezne planinske šole na Durmitorju,
kmalu zatem pa 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 – Triglav,
Storžič, Planjavo, Brano, Grintovec. Leta 1959 se je poročila in prišla v
Vipavo. V vipavskem planinskem društvu je začela delovati kmalu po
prihodu, zelo aktivno pa se je vključila v planinstvo ob prihodu Črnilogarja.
Odtlej je vse do leta 1981, ko je zbolel njen mož Jože, opravljala delo tajnice
društva. Ves ta čas je bila Nada marljiva organizatorka dobro obiskanih
avtobusnih izletov v slovensko in hrvaško sredogorje – pri izletih se je vedno
držala pravila »ena gora, ena cerkev, ena voda in en spomenik NOB« –
organizirala pa je tudi številna potopisna predavanja z diapozitivi.

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). 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 –
Medvedje Brdo, Ravnik nad Hotedrščico, 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.
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Jurij Nabergoj
srce in duša društva
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Že samo iz navedbe let, v katerih je Jurij Nabergoj pri društvu deloval kot

predsednik, je razvidno, da so besede »srce in duša društva« upravičene.
Jurij je namreč predsedniško funkcijo najprej opravljal od leta 1978 do 1982,
zdaj pa je predsednik društva že vse od leta 1994. Tako se lahko pohvali z
najdaljšim predsedniškim staležem v vsej zgodovini vipavskega planinskega
društva. Obenem velja omeniti, da s svojo vsestransko aktivnostjo – dejaven
ni samo kot predsednik, temveč tudi kot alpinist, vodnik, vodja taborov in
še kaj drugega – predstavlja nezamenljivo vez celotnega društva.

Jurij Nabergoj se je rodil 5. februarja 1955 in prihaja s Slapa pri Vipavi.
Vipavskim planincem se je pridružil že daljnega leta 1967, ko je društvo
zaživelo s prihodom Otmarja Črnilogarja. Vse od takrat je Jurij bolj ali manj
ves čas dejaven član društva. Že leta 1971 se je kot prvi vipavski planinec
udeležil vodniškega tečaja v Vratih, leto kasneje pa na Komni tudi tečaja za
vodnike v zimskih razmerah. S tem je postal prvi uradno registrirani vodnik
v vipavskem planinskem društvu. V teh letih je postal tudi načelnik mladin-
skega odseka, ki mu je načeloval vse do leta 1976.

Leta 1973 je skupaj z Mirom Perhavcem dal pobudo za organizacijo
pohoda po poteh nanoške bitke, ki se je nato kot tradicionalen pohod s
svojimi vrhunci in padci obdržal vse do leta 1994. Poleg tega se je sredi 70–
ih let z ekipami planinskega društva udeležil tudi nekaj orientacijskih
tekmovanj.

V letu 1977 je kot prvi vipavski planinec opravil tudi izpit za alpinista (pri
AO Ljubljana Matica). Nato je v letu 1978 prvič postal predsednik društva
– to funkcijo je opravljal do leta 1982, nato pa ponovno še od leta 1994 vse
do danes. V letu 1981 je vodil prvi planinski tabor, za katerim je do danes
vodil še štiri, sodeloval pa je sicer pri izvedbi vseh taborov. Leta 1995 je
skupaj z Leonom Kodretom zasnoval novoletno srečanje na Plazu, ki se je
do danes razvilo v množično tradicionalno srečanje vipavskih planincev.

Skozi svojo celotno planinsko »kariero« Jurij dejavno sodeluje pri vode-
nju izletov in društva, pri alpinističnem odseku, čistilnih akcijah in skoraj
vseh ostalih društvenih akcijah. Prav zato je kljub svoji skromnosti eden
najpomembnejših ljudi v zgodovini vipavskega planinstva. Poleg tega je zelo
dejaven tudi drugače – že vse od leta 1975 bolj ali manj redno trikrat do
petkrat na leto v gore popelje tudi delavce v Fructalu, rekreativno se udeležuje
številnih tekov in sodeluje pri organizaciji vipavskih tekov ter je aktiven član
lovskega in turističnega društva.



– 43 –
ţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţ

ţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţ

Leon Kodre
nepogrešljivi tajnik društva
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Ob pogledu na delovanje vipavskega planinskega društva v zadnjih dese-

tih letih je zelo hitro jasno, da si je že več let društvo nemogoče predstavljati
tudi brez Leona Kodreta. Skupaj s predsednikom društva Jurijem Naber-
gojem že več kot desetletje predstavljata neuničljiv tandem, ki je društvo ob
pomoči ostalih članov obudil iz rahle omrtvelosti ter poskrbel za ponoven
razmah dejavnosti. Tako rekoč skorajda ni izleta, planinskega tabora ali
kakšne druge društvene akcije, ki se je ne bi udeležil tudi Leon Kodre,
dolgoletni tajnik in vodja markacijskega odseka.

Leon, rojen 30. novembra 1964 kot Vipavec, je v planinske vrste vstopil
leta 1979, ko se je začel udeleževati društvenih izletov. Na svojem prvem
planinskem izletu je spoznal Planico, ki je več let predstavljala najbolj
množično obiskan izlet vipavskega društva. Ob spominu na svoje prve izlete
pa še danes najraje spregovori o takrat še zelo aktivni vodnici izletov Nadi
Kostanjevic, ki ga je s svojim pristopom k vodenju izletov očitno za vedno
zapisala goram. Leon se je odtlej redno udeleževal skoraj vseh društvenih
izletov, tako da ni čudno, da je že dvakrat prehodil celotno slovensko planin-
sko transverzalo, v svojem dosedanjem planinskem življenjepisu pa se lahko
pohvali tudi z osvojitvijo Mont Blanca in kar petnajstih tritisočakov v Alpah.

V letu 1989 je Leon  postal tajnik društva in vodja markacijskega odseka
– obe funkciji zvesto opravlja še danes. Poleg tega je v letu 1992 na Zgornjem
Jezerskem prvič vodil tabor vipavskih planincev. Z vodenjem taborov je
nato neprekinjeno nadaljeval vse do leta 1997, ko je tabor potekal v Kamni-
ški Bistrici. Tudi odtlej pa še vedno marljivo skrbi za administrativno in
logistično stran taborov.

Obenem je leta 1992 Leon začel oživljati mladinski odsek. Tako se je začel
udeleževati različnih meddruštvenih sestankov na to temo, leta 1995 pa je
društvo na njegovo pobudo že začelo znova izdajati glasilo Tura, za katerega
odtlej redno prispeva svoje članke. Istega leta je na njegovo pobudo zaživela
tudi akcija »Z mladimi in dobro voljo gremo skupaj v hribe«, ki je k društvu
privabila mlade. Prav zato je društvo leta 1996 uradno registriralo mladinski
odsek, njegov prvi načelnik pa je postal prav Leon. V letu 1995 je bilo na
pobudo Leona in Jurija Nabergoja prvič organizirano tradicionalno novo-
letno srečanje na Plazu, ki je do danes preraslo v množično tradicionalno
srečanje.
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Kot tajnik društva je Leon, ki je v določenih obdobjih vključno z zadnjimi

leti opravljal tudi blagajniške posle, zbral in uredil večino arhivskega gradiva
iz celotne zgodovine društva, poleg tega pa redno objavlja svoje fotorepor-
taže z izletov in taborov. Doslej jih je naredil že več kot 100. Leonove foto-
grafije in prispevki so sicer objavljeni tudi v lokalnih ter drugih časopisih in
revijah (Vipavski glas, Planinski vestnik, Primorske novice, Latnik). Leon pa
je od leta 1984 do 1996 aktivno deloval tudi v vipavskem gasilskem društvu
– kot blagajnik in tajnik.

UGANKA

... je jutro v popkih,
zadnje sanje pod blazino
in mokre glave v pomladnih vodah;

... je sonce čez nebo
in ogenj dneva v zenitu,
najdaljše sence na poletnem morju;

... je slasten vonj po lesu,
razgaljena jesen v plodu,
napeti kostanj in seštevanje večerov.

Je noč. Odrekla dlan
in solza matere za sina.
Je čas, je mera in je ... zima.

David Puc
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Jedan po jedan odhodu vlastela …
(dubrovški pesnik Ivo Vojnovič)

Tako eden po eden odhajamo planinci, starejši, tisti, ki smo stopili v
planinske vrste po ponovni oživitvi PD Vipava »pod taktirko« Otmarja
Črnilogarja. Morda marsikdo od njih ni bil niti uradno član našega društva,
a je ljubil lepo gorsko naravo in jo ščitil po svoje. To so morda bili možje, ki
so na izlete hodili v »zakmašni« obleki in s klobukom na glavi, ženice v
plisiranih krilih in z nakupovalno torbo v roki, a vendar vedno veseli,
razpoloženi, družabni.

Najprej se spomnimo obeh, sedaj žal že pokojnih šoferjev takratnega
Avtoprometa: Ivana Plešnarja in Mirka Čehovina. Ciril Božič je po svojih
močeh, dokler je mogel, markiral planinska pota. Morda dela ni opravljal
strokovno, a z ljubeznijo ga je. Jožko Pižent, otrok Nanosa, se je rad udele-
ževal občnih zborov in izletov. Tudi Janko Ferjančič – Janez Zavarovalnica.
Jožko Premrl »Rafelnov« se je celo ubadal z našim knjigovodstvom.

Ali se spomnite Gabrijelce, ki je znala tako veselo zavriskati? Marije iz
apoteke, ki je včasih požrtvovalno oskrbovala poškodbe na izletih? Kaj pa
Micka Vidmar, ki je znala toliko povedati o krajih, skozi katere smo se vozili,
in o zeliščih, ki smo jih videli. Pa njena sestra Rezka Gantar. Njun brat Ivan
Vidmar, čeprav je živel v Tolminu, je večkrat prišel k nam, fotografiral na
izletih in se jih udeleževal. Kdo se ne spomni Nadliškovih sester, Pepce in
Francke – posebno Pepce, ki je rada kakšni bolj ubožni deklici plačala izlet.
Pa Kariževi sestri – Cveta Tomažič in Jožka Kete. Spominjamo se tudi zakon-
cev Goeppner – Ade z bara in njenega Hansa, ki je tako vzljubil naš kraj in
naše gore, da je želel biti tukaj pokopan. Pa naših požrtvovalnih fotografov:
najprej Berta Ferjančiča, nato pa še nedavno preminule Milke Funa.

Ne bi bilo prav, če se med pokojniki, ki so zaslužni za naše planinsko
društvo, ne bi spomnili tudi Pavle Česnik. Bila je disponentka pri takratnem
Avtoprometu, energična in zanesljiva gospa. Imela pa je široko srce za nas
planince. Vedela je, da na mladinske objave pod krivimi imeni in letnicami
tovorimo kup starih tet in stricev, ki celotne voznine ne bi premogli. Izbirala
nam je avtobuse, ki so bili s šoferji vred pravi alpinisti in nas spravili včasih
na povsem nemogoče kraje z vsem »cvetjem v jeseni« vred.

Počivajte v miru, naši dragi prijatelji …

Nada Kostanjevic
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Vipavski planinci smo v stoletni zgodovini k zadnjemu
počitku odpeljali že več, za marsikoga že preveč planincev, ki
so tako ali drugače zaznamovali planinsko društvo. Nekateri
so nas zapustili v zasluženi starosti, drugi pa žal nenadoma,
nepričakovano, a toliko bolj boleče. Otmar Črnilogar, Vinko
Ferjančič, Fabjan Furlan, Ivica Jež, Gregor Kostanjevic, Blaž
Nabergoj, Iztok Šeme in drugi – to so imena, ki nas bodo
spremljala na vsakem planinskem koraku.

Počivajte v miru, naši dragi prijatelji …
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Vsaka skupina potrebuje
svojega vodjo in dom

Čeprav planinci in planinska društva po svoji naravi ne težijo k hie-
rarhičnosti, brez določene stopnje organiziranosti tudi pri planincih ne gre.
Tako imajo tudi planinska društva svoje vodstvo, ki skrbi za učinkovito in
čim bolj nemoteno delovanje društva. Pri tem vsaj za današnje vipavsko
planinsko društvo velja, da vodstvo ne predstavlja nekega zakrnelega in
samozadostnega kroga ljudi, nagnjenega k titulam in ukazovanju. Nas-
protno, v vodstvu so večinoma zbrani ljudje, ki za društvo veliko naredijo
in obenem čutijo skrb za dobrobit in dejavnost društva v vseh sferah. Seveda

Oglasna deska nekoč ...
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to ne pomeni, da člani, ki niso v vodstvu društva, niso delavni. Vsakršno
vodstvo, ki za seboj ne bi imelo marljivega in požrtvovalnega članstva, bi
bilo bolj jalovega značaja. Obenem se z vodstvom, ki je osnovni stik društva
z bližnjo in daljno okolico, planinci lahko predstavljajo tudi navzven.

Poleg tega vsako društvo potrebuje svoje lastne prostore, ki omogočajo
prosto zbiranje, druženje in ustvarjanje. Lastni prostori so še posebej po-
membni za društva, kot je planinsko, saj je opreme, dejavnosti in članov
veliko. Pri spodaj navedenih seznamih žal niso povsem izvzete napake, še
posebej v prvih povojnih desetletjih in pri blagajnikih. Dokumentacija in
viri za te podatke so se namreč do danes žal večinoma izgubili, zato so
seznami za obdobje od druge svetovne vojne do leta 1989 sestavljeni v
glavnem na podlagi ustnih virov ter redkih in nepopolnih dokumentov v
društvenem arhivu.

... in danes
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Predsedniki PD Vipava
Karel Ambrožič 1946–n.p.
Janko Miklavčič 1953–n.p.
Karel Ambrožič 1961–1962
v.d. Vinko Ferjančič 1962–1963
Marjan Rodman 1963–1967
Otmar Črnilogar 1967–1970
Tončka Polak 1970–1971
Drago Lukin 1971–1974
Miro Perhavec 1974–1978
Jurij Nabergoj 1978–1982
Miro Perhavec 1982–1985
Martina Naglost 1985–1990
Leon Prelc 1990–1994
Jurij Nabergoj 1994–

Tajniki
Bojan Križaj 1953–n.p.
Danijel Nardin 1961–n.p.
v. d. Vinko Ferjančič 1962–1963
Vinko Ferjančič 1963–1967
Nada Kostanjevic 1967–1981
Darko Hrovatin 1981–1989
Leon Kodre 1989–

Blagajniki

Vse od začetka leta 1961 do leta 1984 – točni podatki za to obdobje žal
niso več na voljo – so se na mestu blagajnika oziroma blagajničarke društva
zvrstili Marica Blagojne, Anuša Ferjančič, Anica Kobal, Ana Pavlin  in Jožko
Premrl. Slednji je leta 1984 blagajniške posle predal Magdi Sever, ki je to delo
opravljala do leta 1990. V tem letu je za eno leto blagajnik postal Leon
Kodre, od leta 1991 do leta 2001 pa je blagajniške posle opravljala Martina
Krečič. Z letom 2002 je glavni blagajnik društva znova postal Leon Kodre.
Poleg tega je imelo društvo tudi zelo marljive blagajnike zavetišča pri
Abramovih – to sta bila Stanko Poniž (1954–1961) in Ciril Skapin (1961–1994)
– in blagajnike članarine. Med slednjimi so bili Majda Andlovec, ki to delo
opravlja še danes, Sonja Fabčič, Anica Ferjančič, Majda Krapež, Leon Kodre,
Lenčka Premrl in Ksenija Štekar.
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Članstvo v številkah

1905 – 44 članov
1953 – 88 članov
1963 – 54 članov
1966 – 6 članov
1967 – 295 članov
1977 – 206 članov
1984 – 174 članov
1989 – 241 članov
1991 – 252 članov
1995 – 297 članov
1998 – 196 članov
2000 – 184 članov

Razgibana preteklost društvenih prostorov

Vipavski planinci so že pred prvo svetovno vojno razmišljali o svoji lastni
koči na Nanosu. Graščak Karel Majer naj bi v ta namen celo že namenil del
svojega objekta na Lipah, vendar pa je vojna nato prekinila vsakršne načrte
planincev vse do konca druge svetovne vojne. Leta 1954 je društvo nato le
ustanovilo svoje planinsko zavetišče pri Blažonovih, ki se je nato preselilo
k Abramovim. Do prvih društvenih prostorov pa so vipavski planinci prišli
šele leta 1967. Takrat so v Hribovi hiši oziroma pri Blažonovih v Vipavi
(Vipava 161 – danes Ulica Vojana Reharja) skupaj z lovci uredili t.i. Dom
lovcev in planincev. Oskrbnik prostora je bil Franc Puc. Pred tem so se
planinci srečevali in sestajali na svojih domovih, na ulici ali v gostilnah. V
letu 1967 so na starem placu (najprej Titov trg, danes pa Trg Pavla Rušta)
planinci postavili tudi svojo oglasno desko, ki se je na tem trgu ohranila še
do danes. Oglasno desko so planinci nekaj časa imeli tudi na fasadi avto-
busne postaje (zdajšnji Bar 3 na Glavnem trgu).

Leta 1977 se je društvo odločilo za selitev v staro Čebelico v Taboru, ki so
jim jo odstopile Vezenine Bled. Sobo so s prostovoljnim delom in društve-
nimi sredstvi preuredili v društveni prostor s skladiščem opreme. Tu so
vipavski planinci svoj sedež imeli vse do leta 1987, ko so se preselili na Titov
trg 1 (danes Glavni trg 1) v prostore pri  pošti. Planinci so se nato leta 1993
preselili v Lanthierijev dvorec (nekdanji Dom JLA) na Glavni trg 8. Leta
2002 pa se je društvo preselile v nove prostore v stavbi stare šole na Trgu
Pavla Rušta 6 v Vipavi. Pobiranje članarine pa se je med drugim izvajalo v
trgovini pri Bogdanu (na današnji Beblerjevi ulici – pobirala je Lenčka
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Premrl), v Kmečki trgovini (danes HKS – pobirala je Ksenija Štekar), v
Drogeriji Vipava (danes trgovina Skapin – pobirala sta Katja Blaško – Bre-
zavšček in Leon Kodre) ter v trgovini Cajna (na Beblerjevi ulici – članarino
še vedno pobira Majda Andlovec).

Sedanji društveni prostori se nahajajo v drugem nadstropju stare šole v
Vipavi, skupno pa merijo 70 kvadratnih metrov. Večji del glavnega prostora
je namenjen umetni plezalni steni in skupnim aktivnostim, v drugih dveh
prostorih pa se nahajata še pisarna in skladišče opreme. V pisarni je računal-
niška oprema za tajniške in blagajniške posle ter bogata planinska knjižnica
s planinsko, alpinistično in poljudnoznanstveno literaturo, z zemljevidi,
vodniki in drugim. V skladiščnem delu pa se nahaja društvena oprema:
oprema za vsakoletni planinski tabor (posoda, mize, klopi, šotori), alpini-
stična oprema (dereze, cepini, samovarovalni kompleti, plezalni pasovi,
čelade, vrvi, klini …) in doslej zbrani arhiv društva.

Vodstvo danes

Predsednik: Jurij Nabergoj
Podpredsednica: Marija Čipić Rehar
Tajnik: Leon Kodre
Blagajnik: Leon Kodre
Pobiranje članarine: Majda Andlovec

Člani upravnega odbora: Marjeta Babič, Marko Fabčič, Mitja Jež, Benjamin
Kodele, Pavel Makovec, Oton Naglost, Aleksandra Poniž, Leon Prelc, Alenka
Rehar, Aljoša Rehar, Štefan Rehar

Člani nadzornega odbora: Mirjam Curk, Matevž Jež, Jurij Kete, Kristjan
Kodelja, Danilo Naglost, Damjan Ženko

Člani častnega razsodišča: Alojz Česnik, Stane Fabčič, Nada Kostanjevic,
Darko Krapež, Martina Naglost, Danica Rehar

Vodje odsekov:
Mladinski odsek: Benjamin Kodele (približno 15 aktivnih članov, 2 registri-

rani mentorici planinskih skupin, 3 registrirani vaditelji planinske orientacije)
Odsek za planinske poti: Leon Kodre (2 registrirana markacista in 2 pri-

pravnika)
Alpinistična sekcija: Marko Fabčič (približno 15 dejavnih alpinistov)
Vodniško–izletniški odsek: Aljoša Rehar (približno 15 aktivnih članov, 8

registriranih vodnikov, 3 pripravniki)
Planinska skupina v Centru za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla

– Vojka: Helena Kravos (8 do 10 gojencev)
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Nova podoba društva

Ob jubileju smo se odločili za novo grafično podobo PD Vipava. Kot
simbol smo izbrali Stari grad, ki bdi nad Vipavo in daje kraju pečat prepo-
znavnosti. V jubilejnem letu je primerna tudi uporaba letnic, ki označujejo
visoko obletnico društva. Isti simbol je uporabljen tudi na društvenem
praporu. Oboje je oblikoval Lucijan Bratuš.

Osnutek za jubilejni prapor
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Planinski tabori
srečanje gora in dogodivščin

Taborjenje s šotori predstavlja eno najlepših oblik doživljanja gora. Tako
pristen stik z naravo in okoliškimi gorami, ko so številne ne ravno najbolj
zdrave ali duševno koristne pridobitve moderne družbe karseda daleč,
ponuja odlično priložnost za uresničenje znanega grškega izreka »zdrav duh
v zdravem telesu«. Hoja v gore, sprehodi do naravnih in kulturnih lepot v
okolici tabora, raznolike športne in izobraževalne aktivnosti, dobra domača
hrana, druženje s prijatelji in sklepanje novih poznanstev, mladostniške
vragolije in sproščena zrelost – vse to daje človeku možnost za polnjenje
notranje energije, obogateno s številnimi nepozabnimi dogodivščinami.

Ideje o planinskem taboru so se začele pojavljati že zelo zgodaj. Tako se
je leta 1976 npr. govorilo o tem, da bi organizirali planinski tabor v Trenti.
Le nekajdnevni planinski ali alpinistični tabori so se sicer organizirali skozi
celotno zgodovino društva od Otmarja Črnilogarja naprej (alpinistični in

Prvi planinski tabor v Krnici (1981)
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izobraževalni tabori pod Turo, večdnevna pohodna ali plezalna taborjenja
doma in v tujih gorstvih – Italija, Avstrija, Grčija, Španija, Hrvaška), pri
čemer pa je treba poudariti, da večdnevne ture ali izobraževanja, kjer so
udeleženci bivali v koči, ne moremo šteti za pravi tabor. So se pa vipavski
planinci, predvsem mladi, v 70–ih in tudi 80–ih letih redno udeleževali
pionirskih taborov, ki jih je organizirala Planinska zveza Slovenije.

Vipavski planinci so prvi pravi tabor organizirali davnega leta 1981 in vse
od takrat naprej – z izjemo leta 1991, ko je planinski tabor odpadel zaradi
vojne – predstavljajo tabori vrhunec vsakoletnega življenja planinskega
društva. Čeprav zahtevajo veliko kolektivnega dela tako pri pripravi kot
izvedbi in ob zaključku, društvo z njimi še vedno odločno vztraja. Zakaj? Ker
je tudi za organizatorje, se pravi najbolj aktivne člane društva, planinski
tabor v zadnjih dvajsetih letih vsakič znova nepozabno doživetje, ki da
društvu nov zagon, nove ideje in moč, pa tudi nove navdušene mlade
planince.

Pravzaprav so s svojo stalnostjo in množičnim obiskom tabori vipavskih
planincev postali nepogrešljiva stalnica Vipave z okolico. Taborov se je tako
ali drugače udeležil osupljiv delež prebivalcev Zgornje Vipavske doline:
nekateri so z njimi sploh prvič zašli v gore, drugi so se tam celo »planinsko
poročili« ali pa se navadili postavljati šotore in zakuriti ogenj. To obču-
dovanja vredno tradicijo, s kakršno se lahko pohvali le manjšina slovenskih
planinskih društev, bi zato bilo vredno obdržati tudi v prihodnje.

Od ideje do prvega tabora
Krnica (26. 7.–2. 8. 1981)

Ideja, da bi vipavsko planinsko društvo organiziralo planinski tabor, se
je porodila Martini Rehar (danes poročeni Naglost). Kot osnovnošolka se je
namreč leta 1979 udeležila pionirskega tabora v Krnici, nad katerim je bila
zelo navdušena. Tako je v njej počasi rasla zamisel, da bi podoben tabor
priredili tudi za vipavske otroke. Z veliko dela in volje so nato vipavski
planinci v letu 1981 tudi zares pripravili svoj prvi tabor, ki se je odvijal v
Krnici. Vodil ga je Jurij Nabergoj.

Pri pripravi prvega tabora je bilo potrebno veliko improvizacije, saj
društvo ni imelo vse potrebne opreme za enotedensko bivanje v gorah.
Doslej so se na večdnevne ture v gore namreč odpravljali le v manjših
skupinah. Šotore si je društvo zato sposodilo v Centru za usposabljanje
invalidnih otrok Janka Premrla–Vojka  v Vipavi, nekateri člani pa so imeli
tudi svoje. Za prevoz opreme so poskrbeli kar z osebnimi vozili, kuharice pa
so kuhale v koči v Krnici. K pripravi tabora je bilo potrebno pritegniti večje
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število ljudi, ki so poskrbeli za postavitev tabora, nabavo in pripravo hrane
ter vodenje izletov. Udeleženci tabora, vseh skupaj jih je bilo 48, so se
povzpeli na Sleme, Špik in Mojstrovko. Poleg tega so se mladi planinci
spoznavali s planinsko šolo in si ogledali muzej v Trenti. Ob večerih so se
družili ob tabornem ognju.

Glede na to, da gre za eno glavnih dejavnosti vipavskih planincev, bomo
na tem mestu našteli vse evidentirane udeležence prvega tabora: Česen
Miloš, Robba Silvan, Rehar Štefan, Rehar Tatjana, Vrčon Tomaž, Vrčon
Matej, Curk Adrijana, Fabčič Marko, Fabčič Jožko, Ferjančič Silvana, Pet-
kovšek Luka, Sever Boris, Sever Primož, Sever Katka, Kodelja Klara, Curk
Danica, Fajdiga Bogdan, Rodman Jurij, Rodman Mirjam, Rodman Silvana,
Rodman Valči, Rodman Simon, Rodman Bojana, Naglost Oton, Naglost
Danilo, Božič Miran, Kodele Cveto, Kodele Davorin, Prelc Leon, Marc
Marko, Nabergoj Jurij, Štoka Cijan, Hrovatin Klementina, Hrovatin Dare,
Trošt Ivo, Boršo Barbara, Fon Darinka, Rehar Martina, Kobal Janez in
Doleček Matjaž (vrstni red ustreza seznamu prijavljenih).

Logarska dolina (23. 7.–29. 7. 1982)

Naslednji planinski tabor se je odvijal v Logarski dolini, udeležilo se ga
je 41planincev, vodil pa ga je ponovno Jurij Nabergoj. Vreme je bilo prve dni
deževno, zato je bilo opravljenih tur manj, kot je bilo načrtovano. Ude-
leženci so se prvi dan pod vodstvom Jurija Nabergoja odpravili k slapu
Rinka, drugi dan sta Judita Premru in Martina Rehar vodili izlet v Robanov
kot, tretji dan je bila na vrsti Potočka zijalka pod vodstvom Klementine
Hrovatin, četrti dan pa sta Martina in Judita vodili pohod na Okrešelj,
Kamniško sedlo in Brano.

Peti dan je bil namenjen počitku, vendar pa se je kljub temu šest pla-
nincev odpravilo na Raduho, trije pa na Ojstrico. Na predzadnji dan sta
Judita Premru in Boris Sever vodila do Klemenče jame oziroma Škarij in
Ojstrice. Zvečer je bil zaključni taborni ogenj, v nedeljo, zadnji dan, pa je bilo
na vrsti pospravljanje šotorov in tabornega prostora. Vsak dan je bil eden
izmed starejših planincev zadolžen za dežurstvo nad taborom, za kuhinjo je
ob pomoči ostalih skrbela Danica Curk (s seboj so pripeljali štedilnik),
ekonom tabora pa je bil Jože Piščanc. Za prevoz opreme so svoj kombi
posodili vipavski gasilci.

Trenta – Zadnjica (31. 7.–7. 8. 1983)

Tudi ta tabor je vodil Jurij Nabergoj, udeležilo pa se ga je 57 udeležencev.
Vreme znova ni bilo na strani vipavskih planincev, zato vsi predvideni cilji
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... po kosilu pa še nogomet

V vrsti za kosilo ...
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niso bili uresničeni. Prvi dan (nedelja) so si udeleženci ogledali slap Boka, že
naslednji dan pa sta Martina Rehar in Oton Naglost vodila izlet do Pogačni-
kovega doma in na Razor. Dan kasneje je Marija Fabčič vodila pohod do
izvira Soče, pri čemer so si udeleženci ogledali tudi Julijano. V sredo je žal
ves dan deževalo, v četrtek pa sta Jurij Nabergoj in Boris Sever vodila ogled
trentarskega muzeja in pohod do Doliča. Dan kasneje so planinci odšli na
Hribarice, Prehodavce in Sedmera triglavska jezera.

Predzadnji dan je bila na vrsti planinska šola z orientacijo, zvečer pa
družabni večer. Na taboru je bilo prikazano tudi plezanje v steni, na tradicio-
nalni tekmi »stari : mladi« pa so slavili stari z 2 : 1. Tudi tokrat je kuhala
Danica Curk, ekonom pa je bil Jože Božič. Sicer pa so bili v Trenti, tako kot
na večini taborov v 80–ih, s 17 opravljenimi vzponi zelo aktivni tudi alpinisti.

Jezersko (29. 7.–5. 8. 1984)

Edinega tabora, ki ga je vodil Miro Perhavec, se je udeležilo 67 udeležen-
cev. Izvedene so bile tri zahtevnejše ture (Storžič), od tega ena dvodnevna
(Grintovec in Kočna). Poleg tega se je s tremi predavanji, praktičnimi vajami
in zaključnim preizkusom znanja na tem taboru zaključila planinska šola.
Udeleženci so se sicer preizkusili tudi na tekmovanju v zabavni in opisni
orientaciji in si ogledali razstavo slik, smučarsko vlečnico pod slapom Čedca,
predavanje z diapozitivi o Jezerskem ter filma iz Pamirja in Iz naših gora.
Zaradi slabega vremena pa se je pokazala nuja po nabavi večjega šotora za
skupinske dejavnosti. Kuhala je Danica Curk, ekonom je bil Jože Božič, prvič
pa se je na taboru uporabilo poljsko kuhinjo, ki je še danes nepogrešljiv del
tabora.

Vrata (28. 7.–4. 8. 1985)

Tabora v Vratih se je udeležilo 76 udeležencev, vodil pa ga je Jurij Nabergoj.
Kuhali sta Danica in Jožka Curk, vlogo ekonoma je še vedno imel Jože Božič.
Udeleženci so se na tem taboru odpravili na Škrlatico, Triglav (dvodnevni
izlet), Luknjo in k slapu Peričnik. Posebnost tega tabora je bil češki tabor,
ki je mejil na vipavskega, in dogodivščine okrog tabornih zastav. Sicer pa so
bili tudi tu zelo aktivni alpinisti in člani mladinskega odseka, ki so na taboru
znova izvedli zaključek celoletne planinske šole.

Tamar (27. 7.–3. 8. 1986)

V Tamarju se je odvil doslej najbolj množičen tabor z 89 udeleženci,
katerih število je za konec tedna naraslo preko 100. Vodja tabora je bil Jurij
Nabergoj. Udeleženci so si ogledali Jalovec, Ponco, Planico s skakalnico in
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Priprava tabornega ognja (Krma, 1989)

Planinski krst
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izvir Save Dolinke. Kuharica in ekonom sta bila še vedno Danica Curk in
Jože Božič. Na tem taboru se je sicer tretjina udeležencev soočila tudi z
drisko, ki jo je tiste dni po Tamarju razsajal virus. K sreči se je za vse dobro
končalo že po dveh dneh.

Kamniška Bistrica (26. 7.–2. 8. 1987)

Prvi tabor, ki ga je vodil Leon Prelc in se ga je udeležilo 71 udeležencev.
Tokrat so se planinci in planinke med drugim povzpeli na Grintovec, Brano,
Planjavo in Žagano peč. Mesto kuharice in ekonoma je pripadalo Danici
Curk in Jožetu Božiču, taborno dogajanje pa je močno pokvarilo slabo
vreme.

Log pod Mangartom (24. 7.–31. 7. 1988)

Na drugem taboru pod vodstvom Leona Prelca – udeležilo se ga je 68
planincev in planink – so se Vipavci vzpeli na Mangart in Jerebico. Poleg
tega so si ogledali tudi trdnjavo Kluže. Obenem je bil to prvi planinski tabor,
ki so ga vipavski planinci organizirali v sodelovanju s planinskim društvom
iz Podnanosa (ta praksa se je zaradi obojestranskih koristi ohranila še do
danes). Še zadnjič je vlogo prve kuharice prevzela Danica Curk, taborni
ekonom pa je bil še vedno Jože Božič, ki je na tem taboru s pomočjo kon-
zerve skonstruiral tudi prvi improvizirani tuš v zgodovini vipavskih taborov.
Tuš je danes še vedno improviziran, s tem da je malce bolj dodelan.

Krma (23. 7.–30. 7. 1989)

Leon Prelc je v Krmi bdel nad 72 udeleženci, ki so se odpravili do doline
Kot, Triglava, Debele peči in Vintgarja. Pri tem taboru so planinci za prevoz
zadnjič uporabili gasilski kombi, odtlej jim je bil na voljo kombi iz Fructala.
Vlogo prve kuharice je prevzela Jožka Curk (pomagala je tudi Danica Curk),
taborni ekonom pa je bil še vedno Jože Božič. Poleg ostalega je ta tabor v
spominu ostal tudi po močni nočni nevihti, ki je marsikateremu planincu
popestrila nočno dogajanje.

Lepena (29. 7.–5. 8. 1990)

S tabora v Lepeni, ki ga je vodil Leon Prelc in se ga je udeležilo 72 pla-
nincev, so se do danes ohranili zapisi nekaterih udeležencev, ki so bili
objavljeni na društveni oglasni deski. Tu objavljamo dva izseka iz spisov
mladih udeležencev, ki so se na tem taboru med drugim povzpeli na Krn in
v Dolino Triglavskih jezer (dvodnevni izlet), obiskali pa so tudi reko Sočo.
Glavna kuharica je bila Jožka Curk, ekonom pa Jože Božič.



– 61 –
ţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţ

ţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţ
Katarina Babič in Tatjana Ogrin sta takrat zapisali: Zbrali smo se na

vipavskem trgu in smo se norčevali iz naših preveč skrbnih mam, ki so tekale
okrog avtobusa in nas pitale z dobrimi nasveti. Končno smo se odpeljali v
Lepeno. Na avtobusu je bilo vroče in toliko smo se pogovarjali, da nam je
postalo še bolj vroče. Pomalicali smo živce naših vodnikov, verjetno imajo
še dodatne živce v nahrbtniku (...) Šli smo pod Bogatin, kjer nimajo vode,
in potem na Triglavska jezera. Tam smo prespali eno noč, kjer so nas glodale
miši po nogah. Ivo in Simon sta se igrala Vampirja in Drakulo. Zelo smo se
smejali, tako da nas še miši niso mogle gristi.

Blaž Marc, takrat že malce bolj izkušen udeleženec tabora, pa je imel
drugačne prigode: Simon se uleže na blazino in zašepeta: »Pol dveh je.
Zadnji čas, da naredimo, kar je za narediti.« »Meni je prav, zbudi še druge,«
sem odgovoril. Ta ‘zbudi še druge’ ni bil mišljen prav resno, saj vemo že od
prej, kako zgleda bujenje. Simon strese Štefana tako močno, da bi mrtvega
zbudil. Moje domneve se potrdijo, saj Štefan zamrmra nekaj nerazum-
ljivega, še najbolj je podobno pasjemu renčanju, in se obrne na trebuh ter
mirno vleče dreto naprej v temno noč (...) Z velikimi napori se privlečeva do
prvega šotora. Tri deklice, nič dihanja, nobenega kričanja in na stežaj odprt
šotor. Z velikim veseljem ga zelo temeljito zapreva, da pa jih ja ne bi kdo
motil, še zadrgi zveževa skupaj.

Jezersko (2. 8.–9. 8. 1992)

Tabora v letu 1991 društvo ni organiziralo zaradi vojne. S taborom na
Jezerskem, ki se ga je udeležilo 61 planincev (od tega 26 osnovnošolcev), je
za šest let vodenje taborov prevzel Leon Kodre. Že na sami poti na tabor so
si udeleženci ogledali letališče Brnik, prvi dan taborjenja pa še vas Zgornje
Jezersko in slap Čedca. Poleg tega so se na sporedu tega tabora zvrstili še
Koča na Ledinah (41 udeležencev), Storžič ter Dom na Kališču in Dom pod
Storžičem (devet udeležencev), Češka koča ter Grintovec in Kočna (31
udeležencev), nahajališče lehnjaka in mejni prehod Jezersko. Na tradicio-
nalni nogometni tekmi »stari : mladi« so po razburljivem podaljšku zmagali
mladi z rezultatom 7 : 6. Tabor je ostal v spominu tudi po kopanju v Planšar-
skem jezeru in številnih družabnih in športnih igrah. Kuhala je Jožka Curk,
ekonom pa je bil prvič Alojz Peljhan.

Pokljuka (25. 7.–1. 8. 1993)

Drugega tabora pod vodstvom Leona Kodreta se je udeležilo kar 82
planincev, od tega 47 osnovnošolcev. Taborni prostor se je nahajal na smu-
čišču za vojašnico na Rudnem polju. Prvi dan je zaznamoval dež, v ostalih
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pa so se zvrstili naslednji izleti: Vodnikova koča–Planika–Triglav (70 udele-
žencev; dva dni), Uskovnica, Blejska koča–Debela peč (62 planincev), soteska
Pokljuški vintgar. Na tekmi »stari : mladi« so slavili stari z 2 : 1. Poleg te
tekme sta se na Pokljuki odvili še tekma med mladimi PD Vipava : PD
Postojna (4 : 1) in med starimi iz obeh društev (4 : 3 za PD Vipava).

Tako kot vsako leto je bilo tudi tokrat ob zaključnem tabornem ognju na
zadnji večer veliko zabavnih iger, planinski krst in podelitev spominskih
daril najzaslužnejšim za izvedbo tabora. Kuhala sta Jurij Kete in Jožka Curk,
ekonom pa je bil Alojz Peljhan. Društvo je na tem taboru prvič imelo lastne
tri loke velikega vojaškega šotora (enega si še vedno sposoja pri vojski), s
čimer je rešila vprašanje druženja ob slabem vremenu. Prav tako je bila zdaj
pod vojaškim šotorom tudi kuhinja – dotlej so jo vedno naredili iz cerad.
Prvič je bil za prevoz opreme potreben kamion, ki ga je posodil ajdovski
Fructal.

Izsek iz pesmi Pokljuka Show, ki so jo spesnili Miha Merljak, Simon
Lavrenčič in Robert Ogrin: (...) V torek popoldne / spakirali smo / Triglavu
naproti / sopihali smo / na vrhu Triglava / se klapa je zbrala / s kitaro brenkali
/ smo riti ožgali / v koči ponoči / kot zvezda večera / pa Mikuž blesti. //
Naslednje jutro / smo odšli / kampu naproti / spod nog se kadi / mulo polhn
pašte / pa cel dan teži. // V četrtek popoldne / točno ob dveh / bila je tiskovna
/ za fuzbal prepir / ob sedmih popoldne / se klapa je zbrala / je mlade nascala
/ se je klapa smejala / v četrtek ponoči / se zgodu je štos / obrnili so šotor /
čevlje zvezali / po krivem plačali. //

Logarska dolina (24. 7.–31. 7. 1994)

Tudi v Logarski dolini je bilo vodstvo tabora v rokah Leona Kodreta,
število udeležencev pa se je zavihtelo na okroglih 80, pri čemer je bilo 44
osnovnošolcev. Udeleženci so si v sedmih dneh ogledali: Robanov kot, slap
Rinka–Okrešelj–Kamniško sedlo–Brana (48 udeležencev), Matkov kot (tu je
bilo izobraževanje – prva pomoč, orientacija, vozli, postavljanje naravnega
bivaka, tekmovanje v postavljanju kresa), cerkvica sv. Duha–Potočka zi-
jalka–Olševa in izvir kisle vode, Klemenča jama–Ojstrica–Korošica. Šest
planincev se je odpravilo tudi na ogled Snežne jame in na Raduho.

Kuhala sta zopet Jurij Kete in Jožka Curk, na nogometni tekmi so slavili
stari z rezultatom 4 : 3. Naj obraz tabora je postal Ivo Kete, kombi Srečka
Vidriha, s katerim nas je veliko prevažal, pa je za vedno dobil vzdevek
»kombajn«. V rednem hlajenju in kopanju pod slapom Palenk se je kot
skok uveljavila slavna »čebelica«, za zabavne aktivnosti pa sta poskrbeli
Petra Bajec in Marija Čipić. Zelo popularna je bila tudi odbojka na mivki.
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Na vrhu Triglava (1989)

Pot na Škrlatico (1985)
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Krnica (23. 7.–30. 7. 1995)

Vodja tabora Leon Kodre je pod svojim nadzorom tokrat imel kar 86
udeležencev, ki so si ogledali: Vršič–Mala Mojstrovka, Krnica–Kriška stena–
Križ–Prisojnik (dva dni); soteska Pišnica (tu je bilo izobraževanje – vozli,
kurjenje ognja, orientacija); kopanje v jezeru Jasna; Jalovec (pet planincev),
Špik in Sleme. Nogometno tekmo so dobili mladi z 2 : 1, predzadnji dan
tabora pa je pokvarilo deževno vreme. Vseeno so se najmlajši lahko udeležili
igrice Kekčeve zgodbe, zvečer pa se je pripravilo taborni ogenj z uradnim in
zabavnim programom (krst, skeči, igre). Kuhar je bil Jurij Kete, ekonom
Alojz Peljhan, glavni šofer pa Srečko Vidrih. Znova se je poleg ostalih
športnih iger igralo tudi odbojko.

Vrata (21. 7.–28. 7. 1996)

Taborni prostor se je nahajal približno 500 metrov pred Aljaževim
domom v Vratih, vodja tabora s 65 udeleženci pa je bil še vedno Leon Kodre.
Prvi izlet je bil na Luknjo (sedmerica planincev se je od tam povzpela še na
Bavški Gamsovec, Dovška vrata in Stenar), sledili so dvodnevni izlet na
Triglav (čez Prag ter Staničevo kočo in Kredarico – 44 udeležencev), Moj-
strana s Triglavskim planinskim muzejem, slapom Peričnikom in naravo-
slovno učno potjo v dolini Vrat, predavanje nadzornika TNP Klavdija Mle-
kuža o Triglavskem narodnem parku, Bivak IV in Škrlatica (17 planincev). Na
nogometni tekmi so zmagali mladi s 3 : 2. Predzadnji dan so bile na vrsti
športne in družabne igre, taborni ogenj, sveta maša v kapeli ob Aljaževem
domu za udeležence tabora (župnik Franc Urbanija) in turnir v odbojki.
Kuharja sta bila Jurij Kete in Jožka Curk, njuna pomočnica Danica Curk,
ekonom pa Alojz Peljhan. S posebno torto se je obeležilo 15–letnico taborov.
Prvič kemični WC, doslej pa le improvizirani, ki jih je delal Lucijan Bratuš.

Kamniška Bistrica (20. 7.–27. 7. 1997)

Na zadnjem taboru pod vodstvom Leona Kodreta – udeležilo se ga je 58
udeležencev (14 udeležencev se je tabora udeležilo dodatno za nekaj dni) –
so se vipavski planinci povzpeli na Veliko planino, Kamniško sedlo s Pla-
njavo, Škarjami, Ojstrico in Korošico (dva dni), slap Orglice, Veliki vrh
Košute (šest planincev), Žagano peč, Kokrsko sedlo z Grintovcem (49 udele-
žencev) ter Dolgim hrbtom, Štruco, Skuto in Tursko goro (dva planinca) ter
na Krvavec (trije planinci). Nogometna tekma se je odvijala na Korošici,
zmagali pa so stari s 4 : 2. Kuharja sta bila ponovno Jurij Kete in Jožka Curk,
njuni pomočniki Darko Krapež, Boža Peljhan in Danica Rehar, ekonom
Alojz Peljhan. Tudi ta tabor je bil družabno in športno bogat (odbojka,
nogomet, briškolijada, badminton, hoja s hoduljami).
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Trenta (19. 7.–26. 7. 1998)

S taborom v Trenti, ki se ga je udeležilo 74 udeležencev, 25 dodatnih pa
jih je tabor obiskalo le za krajši čas, je štiriletno vodenje taborov nastopila
Marija Čipić. Na tem taboru so se planinci povzpeli na Pogačnikov dom na
Kriških podih (62 udeležencev), Planino za skalo s Kočo pri Triglavskih
jezerih (tu se je prenočilo), Velikim Špičjem in Prehodavci, na Bavški Grin-
tavec (iz Zadnje Trente in nato v vas Soča). Trije planinci so se odpravili tudi
na ogledno turo na Monte Pelmo v Italijo. Nogometna tekma se je končala
v korist mladih (6 : 3), tabor pa so popestrili tudi izobraževanje (prva pomoč,
orientacija, vozli), odbojka, kopanje v zajezenem potoku, balvansko ple-
zanje, zabavne igre (briškolijada, šah), diapozitivi z Everesta. Kuhala sta Jurij
Kete in Jožka Curk, pomočniki so bili Darko Krapež, Tatjana Naglost, Boža
Peljhan in Danica Rehar, ekonom pa Alojz Peljhan.

Završnica (25. 7.–1. 8. 1999)

Tabor v Završnici, ki ga je vodila Marija Čipić, je gostil 70 stalnih udele-
žencev in še dodatnih sedem, ki v taboru niso bili ves čas. Izleti so bili
naslednji: Struška (56 udeležencev), Stol in Vajnež (53 udeležencev), Zele-
nica, Vrtača in Begunjščica (45 udeležencev), Ajdna. Zaradi dežja je bil
pokvarjen le en dan, sicer pa so se odvijali turnirji v odbojki, briškolijadi,
nogometu in šahu. Na nogometni tekmi so slavili stari s 3 : 2. Na zaključni
večer je bila izpeljana zelo uspešna tombola z bogatimi nagradami, vsi
udeleženci tabora pa so prejeli tudi leseno spominsko broško. Kuhala sta
Jurij Kete in Jožka Curk, njuni pomočniki so bili Darko Krapež, Boža Pelj-
han in Danica Rehar. Ekonom je bil Alojz Peljhan.

Dovje (22. 7.–29. 7. 2000)

Na tretjem taboru pod vodstvom Marije Čipić – udeležilo se ga je 79
udeležencev z dvema nestalnima udeležencema – so izvedli tudi kratek
nočni pohod. Poleg tega so se vzpeli tudi k Martuljškim slapovom (59
udeležencev) in do Bivaka 3 Za Akom, na Dovško Babo in Hruški vrh, Kepo
in Jerebikovec ter na Sleme. Na sporedu so bili tudi kopanje v jezercu nad
Dovjem, iskanje skritega zaklada, tombola, številne nogometne tekme,
odbojka, učenje vozlov in prikaz plezalne tehnike za vzpenjanje. Nogo-
metno tekmo so z 10 : 0 dobili mladi. Vsi udeleženci tabora so prejeli spo-
minsko majico, kuharja sta bila znova Jurij Kete in Jožka Curk, njuni po-
močniki Darko in Vera Krapež, Boža Peljhan in Danica Rehar, ekonom pa
Alojz Peljhan.
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Pod platnenimi strehami (Dovje, 2000)

Zaključna prireditev ob tabornem ognju (Drežnica, 2001)



– 68 –
ţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţ

ţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţ

Drežnica (21. 7.–28. 7. 2001)

Jubilejnega 20. tabora, zadnjega pod vodstvom Marije Čipić, se je ude-
ležilo 59 udeležencev. Taborni prostor za tovornjak z opremo ni bil dosto-
pen, zato je bilo treba vso opremo prepeljati s traktorjem, poleg tega pa je
bilo sicer odličen taborni prostor potrebno tudi pokositi. Taborno dogajanje
se je znova začelo z nočnim pohodom, ki so mu v naslednjih dneh sledili
dvodnevni izlet čez Krn s prenočitvijo v Domu pri Krnskih jezerih (46
udeležencev) ter Prehodci, Malimi Peski in Lužnico v naslednjem dnevu, Krasji
vrh, slap Kozjak in Kobariška zgodovinska pot. Udeležencem so se v spomin
močno vtisnili kopanje v Nadiži, taborijada, številne zabavne in športne igre
(šah, briškolijada, odbojka, nogomet, igre brez meja, tombola). Nogometna
tekma se je končala z neodločenim izidom 0 : 0. V tabornem kuhanju se je prvič
poskusil Bogdan Jež, ki ga je v drugi polovici tabora nasledila Jožka Curk. Njuni
pomočniki so bili Darko Krapež, Boža Peljhan in Danica Rehar, ekonom pa
Alojz Peljhan. Na tokratnem taboru sta Jurij Nabergoj in Danica Rehar prejela
posebno priznanje za udeležbo na vseh dosedanjih taborih.

Čezsoča (20. 7.–27. 7. 2002)

V letu 2002 sta vodenje taborov prvič prevzela Miloš Kodele in Alenka
Rehar, v Čezsoči sta morala krotiti 67 udeležencev in še 10 dodatnih nestal-
nih obiskovalcev. Po uvodnem nočnem pohodu so se udeleženci tabora
odpravili tudi v dolino škratov in na Planino Golobar (45 udeležencev), na
Goličico, Čuklo in Rombon (skupno 64 udeležencev), Dom Petra Skalarja
in do trdnjave Kluže. Dogajanje je bilo obogateno s planinskim kvizom,
planinsko šolo, zabavnimi in športnimi igrami, tombolo, raftingom in
planinsko poroko. Kuharja sta bila Bogdan Jež in Jurij Kete, njuni po-
močniki pa Ivica Čermelj, Lucija Nabergoj, Darko Krapež, Danica Rehar,
Anastazija Rehar in Magda Sever. Ekonoma sta bila Alojz in Boža Peljhan.

Tolminske Ravne (19. 7.–26. 7. 2003)

Tabora, vodil ga je Miloš Kodele, se je udeležilo 66 planincev in 20
dodatnih nestalnih obiskovalcev. Po uvodnem nočnem pohodu so se ude-
leženci odpravili tudi do Tolminskih korit, Planine Razor, Vogla, na Planino
Kuk, Migovec in Vrh nad Škrbino. Dogajanje so obogatili s športnimi aktiv-
nostmi, taborijado, avstralskim spustom, izvirnim drsanjem po travi, planin-
sko tombolo, tabornim ognjem in spoznavanjem oblik preživetja v naravi.
Kuhala sta Bogdan Jež in Jožka Curk, njuni pomočniki pa Ivica Čermelj,
Darko Krapež, Lucija Nabergoj, Anastazija Rehar in Danica Rehar. Eko-
noma sta bila Alojz in Boža Peljhan.
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Še nekaj za konec

Planinski tabori so plod dela velikega števila članov društva, saj takšen
projekt zahteva tako urejanje uradnih zadev, zbiranje sponzorjev, opreme
in udeležencev kot pripravo in izvedbo vsebinskega programa na samem
taboru (zabavne in športne igre, izobraževanje, izleti), kuhanje, nabavo med
taborom, pripravo drv ter ureditev infrastrukture (voda, stranišča, umivanje
posode, tuš in odpadki) in pospravljanje tabornega prostora in opreme. Zato
naj ne zamerijo vsi tisti, ki v kratkih opisih posameznih taborov niso omen-
jeni – več in podrobneje o taborih lahko najdete v društvenem glasilu Tura.
Poleg tega je treba poudariti, da vipavski planinci že več kot 10 let orga-
nizirajo tabore v sodelovanju s planinskim društvom iz Podnanosa (skupen
izbor tabornega prostora, izmenjava opreme).

Medtem ko se osnovne značilnosti taborov v glavnem niso spreminjale
– kuhanje v lastni »vojaški« kuhinji, lastne klopi in mize, avtobus in tovor-
njak za prevoz udeležencev in opreme, enotedenski termin konec julija,
osnovna struktura tabora (kuhinja, jedilnica, shramba, improvizirana umi-
valnica in tuš, stranišča) – se sam vsebinski program skozi čas razvija. Če se
osredotočimo na zadnje tabore – za kaj več v tem zborniku žal ni prostora
– potem lahko vidimo, da taborno dogajanje danes sestavljajo naslednji
elementi: nočni pohod, lažji uvajalni pohod, ena ali dve zahtevnejši turi z
lažjo in težjo različico, manjši izleti oziroma ogledi lokalnih kulturnih in
naravnih znamenitosti (reke, korita, soteske, učne poti, muzeji, planine,
slapovi in drugi manj zahtevni cilji), številne družabne in športne igre
(taborijada, igre brez meja, nogomet, badminton, odbojka, tombola, kvizi,
iskanje zaklada), kopanje, možnost obiska svete maše, taborni ogenj, učenje
planinskih veščin (vozli, orientacija, plezanje ...), jutranja telovadba, pla-
ninski krst in zaključna prireditev z uradnim in zabavnim programom,
sistem dežurstev (drvarska ekipa, ekipa za umivanje posode, ekipa za postav-
ljanje igrišč in izvedbo iger, ekipa za večerno dežuranje ...), petje pesmi,
individualne zadolžitve bolj izkušenih planincev za skrb nad posameznim
šotorom mlajših udeležencev.

Nazadnje naj omenim, da pri izvedbi zadnjih taborov močno sodeluje
mladinski odsek s svojimi vodniki in mentorji ter ostalimi člani. Svoj pečat
v zadnjih letih dodajo tudi alpinisti, ki so v zadnjih letih znova zaživeli pod
vodstvom Marka Fabčiča. Poleg tega bi bili zadnji tabori nepredstavljivi brez
Leona Kodreta, Jurija Nabergoja, Danila in Otona Naglosta, Danice Rehar
in celotne zgoraj omenjene kuharske ter ekonomske ekipe.
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Izleti so temelj gorništva tudi v Vipavi
Obiskovanje gora je bilo in še vedno je kal gorništva. Tudi v krogu vipav-

skih planincev. Človek je sicer sčasoma, tako kot v vsaki drugi svoji dejav-
nosti, okrog osnovnega planinarjenja nanizal vrsto povezanih dejavnosti, ki
svojo matico dopolnjujejo ali nadgrajujejo. Tako smo dobili alpinizem in
planinsko fotografijo, pa tudi literaturo in koče. Zgodovina vipavskega
planinskega društva potrjuje, da v dolini pod Nanosom ni bilo nič drugače.
Kljub vsemu pa osnova ostaja še vedno ista – obiskovanje gora. Z izleti,
pohodi, turami ali že zahtevnejšimi vzponi se je pred več stoletji vse skupaj
začelo, danes pa se ta osnovni, prvinski stik z gorami nadaljuje.

Izleti so bili srce dogajanja že od samega nastanka planinstva

Že v času ajdovsko–vipavske podružnice, s katero se je leta 1903 začelo
organizirano planinstvo na območju Zgornje Vipavske doline, je obisko-
vanje gora poleg skorajda pionirskega markacijskega dela predstavljalo
glavnino planinske dejavnosti. Glede na takratne prometne in finančne
razmere so se najbolj pogosti planinski cilji nahajali v naši bližnji okolici.

S prihodom prve svetovne vojne in italijanske okupacije med obema
svetovnima vojnama je organizirano planinstvo zamrlo. Na planinske izlete
v okoliške hribe so se odpravljale le manjše zasebne skupine. Tudi prva leta
po vojni z vidika planinskih izletov niso bila najbolj plodna, tako da je po
razkolu društva ob izvedbi dvodnevnega srečanja v Konjski Loki na Nanosu
prvi večji planinski izlet društvo organiziralo šele leta 1955, ko se je pet
članov pod vodstvom Vinka Ferjančiča odpravilo na tridnevni izlet v Julijce
(z vlakom do Vrat–Triglav–Sedmera jezera). Sledilo je ponovno nekajletno
mrtvilo, v katerem se je izvedlo le nekaj izletov v zasebni iniciativi (Triglav,
Kamniške Alpe, Snežnik, Javornik, Čaven, Golaki, Nanos).

Oživitev izletov ob Črnilogarjevem prihodu
Do pravega »izletniškega« in tudi društvenega preporoda vipavskih

planincev je prišlo s prihodom Otmarja Črnilogarja, ki je leta 1967 postal
predsednik društva. Tako je društvo leta 1967 izvedlo že osem izletov s
skupno 400 udeleženci (Planica – 110 udeležencev, Čaven, Snežnik, Škocjan-
ske jame, Črna prst z Rodico in Voglom, Krn, Jalovec in Prisojnik). Tudi v
kasnejših letih od 1968 do 1970 so bili organizirani številni izleti na bližnje
in oddaljene planinske točke: Čaven, Triglav, Učka, Vršič, Mojstrovka,
Kamniške Alpe (1969 – 4 dni), Platak, Kepa (1969 – skupaj z Novogoričani),
Planica, Pivka, Bohinjsko jezero, Viš in Montaž, Krnska jezera in Pohorje.
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Krnsko jezero, 1970

Izlet v Vintgar
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Udeležba je bila množična, še posebej na izletih z avtobusom, ki so se jih

poleg ostalih Vipavcev in krajanov iz okoliških vasi udeleževali tudi dijaki
Srednje verske šole iz Vipave. Pri izletih OŠ pa je društvo pomagalo. Avto-
busni izleti so se nato v začetku 70–ih povsem razmahnili, tako da je društvo
sredi desetletja organiziralo tudi po10 »avtobusnih« izletov na leto. Udeleževale
so se jih namreč vse generacije, zato je bila prezasedenost avtobusa že kar
običajna. Občasno je bilo treba izlet zaradi velikega zanimanja celo ponoviti.

Izlete v sredogorje ob koncu 60–ih in v prvi polovici 70–ih let so vodili
Otmar Črnilogar, Nada Kostanjevic, Zoran Marc, Miro Perhavec, Boža
Zupanc in drugi. Pod njihovim vodstvom so vipavski planinci v 70–ih obi-
skali Predjamski grad, Vršič, Učko, hrvaški Snježnik in Sljeme, Plitvička
jezera, Cres, Slivnico, Planico, Tamar, Goričko, Bolnico Franjo, Platak,
Šmarno goro, Mangart, Pohorje. Po množičnosti je najbolj izstopal vsako-
letni izlet v Planico (v času prvenstva v smučarskih poletov), ki se ga je
udeležilo tudi čez 130 planincev. V drugi polovici 70–ih se je društvo začelo
redno udeleževati tudi raznih množičnih pohodov, ki so nato postali zvezda
stalnica v planu izletov tudi vse do danes (Snežnik, Čaven, Porezen, Stol,
Javornik, Slavnik, Vremščica, Dan planincev). V tem času je k vodenju
sredogorskih izletov pristopila tudi Klementina Hrovatin.

Leta 1973 je društvo na pobudo Mira Perhavca in Jurija Nabergoja prvič
organiziralo tudi Pohod po poteh nanoške bitke (Vipava–spomenik pri
Abramovih), ki se ga je leta 1983 udeležilo rekordnih 1100 ljudi. Društvo ga
je redno izvajalo vse do leta 1994, pri čemer pa je udeležba močno nihala
(1977 – 650 udeležencev; 1983 – 1100; 1989 – 205; 1991 – 50). V svojih naj-
boljših letih je bil tradicionalni Pohod po poteh nanoške bitke dvodnevna
akcija s tekmovalnim pohodom in splošnim pohodom, ki so se ga udeleže-
vali planinci iz vse Jugoslavije, pri njegovi organizaciji pa so poleg planincev
sodelovale tudi ostale organizacije iz Vipave.

PD Vipava je v 70–ih letih sicer sodelovalo tudi z drugimi društvi, pred-
vsem pa z Novo Gorico in Postojno. Prirejali so skupne izlete, ki so bili
pogosto namenjeni tudi druženju. Poleg tega je društvo v 70–ih začelo
redno pomagati pri izvedbi izletov za vrtec (akcija Ciciban planinec). Dobro
so sodelovali tudi pri izvedbi sindikalnih planinskih izletov. Zaposlene v
vipavski vinogradniški zadrugi, ajdovskem Fructalu in Tekstini je zanimal
predvsem Triglav, saj so si želeli povzpeti na najvišjo slovensko goro. Ker so
za uspešen vzpon potrebovali izkušene vodiče, so jih Marko Fajdiga, Kle-
mentina Hrovatin, Jurij Nabergoj, Oton Naglost in Miro Perhavec vodili na
dvo– ali tridnevne izlete.
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Na izletih z zahtevnejšimi cilji v slovenskih Alpah je društvo ponavadi
pripravilo lažjo in težjo turo, tako da se je izleta lahko udeležilo več ljudi.
V 70–ih so bili zelo dobro obiskani izleti na Prisojnik, Škrlatico, Mangart in
Triglav, večinoma pa so zahtevne izlete vodili Jurij Nabergoj, Oton Naglost,
Miro Perhavec, Ivan Premrl, Branko Puc, Boris Sever in Srečko Vidrih. Za
tiste najmanj pripravljene je na teh izletih tu in tam poskrbela tudi Micka
Vidmarjeva z »malo šolo« nabiranja zelišč. Avtobusni izleti so bili zelo
dobro obiskani, ker je prevoze subvencionirala država, kar je omogočilo nizke
cene izletov, dostopne tudi otrokom, številčnejšim družinam in revnejšim.
Poleg tega avtomobil takrat še ni bil tako množično razširjen kot danes.

Nad Tolminom (1971)
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Na vrsto so prišla tudi tuja gorstva

Sicer pa so se s Črnilogarjevim prihodom začeli tudi prvi izleti v tuje gore.
V manjših skupinah so se za več dni podali v italijanske Dolomite (Marmo-
lada, Tre Cime) in Zahodne Julijce (Viš, Montaž – 1971), avgusta 1973 pa je
prišel na vrsto težko pričakovani vzpon na najvišji avstrijski vrh Gloss-
glockner (3797 m). Sledili so večdnevni vzponi na Matterhorn, Mont Blanc
(leta 1976 – Jurij Nabergoj, Miro Perhavec, Branko Puc in Srečko Vidrih),
Monte Rosa, Švica in Gran Paradiso ter več izletov v Dolomite. Izletov v
tujino, kamor so se vipavski planinci odpravljali z avtomobili, se je ponavadi
udeležilo od 10 do 15 ljudi. Društvo je večdnevne izlete v tujino organiziralo
redno skoraj vsako leto, najbolj marljivi organizatorji izletov v visokogorje
doma in v tujini pa so bili Marko Fajdiga, Klementina Hrovatin, Jurij Naber-
goj, Oton Naglost, Miro Perhavec, Branko Puc in Srečko Vidrih.

Z malo manj moči v drugi polovici 80–ih let

Proti koncu 70–ih in skozi vsa 80–ta leta je bilo subvencij, ki jih je država
namenjala avtobusnim prevozom za mladinske izlete, vedno manj, saj se je
za približno enako veliko pogačo potegovalo vse več organizacij. Zato so se

Pod Grossglocknerjem (1973)
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cene avtobusnih prevozov močno dvignile. Vseeno je društvo do leta 1986
letno izvedlo še do 10 izletov v visokogorje in sredogorje (Hleviške planine,
tradicionalni Pohod po Vojkovih poteh na Nanos, Stol, Vremščica, Javornik,
okrog Vipavske doline, Čaven, Jalovec, Triglav, Storžič, Snežnik, Zasavje,
Slavnik, Golica), pri čemer je bil delež izletov z lastnim prevozom razum-
ljivo večji kot v 70–ih. V drugi polovici 80–ih je izletniška dejavnost začela
pojemati, tako da je društvo izvedlo le še do skupno pet izletov na leto. V
tem desetletju so se vipavski planinci sicer kar redno odpravljali v tujino, še
posebej alpinisti: Dolomiti, Avstrija, v letih 1985 in 1986 so dvakrat odšli v
Grčijo (Meteora), leta 1987 pa v Španijo (Montserrat). Prav tako so še vedno
redno organizirali Pohod po poteh nanoške bitke, dobro pa so sodelovali
predvsem s PD Podnanos in PD Ajdovščina. Najbolj aktivni vodniki v 80–
ih so bili Marija Fabčič, Marko Fajdiga, Darko Hrovatin, Klementina Hro-
vatin, Nada Kostanjevic, Jurij Nabergoj, Oton Naglost, Leon Prelc, Ivan
Premrl, Martina Rehar in Boris Sever.

Na vrhu Mont Blanca (1989)
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V letu 1988 so vipavski planinci šli le na Prisojnik, Javornik, Snežnik,

Porezen in na Pohod po Vojkovih poteh, udeležba pa je bila skromna. Leta
1989 je društvo organiziralo izlet v Dolomite in na Mont Blanc (Darko
Hrovatin, Jurij Kobal in Leon Kodre). Poleg tega so se vipavski planinci v
tem letu organizirano vzpeli še na Nanos (Pohod po poteh nanoške bitke),
Triglav, Krn in Snežnik. Ob tem vseeno velja omeniti, da so vipavski planinci
skozi vsa 80–ta leta izvedli veliko alpinističnih vzponov. Ti razumljivo niso
sodili v okvir organiziranih planinskih izletov. Tisti člani društva, ki so se
aktivno ukvarjali z alpinizmom, so se med seboj preprosto dogovorili za
vzpon, kamor so se nato v skupini po dva ali štiri odpravili z lastnim pre-
vozom. To dokazuje, da je bilo društvo kljub manjšemu številu organi-
ziranih izletov še vedno dokaj aktivno. Tako so vipavski planinci  leta 1989
poleg organiziranih izletov npr. izvedli še zimske vzpone na Triglav, Jalovec,
Špik, Križ, Dolkovo špico, Škrlatico, Krn, Mojstrovko in Stenar.

V prelomnih letih, v katerih se je Slovenija osamosvajala, je društveno
izletništvo nadaljevalo s podobnim ritmom kot v drugi polovici 80–ih. Tako
so se vipavski planinci v letu 1990 organizirano udeležili le nekaterih tra-
dicionalnih pohodov: zimski vzpon na Snežnik (PD Ilirska Bistrica), zimski
vzpon na Porezen (PD Cerkno), Pohod po Vojkovih poteh na Nanos (PD
Podnanos), Javornik (PD Idrija) in Golica. Bolj ali manj iste izlete je društvo
organiziralo tudi do leta 1993, ko se je na leto izvedlo le štiri do pet izletov.
Pri tem je treba poudariti, da se je na naštete vrhove društvo v glavnem
redno vzpenjalo celotno zadnje desetletje 20. stoletja. Na seznam rednih
vsakoletnih pohodov so Vipavci leta 1993 dodali še srečanje mladih pla-
nincev Primorske na Vremščici (PD Sežana), leta 1997 pa še srečanje na
Čavnu za 8. februar (PD Ajdovščina).

Vipavsko društvo je sicer tudi leta 1990 organiziralo svoj tradicionalni
Pohod po poteh nanoške bitke (zadnji pohod je bil leta 1994). V prvi polo-
vici 90–ih so vipavski planinci dobro sodelovali s podnanoškimi planinci, saj so
vsako leto kakšen izlet organizirali skupaj (Snežnik, Golica). V teh letih so izlete
vodili predvsem Leon Kodre, Jurij Nabergoj, Oton Naglost in Leon Prelc.

Preporod izletništva

Do ponovnega oživetja izletniške dejavnosti, za kar se je društvo odločilo
načrtno, je prišlo leta 1994. Društvo je v celem letu izvedlo 10 organiziranih
izletov, na katerih se je udeležba povzpela na povprečno od 25 do 45 pla-
nincev. Poleg že omenjenih standardnih vsakoletnih izletov (Javornik, Vrem-
ščica, Porezen, Golica, Snežnik, Vojkove poti na Nanosu) so se vipavski
planinci povzpeli tudi na Matajur, Montaž (Italija) in Slavnik. S tem letom je
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Na vrhu Mangrta (1999)

Na Lubniku (1997)



– 78 –
ţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţ

ţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţ
k društvu dejavneje pristopilo tudi večje število mladih, ki so jih k planinstvu
privabili predvsem zelo uspešni planinski tabori v letih od 1990 do 1993.

Leta 1995 se je udeležba na izletih dvignila na povprečno od 30 do 45
planincev, skupno pa je društvo organiziralo kar 11 izletov (povprečno 30
planincev na izlet). V tem letu je društvo na pobudo Leona Kodreta in Jurija
Nabergoja prvič organiziralo tudi novoletno srečanje planincev na Plazu, ki
uspešno poteka še danes (v statistiki ga zaradi drugačne narave ne upo-
števam). Poleg tega je prvič izvedlo kolesarski izlet, in sicer najprej na Trstelj
(30 udeležencev), potem pa še do kraške jame Vilenica. Kolesarsko–pohod-
niški izleti so se obdržali vse do leta 1999. Društvo je uvedlo tudi akcijo »Z
mladimi in dobro voljo gremo skupaj v hribe«, ki je k društvu privabila
mlade. Vsako leto je bilo v akcijo vključenih 10 društevnih izletov – mladi
člani so jih za udeležbo na taboru morali zbrati vsaj tri, za posebno priznanje
pa vsaj osem. Akcija se je izvajala do leta 1999. Poleg tradicionalnih izletov
so se Vipavci v tem letu, ko je k vodenju izletov po opravljenem tečaju za
vodnike pristopil tudi Ivo Kete, vzpeli tudi na Viš in Svete Višarje (Italija –
44 udeležencev; s tem izletom se je znova uvedla praksa enega izleta v tujino
vsako leto), Storžič (40 udeležencev) in Ratitovec (46 udeležencev). Najbolj
obiskan izlet je s 50 udeleženci sicer bila Vremščica.

Leto kasneje je društvo organiziralo že 13 izletov (povprečno po 26 ude-
ležencev na izlet), med njimi kar tri kolesarske (Sv. Martin pod Brjami, Kovk
in Jama pod Brjami). Poleg tega si je društvo ogledalo tudi Slavnik in Socerb,
ledenike na Nanosu, Krim in Slivnico. Najbolj obiskani izleti pa so bili
Sonnblick (Avstrija – 53 udeležencev), Begunjščica (49 udeležencev) in
Pohod po Vojkovih poteh na Nanos (47 udeležencev). Leto 1997 je bilo z 11
izleti prav tako zelo uspešno (povprečno 20 udeležencev na izlet). Poleg
standardnih izletov (Nanos, Čaven, Snežnik, Vremščica, Javornik) se je
društvo odpravilo še na Menino planino, Sv. Katarino in Rihemberk (kole-
sarski izlet), Civetto (Italija), Košuto in Lubnik. Najbolj množično obiskan
izlet je bila Lisca (42 udeležencev). Kot vodnika sta se po opravljenem tečaju
že obstoječi ekipi pridružila še Marija Čipić in Aljoša Rehar.

Tudi v letu 1998 so se izleti izvajali z nezmanjšanim zagonom. Na skupno
12 izletih je bilo povprečno od 15 do 35 udeležencev (povprečno 25 udele-
žencev na izlet). Vipavci so med drugim obiskali Mrzlico, Rodico, Jalovec in
Raduho. Kolesarsko–pohodniški izlet se je odvijal na Kucelj in Sv. Pavel,
najbolj obiskan izlet pa je bil Snježnik (Hrvaška – 54 udeležencev). To leto bo
žal v spominu vipavskih planincev oziroma v zgodovini vipavskih planinskih
izletov ostalo v tragični luči. Na izletu v italijansko visokogorje – Pelmo (3168
m, Dolomiti) – se je 22. avgusta 1998 smrtno ponesrečil 16–letni Blaž Nabergoj.
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Na vrhu Watzmanna (2000)

Krnsko pogorje (2001)
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Društvo je nato v letu 1999 organiziralo 11 izletov, povprečna udeležba pa

se je znižala na 10 do 30 udeležencev (povprečje na izlet – 22 udeležencev).
Zadnji kolesarski izlet je potekal na Otliško okno, ostali izleti, poleg stan-
dardnih, pa so bili še na Kum, Mangart, Kamniti lovec in Sv. Višarje (Italija)
in na Peco. Najbolj obiskana je bila v tem letu Vremščica (48 udeležencev),
zelo dobro udeležbo pa je društvo zabeležilo tudi na dvodnevnem izletu na
Pohorje (39 udeležencev). Društvo je nato v letih do 2002 organiziralo
dvodnevne izlete po bolj oddaljenih in manj obiskanih predelih Slovenije.
Po opravljenem vodniškem tečaju sta pri organizaciji in vodenju izletov
začela pomagati tudi Pavel Makovec in Aleksandra Poniž.

Izleti v novem tisočletju

Z letom 2000 je društvo pri organizaciji izletov malo popustilo, tako da
je bilo izvedenih devet izletov. Povprečno se je izletov udeležilo 22 udele-
žencev. Društvo je poleg standardnih izletov (znova tudi Golica, ki je bila
pred tem nazadnje na sporedu leta 1995) organiziralo še pohode na Sabotin,
Učko (Hrvaška – 43 udeležencev) ter dvodnevni pohod od Uršlje gore do
Raduhe. Leta 2001, ko je bilo organiziranih 12 izletov, se je izletov pov-
prečno udeležilo le še 15 planincev. Prav zaradi tega je bilo v tem letu, za
razliko od zadnjega desetletja v 20. stoletju, že manj izletov z avtobusom,
vse več pa z osebnimi avtomobili. Vipavci so se tega leta ob še vedno stan-
dardnih izletih (Čaven, Snežnik, Vremščica, Javornik, Vojkove poti) odpra-
vili tudi na Kokoš, Porezen (27 udeležencev), Grmado in Tošč, Risnjak in
Snježnik (Hrvaška), Jalovec, na Dolenjsko (dva dni) in na Watzmann (Nem-
čija – dva dni). Društvo je v teh dveh letih dobilo še štiri nove vodnike: Mitjo
Ježa, Benjamina in Miloša Kodeleta ter Tineta Premrla.

Leta 2002 je društvo organiziralo 12 izletov, ki se jih je povprečno udele-
žilo 21 planincev. Standardni izleti so bili zelo slabo obiskani, medtem ko je
bila udeležba pri ostalih kar solidna: Komna, Boč in Donačka gora, Kraški
rob in Socerb (41 udeležencev), Krk (Hrvaška – 53 udeležencev), Gross-
glockner (dva dni), Kokrsko sedlo in Kalška gora (42 udeležencev), Triglav.
Društvo je prvič organiziralo tudi nočni pohod iz Vipave na Sveto Goro, za
katerega upa, da bo postal tradicionalen. Na začetku tega leta je zaradi vse
večjega števila vodnikov, povečanega števila aktivnosti in želje po večji
obiskanosti izletov začel delovati tudi vodniško–izletniški odsek (vodi ga
Aljoša Rehar). Pri organizaciji in izvedbi izletov v zadnjih letih sodeluje 10
registriranih vodnikov (Mitja Jež, Benjamin in Miloš Kodele, Pavel Ma-
kovec, Jurij Nabergoj, Oton Naglost, Aleksandra Poniž, Tine Premrl, Aljoša
Rehar, Marija Čipić Rehar), poleg njih pa pri vodenju sodelujejo še Marko
Fabčič, Leon Kodre, Danilo Naglost in drugi.
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Društvo v zadnjih letih ob novem letu izda poseben letak s planom
izletov za prihodnje leto (plan izletov je objavljen tudi na društvenih splet-
nih straneh in v glasilu Tura), plakate z vabilom na izlete pa razobeša na več
mestih v Vipavi, Vrhpolju, na Gradišču pri Vipavi in Slapu. Za fotoreportaže
z izletov že več let zgledno skrbi Leon Kodre, v zadnjih letih pa mu pomaga
tudi Benjamin Kodele. Prijave na izlete pa že več let zbira Majda Andlovec
v svoji trgovini Cajna na Beblerjevi 6 v Vipavi.

Vzrokov za manjšo udeležbo na izletih v zadnjih letih je več – od neugod-
nih vremenskih razmer in povečane aktivnosti na ostalih področjih društva
(Mladina in gore, orientacijska tekmovanja, plezanje) do večjega obsega
zasebnega obiskovanja gora (osebni avtomobili so že zelo razširjeni, prav
tako ima širši krog ljudi planinske izkušnje), visokih cen avtobusnega pre-
voza, manjše priljubljenosti gibanja v naravi (televizija, računalnik, rekre-
acijski centri in telovadnice) ter večjega števila priljubljenih neplaninskih
dejavnosti (razni kolektivni in individualni športi, kulturna društva) in
pomanjkanja idej za nove, redko obiskane planinske cilje. Vse to skupaj z vse
manjšim številom članov planinskih društev kaže na večje dolgoročne
spremembe v obiskovanju gora, zato se bo moralo organizirano planinstvo
nanje primerno pripraviti.

Obiskanost novoletnega srečanja na Plazu

1995 – 27
1996 – 61
1997 – 49
1998 – 190

1999 – 324
2000 – 364
2001 – 312
2002 – 260

Sveta gora (2002)



– 82 –
ţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţ

ţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţ

Alpinisti so neizmeren vir znanja
in izkušenj

Marko Fabčič

Plezanje je vrhunec planinstva, iskanje poti v brezpotju zahteva dobro
poznavanje narave pa tudi samega sebe. Plezanje ima korenine v naši daljni
preteklosti, ko je že pračlovek ugotovil, da se z višjega mesta vidi dlje. To je
ostalo tudi nam, ko z vrhov občudujemo razglede v daljavo in poskušamo
prepoznati poznane vrhove na obzorju. Naravne danosti naše bližnje oko-
lice nam omogočajo plezanje in v dobrih tridesetih letih od začetkov organi-
ziranega alpinizma smo v stenah Ture in Bele preplezali okoli 350 različnih
smeri, od najlažjih do najtežjih, katere nekaj pomenijo tudi v slovenskem
merilu.

Začetki vipavskega plezanja

Otvoritev plezalne poti leta 1969 na Gradiško Turo je pomenila začetek
plezanja na Vipavskem. Že iskanje najboljših prehodov bodoče plezalne poti
je bilo pravo alpinistično dejanje in kasnejše delo pri opremljanju poti je
zahtevalo obilo truda in znanja, ki ga je Otmar Črnilogar velikodušno delil
mladeničem, ki jih je plezanje zanimalo. Teden dni po otvoritvi plezalne
poti je v Turi potekal alpinistični tečaj, ki ga je vodil znani slovenski alpinist
Tone Sazonov – Tonač ob pomoči bratov Šušteršič, Jožeta Andlovica in Bora
Krivica. Takrat so preplezali prve plezalne smeri v Turi, kasneje so v vedno
večjem številu nastajale nove.

V začetku sedemdesetih je bila ustanovljena alpinistična sekcija. S tem se
je začela organizirana alpinistična dejavnost v našem društvu. Dejavnost
članov sekcije so bili vzponi na najvišje evropske vrhove, plezanje alpini-
stičnih smeri v domačih in tudi tujih gorstvih in seveda plezanje v domačem
plezalnem vrtcu v Turi. V Turi so člani sekcije organizirali prvomajska
srečanja plezalcev s cele Primorske. V tem času so bili najbolj aktivni Srečko
Vidrih, eden od tečajnikov s prvega tečaja izpod Ture, Jurij Nabergoj, Boris
Sever, Stane Kogoj–Vidmar in Marko Fajdiga. V drugi polovici sedem-
desetih let je alpinistična sekcija redno organizirala alpinistične šole in tečaje
za začetnike, kar je pomenilo začetek organiziranega dela na področju
vzgoje novih alpinistov. Leta 1977 je Jurij Nabergoj kot prvi opravil izpit za
alpinista in čez nekaj let so se mu z opravljenim izpitom pridružili še Boris
Sever, Darko Hrovatin in Oton Naglost, tako da se je število izkušenih
alpinistov nenehno večalo.
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Ustanovitev alpinističnega odseka in prosto plezanje

Povečala se je tudi alpinistična aktivnost članov sekcije, zraven vse večje-
ga števila vzponov pa tudi njena zahtevnost. Približevali smo se vzponom
šeste stopnje, ki je takrat pomenila mejo med dobrimi in najboljšimi ple-
zalci. Nekaj let nazaj smo o šesticah – to je o smereh šeste stopnje – le sanjali.
Spomladi 1982 sta alpinistični izpit opravila še Davorin Kodele in Miran
Božič. Takrat je dokončno dozorela ideja, da se alpinistična sekcija preobrazi
v alpinistični odsek. In to se je 9. 7. 1982 tudi zgodilo. Po ustanovnem zboru
so alpinisti obiskali Otmarja, kjer je bil sprejem pripravnikov med alpiniste.
Na ta dogodek spominja tudi posebna polnitev pristne domače kapljice.

V času največjega plezalnega zagona v letih od 1982 do 1984 smo začeli
slediti uveljavljanju prostega plezanja v Sloveniji. S pojavom prostega
plezanja so se težavnostne meje preplezanih smeri začele premikati navzgor.
Za plezanje vedno težjih smeri je bilo eno samo zdravilo – potreben je bil
trening. Trenirali smo v našem plezalnem vrtcu v Turi, vendar smo kmalu
ugotovili, da je premalo zares težkih smeri. Stare smeri smo poskusili prosto
preplezati in pri večini nam je to tudi uspelo. Ostalo je le nekaj najtrših
problemov, ki smo jih skupaj z najboljšimi slovenskimi plezalci rešili v
naslednjih letih. Nekaj novih smeri smo preplezali na klasičen način, tako
da smo si sproti zabijali kline in napredovali od spodaj proti vrhu stene.

Pravi napredek je prišel spomladi leta 1984, ko sem prvo smer v Turi
opremil v celoti s svedrovci. To so klini, ki jih ne zabiješ v naravne razpoke,
temveč za njihovo pritrditev izvrtaš luknjo v skalo in nato z vijakom in
vložkom v skalo pritrdiš klin ali ploščico. Prvo smer sem zavrtal v Sivi, gladki
steni nad parkiriščem na Gradišču. Baterijskih vrtalnikov takrat še nismo
poznali, zato sem se vrtanja lukenj lotil z navadnim mizarskim vrtalnim
strojem. Vrtanje mi ni šlo najbolj od rok, za eno 3–centimetrsko luknjo sem
potreboval približno četrt ure. Vrtenje ročice vrtalnega stroja mi je povzro-
čalo kar precej težav. Sveder se je v luknji neprestano zatikal, vendar nisem
hotel odnehati. Po izvrtanju dovolj globoke luknje je sledila pritrditev klina.
In zgodba se je ponovila pri drugem pa tretjem in tudi pri šestem klinu.
Tako je nastala prva v celoti navrtana smer, ki sem jo posvetil spominu na
prijatelja Gregorja.

Po tej prvi smeri, ko se je pokazalo, da opremljanje novih smeri na tak
način ni najbolj enostavno, sem razmišljal, da bi luknje vrtal s pravim
vrtalnim strojem. In sem jih začel. Z Davorinom sva si sposodila električni
agregat in ga odnesla pod Rumeno. Ni bil ravno lahek, vendar je bila nošnja
po melišču navzgor poplačana kasneje, saj je bilo delati z vrtalnim strojem
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pravi užitek. Tako so nastajale naše prve umetno opremljene smeri. Kasneje
sem za vrtanje dobil tudi baterijski vrtalnik in sem nove smeri lahko opremil
in uredil na precej lažji način.

Šesta stopnja in Paklenica

Po ustanovitvi odseka se je alpinistična aktivnost precej povečala. Jeseni
1982 nam je uspelo preplezati prvo smer šeste stopnje. In prvi so zelo kmalu
sledile naslednje. Naslednje leto za prvomajske praznike sva z Davorinom
odšla v Paklenico. Načrtov za plezanje sva imela veliko in precej tega sva
uresničila. Domov sva se vrnila z lepim številom težkih smeri. Izmed njih je
izstopala smer Klin, ki se drzno pne preko najtežjega dela plezalsko najbolj
znanega  pakleniškega vrha Anić Kuka. Tudi po dvajsetih letih, letos spo-
mladi, sem to smer ponovno preplezal in je še vedno spoštovanja vredna in
zahteva dobrega plezalca. Takratni tabor leta 1983 nama je pomenil pravo
usmeritev pri prizadevanjih za plezanje najtežjih smeri. Dokončno je prišla
potrditev, da šestice niso kakšen »bav bav« in da so s pravim pristopom in
delom dostopne za vse plezalce. Pokazalo se je, da so s plezanjem težkih
smeri v Turi dosegljive najtežje smeri tudi drugod.

Tudi ostali člani odseka pri treningu niso zaostajali in letna sezona je
prinesla veliko ponovitev najbolj znanih alpskih smeri. Preplezali smo
Čopov steber in Sfingo v triglavski Steni, Trikot in Šimenc–Škarja v Dolgem
hrbtu. Plezali smo v stenah Kogla, Vežice, Dedca, Grintovca in Štruce v
Kamniških Alpah pa tudi v stenah Vršaca, Vevnice in Malega Koritniškega
Mangarta v Julijskih Alpah. Nekaj let nazaj smo najtežje in najlepše smeri
poznali le iz opisov iz knjig ali člankov iz Planinskega vestnika, takrat pa
smo te iste smeri spoznavali iz prve roke oziroma oprimkov. To leto so vsi
člani odseka opravili skoraj 300 alpinističnih vzponov in turnih smukov.

Na področju vzgoje alpinističnih kadrov sta se Dare in Davorin izšolala
za alpinističnega inštruktorja. Tako sta postala prva alpinistična inštruktorja
v odseku in sta bila usposobljena za izvedbo alpinističnih izpitov. Na prvih
izpitih, ki smo jih organizirali v odseku, sva bila udeležena Ivan Premrl – Ivč
in tudi sam, zraven pa še dva pripravnika iz alpinistične sekcije iz Ajdovščine.

Vrhunec vipavskih alpinistov

Leto 1984 je bilo leto vrhunca aktivnosti alpinističnega odseka. Davorin
je v Turi preplezal prvo smer sedme stopnje. V Alpah smo ponavljali kla-
sične šestice, prosto plezanje se je prijelo, in če se je le dalo, smo kline
uporabljali le za varovanje in ne več za pomoč pri vzponu. Tudi v Alpah smo
poskušali preplezati smeri sedme stopnje, vendar nam takrat to še ni uspelo.
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Iz tega leta je še sedaj nekaj najtežjih alpskih vzponov, ki jih tudi v nasled-
njih letih nismo presegli. V tem letu smo v odseku opravili 260 alpinističnih
vzponov.

Razvoj alpinizma je v Slovenijo pripeljal tudi plezanje lednih slapov.
Pozimi 1985 sta Dare in Davorin preplezala nekaj zelo težkih zaledenelih
slapov z opremo, ki je bila precej slabša od današnjih cepinov in derez. Te
slapove sem sam ponovil po desetih letih, vmes pa lednih slapov pri nas
nismo plezali. V zadnjih letih v okviru alpinističnih šol poskušamo plezanje
v ledu s tečajniki. V bodoče si pri izviru Bele želimo urediti ledno plezališče.

Leta 1985 je odsek organiziral odpravo v Meteoro v grški pokrajini Tesa-
liji. Na pot smo odšli z vlakom in ure so tekle v ritmu železniških koles.
Plezanje po stolpih nas je vse prevzelo. Do takrat smo bili vajeni le apnenca,
tukaj pa so nas čakali stolpi iz peščenjaka. Ko smo plezali po stolpih, smo
imeli občutek, da bodo kamni vseh velikosti kar obstali v naših rokah,
vendar je bila skala vseeno boljša.

Stolpi nad pokrajino so kot veliki kipi Stvaritelja narave. Na vrhovih
nekaterih stolpov stojijo samostani. Ogledali smo si nekaj samostanov, kjer
je dovoljen obisk turistov. Danes so jih že precej opustili, v času gradnje pa
so menihom nudili varno zatočišče pred Turki. Nekatere samostane so

Meteora (Grčija, 1985)
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zgradili v nedostopnih stenah stolpov in danes se na teh mestih še vidijo
zidovi in ogrodja stavb. Tudi plezalci bi imeli težave, če bi se hoteli povzpeti
do teh ostankov samostanov. Z vrhov stolpov se vidijo dvatisočaki Pindskega
gorovja in dolina reke Pinios. Na odpravi je šest plezalcev opravilo preko 50
vzponov, dva sedme stopnje. Naslednje leto smo organizirali ponovni obisk
Meteore, to pot z kombijem. Odprave so se nadaljevale v letu 1987, ko so
člani odseka odpotovali v Španijo v plezališče Montserrat.

Prvi znaki pešanja in zimsko plezanje

Plezanje v alpskih stenah je zaznamovala nesreča Fabjana Furlana, ki se
je smrtno ponesrečil med plezanjem zahtevne smeri v Stenarju dne 17. 8.
1985. Po nesreči se je aktivnost članov odseka zelo zmanjšala. Konec leta 1985
je Martina Rehar kot naša prva članica opravila izpit za alpinistko. Sam sem
dan kasneje kot tretji član odseka opravil izpit za alpinističnega inštruktorja.
V naslednjih letih smo v alpskih stenah opravili le manjše število vzponov.
V stene smo se podajali bolj izjemoma in ne več kot prej, ko so vzponi v
alpskih stenah predstavljali večino vseh vzponov. Leta 1988 so štirje člani
odseka obiskali Paklenico, in to je bila zadnja odprava za kar nekaj let. Oton
in Martina sta preplezala nekaj zelo težkih smeri, meni pa je pozimi leta
1989 s Samom Seljakom uspelo preplezati dve zahtevni smeri šeste stopnje.
To sta bila najtežja zimska vzpona  v odseku do takrat in tudi do danes.

Zimsko plezanje je bilo v odseku zelo razvito. Vsa leta od začetkov ple-
zanja v začetku sedemdesetih se je pozimi redno hodilo v gore. Zahtevnost
zimskih obiskov gora je neprimerno večja od letne sezone in pozimi prežijo
na obiskovalce gora še dodatne nevarnosti kot poleti. Nevarnosti zaradi
snežnih plazov, nizkih temperatur in zdrsov na snegu zahtevajo od gornikov
več izkušenj od hoje v gorah poleti. Večina članov odseka si je potrebno
znanje pridobila v okviru alpinističnih šol in raznih tečajev, na katerih smo
člani odseka sodelovali.

Plezanje pozimi pozna več variant. Osnovni sta hoja in plezanje na
vrhove. Tu potrebujemo le osnovno zimsko opremo, poleg zimske obleke
še dereze in cepin. Tudi varovanje z vrvjo je bolj izjema kot pa pravilo.
Zahtevnejše je plezanje zasneženih grap, tukaj je potrebno plezati že bolj
strme dele, kjer je potrebno varovanje. V zaledenelih slapovih je plezanje
precej podobno plezanju v skali. Varovanje z lednimi klini si je potrebno
nameščati sproti, kar je podobno kot v smereh, kjer je malo klinov. Ostane
še plezanje običajnih letnih smeri in takšno plezanje je pozimi ponavadi tudi
najtežje. Poleg snega, ki velikokrat zakrije oprimke, so pri takšnih vzponih
prisotne tudi nizke temperature.
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Pri nizkih temperaturah roke postanejo neobčutljive in potrebujemo kar
precej časa, da se primerno ogrejejo. Ko plezamo v navezi, se primerno
ogrejemo ravno takrat, ko je raztežaja konec, kjer se ustavimo in je potrebno
varovati soplezalca. Seveda se takrat, ko se ne giblješ, hitro ohladiš in kasneje,
ko začneš s plezanjem, se zgodba ponovi. Pri par stopinjah pod ničlo se da
plezati brez rokavic, ko pa se temperatura spusti pod –10°C, takrat se prsti
kar lepijo na mrzlo skalo. Sam sem pri tako nizki temperaturi v skalni smeri
plezal samo enkrat, brez rokavic pa le najtežja mesta.

Maslenik

Proti Staničevi koči
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V novejšem času se je pojavilo plezanje kombiniranih lednih in skalnih

smeri s cepini in derezami. To plezanje se primerja s prostim plezanjem in
je doživelo hiter razvoj. Pleza se večinoma krajše smeri, kjer se za varovanje
uporabljajo navadni klini ali pa svedrovci. K zimskim alpinističnim vzpo-
nom spada tudi turno smučanje. Ob ustanovitvi odseka sta s turnim smu-
čanjem začela Boris in Oton, kasneje pa si je primerno opremo priskrbelo
še nekaj članov, ki se tudi ukvarjajo s to dejavnostjo.

Sledila so bolj nedejavna leta

Konec osemdesetih se je organizirana dejavnost alpinističnega odseka
prekinila. V naslednjih letih smo plezali le kot posamezniki, največ v obeh
plezališčih. Sam sem z bolj aktivnim plezanjem alpskih smeri ponovno začel
po letu 1993, ko sem s Sonjo Lovrekovič, Alešem Bratožem in Samom
preplezal nekaj klasičnih alpskih smeri, kot so Čopov steber, Šimenc–Škarja
v Dolgem hrbtu, Centralni steber v Dedcu, Akademska v Vežici, Zmaj v
Ojstrici, Direktna v Štajerski Rinki, Kamniška v Koglu.

Leta 1995 sem ponovno obiskal Paklenico, to pot prvič po vojni na ob-
močju Jugoslavije. V bližini Paklenice je potekala fronta med Hrvati in Srbi
in sledovi vojne so bili vidni na marsikateri hiši. Ob vsakem naslednjem
obisku Paklenice je bilo teh sledov manj in danes so skoraj povsem izginili.

Prvo leto je bilo gibanje po Paklenici precej omejeno zaradi postavljenih
min ob poteh, ki so vodile z Velebita proti morju, kasneje pa so mine odstra-
nili, in danes so poti, ki vodijo iz Paklenice na Velebit, ponovno prehodne
za planince. Od takrat sem Paklenico obiskal vsako leto, zadnja leta sem s
seboj peljal tudi mlajšo generacijo plezalcev, ki pa se je hitro osamosvojila
in začela plezati tudi najtežje smeri.

Osnovo za ponovno prebuditev aktivnosti alpinističnega odseka pred-
stavljata plezališči v Turi in Beli, kjer se nove generacije plezalcev kalijo tudi
za največje alpinistične podvige. Letos smo po skoraj 15 letih alpinistični
odsek ponovno oživili in za naprej si želimo, da bi bil aktiven še dolga leta.
Dosedanji načelniki alpinistične sekcije in odseka so bili Srečko Vidrih, Marko
Fajdiga, Ivan Premrl, Darko Hrovatin, kot zadnji načelnik v sekciji in prvi v
odseku, Davorin Kodele, Iztok Šeme in od letošnje oživitve tudi sam.

O plezališčih in ponovnem oživetju alpinističnega odseka

Plezalni vrtec ali plezališče? V začetku je bil v Turi plezalni vrtec. Takrat
je bilo po Sloveniji nekaj posameznih plezalnih vrtcev, kjer se je izpo-
polnjevala tehnika plezanja v kopni skali, kar smo s pridom izkoriščali v
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alpskih smereh. Kasneje so se s pojavom prostega plezanja in nadelovanja
smeri v teh vrtcih njihovi nazivi spremenili v plezališča. Sedaj so te nove
smeri pomenile glavni razvoj prostega plezanja in ne več proste ponovitve
alpinističnih smeri v Alpah. Za hiter razvoj prostega plezanja so bile po-
trebne vedno težje smeri in od leta 1986 sem vsako leto opremil po nekaj
deset smeri.

Pravi bum se je zgodil maja 1988, ko smo odkrili, da bi s plezalnimi
smermi lahko opremili tudi stene v soteski Bela. Nekaj let pred tem so se
nam te stene zdele precej nizke in nismo pričakovali, da skrivajo tako lepe
smeri. To leto sem opremil 130 plezalnih smeri, večino v Beli. Oktobra smo
skupaj z AO Nova Gorica v Beli organizirali plezalno tekmo. Takrat so se
organizirale plezalne tekme v naravnih stenah, že naslednje leto pa so se
pojavile prve umetne plezalne stene. Ena izmed prvih je bila v Ajdovščini,
kjer se je tekma organizirala leta 1989, na njej pa smo sodelovali tudi mi.

Leta 1991 sem uspešno opravil tečaj in izpit za sodnika na plezalnih
tekmah. V naslednjih letih sem sodil na približno desetih tekmah za sloven-
ski pokal kot tudi za državno prvenstvo v različnih starostnih kategorijah.
V letih od 1994 do 1996 sem skupaj s Sonjo v Ajdovščini vodil tečaj plezanja
za osnovnošolce. Udeležili smo se tudi tekem pokala v plezanju za mlajše
kategorije. V Ajdovščini so kasneje naredili umetno steno, kjer ni potrebno
varovanje. Ta stena je nižja in na tleh je blazina. Ob otvoritvi stene sem
spoznal Jožeta Šepiča, ki si je močno želel preplezati Slovensko smer v
Severni triglavski steni. Po nekaj plezalskih vajah v Turi in Beli je skupaj s
prijatelji steno uspešno preplezal. Plezanje ga je zelo prevzelo in v naslednjih
letih je preplezal nekaj zelo lepih smeri. Višek pa sigurno predstavljata dva
izmed zadnjih treh problemov Alp, klasična smer v Eigerju in smer bratov
Schmid v Matterhornu, kjer pa je pomrznil.

Leta 2002 smo v planinski sobi naredili prvi del plezalne stene. V začetku
letošnjega leta smo steno razširili in kasneje smo imeli plezalno šolo za
mladino. Jeseni 2002 smo člani odseka naredili plezalno steno tudi v centru
invalidne mladine v Vipavi, kjer gojenci preskušajo tudi drugačne dimenzije
gibanja, takšne, ki so jim bile v preteklosti nedostopne.

Opremljanje novih smeri se je nadaljevalo še nekaj let, nato pa se je malo
ustavilo. Prostora za nove smeri je skoraj zmanjkalo, istočasno pa sem
spoznal, da prvotni svedrovci ne bodo večni. Zato sem jih v naslednjih letih
začel menjavati. Najprej smo jih kar lepo število v Turi zamenjali z moč-
nejšimi, kasneje sem se lotil zamenjave dotrajanih klinov z nerjavečimi
svedrovci, v zadnjem času pa tudi z lepljenjem klinov v skalo, kar je tre-
nutno najboljše. Pri zamenjavi klinov v Beli so večino dela opravili drugi
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plezalci iz Slovenije, sam pa sem si zadal nalogo dokončati obnovo plezališča
v Turi. Pri tem mi pomaga mlajša generacija, ki tako iz prve roke vidi, kako
nastajajo plezalne smeri.

Trenutno je v obeh plezališčih približno 350 plezalnih smeri, od najlažjih
do najtežjih. Pri razvoju obeh plezališč sta precej pomagala Vladimir Slamič
– Ajo in Tadej Slabe – Tedi, ki sta prosto preplezala večino smeri, ki sem jih
sam opremil. Leta 1991 je Tedi v Beli preplezal smer Povodni mož zgornje
desete stopnje (8b+), s katero je skoraj za deset let prehitel ostale plezalce.
Šele leta 1999 je Uroš Perko, ki se je preselil v Vrhpolje, Tedijev projekt
dokončal, in s tem je premaknil težave najtežje smeri v Beli proti enajsti
stopnji (8c/8c+). Sedaj trenira v novem projektu, kjer so težave še večje.

Ob plezanju s takim mojstrom, kot je bil Tedi, sem tudi sam napredoval.
Skupaj sva plezala tudi v nekaj svetovno znanih plezališčih, kot so Verdon,
Bouox, Finale Ligure, Arco in Franken Jura. Od prve sedmice v našem
odseku, ki jo je preplezal Davorin leta 1984, – sam sem prvo preplezal leto

Navzgor Iztok Šeme
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kasneje – so pretekla štiri leta, da sem preplezal prvo smer osme stopnje.
Leta 1990 sem preplezal svojo prvo smer devete stopnje. Letos 1. julija pa je
Dejan Koren kot naš prvi plezalec preplezal tudi smer desete stopnje. Uspel
je v smeri Rosinand (8a) v Beli.

Alpinistična fotografija in film

V odseku smo za ohranitev vtisov naših plezanj precej fotografirali. Tukaj
se je posebej izkazal Oton, drugi smo to jemali na malo lažji način. Oton se
je tudi edini izmed nas ukvarjal s filmom. Pri tem je posnel nekaj zanimivih
kratkih filmov o plezanju, s katerimi je sodeloval tudi na različnih festivalih.

Alpinistične šole in najbolj aktivni alpinisti

Alpinistične šole imamo v odseku že vrsto let. V teh šolah smo se prak-
tično vsi plezalci naučili osnov plezanja. Šole z vajami in plezanjem v Turi
so nam dale mnogo izkušenj, ki smo jih kasneje s pridom izkoriščali v Alpah.
Prve šole so potekale od sredine sedemdesetih let in do prenehanja aktiv-
nosti odseka skoraj vsako leto. Kasneje smo jih organizirali le še leta 1995/
1996, ko je šolo uspešno končalo 5 tečajnikov, leta 2000/2001 je šolo končalo
9 tečajnikov in 2002/2003. Danes so v odseku 3 alpinistični inštruktorji,
zaenkrat je aktiven samo eden, pet alpinistov, med njimi dva aktivna, in 12
pripravnikov, 8 aktivnih. V prihodnosti si v odseku želimo, da bi čim več
pripravnikov opravilo alpinistični izpit in kasneje tudi nadaljevalo izpo-
polnjevanje za inštruktorje alpinizma in morda celo za gorske vodnike.

Plezalci, ki so pustili svoj pečat: Srečko Vidrih, Jurij Nabergoj, Boris
Sever, Stane Kogoj–Vidmar, Marko Fajdiga, Drago Petrič, Ivan Premrl, Miro
Perhavc, Darko Hrovatin, Oton in Danilo Naglost, Erna Koren, Davorin Ko-
dele, Marko Fabčič, Miran Božič, Janek Trošt, Martina Rehar – Naglost,
Marija Fabčič, Fabjan Furlan, Samo Seljak, Iztok Šeme, Sonja Lovrekovič,
Aleš Bratož, Boštjan Bizjak, Jože Šepič, Tine Premrl, Dejan Koren, Matija
Nabergoj, Miha Stopar in Martin Česnik.



– 94 –
ţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţ

ţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţ

Za varne in urejene poti skrbijo
markacisti

Leon Kodre

Delo markacistov prepogosto ostane neopaženo, ker je takšna narava
njihovega dela. Njihovo delo večinoma poteka individualno in v lastni
iniciativi; več ljudi se zbere le ob večjih čistilnih in drugih delovnih akcijah.
Kljub temu pa je markacijsko delo osnovni predpogoj za obstoj in ohranjanje
organiziranega planinstva. Brez označenih oziroma markiranih in urejenih
poti ter vrhov si današnjega množičnega planinstva namreč ni moč pred-
stavljati. Tako lahko vsak posameznik, ki vsaj malo pozna hojo v hribe, varno
in brez skrbi obiskuje številne gorske cilje, koče in druge lepote narave.

Rdeče–bele markacije, kot jih poznamo danes, so se uveljavile v obdobju
po ustanovitvi Slovenskega planinskega društva (SPD) in po prvi svetovni
vojni, njihov najbolj vztrajni ustvarjalec pa je bil Alojz Knafeljc. Zato se tisti
znani rdeči kolobarji z belimi očesi v sredini imenujejo Knafeljčeve mar-
kacije. Zaradi velikega pomena redne vzdrževanosti planinskih poti, nekoč
pa tudi zaradi boja proti ponemčevanju slovenskih gora (nemške koče in
smerokazi), so v občasnih krizah, ki doletijo planinska društva, pogosto prav
markacisti edini, ki svoje delo redno in vestno opravljajo naprej. Vipavsko
planinsko društvo s svojo zgodovino to potrjuje. Kratkemu zgodovinskemu
pregledu v tem poglavju je nato dodan opis vrhov in poti, za katere skrbijo
vipavski planinci. Pri tem niso upoštevana plezališča (v Beli, Gradiški Turi
in ob Starem gradu), saj se bolj navezujejo na alpinistični odsek. Poleg tega
je v tem poglavju opisano tudi Furlanovo zavetišče pri Abramu.

Markiranje poti že od samega začetka

Prve urejene poti iz Vipave na Nanos so ljudje iz doline uporabljali, ko
so šli na goro po drva, les, zelišča ali poljščine. Najbolj znana je bila fur-
manska pot (stara trška pot) iz Vipave mimo Starega gradu do Loze in
naprej po cesti do Abrama in drugih kmetij. Ob tej je bila zelo prometna
tudi gradiška pot, ki je vodila skozi Gradišče, mimo Plaza do kapelice in Lip
ter nato na Nanos. Lovci pa so imeli še številne svoje, lovske poti.

Že leta 1904, leto po ustanovitvi ajdovsko–vipavske podružnice SPD, je
bila ena glavnih planinskih dejavnosti društva prav postavljanje poti. Ker je
bila velika večina članov iz ajdovskega prostora, so bile tudi poti bolj pove-
zane z Ajdovščino. Leta 1906 pa je npr. že bilo končano markiranje poti iz
Vipave in Podnanosa do Sv. Hieronima in na Nanos.
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Nadaljevanje dela in odprtje zavetišča

Člani podružnice so v sledečih letih do prve svetovne vojne z markira-
njem poti nadaljevali. Ko se je leta 1913 vipavska podružnica osamosvojila,
so vipavski planinci precej časa najprej posvetili markiranju poti, in sicer:
Lipe–Orlovše–Farmance–Podkraj; Jež (gostilna)–Farmance; Podkraj–Far-
mance–Abram–Strgar– Sv. Hieronim. Prva svetovna vojna, italijanska
okupacija in druga svetovna vojna so tako kot drugod po Sloveniji prinesle
mrtvilo. Brez vsakršnih finančnih sredstev je društvu nato 24. januarja 1954
uspelo odpreti zavetišče pri Blažonu na Nanosu. Markacijski odsek, v kate-
rem so bili Dora Božič, Milan Poniž, Ivan Rodman in drugi, je nato markiral
Štancovo stezo – pot iz Vipave čez Sleme do zavetišča pri Blažonu, na
odcepih te steze pa so namestili smerokaze. V Vipavi so postavili orienta-
cijsko tablo.

Gradiška Tura in markacisti do danes

Sledilo je obdobje do leta 1967, ko se je društvo ukvarjalo predvsem z
markiranjem poti (Štancova pot na Lipe ter od tam do Abrama in Vojkove
koče) in poslovanjem zavetišča. V tem času je markiranje poti prevzel Vinko
Ferjančič, za njim pa leta 1963 še Ciril Božič in Stojan Cej. S prihodom
Otmarja Črnilogarja je nov zagon dobilo tudi markacijsko delo. V letu 1967
je zaživela nova orientacijska tabla Nanosa na Bavčerjevi hiši (sedanji Trg
Pavla Rušta), markirane so bile tudi vse poti. Leta 1969, ko sta markiranje
vodila Ciril Božič in Branko Puc – markirali so tudi Črnilogar, Milan Žvokelj
in drugi – sta bili z veliko dela in dobre volje celotnega društva nadelani
plezalna in peš pot na Gradiško Turo, dve leti kasneje pa še razgledišče v
Gnezdu. S tem dejanjem, ki je podrobno opisano v zgodovini društva, so
vipavski planinci dobili svojo najbolj znano in obiskano pot oziroma pla-
ninsko točko. Zanjo še danes skrbijo vipavski planinci.

Od leta 1968 je za samo markiranje poti sicer skrbel Franc Vidrih iz
Podrage, ki je vse do svoje smrti po Nanosu križaril s čopičem in barvo ter
skrbel za označenost poti s smerokazi. S Črnilogarjem so k markacijskemu
delu pristopili tudi mladi. Markacijski odsek je tako leta 1975 štel pet članov,
ki jih je vodil Branko Puc in so se ukvarjali z obnavljanjem markacij in
čiščenjem poti. Tega leta so na novo zavarovali prehod od zavarovane poti
na Gradiško Turo do razglednega mostu. Markacisti so se udeleževali tečajev
za markaciste in trasirali tudi nove poti na Nanosu.

Sčasoma je organiziran markacijski odsek zamrl – uradno je bil ukinjen
leta 1983. Za markiranje in čiščenje poti je že pred tem, še posebej pa po
ukinitvi odseka, nato v glavnem skrbel tudi Dare Hrovatin. Leta 1989 se mu
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je pridružil še Leon Kodre, ki je prevzel vodenje takrat na novo in uradno
ustanovljenega odseka za planinske poti. Leta 1995 je društvo skupaj s
Komisijo za pota pri PZS na Nanosu organiziralo tečaj za markaciste. Tečaj
sta uspešno opravila tudi Leon Kodre in Andrej Poniž. Leta 2003 pa sta po
opravljenem tečaju pripravnika za markacista postala tudi Mitja Jež in
Benjamin Kodele.

V letu 1983 so vipavski planinci v počastitev 80–letnice društva na Plaz
(528 m) postavili skrinjico s knjigo in žigom, istega leta pa so planinsko pot
od Abrama do Vojkove koče oddali v oskrbo PD Postojna. V zadnjem
desetletju minulega tisočletja je društvo vsako leto izvedlo tri do štiri večje
čistilne akcije, poleg tega pa so markacisti in ostali člani društva v manjših
delovnih akcijah izvedli še številna druga vzdrževalna in markacijska dela
okrog Plaza, Gradiške Ture, plezališča Bela, Starega gradu in po nanoških
planinskih poteh. Leta 1998 je društvo oddalo planinsko pot Javornik–
Podkraj v oskrbo novoustanovljenemu Planinskemu društvu Križna Gora.
V naslednjih dveh letih je društvo na platojih pod Gradiško Turo in na Plazu
namestilo mize in klopi, skupaj s KS Gradišče pri Vipavi uredilo parkirišče
in travnik pod Turo, parkirišče je uredilo tudi v plezališču Bela, na več
lokacijah pa je postavilo lepo število novih smerokazov, ki jih je naredil
Oton Naglost. Obenem je društvo pol jeklenice s plezalne poti na Turo
zamenjalo z novo.

V letu 2001 je Planinsko društvo Vipava Planinski zvezi Slovenije predla-
galo, da se izdela planinsko karto za območje Nanosa, Čavna in Trnovskega
gozda, saj to področje ni zajeto v nobeno novejšo planinsko karto merila 1:
25.000 ali 1 : 50.000. Leta 2003 je bil v celoti obnovljen razgledni most v
Gradiški Turi, zdaj pa je društvo pred zahtevno nalogo obnove celotne
plezalne poti. Odsek za planinske poti vsako leto pregleda stanje poti, ki so
v oskrbi društva. Pri tem se napravi spisek del, ki jih potrebno opraviti. Za
večja dela priskočijo na pomoč tudi drugi člani društva.
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Planinske poti v oskrbi vipavskih planincev

Danes ima vipavsko planinsko društvo pod svojo oskrbo več glavnih
planinskih poti, ki vodijo iz Vipave na Nanos, ter nekaj manjših pove-
zovalnih odsekov.

Planinska pot št. 542: Javornik–Podkraj–
Furlanovo zavetišče pri Abramu

Začetek poti je pri Pirnatovi koči na Javorniku (1156 m). Pot nato vodi
mimo razloženega naselja Vodice in Streliškega vrha do vasi Podkraj (ta del
poti je od leta 1998 v oskrbi mladega PD Križna Gora). Od Podkraja naprej
se pot drži makadamske ceste Podkraj–Nanos, ki gre mimo Blažona do
Furlanovega zvetišča pri Abramu (900 m). Čas hoje je 5 h, dolžina poti je
16 km, kategorizirana pa je kot »lahka«.

Planinska pot št. 541: Furlanova pot (Vipava–
Zavetišče pri Abramu)

Pot se začne v Vipavi in se nadaljuje do konca vasi Gradišče. Tu sta možni
dve varianti: leva po zelo zahtevni zavarovani plezalni poti ali desna peš pot
na vrh Gradiške Ture (761 m). Od tu gre pot do Lip ter nato po gozdu do
domačij Margon in Abram. Čas hoje je 2 h 30, dolžina poti pa 8 km. Ple-
zalna pot je kategorizirana kot »zelo zahtevna«, peš pot pa kot »lahka«.

Planinska pot št. 540: Vipava–Loza–
Zavetišče pri Abramu

Začetek poti na Glavnem trgu v Vipavi, nato mimo Starega gradu po
stari trški poti do Loze, ki je znana po stari »debeli« bukvi. Tu je tudi
pregledna karta Nanosa. Tik ob bukvi gre tudi asfaltirana cesta Vipava–
Vrhpolje–Sanabor–Abram. Od tu vodi pot skozi mlad bukov gozd, prečka
makadamsko cesto na Lipe in se nad Ravnikom priključi cesti Vipava–
Sanabor–Abram. Od tu gre po cesti do Abrama. Čas hoje je 3 h, dolžina 8
km, pot pa je kategorizirana kot »lahka«.

Te tri poti z uradnimi številkami so podrobneje opisane v planinskem
vodniku Slovenska planinska pot. Poleg teh imajo vipavski planinci v oskrbi
še tri poti:

Vipava–Stari grad–mimo Plaza–kapelica–čez Sleme–Abram
Vipava–Plaz–kapelica–Sleme–Abram
Vipava–Gradišče–Sv. Miklav
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Vrhovi

Vipavski planinci imajo danes v svoji oskrbi dva planinska vrhova – Plaz
in Gradiško Turo – ki se oba vzpenjata nad Vipavo oziroma Gradiščem pri
Vipavi na strmem zahodnem robu planote Nanos.

Plaz (528 m)

Danes zelo dobro obiskan Plaz, zaradi primerne razdalje in lege ga obi-
skuje tudi vse več rekreativcev, je svojo prvo skrinjico z vpisno knjigo in
žigom dobil leta 1983 ob 80–letnici društva. Planinci so ga sicer obiskovali
tudi že pred tem. Z vrha je odličen razgled na Vipavsko dolino, na hribe, ki
jo obkrožajo, in na venček dolomitskih vršacev v daljavi. Do vrha Plaza je
iz Vipave 1 h 15, z Gradišča pa 30 min.

Gradiška Tura (761 m)

Tudi na Gradiški Turi, kamor so vipavski planinci pot speljali leta 1969,
stoji skrinjica z vpisno knjigo in žigom. Gradiška Tura sicer ni vrh s koto,
temveč je vrh strmnega grebena. Z vrha je lep razgled na Vipavsko dolino
s planotami okrog nje, ob lepem vremenu pa se vidi vse tja do morja, Tri-
glava in Dolomitov. Gradiška Tura je med slovenskimi planinci znana
predvsem po svojih številnih plezalnih smereh in po zelo zahtevni zavaro-
vani planinski poti, ki je tudi v zimskem času večinoma kopna in zato
odlična za pripravo na poletne gorniške podvige. Pot, ki se imenuje tudi
Furlanova pot, sta si v današnji obliki zamislila Otmar Črnilogar in Tone
Sazonov, pri izvedbi pa jima je nato pomagalo celotno društvo. Pot se
imenuje po Fricu Furlanu, ki se je v stenah Gradiške Ture smrtno ponesrečil
leta 1952. Danes je ob vznožju Ture lepo urejen plato z mizami in klopmi,
kjer ima društvo večkrat svoje akcije in prireditve. Na tem platoju se naha-
jata tudi spominski plošči Fricu Furlanu in Otmarju Črnilogarju.

Furlanovo zavetišče pri Abramu (900 m)
(Vir: Slovenska planinska pot)

Pod okrilje vipavskega planinskega društva sodi tudi Furlanovo pla-
ninsko zavetišče pri Abramu, ki se danes nahaja v domačiji Štefana Ježa, po
domače pri Abramu (Nanos 6, 5271 Vipava; tel.: 050 618 111). Leži sredi
razloženega naselja Nanos na istoimenski visoki kraški planoti, ki pred-
stavlja strmo pregrado na vzhodnem robu Zgornje Vipavske doline. Prvo
zavetišče na Nanosu so vipavski planinci odprli leta 24. januarja 1954 pri
Blažonu – kmetiji, ki je približno pol ure hoda severno od Abrama. Na
današnjo lokacijo je bilo zavetišče preseljeno leta 1959.
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Vipavski planinci, ki so kočo na Nanosu načrtovali že pred prvo svetovno

vojno, so zavetišče poimenovali po zaslužnem vipavskem planincu Fricu
Furlanu (1902–1952), ki se je 13. 1. 1952 smrtno ponesrečil v stenah Gradiške
Ture nad Gradiščem pri Vipavi. Ježevi so poleg obnovljene stare domačije
zgradili poslopje za kmečki turizem, kjer so tudi prenočišča z elektriko in
tekočo vodo. Od leta 1994 za zavetišče skrbijo izključno Ježevi. Zavetišče je
uvrščeno v Slovensko planinsko pot od Maribora do Ankarana, ima pla-
ninski žig in je stalno odprto.

Zanimivost zavetišča oziroma kmečkega turizma pri Abramu je napol
udomačeni medved, ki se giblje v zagrajenem prostoru ob domačiji. V bližini
je tudi lovski dom Lovske družine Nanos, zraven pa skupni grob petih
borcev NOV, ki so tu padli aprila 1942 v boju z Italijani. Danes je v bližini
Abrama tudi nekaj počitniških hišic, v bližnji okolici pa se nahajajo tudi
kraška brezna oziroma znane ledene jame, iz katerih so še do leta 1960 vozili
led v Vipavo in Trst.

Dostopi: Z avtomobilom se lahko do zavetišča pripeljemo po lokalnih
cestah iz Vipave (skozi Vrhpolje in Sanabor – 16 km), iz Podkraja po cesti
Col–Hrušica (11 km) in iz Podnanosa (mimo lovskega doma – 16 km). Sicer
pa do zavetišča vodi tudi več markiranih planinskih poti: iz Vipave skozi
Gradišče pri Vipavi in čez Gradiško Turo (761 m) po lahki (desni) ali zava-
rovani zelo zahtevni (levi) poti (2h 30); skozi vas Gradišče in čez Plaz (528 m
– razgledišče in žig – 2h 30); za Starim gradom ter čez Lipe (2h 30).

Ture in izleti: Pleša (1262 m) in Vojkova koča na Nanosu (1248 m – 2 h),
Boben (prizorišče prve večje bitke na Primorskem – 20 minut), Pirnatova
koča na Javorniku (1220 m – 5h), Koča Antona Bavčerja na Čavnu (1242 m
– 7 do 8 ur).

Neuresničene ideje

Skozi 100–letno zgodovino se je v srcih vipavskih planincev porodilo

Planinski izleti v okolici Vipave:
Vipava–Stari grad–Plaz (1h 15)
Vipava–Gradišče–Plaz (1h 45)
Vipava–Gradišče–Sv. Nikolaj (30 min)
Gradišče–Plaz (30 min)
Vipava–več variant–Abram (2h 30)
Vipava–Gradišče–Gradiška Tura
(1h 45 po plezalni; 2h po peš poti)
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veliko idej za nove poti, ki pa jih potem zaradi različnih razlogov niso
uredili. Tako so načrtovali pot od Gradiške Ture do Podraške Ture, pot na
Škavnico in pot po soteski Bele. Poleg tega so razmišljali tudi o transverzali
po obeležjih NOB na Zgornjem Vipavskem, o paviljonu s streho na Plazu
in poti čez Štefanov hrib (1113 m), ki se nahaja za vipavskimi ledeniki na
Nanosu. V malce širšem krogu planincev se je sicer govorilo tudi o ureditvi
in markiranju t.i. rimske ceste od Ajdovščine do Hrušice in na Kalce ter poti
na Suhi vrh na Nanosu.

Pogosto je markacijsko delo oziroma označevanje poti (znameniti kam-
niti možici, ki se še danes uporabljajo v manj obiskanih in neoznačenih
predelih gora) prvih navdušenih obiskovalcev gora zaživelo še pred usta-
novitvijo planinskega društva. Danes pa so lepo urejene planinske poti
dokaz naše planinske kulture in marljivosti društva. Pri tem markacisti
poudarjajo, da je bolj kot razširjanje obstoječih poti z novimi pomembno
dobro vzdrževanje obstoječih.
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V mladih je prihodnost
Organizacija, društvo, konec koncev vsakršna družba ali skupnost, ki

nima mladih, je brez prihodnosti. Še tako veliki in plemeniti cilji ter dosežki
postanejo nesmiselni, če jih nima kdo prevzeti in z njimi nadaljevati. Delo
z mladimi je zato ključnega pomena za življenje vsakršnega društva, tudi
planinskega. Najprej vzgoja in izobraževanje, potem upoštevanje novih idej
in želja mladih, nazadnje vse večje prevzemanje nalog in odgovornosti s
strani svežih sil. Tako nekako izgleda neizogiben proces, s katerim društvo
ostaja živo in omogoča razvoj. Prav zato številna društva v svojem naročju
nosijo mladinske odseke, kjer se kalijo bodoči vodniki, plezalci, markacisti,
vodje, predsedniki in ostali aktivni člani društva.

Članstvo v mladinskem odseku je sicer zelo kratkotrajnega in prehod-
nega značaja, zato so ti odseki pogosto v vzponu in padcu, še posebej, če
pride do težav pri menjavi generacij. Kljub temu pa je prav to prehodno
obdobje, v katerem mladi prvič ustvarjalno uresničujejo svoje planinske
ideje z organiziranjem izletov, drugih akcij in izobraževanj za še mlajše,
bistvenega pomena pri odločitvi posameznika za planinski pogled na svet.

Prva planinska šola in Gorska straža

Začetki planinstva so bili večinoma zadeva odraslih, sicer relativno še
vedno mladih in bolj dobro stoječih ljudi. Šele ko je obiskovanje gora po-
stalo množično, v Sloveniji lahko o tem govorimo šele po drugi svetovni
vojni, so v planinske vrste množično prišli tudi mladi. Prav zato lahko o
pravem delu z mladimi v vipavskem planinskem društvu govorimo šele v
drugi polovici dvajsetega stoletja.

Na občnem zboru vipavskih planincev leta 1961, ko je društvo po nekaj-
letnem premoru znova poskušalo zaživeti, sta bili v novoizvoljenem vodstvu
tudi Vera Malenšek (kasneje poročena Poniž) in Alenka Nardin. Zadolženi
sta bili za mladinski odsek. Vera Malenšek je na osnovni šoli namreč že od
leta 1959 vodila planinski krožek, pri katerem so se otroci seznanili z osno-
vami planinstva. Otroke so peljali tudi na nekaj izletov – večinoma na
Nanos, občasno pa tudi v Julijske Alpe (Vrata, Triglavska jezera). Planinska
šola je nato proti sredini 60–ih let počasi zamrla.

Tako je društvo v drugi polovici 60–ih med osnovnošolci zaznalo veliko
zanimanja za planinstvo, težava pa je bila v tem, da ni bilo učiteljev, ki bi
bili pripravljeni prevzeti planinski krožek oziroma šolo. Z mladimi je nato



– 103 –
ţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţ

ţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţ

Počitek na poti

Tekma
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leta 1966 vendarle začela delati Boža Furlan, učiteljica v OŠ, ki se je s planin-
sko šolo ukvarjala do leta 1968. Pri tem je potrebno poudariti, da se je veliko
mladih težko udeleževalo izletov ali seminarjev, ker so bili večinoma doma
s kmetov, kjer je bilo poleti – v glavni planinski sezoni – vedno veliko dela.
Nezanemarljiv delež mladih pa se je šolal tudi izven domačih krajev.

Boljši časi za delo z mladimi so se začeli leta 1967, ko je predsednik
društva postal Otmar Črnilogar, ki je vzgojo mladih planincev postavil med
najpomembnejše naloge društva. Ob ponovnem oživetju društva se je
izletov začelo udeleževati tudi veliko mladih osnovnošolcev iz Vipave in
okoliških krajev, dijakov Srednje verske šole iz Vipave in drugih mladih.
Poleg tega so se mladi planinci udeleževali tudi različnih drugih akcij –
parada za dan mladosti, planinska štafeta, razni nekajdnevni planinski
tabori. Obenem je izlete za mlade subvencionirala država.

Leta 1967 sta se Sonja Fabčič in Boža Furlan udeležili seminarja varstva
narave v Kamniški Bistrici, nad katerim sta bili zelo navdušeni. Ob sočasnem
vandalizmu na Nanosu in v okolici so se zato vipavski planinci odločili, da
oktobra 1968 organizirajo dvodnevni seminar varstva v Vipavi. Predavali so
strokovnjaki iz Ljubljane, seminarja pa se je udeležilo 20 do 30 mladih iz
vipavskega, ajdovskega in novogoriškega planinskega društva. Ob tem je v
Vipavi zaživela tudi sekcija Gorske straže, ki je z občasnimi skupnimi pohodi
na Nanos živela vse do sredine 70–ih.

Delo z mladimi se razbohoti

V letu 1970 je s pomočjo Tončke Polak planinstvo prvič zaživelo tudi med
mladimi v vipavskem Centru za usposabljanje invalidnih otrok. Izletov
planinskega društva so se pod njenim vodstvom udeleževali tudi gojenci
Centra: povzpeli so se na Snežnik, Vojkovo kočo in druge vrhove. Poleg
udeležbe na društvenih izletih so imeli gojenci Centra tudi svoje izlete.
Poseben podvig pa so izvedli s pomočjo dijakov Srednje verske šole. Devet
dijakov je namreč odpeljalo devet gojencev iz Centra na vrh Gradiške Ture.

Na pobudo PZS so vipavski planinci sredi 70–ih let, ko je mladinskemu
odseku od leta 1971 do 1976 načeloval Jurij Nabergoj, začeli sodelovati tudi
z vrtcem. Uvedena je bila akcija Ciciban planinec. Planinci so zato v vrtcu
večkrat predavali z diapozitivi in pomagali pri izvedbi nekaterih izletov (npr.
Vremščica). Poleg tega so na začetku za vrtec nabavili tudi planinske nahrbt-
nike. Akcijo Ciciban planinec so v vrtcu pod vodstvom Magde Ambrožič in
Sonje Pudgar izvajali vse do današnjih dni – tudi v obdobjih, ko je sode-
lovanje med društvom in vrtcem zamrlo. Dobro sodelovanje med društvom
in vrtcem dokazuje med drugim podatek, da sta vrtec in mladinski odsek
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Pot na Golobar (2002)

Na Razor



– 106 –
ţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţ

ţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţ
leta 1984 izvedla kar 10 izletov (Nanos, Vremščica in okolica Vipave) s preko
400 udeleženci.

Mladinski odsek je v 70–ih let svoje člane pošiljal tudi na tečaje za mla-
dinske vodnike in mentorje planinske šole ter na pionirske tabore. Pouče-
vanje mladih v planinski šoli so v prvi polovici 70–ih prevzeli Otmar Črnilo-
gar, Jurij Nabergoj in Miro Perhavec, pri čemer se je šola takrat že izvajala
v društvenih prostorih in ne več na OŠ. Otroke so v glavnem vodili na
Nanos. Z željo, da bi bila skrb za planinsko cvetje in živali vsem planincem
pri srcu, so organizirali tudi tečaj gorske straže, ki je obsegal 20 ur.

Poleg izobraževanja pa je mladinski odsek skrbel tudi za udeležbo na
raznih akcijah: leta 1975 se je deseterica vipavskih mladincev udeležila izleta
na Velebit; več mladincev se je podalo na mladinski tabor v Trenti; parti-
zanski pohod na Jelovici, po poteh partizanske Ljubljane. Mladinski odsek
je ves čas aktivno sodeloval pri pripravi Pohoda po poteh nanoške bitke, v
letih od 1975 do 1977 pa so se vipavski mladinci z dvema do tremi ekipami
udeleževali tudi področnih tekem v planinski orientaciji (Čaven, Idrija,
Snežnik, Vrtovin, Nanos). Leta 1977 so npr. na področni tekmi na Čavnu,
ki so jo organizirali ajdovski planinci, štiri vipavske ekipe v različnih kate-
gorijah dosegle drugo, peto, osmo in deseto mesto.

Za Jurijem Nabergojem je vodenje mladinskega odseka prevzela najprej
Klementina Hrovatin (poročena Šumanovac), za njo pa od 1978 do 1982
Martina Rehar (poročena Naglost). Tudi v njunem obdobju je v društvenih
prostorih dejavno potekala planinska šola. Sodelovanje z okoliškimi osnov-
nimi šolami je bilo zelo slabo, saj na šolah ni bilo nobenega učitelja mentorja
planinskih skupin. Mladinski odsek je v drugi polovici 70–ih sicer izvedel po
štiri lastne izlete za osnovnošolce in mladino (Kovk, Podrta gora, Tura,
Plaz, Vojkova koča), poleg tega pa se je nadaljevalo tudi pošiljanje mladih
na akcije in tečaje PZS. Z Martino Rehar se je nato leta 1981 začelo izvajati
tudi množično obiskane mladinske planinske tabore, ki jih društvo še
vedno organizira enkrat letno. Tabori so podrobneje opisani v posebnem
poglavju.

V prvi polovici 80–ih let je mladinski odsek vodila Marija Fabčič. V teh
letih se je delo z mladimi nadaljevalo na vseh področjih – od planinske šole
in izletov do udeležbe na seminarjih in različnih akcijah (Kurirčkova pošta,
pionirski tabori, tečaji za vodnike, pohod v počastitev prenosa ranjencev IX.
Korpusa NOV in POS s Primorske na Notranjsko). Planinske šole se je
udeleževalo okrog 10 otrok od četrtega do osmega razreda OŠ. Odsek ozi-
roma društvo je zanje organiziralo približno 10 izletov na leto – pri zahtev-
nejših izletih so mladinskemu odseku pomagali tudi Jurij Nabergoj, Oton
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Državno tekmovanje Mladina in gore

Tekmovanje v planinski orientaciji (2000)



– 108 –
ţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţ

ţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţ
in Danilo Naglost, Miro Perhavec in še drugi alpinisti, ki so pri planinski šoli
posredovali tudi alpinistično znanje.

Okrog leta 1985 je Fabčičeva nato odšla študirat v Ljubljano, kjer je že
pred tem začela zelo dejavno sodelovati v Mladinski komisiji PZS. Od leta
1987 do 1989 je bila celo načelnica mladinske komisije, za tem pa tudi
podpredsednica PZS. Mladinski odsek v Vipavi je ob njenem odhodu, ki ga
društvo ob začetku upadanja dejavnosti v drugi polovici 80–ih ni zmoglo
nadomestiti, prenehal z aktivnim delovanjem. Vodnikov, ki bi bili priprav-
ljeni prevzeti planinsko šolo in vodenje planinske šole, namreč ni bilo več.

Ponovni preporod ob prelomu tisočletja

Društvo se je delu z mladimi ponovno zares posvetilo šele leta 1994, ko
si je za cilj postavilo, da v svoje vrste privabi čim več mladih. Ta usmeritev
se je kmalu potrdila z večjim številom izletov in množično udeležbo mladih
na akcijah društva. Istega leta je bila uvedena tudi akcija »Z mladimi in
dobro voljo gremo skupaj v hribe«. Mladi planinci so tako dobili izkaznice,
v katere so žigosali društvene izlete, za večje število izletov pa so ob koncu
leta dobili posebno nagrado.

Razni poskusi sodelovanja z osnovno šolo v Vipavi do zaključka, ki bi
omogočil izvajanje planinske šole, niso pripeljali. Tako je društvo v želji, da
mladi planinci pridobijo planinsko znanje, v času prvomajskih počitnic leta
1995 pod Gradiško Turo izpeljalo dvodnevni tabor za osnovnošolce. Trideset
osnovnošolcev se je po postavitvi šotorov učilo ravnanja s kompasom,
reševanja ponesrečencev, izdelave nosil, uporabe različnih vozlov in o
nevarnostih v gorah. Dan so zaključili s tabornim ognjem. Naslednji dan pa
so se povzpeli na Plaz in tabor zaključili z nogometno tekmo.

Za prvomajske praznike 1997 je potekal krajši izobraževalni tabor na
Javorniku, ki so ga ponoči popestrili člani Astronomskega društva Javornik
s podrobnješim opazovanjem zvezd in nebesnih pojavov. Pozimi leta 1999
je društvo na Vršiču organiziralo dvodnevni izobraževalni alpinistični tabor
za mlade, leta 2001 pa je mladinski odsek organiziral dvodnevno izobraže-
valno zimovanje na Javorniku. Poseben način izobraževanja za osnovno-
šolce je z leti postal tudi kviz Mladina in gore, ki ga prireja Mladinska
komisija Planinske zveze Slovenije. Prvič so se ga Vipavci udeležili leta 1995
v Komnu, z dvema ekipama, ki sta ju poučevala in vodila Ivo in Jurij  Kete.
Od tedaj se vipavske ekipe tekmovanja udeležujejo vsako leto in tudi uspehi
ekip so bili iz leta v leto vse boljši – z vrhuncem v letih 2001 in 2002, ko sta
ekipa pod vodstvom Marjete Babič (Marko Babič, Marko Čipić, Gregor Kete
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Pot na Škrlatico

Greben Rži
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in Anže Premrl) in ekipa pod vodstvom Aleksandre Poniž (Maruša Fabčič,
Urška Nabergoj, Andrej in Jernej Naglost) osvojili drugo mesto.

Vse več dela z mladimi je omogočilo ponoven nastanek mladinskega
odseka, ki je bil uradno registriran novembra 1996. Njegov načelnik je postal
Leon Kodre. Po nekajletnem premoru je društvo zopet dobilo mlade pla-
ninske vodnike – leta 1995 je v Bavšici tečaj za mladinske planinske vodnike
opravil Ivo Kete, v letu 1997 sta mu sledila Marija Čipić in Aljoša Rehar, nato
pa do danes še Maja Čermelj, Mitja Jež, Benjamin Kodele, Miloš Kodele,
Pavel Makovec, Aleksandra Poniž in Tine Premrl. Ti vodniki sestavljajo
sredico današnjega mladinskega odseka, ki pomaga tudi pri izvedbi planin-
skih taborov in ostalih društvenih akcij. Člani mladinskega odseka se sicer
udeležujejo tudi drugih seminarjev (za aktivne člane mladinskih odsekov,
za načelnike odsekov, za markaciste, za vaditelje orientacije, za urednike
spletnih strani, za mentorje planinskih skupin, gorniški tabor). Leta 1996 je
društvo začelo redno sodelovati tudi pri akciji vipavske osnovne šole »Na-
noška planota« za sedme razrede OŠ. Društvo pomaga pri nekaterih prak-
tičnih predavanjih, žal pa je to zaenkrat edina redna oblika sodelovanja s
osnovno šolo.

V letu 1999 je društvo postalo bogatejše za kopico mladih planincev iz
Centra za usposabljanje invalidnih otrok, ki jih v okviru planinskega krožka
vodi Helena Kravos. V zadnjih letih se je približno 10 mladih gojencev
povzpelo že na številne okoliške vrhove – Matajur, Sv. Miklav, Golaki,
Skalnica, Otliško okno, Plaz, Goče, Slavnik, Planina, Korada, Javornik,
Čaven in Kucelj, Trstelj, Vremščica. Pri izvedbi nekaterih izletov pomaga
tudi društvo, ki je sicer v zadnjih letih poskrbelo tudi za postavitev plezalne
stene v Centru in za nočne pohode z baklami na Stari grad. V zadnjih treh
letih je znova zaživelo tudi sodelovanje z vrtcem, tako da društvo pomaga
pri izvedbi nekaterih izletov, za najmlajše pa je organiziran tudi plezalni
krožek v društvenih prostorih. Poleg tega se je z najmlajšimi leta 1999
ukvarjala tudi Karolina Kobal, ki je vodila planinsko delavnico v okviru
vipavskega društva Razmetano podstrešje.

Z letom 1999 je ponovno zaživela tudi planinska orientacija. Aljoša Rehar
je namreč opravil seminar orientacije in postal vaditelj orientacije. Že aprila
2000 je društvo tako organiziralo prvo tekmovanje v okviru društva, jeseni
istega leta pa je sledilo še prvo področno tekmovanje v planinski orientaciji,
s čimer je zaživela primorska planinska orientacijska liga. Odtlej se vipavske
orientacijske ekipe vsako leto udeležijo treh področnih orientacijskih tekmo-
vanj in zaključnega državnega tekmovanja. Vipavski orientacisti še vedno
vsako leto organizirajo eno področno orientacijsko tekmo, aktivno pa
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sodelujejo tudi pri izvedbi državnih orientacijskih tekmovanj – leta 2003 je
društvo v sodelovanju z orientacijskim odborom pri Mladinski komisiji PZS
in okoliškimi društvi celo prevzelo organizacijo državnega tekmovanja v
planinski orientaciji na Nanosu. Udeležilo se ga je 82 ekip iz vse Slovenije.

Načelniki:
Vera Malenšek in Alenka Nardin 1959–1965
Boža Furlan 1966–1969
Drago Lukin 1969–1971
Jurij Nabergoj 1971–1976
Klementina Hrovatin 1976–1978
Martina Rehar 197 –1982
Marija Fabčič 1982 –1985
Leon Kodre 1996–1999
David Vidrih in Peter Mikuž 1999–2000
Pavel Makovec 2000–2001
Benjamin Kodele 2001–

Vodniki
Tečaj opravili v letih od 1946 do 1990:
Marija Fabčič (1983)
Vera Fabčič (1985)
Marko Fajdiga (1974)
Marta Furlan (1983)
Klementina Hrovatin (1977)
Milan Marsetič (1985)
Jurij Nabergoj (1972)
Oton Naglost (1976)
Aleš Praček (1979)
Erik Semenič (1986)

Tečaj opravili po letu 1990:
Ivo Kete (1995)
Aljoša Rehar (1997)
Marija Čipić Rehar (1997)
Aleksandra Poniž (1999)
Pavel Makovec (1999)
Benjamin Kodele (2000)
Tine Premrl (2000)
Miloš Kodele (2002)
Mitja Jež (2002)
Maja Čermelj (2003)
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Planinarjenje v Centru za usposabljanje
invalidnih otrok

»Janka Premrla – Vojka«
Helena Kravos, mentorica planinske skupine v CUIO

Hoja, korak za korakom, je elementaren in pradaven način človekovega
gibanja, ki tudi v današnjem življenju nudi nešteto možnosti. Hoja v hribe
pomeni svobodo duha in telesa. Gibanje, mir, tišina, stik z naravo ljudi
spremenijo. V hribih, kjer tišina šepeta, potočki žuborijo, ptički žvrgolijo, je
človek srečen in bogatejši se vrača v dolino.

Na križišču
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Zaslužen počitek

To, kar sam 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 to možnost ponuditi tudi našim otrokom. Delo z inva-
lidnimi otroki, kot je razvidno iz zgodovine na začetku zbornika, je sicer v
posameznih obdobjih potekalo tudi že v preteklih desetletjih druge polovice
dvajsetega stoletja, v tem poglavju pa je opisana sodobna planinska dejav-
nost v Centru, ki je ponovno zaživela v zadnjih letih.

Prvi organizirani planinski koraki

Program za prve korake v svet planinarjenja smo napisale v marcu 1997
in na prvi pohodni dan odšli do Sv. Miklava. Seznam mladih pohodnikov
je na začetku obsegal 15 gojencev. Izkušnje so nam pokazale, da je za prema-
govanje nekaj 100 m višinske razlike in nekaj ur hoje sposobnih manj
gojencev. Glede na zahtevnost izleta se število giblje od osem do deset.
Vsako leto vključimo kakšnega začetnika, starejši pa tudi odhajajo. Z mlaj-
šimi naredimo prej nekaj poskusnih »vzponov«, običajno na Stari grad.
Začetne težave so kar velike. Oceniti je treba, koliko dvigniti nogo, da
prestopiš kamen, kako stopiti na blatna ali mokra tla, da ne zdrsne. Začetna
tekmovalnost se kmalu umiri, otroci začutijo pripadnost skupini in pomen
medsebojne pomoči.
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Zaživetje planinske sekcije

Po dveh letih planinarjenja smo začutile potrebo, da svoje delo potrdimo
v priključitvi k PD Vipava kot sekcija mladih planincev. Veseli smo, da nam
ponudijo pomoč vedno, ko jih potrebujemo. Popeljali so nas v svet plezanja
na pravih skalah in na umetni steni. V našem Centru so nam postavili novo
plezalno steno. Pred novim letom nas skupaj z gasilci z baklami pospremijo
na Stari grad. Z diapozitivi so nam predstavili tudi planinarjenje svojih
mladih članov.

Vsako leto izvedemo 10 planinskih pohodov vsak tretji četrtek v mesecu.
Enega izmed teh izkoristimo za ogled podzemne jame. V turistične nas
spremljajo vodiči, v ostale pa predstavniki centrov šolskih in obšolskih
dejavnosti.

O svojem delu vodimo kroniko, oglašamo na oglasni deski, izdali smo
tudi brošuro Korak za korakom. Občasno smo organizatorji in pobudniki
ekoloških dni. Predstavii smo se na različnih srečanjih na državni ravni, naše
delo je Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport potrdilo kot inovacijski
projekt.

Po šestih letih lahko naše pohodništvo ocenimo kot pomembno nadalje-
vanje vzgojno––izobraževalnega procesa in kot pomemben element vklju-
čevanja v vsakdanje življenje.
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V podobi in besedi
Gore in planine s svojo lepoto v človeku vzbudijo številna močna čustva.

Tako ni čudno, da se je ob gorništvu samem razvilo tudi veliko spremlje-
valnih dejavnosti – gorniška fotografija, proza in poezija, gorniške revije in
celo filmi. Vipavski planinci so se v teh dejavnostih poskušali skozi vso svojo
zgodovino.

Fotografske razstave in predavanja z diapozitivi

Glede na to da je fotografija postala množično dostopna šele po drugi
svetovni vojni, so se različne razstave in predavanja z diapozitivi razširila šele
v drugi polovici dvajsetega stoletja. Planinske fotografske razstave in preda-
vanja pa so se razvila v prav posebnem obdobju – v nekaj deset let trajajočem
prehodu iz množične nedostopnosti v množično dostopnost fotografske
opreme, pri čemer je pomembno vlogo odigrala predvsem cena. Najbolj
navdušeni planinci so si takrat že lahko privoščili fotoaparate, na trgu so se
pojavili cenovno bolj dostopni diaprojektorji, današnja razvitost vizualnih
medijev in medijev nasploh pa je bila še nepredstavljiva. Zato so bile foto-
grafije, reportaže in predavanja o tujih gorstvih, deželah, ljudeh in podvigih
prava mana za širše množice.

Vipavski planinci so prva predavanja in razstave začeli organizirati v
drugi polovici šestdesetih let, ko je krmilo društva prevzel Otmar Črnilogar.
Že leta 1967 je društvo pripravilo kar osem predavanj z diapozitivi – med
njimi je enega izvedel tudi Črnilogar. Društvo je zato že tega leta nabavilo
lasten Leitzov diaprojektor in platno. Leto kasneje so planinci organizirali
šest predavanj, ki se jih je skupno udeležilo preko 600 obiskovalcev. Med
predavatelji so že na začetku sodelovali tudi znani slovenski predavatelji
Stane Belak, Šime Letinić, Tone Sazonov in drugi. Istega leta so planinci v
svojih društvenih prostorih postavili fotografsko razstavo avtorja Staneta
Kvaternika, ki jo je obiskalo približno 500 ljudi. Predavanja in razstave so
se večinoma odvijale v zimskem času, ko obiskovanje gora upade.

Vsa naslednja leta do 1990 je društvo organiziralo več predavanj za širše
občinstvo, šolsko mladino, alpiniste ali kakšno drugo zainteresirano skupino
(celo za vojsko). V najboljših obdobjih je društvo izvedlo tudi po 10 preda-
vanj z diapozitivi na leto, nekatera so bila zaradi velikega povpraševanja
posebej izvedena po dvakrat, zvečer za širše občinstvo, dopoldne za šolsko
mladino. Tako je društvo leta 1977 npr. organiziralo dve izobraževalni
predavanji za udeležence alpinistične šole, šest predavanj za širšo javnost in
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dve predavanji za učence osnovne šole. V prvi polovici 70–ih let je društvo
organiziralo po štiri do pet predavanj na leto, v drugi polovici pa okrog šest
predavanj letno.

S predavanji so Vipavci spoznali večino dežel po vsem svetu – od Hima-
laje in Andov do Finske in domačih Alp. Predavanja so se odvijala najprej
v stari kinodvorani pri Hrovatinovih, nato pa v novi kinodvorani na današ-
njem Glavnem trgu. Poleg tega so bila občasno organizirana tudi v domu
JLA ali v osnovni šoli. Fotografske razstave pa so bile postavljene v društve-
nih prostorih, domu JLA ali v osnovni šoli in celo v Fructalu in Tekstini.
Med bolj znanimi predavatelji so se zvrstili Stane Belak – Šrauf (leta 1976 je
npr. predaval o vzponu na Makalu), Viki Grošelj (v Vipavi je predaval
večkrat – nazadnje 1989 in 1995), Silvo Karo (leta 1984 je predaval o vzponu
na Fitz Roy v Patagoniji), Peter in Pavel Podgornik, Roman Robas (leta 1989
je predaval o Tibetu in gori Čo Oju), večkrat je predaval tudi Otmar Črni-
logar. Nekatera predavanja so se dotaknila tudi bolj eksotičnih tem, kot je
npr. gorništvo in gobarstvo. Pri organizaciji teh bolj naravoslovnih in izlet-
niških predavanj ter nasploh pri propagandni dejavnosti društva je bila
dolgo zelo dejavna zlasti Nada Kostanjevic.

Leta 1995 je bilo organizirano dobro obiskano predavanje Vikija Grošlja
o najvišjih vrhovih petih celin. Po njegovem predavanju je društvo vse do
danes organiziralo le še eno predavanje z diapozitivi, in sicer leta 1999, ko
sta Marko in Boštjan Nabergoj predavala o vzponu na Mont Blanc in Kili-
mandžaro. Leta 1996 je društvo v vipavski osnovni šoli pripravilo tudi
planinsko razstavo z naslovom Planinsko društvo Vipava se predstavlja, leta
1998 pa je Oton Naglost ob 95–letnici planinstva na Vipavskem pripravil
fotografski razstavi v vipavski osnovni šoli in v ajdovski Lavričevi knjižnici.

Predavanja z diapozitivi se danes oziroma v zadnjem desetletju odvijajo
le še na občnih zborih, kjer člani društva predstavljajo diapozitive z društve-
nih izletov, tabora in lastnih vzponov. Najbolj pogosto je predaval Oton
Naglost, poleg njega pa tudi Marko Fabčič, Helena Kravos in drugi. Ob
občnih zborih so razstavljene tudi fotoreportaže, ki jih pripravlja tajnik
društva Leon Kodre in so čez leto razobešene v oglasni omarici, ter foto-
reportaže mladinskega odseka. V zadnjih letih pa Vipavo z diapozitivi
vseeno obiščejo tudi gorniški predavatelji, vendar zdaj v okviru društva
Razmetano podstrešje, kjer za organizacijo predavanj skrbi član planinskega
društva Štefan Rehar. V njegovi organizaciji so v Vipavi med drugim preda-
vali Davo Karničar, Stane Klemenc in Tomo Križnar. Zadnjo fotografsko
razstavo je društvo organiziralo ob občnem zboru leta 2003. Svoje foto-
grafije in risbe so razstavili Dejan Koren, Peter Mikuž in Oton Naglost.



– 117 –
ţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţ

ţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţ

PD Vipava se predstavi (1996)

Razstava planinskih fotografij (1998)
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Fotoreportaže, plakati in film

Društvo je ves čas delovanja po Črnilogarju v društveni oglasni omarici
objavljalo fotoreportaže z izletov, taborov in drugih akcij. V zadnjih 10 letih
jih sestavlja predvsem Leon Kodre, poleg njega pa so jih občasno ustvarjali
tudi Dare Hrovatin, Benjamin Kodele, Oton Naglost in Leon Prelc. Leta
1975 je bila v okviru društva ustanovljena celo fotosekcija (občasno tudi kot
sekcija za propagando), pri kateri so delovali Jurij Ambrožič, Lucijan Bratuš,
Oton Naglost, Miro Perhavec in drugi. Sekcija, ki si je v času svojega več-
letnega delovanja priskrbela tudi lasten aparat za razvijanje filmov, je
prenehala delovati leta 1990, skrbela pa je predvsem za fotoreportaže,
razstave, čestitke ob novem letu, društvene koledarje ter plakate za razpis
društvenih izletov in predavanj. V nekaterih letih je društvo celo poskrbelo,
da so vodniki za vsak voden izlet zastonj dobili fotografski film, da so potem
po izletu lahko pripravili fotoreportažo.

S planinskim filmom, predvsem o plezanju, se je v osemdesetih letih
ukvarjal Oton Naglost. Prvi film »Med nebom in zemljo« je posnel v Ospu
1982. Leta 1983 je posnel »Zimski vzpon – plezanje Kaminske smeri«, »Štru-
co« in »Šimenc–Škarja«. Naslednje leto je posnel »Vransko drago«. Leta
1985 je nadaljeval s filmom »Samostani pripeti v nebo« z odprave v Meteoro
v Grčiji. Isto leto je sodeloval na XII. mednarodnem festivalu amaterskega
filma na Jesenicah, kjer je dosegel drugo mesto s filmom »Štruca« in tretje
mesto s filmom »Vranska Draga«. Leta 1987 je v plezališču Montserrat v
Španiji posnel film »Artist«.

Glasilo Tura in plezalni vodniček po Gradiški Turi

Mladinski odsek vipavskega planinskega društva se je leta 1984 odločil, da
izda prvo številko društvenega glasila. Tako sta Marija Fabčič in Klementina
Hrovatin uredili 14 strani dolgo glasilo, ki je v ciklostirani obliki izšlo v 50
izvodih. Vsebina se je nanašala na izlete in taborjenje na Jezerskem.

Marija Fabčič je v uvodniku prve Ture zapisala:
Evo je, tu jo imaš pred sabo. Ni sicer najboljši stvor veleumov vipavske

planinske srenje, je pa prva številka in to tudi nekaj pomeni – namreč. Da
smo se tudi na tem področju prebudili in mogoče bo celo kaj iz nas … No,
zaenkrat ničesar ne obljubljam. V tej sanjsko prvi številki boš našel čuda
dosta stvari. Lepa notranja doživetja gora so začinjena s pristnim vipav-
skim humorjem, svoj lonček pa je pristavila tudi še vedno neuničljiva
Nada, ki s potopisnimi prigodami hkrati tudi vzgaja naš mladi in malo
manj mladi rod.
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Naslednja, druga številka Ture je izšla šele leta 1995, ko je njeno urejanje

za štiri leta prevzela Marija Čipić. Za njo je urejanje Ture prevzel Aljoša
Rehar. Leta 2002 je tako izšla že deveta številka, v letu 2003 pa bo za
jubilejno 10. številko glasila štel ta zbornik. V teh letih so pri Turi sodelovali
tudi Lucijan Bratuš, Ivo Prelc in Samo Rodman kot tehnični oblikovalci,
Tomaž Bizjak in Peter Mikuž kot risarja ter David Puc kot lektor. Med
prozno navdahnjenimi pisci so izstopali Jurij Kete, Nada Kostanjevic in
Leon Kodre, med bolj liričnimi dušami pa so bili Tea Kete, David Puc in
Danica Rehar. Tura poleg opisov izletov, taborov in drugih akcij ter proze
in poezije vsebuje tudi zgodovino društva, letni plan izletov in druge
informacije.

Alpinistični odsek društva je leta 1983 izdal plezalni vodniček z naslovom
»Nanos, zahodna stena Gradiške Ture (761 m): kartoteka plezalnih vzponov
iz vrtca«. Pripravili so ga Oton Naglost, ki je bil odgovoren za zbiranje
gradiva in fotografij ter za skice, ter Klementina Hrovatin, Darko Hrovatin
in Jurij Nabergoj. Vodniček, ki je bil lično vezan, je vseboval natančen opis
plezalnih smeri v stenah Gradiške Ture.

Spletne strani in objave v medijih

Vipavski planinci smo zastopani tudi na svetovnem spletu. Leta 2000 je
namreč Pavel Makovec, tedaj še načelnik mladinskega odseka, oblikoval in
uredil prvo spletno stran vipavskih planincev – http://www.geocities.com/
pavel5271/. Stran živi še danes, vključuje pa pomalem vse – od zgodovine
in predstavitve društva do plana izletov, taborov, vodnikov, elektronske
oblike glasila Tura, članarine, mladinskega odseka in drugih informacij. V
letu 2003 pa je Mitja Jež začel snovati novo spletno stran na naslovu
www.planinsko–drustvo–vipava.si.

Vipavski planinci pišemo tudi članke in prispevke za različne časopise in
revije. Zagotovo ima pri tem najpomembnejše mesto mesečnik Planinski
vestnik, ki ga že preko 100 let izdaja  Planinska zveza Slovenije. Člani
vipavskega planinskega društva so v njem objavljali različne prispevke, od
drobnih društvenih novičk do opisov izletov. Poleg tega je ta osrednja
gorniška revija v Sloveniji o vipavskem društvu pogosto pisala tudi sama.
Prav zato je Planinski vestnik bogat vir za zgodovino društva.

Poleg tega so bili vipavski planinci obeleženi tudi v Primorskih novicah,
Delu, Vipavskem glasu, danes tudi Latniku in drugih medijih. Med najbolj
marljivimi pisci je bila vsekakor Nada Kostanjevic, v zadnjih letih pa o
vipavskem društvu najbolj pogosto piše Leon Kodre.
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Stari grad bdi nad Vipavo
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Naša pot se nadaljuje ...
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Planinsko društvo Vipava

Čas, ki ga namenimo samemu sebi in drug drugemu,
dobiva nove razsežnosti. Te so za človekovo notranje
zadovoljstvo izjemnega pomena. Ugasnimo televizijo,
utišajmo radio, odložimo časnike in pojdimo v naravo.

Pravo življenje se odvija v tihem razmišljanju,
druženju in prijateljskem pogovoru.


