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Uvodna beseda 
 

 

V gorah pride tudi do plazov  
Kaj naj si namreč misli prejemnik povprečne plače, da tistih z 
»minimalko« niti ne omenjamo, ko zve, s kolikšno plačo svoje nujne 
življenjske potrebe uresničuje direktor kakšnega javnega zavoda? Kaj 
naj si misli sorodnik kakšne na cesti povožene ženice, ko povzročitelj 
njene smrti v očeh sodne veje oblasti ostane nedolžen? Kaj naj si 
misli mlad iskalec zaposlitve, ko se zave, da je večina delovnih mest 
podeljena prek znanstev? Kaj naj si misli zaradi prevelike hitrosti 
kaznovani voznik, ko vidi razširjajoči se organizirani kriminal 
takšnih in drugačnih ovratnikov? 

 
Ne ravno številni potomci karantanskih korenin, ki danes živijo na 
sončni strani Alp, so že od nekdaj močno navezani na gore. V dolgih 
stoletjih podrejenosti in politične majhnosti so jim dajale zavetje ter 
občutek veličine in edinstvenosti njihove dežele. Tako so ne nazadnje 
odločilno pripomogle k oblikovanju njihove narodne zavesti. 
 
Toda gore niso samo to. Njihov pomen, njihov doseg je mnogo širši. 
Vsak z gorami »okužen« človek, planinec torej, v njih najde nekaj 
čisto svojega, vsakdo se z gorami srečuje na svojstven način. Kljub 
tej bogatosti vtisov in pomenov, ki jih ljudje pripisujemo goram, pa 
smo glede nečesa vendarle bolj ali manj enakega mnenja. 
Neminljivost, mogočnost in neopredeljivost gora dajejo človeku 
občutek lastne majhnosti. Dajo mu vedeti, da je majhen, da je le del 
nekega velikega kozmosa. Učijo ga skromnosti, odgovornosti. 

 
Takšnih vprašanj je žal vedno več. Iskati odgovore v gorah je ob 
takih zadevah po svoje smešno. Toda le deloma. V določeni meri so 
namreč prav gore tiste, ki lahko s prej opisanimi vplivi na človekovo 
razmišljanje vzbudijo željo po prerazporeditvi vrednot in bolj 
poštenih odnosih v družbi. Morebiti lahko prav gorski svet s svojo 
nenarejeno neposrednostjo in prikrito vzgojo prebudi 
materializiranega in uspavanega potrošnika. 

 
Bolj ali manj vsem je tudi jasno, da je v gorah človek prepuščen 
svojim lastnim sposobnostim in pomoči sočloveka. Vsaj v gorah še 
vedno ni pomembno, ali te v dolini čaka fiat ali mercedes. Tudi 
debelina denarnice ali blagovna znamka vetrovke sta postranskega 
pomena. Tako direktor kot navaden delavec sta v nevihti deležna 
enake »obravnave«. Oba sta enakovredna, oba sta v očeh narave 
povsem enaka osebka, ki imata enake možnosti in priložnosti. Njuna 
družbena etiketa, ki ju v dolini postavlja na povsem različni, že v 
svoji biti neenaki mesti, je v gorah le zbledel spomin. 

 
Najbrž pa bi bilo še bolje, da bi v gore večkrat zahajali tudi tisti, ki v 
človeških peskovnikih sedijo na vrhu najvišjih peščenih gora. Tako bi 
nekoč celo lahko spoznali, da temelji njihovih vrhov slonijo na 
številnih, z vrha težko vidnih peščenih stenah, te pa na še manjših 
peščenih skladih. Na koncu te kompleksne verige so samo še 
brezštevilni, majhni peščeni drobci, ki jih z vrha ni mogoče niti 
zaznati. 
  
Če se od teže te peščene gore v dolino zvali pet, sto ali tisoč teh malih 
drobcev, še ni razloga za strah. Ko pa predolgo izkoriščanje nekaterih 
slojev te krhke peščene zgradbe pripelje do večjih neravnovesij, 
potem se gora zamaje. In takrat pride do potresa, do plazu, ki 
vzpostavi nova razmerja in nove oblike povezanosti. 

Morda bi veljalo tem lastnostim gora dandanes nameniti več 
pozornosti. Solidarnost, zaupanje in enakost se namreč zdijo le še 
oguljene fraze, katerih moč in pomen izginjata z vsako generacijo 
bolj in bolj. Enako se godi spoštovanju, hvaležnosti, žrtvovanju in še 
vrsti drugih vrlin in vrednot, s katerimi se človek rad postavlja 
nasproti drugim bitjem. Prostor teh vrednot se vedno bolj oži na 
intimni krog družine, ki pa je tudi sama kot oblika družbenega 
življenja z vsako generacijo manj pomembna. Sistem vrednot je 
potreben temeljite prenove. 

 
Vaš urednik 
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Pogovor 
 

 

»Tata, pamet je šla mimo, imej vsaj srečo« Habjan (26 let) in Matija Klanjšček (27 let). Šepič je doslej sicer 
preplezal že okrog 100 smeri, večinoma z Markom Fabčičem, 
Andrejem Štremfljem in Petrom Podgornikom. 

 
Pred sedmimi leti je med vipavske alpiniste prišel Jože Šepič. Tu, v 
stenah Gradiške Ture, se je v zrelih letih svojega zanimivega življenja 
učil osnov plezanja, zlasti s pomočjo Marka Fabčiča, dejavnega 
vipavskega alpinističnega inštruktorja. Neomajna volja in visoke 
želje so Šepiča kljub spoštljivi starosti nato popeljale na razgibano 
alpinistično pot, na kateri pa ni pozabil na svoje tako rekoč vipavske 
alpinistične korenine. 

 

 
Mnogi vipavski planinci Šepiča poznajo le po imenu ali po tem, da je 
radodaren sponzor številnih projektov vipavskega planinskega 
društva. Nekateri so ga celo videli, srečali ali pred leti prisostvovali 
njegovemu predavanju z diapozitivi o zavidljivem alpinističnem 
podvigu v 1800 metrov visoki severni steni Eigerja, enega izmed 
znamenitih treh zadnjih problemov Alp. 
 
O Šepiču in njegovih vzponih, še posebej na Eiger in Matterhorn, 
tako kroži veliko govoric. Redko kdo pa o njem ve kaj več. Da se, 
recimo, odpravlja na 8167 metrov visoki Daulagiri v nepalski 
Himalaji in da je med njegovimi željami tudi osvojitev najvišjega 
vrha na svetu. 
 
Prav zato smo se v tokratni Turi odločili za pogovor s svojevrstnim 
alpinistom, ki ga je med člane vipavskega alpinističnega odseka 
prineslo z Gradišča pri Materiji, majhne vasice ob južnem vznožju 
Brkinov. Tako bo tančica nevednosti, ki se vije okrog Šepiča, 
nekoliko manj zastirajoča, Šepičev poskus osvojitve osemtisočaka pa 
toliko pomembnejši tudi za vipavske planince. 
 
Pogovor s Šepičem je potekal 27. marca letos, le dober teden dni 
pred odhodom odprave na Daulagiri. Slednjo vodi sloviti gorski 
vodnik in alpinist Andrej Štremfelj (47 let), med člani odprave pa so 
poleg Šepiča (57 let) še Marija Štremfelj (46 let), veteran 
slovenskega alpinizma Marjan Manfreda - Marjon (53 let), zdravnik 
Damijan Meško (66 let) in perspektivna mlada alpinista Miha 

 
     Eiger, 2001 
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Daulagiri 2004 najprej v glavnem hodil in nabiral kondicijo. Zadnje čase, še posebej 
pa zdaj, nabiram predvsem kondicijo, pravzaprav lovim višinske 
metre. Mislim, da smo dobro pripravljeni vsi v ekipi. 

 
Ujel sem vas ravno pred odhodom v Himalajo, zato najprej nekaj 
vprašanj o tem. Zakaj ravno Daulagiri?  

A lahko bolj podrobno opišete vaše telesne priprave na odpravo?  
Daulagiri ni bil moja posebna želja. Moja želja je bila že dolgo časa – 
že ko sem začel hoditi v hribe oziroma malo kasneje, ko sem začel 
plezati – da bi se šel preizkusit na višine nad 8000 metrov. Malo 
kasneje, nekje lansko jesen, se je kot cilj te moje želje pokazal 
Daulagiri. Tja se je namreč namenil moj vodnik Andrej Štremfelj, ki 
še ni bil na vrhu Daulagirija in ima z njim neporavnane račune, če bi 
lahko tako rekel. Leta nazaj je namreč z jugoslovansko odpravo, ki je 
bila sestavljena iz samih znanih alpinistov, prišel pod vrh Daulagirija, 
čisto nanj pa niso prišli zaradi vremena. Tudi takrat so na vrh 
poskušali priti po severovzhodnem grebenu. Tako je bilo odločeno, 
da gre odprava na Daulagiri. 

 
S fizičnimi pripravami smo začeli že lansko leto. Plezali smo vse, kar 
se je dalo poplezati v danih razmerah. Plezali smo že jeseni, potem pa 
tudi v zimskih razmerah, ko so se začeli slapovi in plezanje po 
grapah. Zadnje čase pa treniram predvsem na Nanosu, in sicer 
ponavadi dvakrat na dan. Najprej zjutraj, tako da sem ob osmih že 
nazaj doma, se pravi da sem na vrhu okrog pol sedmih, sedmih. 
Potem pa sem na Nanosu še okrog sedmih, osmih zvečer. 
Za vztrajnostno kondicijo nosim v nahrbtniku po 30 kilogramov. Za 
trening bom letos samo na Nanosu, brez ostalega plezanja, naredil 
okrog 50 višinskih kilometrov. Letos sem namreč bil na Nanosu že 
57-krat, preplezal pa sem tudi sedem slapov. Poleg tega sem bil 
pozimi na Jalovcu in v grapi na Bavškem Grintavcu. 

Ko sem lani pomrznil na Matterhornu, so mnogi tudi rekli, da bom 
nehal. Jaz sem pa že takrat vedel, da ne bom končal, ker sem tak 
človek, take narave – trmast, dobesedno trmast. V meni je močna 
volja – ko si zastavim nek cilj, potem delam za ta cilj. 

 
Kakšne obremenitve vas čakajo na odpravi? 

 (Op. a.: Šepič je v začetku leta 2003 z vodnikom Štremfljem 
preplezal severno steno Matterhorna. Skupaj s še eno navezo, ki sta 
jo sestavljala Marjan Manfreda in Marija Štremfelj, sta se lotila 
1200 metrov dolge Schmidtove smeri. Pri tem jih je ujel zelo hud 
mraz, pokvaril pa se jim je tudi gorilnik. Štremfelj in Šepič sta 
vztrajala do vrha, Manfreda in Štremfljeva pa sta izplezala na greben 
Hornli malo pod vrhom in sestopila do bivaka Solvay. Naslednji dan 
sta Štremfelj in Manfreda sestopila v dolino, Marijo Štremfelj in 
Šepiča pa je zaradi hudih omrzlin v dolino odpeljal helikopter. Bolj 
ali manj hude omrzline so dobili vsi štirje, Šepič pa je bil celo ob levi 
palec na nogi – po časniku Delo in Šepičevem pripovedovanju.) 

 
Do baznega tabora me čaka nošnja 20 do 25 kilogramov težkega 
nahrbtnika, naprej do višinskih taborov pa tam od 10 do 12 
kilogramov, kar pa v tamkajšnjih razmerah pomeni kar 30 ali tudi več 
kilogramov. 
 
Kako je potekala organizacija odprave in kakšen je njen finančni 
okvir? 
 
Organizacijski vodja odprave je Andrej Štremfelj, kar pa se tiče 
finančnih zadev, sem veliko postoril tudi jaz. Poznam največ 
ustreznih ljudi, tako da so podjetja prispevala kar 60 odstotkov 
potrebnih sredstev. Celotna odprava bo stala nekaj čez 10 milijonov 
tolarjev, vsak pa si mora poleg tega kupiti še svojo osebno opremo in 
plačati osebno zavarovanje. 

 
Koliko časa se že pripravljate na to odpravo? 
 
Treniramo že celo leto. Zaradi nesreče, ki se mi je lani zgodila na 
Matterhornu, lani kar nekaj časa nisem veliko plezal. Tako sem  
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Kakšni so vaši osebni cilji na tej odpravi, s kakšnim namenom greste 
na Daulagiri? 
 
S to odpravo grem z namenom, da sem sebe preizkusim, ali sem 
zmožen zdržati nad 8000 metrov. To pomeni višinsko bolezen, pa 
tudi – jaz imam na žalost že 57 let - da vidim, kaj je to. A bom zdržal 
ali ne bom zdržal. Konec koncev pa mislim, da to ni zadnji hrib nad 
8000 metrov, na katerega se bom povzpel. 
 

 
           Eiger, 2001 

Pogovor 
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Kako bo potekala sama odprava? 

iz Ljubljane. Leteli bomo najprej 

ti zadnji datum, do katerega boste vztrajali z 

ajem. Smo 

 
Odpravili se bomo 6. aprila zjutraj 
na Dunaj, kjer bomo štiri ure čakali na let za New Delhi. Tu bomo 
čakali 11 ur na let za Katmandu, ki baje traja okrog uro in pol. Tako 
bomo 7. aprila zvečer v Katmanduju, kjer bomo štiri dni. 11. aprila 
naj bi nato šli v neko oddaljeno dolino, kjer se bo začela naša hoja, in 
sicer na 600 metrih nadmorske višine. Hoditi bomo začeli tako rekoč 
v kratkih hlačah. Ko bomo dosegli neko vas na 3500 metrih 
nadmorske višine, bomo zamenjali nosače in tam en dan počivali. 
Potem bomo nadaljevali čez 5800 metrov visok prelaz do baznega 
tabora, ki bo stal ob robu ledenika na 4800 metrih. Predvidevamo, da 
naj bi bili 19. ali 20. aprila v baznem taboru. Tu bomo dva, tri dni. 
Če bo vreme lepo, bomo potem začeli s pripravami za naskok na vrh. 
Do prvega višinskega tabora je majhna višinska razlika, je pa daleč. 
Prvi višinski tabor naj bi tako bil približno na 5400 metrih, drugi je 
na 6400 do 6500 metrih, tretji pa nato na 7400 do 7500 metrih. Pot 
med temi višinskimi tabori se večkrat prehodi zaradi aklimatizacije, 
obenem pa se nosi hrano in ostale potrebščine. Iz tretjega višinskega 
tabora bo nato naskok na vrh v enem dnevu. Startali bomo okrog enih 
ponoči, tako da bi bili okrog jutra na vrhu in v istem dnevu potem 
tudi nazaj, vse do baznega tabora. Vmes bomo pobrali šotore in vse 
ostalo. Vsega skupaj bomo tako prehodili od 12000 do 13000 
višinskih metrov.  
 
Kateri je pa tis
naskokom na vrh, če pride do slabih vremenskih razmer? 
 
Če bo vse v redu, bi domov lahko prišli med 10. in 15. m
si pa vzeli še 14 dni rezerve, če bo slučajno slabo vreme. Tako bi  
prišli najkasneje 29. ali 30. maja. Prek satelitskih telefonov bomo 
sicer v stiku tako z domačimi kot tudi s slovenskimi mediji. 
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rehojeni alpinistični koraki 

tih sem bil športnik, igral 

j 

čine po telefonu pokliče Sonja 

irat. Takrat smo bili prvič na štriku, vse smo tako rekoč 

Pogovor 
 

 
-12- 

 pa mi 

? 

m pa bi rad enkrat julija, če bo vse po 
 v Jorasses v Švici. Nasploh bi rad še 

P delali prvič. Potem sta nas Boris Sever in Sonja tudi zares peljala po 
Slovenski. Od takrat naprej sem, če imam vsaj dve uri časa, v stenah 
ali pa na Nanosu. To je začetek mojega alpinizma. 
Vendar pa jaz ne bi bil jaz, če si ne bi že takrat rekel: »O, zdaj bomo 
pa začeli, zdaj pa bom šel na Matterhorn. Ampak kdo me bo pa peljal 

 
Kdaj ste začeli z gorništvom in zakaj? 
 
Najprej bom odgovoril zakaj. V mladih le

tja?« Tako sem prišel do Bojana Pograjca in leta 1998 šel na 
Matterhorn, in sicer po klasični smeri. Ko sem prišel dol, pa sem si že 
tam rekel, da bom šel preplezat tudi severno steno Eigerja. Pograjc 
mi je takrat dejal, da me na severno steno Eigerja lahko pelje samo 
Štremfelj. Tako sva se s Štremfljem dobila leta 1999. Najprej me je 
peljal v Kogel, kjer smo plezali Zupanovo. Takrat mi je rekel, da bo 
treba še kaj preplezati, preden bomo lahko šli v Eiger. Veliko sva 
plezala skupaj in leta 2001 sva nato le preplezala Eiger. Imela sva 
dobre razmere, s tem da sem doživel majhno nesrečo. Zlomila se mi 
je dereza, reševalci pa so mi nato s helikopterjem pripeljali drugo 
derezo, tako da sva nato lahko preplezala steno. Ampak jaz spet ne bi 
bil jaz, če ne bi rekel: »Andrej, zdaj se pa moramo preizkusiti še nad 
8000 metri.« 
 
Kateri alpinistični dosežek vam je ostal v najlepšem spominu? 

sem rokomet, nogomet, vse, kar se je dalo. To je bilo v srednji šoli. 
Potem pa sem šel zelo mlad v zasebno podjetništvo. To je bilo leta 
1971, ko sem imel 23 let. Takrat se je moja športna dejavnost nehala, 
saj sem se povsem posvetil delu. S tem delom se je spremenil tudi 
način življenja. Počasi sem se začel lepo debeliti, tako da sem prišel 
celo nad 100 kilogramov. V mojem poslu je bilo tudi veliko stresa. 
Posledica tega je bilo povišanje sladkorja in zato me je moj zdravnik 
prisilil, da sem začel razmišljati tudi o drugačnem načinu življenju. 
Zato sem leta 1993 začel hoditi, teči, voziti kolo. Shujšal sem 25 
kilogramov, v tem času pa se je uredilo tudi moje zdravje. Kasneje 
sem začel z gorništvom. Moj prijatelj Milan me je prvič peljal v 
hribe. Tako sem bil leta 1994 prvič v svojem življenju nad 2000 
metri, in to na Stolu. Začela sva hoditi v hribe. Potem sta se nam 
pridružila še dva prijatelja, Drago in Ivan, tako da smo postali 
druščina. Vseskozi smo hodili skupaj in še danes se radi vidimo, le da 
oni še vedno hodijo skupaj, jaz pa sem malo ušel. Prav s temi 
prijatelji smo bili tudi na Grossglocknerju in Mont Blancu. 
 
Kako ste prišli v stik z vipavskimi alpinisti in kako se je odtle

 
Vsak je po svoje lep, še posebej pa ko prideš na vrh. Vseeno

ajveč pomeni Eiger, ker je bilo na njem potrebnih tri dni pravega n
garanja. Pa tudi eden mojih najtežjih dosedanjih ciljev je bil. 
Tehnično je bil najbolj zahteven, pa tudi dolg in v težkih razmerah. 
Ves čas je bila kombinacija ledu in skale, tako da nisi vedel, ali se 
boš prijel z roko ali s cepinom, in si imel vse orodje ves čas v rokah. 
Če gledam nazaj, bi si človek mislil, da nisem vedel, kam se 
podajam. 
 
Načrti, družina in občutki 

razvijala vaša alpinistična pot? 
 
V letu 1997 me nekega dne iz Ajdovš
Lovrekovič, ki je takrat še nisem poznal. Poklicala me je za 
sponzoriranje pene, ki so jo potrebovali za plezalno steno. Rekel sem, 
da ni problema, da jo bomo dali malo bolj poceni. Nato so me 
vprašali, kaj nam lahko ponudijo v zahvalo. Odgovoril sem, da smo 
klapa štirih, ki hodimo v hribe in imamo veliko željo, da bi nas kdo 
peljal po Slovenski na Triglav. »Brez težav,« so dejali. Tako se je 
začelo. 
Marko in Sonja sta nas potem vzela v roke, peljala sta nas v Belo 
malo potren

 
Kakšni so vaši cilji za naprej
 
Najprej seveda Daulagiri. Pote
reči, šel še na centralni stebers
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naprej plezal. Še so visoke stene po Evropi, ki me zamikajo. 
Zagotovo pa je moja želja, če bo vse šlo v redu, tudi Mount Everest. 
Toda to je zaenkrat še želja, ne že cilj. 
 
Kako so vašo alpinistično udejstvovanje sprejeli vaši ožji družinski 
lani? č

 
Žena se je nekajkrat tudi razjezila in spraševala, ali mislim resno. Ker 
me dobro pozna, pa je potem rekla: »Če si ti daš nekaj v glavo, prej 

ja staro 33 let. Sem tudi njegov solastnik. Zdaj sicer nisem več 

ašala že žena, pa tudi njej nisem 
Štremflja, Petra in Marjona, in 

Poezija 
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Tihi Ave v Podskali 
 
Na kapljicah vode 
in sonce v zatonu 
bleščijo se večerni, 
tihi zalivi. 
 
Trenutek se zgrne 
skoz' liste in veje, 
trenutek se zgrne 
v en sam večerni zvon. 
 
Na jezu so zamrle slutnje divjih rac, 
zakraljeval je v zraku tihi Ave, 
vse se zgrne v en sam trenutek, 
vse se zgrne v ta večerni blagi zvon. 
 

Tea Kete  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zima 
 
Najprej tišina, 
potem pa veter. 
Neslišno se je pritihotapil 
nad pokrajino. 
Pusta je in samotna. 
Trava in listi zašepetajo – 
v pričakovanju, 
v silni vznesenosti 
pomladi, 
v silni vznesenosti vetra, 
v silni vznesenosti sonca. 
Zatem – spet tišina. 
Ničesar več ne slišim. 
Mir je kakor samota 
in resničnost. 
Mir je kakor sanje 
v tišini. 
Časa ni več 
in čas ni še, 
pomlad je še daleč, 
zakopana je za obzorja. 
 

Tea Kete  
 

 
 

beton popusti kot ti.« Potem je popustila in zdaj najbrž v družini 
upajo, da srečno pridem domov. Sinova pa sta mi rekla: »Tata, pamet 
je šla mimo, zdaj imej vsaj srečo.« 
 
Kako pa vse to zmorete? Imate zraven tudi službo ali se posvečate le 
e alpinizmu? š

 
Še vedno imam službo. Sem ustanovitelj podjetja Šepič, ki bo 14. 
ma
direktor, ampak še vedno normalno delam in bom najbrž še kakšno 
leto. Najbrž bom v službo hodil tudi, ko bom že v pokoju. 
 
Kaj vam pomenijo gore, plezanje? 
 
Ne znam povedati. Isto me je vpr
nal odgovoriti. Potem sem vprašal z

nobeden ni znal povedati. Enostavno ne znam povedati, kaj je to. 
Povleče me neka želja. Če imam vsaj dve uri časa, sem ali v steni ali 
na Nanosu, v hribih. Dve uri časa. To je, lahko rečem, zasvojenost in 
nič drugega. 
Hoditi sem začel, ko sem imel največje težave v podjetju. Ko mi je 
bilo najtežje, sem šel na Nanos, sam, razmišljat. Ko sem prišel z 
Nanosa, sem bil drug človek. Kaj je to, ne vem. Tako pač je, tja me 
preprosto vleče. Nekateri mi rečejo, da sem neumen. Tem 
odgovorim: »Ja, za svoje zdravje sem res.« 

 
pogovarjal se je Aljoša Rehar 
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Še nekaj besed o stoletnici planinstva na Vipavskem 

e vipavsko planinsko društvo vendarle dočakalo 
ranega planinstva na ipavskem. V ta namen je 
č aktivnosti, s katerimi je obeležilo ta visoki 

 so tako v okviru praznovanja 100-letnice 
pavskem čnem zboru 
planinskih fotografij in risb (Otona Naglosta, Petra 

na), avgusta pa so organizirali dobro obiskan 
 Paradiso. Septem društvo ob strokovni 

 pot udi obnovo 
ec se živela tudi 

laninskeg -

Osrednja slovesnost je potekala 5. oktobra 2003 pod Gradiško Turo. 
rireditve se je klj  vr en
a veselje organizatorjev le niso ures ek 300 
lanincev in ljubiteljev narave. 
beležena na mestu, ki je po zaslug n 
uhovnika Otmarja Črnilogarja najbolj o 
ipavsko planinstvo, več kot uspešno pros

 vlogi osrednjega govornika je nastopil inist 
ušan Jelinčič, v imenu Planinske zve  pa je 

pregovoril njen podpredsednik Tone Šk  
lanom društva obenem podelil častne z ejemniki 
riznanj je bila tudi Nada Kostanjevic, ki etno društveno 
elo prejela zlati č
oskrbel komorni pevski zbor Ipavska, i pa so 
oleg požrtvovalnih članov društva poma

ruštvo je ob tem visokem jubileju razvi o nov druš r, k
a je zasnoval Lucijan Bratuš. Za osrednji simbol društva je izbral 
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raju 
oči 

 

juček še nekaj misli iz Jelinčičevega govora ob osrednji 

Stari grad, ki se pne nad Vipavo in s svojo daleč vidno lego k
daje prepoznaven pečat. Poleg tega je društvo ob finančni pom 
sponzorjev izdalo obsežen zbornik o zgodovini in dejavnostih
društva. Sestavili in uredili so ga med drugim Aljoša Rehar, Marija 
Čipić Rehar in Lucijan Bratuš. 
 
Za zakl

V minulem letu j
istoletnico organiz V

društvo izvedlo ve
jubilej. 
 

slovesnosti: 
 
»In navsezadnje: gore so nam vedno bile simbol individualne in 
kolektivne svobode, tiste, ki nam predstavlja osebnostno in narodno 
identiteto. Tiste, ki je nismo mogli izkazovati dolga stoletja in po 
kateri smo vse bolj glasno in strastno stremeli. 
 

Vipavski planinci
planinstva na Vi

 
 že februarja lani ob ob

pripravili razstavo
Mikuža in Dejana Kore
zlet na italijanski Grani bra je 

pomoči PZS oziroma komisije za
, kon

a dokončalo t
plezalne poti na Gradiško Turo ptembra pa je za
nova spletna stran vipavskega p a društva (www.planinsko
drustvo-vipava.si). 
 

P ub neugodnim em skim napovedim, ki se nato 
n ničile, udeležilo pr

Tako je bila visoka obletnica, p
o i pokojnega profesorja i
d  zaznamovalo novodobn
v lavljena. 
 
V primorski pisatelj in a

(PZS)
lp

D ze Slovenije 
s arja, ki je najbolj zaslužnim

S. Med prč nake PZ
p  je za dolgol  

Razvitje prapora pod Turo, 2003 
 
Na državnem grbu imamo Triglav, slovenski pa je narod planincev. 
Tudi zgodovina vipavskega društva je prepredena s tem hrepenenjem

d astni znak PZS. Za glasbeni del prireditve je 
p pri sami organizacij
p gali tudi vipavski gasilci. 

, 
pa čeprav naj bi mu bili, po pisanju Planinskega vestnika ob 

 
D l tveni prapo i 

ustanovitvi, bližji sadni vrtovi in vinske gorice. Toda kaj bi bili sadni g
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vrtovi in vinske gorice brez hribov, ki jih obdajajo ali se le zarisujejo 
tam nekje v daljavi, da jih komaj slutiš? 
Lepa je Vipavska dolina. Nekaj posebnega ima. Je primorska, kraška 
in obenem tako slovenska. Leži na obronkih tistih hribov, kjer so se 
naš ponos in trma, naša upornost in značajnost tako stvarno izkazali. 
Kaj niso morda na Nanosu – sedaj je končno znan točen datum – 31. 

ara je že več kot tri 
desetletja in je še vedno ače bi rekel 
kar "perfektna". čna in razgledna, torej 
taka, da ko čutek sreče in si 
nato, ko te za  si v koči zaslužil 
enolon

In prav te besede so le vedno eden najpomembnejših drobnih 
vsakdanjih ciljev naše poti v hribe: o predvsem zato, 
da bi se sprostili, se nahodili, s
njim a in prodornega zraka 
ter si kon čno življenje, ki se vselej 
bije v do
 

Poezija 
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100-letnico) 

Čez Turo 
 
Gospod mi je naročil: 
Pojdi po moji poti milijonkrat 
in videl boš 
lepoto gora. 
Še sam ne veš, 
kje si doma. 

avgusta 1927 ustanovili prvo protifašistično organizacijo v Evropi, 
TIGR?« 
  
»Vipavsko društvo je doslej dobro opravilo svoje poslanstvo, saj je 
pustilo marsikatero vidno sled. Ena od teh je plezanje na Gradiško 
Turo, ki jo vsi Slovenci dobro poznajo. Tudi Ljubljančani, Tolminci 
ali Tržačani radi zahajamo na sprostitev na to zavarovano plezalno 

ot, ki strmo vodi na nanoško planoto. St

Angela sem ti 
varuha poslal s teboj, 
zato se moje poti 
čez Turo 
nič ne boj! 
 
Če pa utrgaš si 
dekle planinsko - 
iz naše zemlje zrasla je -, 
v njej je vsa  
ljubezen tvoja. 

p
tako mlada in uporabna, po dom

Čisto dovolj naporna je, zra
 jo preplezaš, te zajame mimobežen ob
čne gruditi lakota, rečeš, sedaj pa sem

čnico. 
 

 saj tja zahajam
e pogovorili s prijatelji in znanci, z 

i nekaj pojedli in popili, se nadihali rezkeg
čno nabrali energije za tisto resni

lini.« 

Pa pojdi po njo 
tja v naše 
prelepe gore. 
 
             Stanko Kodrič 
       (prebrano ob slovesnosti 

        za 
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Gora je hotela … 

daj bo prvič stopil na kakšen dvatisočak. 
 letih s pomočjo zlatih prinašalcev, 

rim nikoli. Tritisočak se navadno osvoji 
ključij. Bodisi ker je klapa zadnji hip odpovedala žuranje 

i ker so se le dan prej stepli zaradi edine ženske v 
a po mnenju vseh vrhunsko osebnost, bodisi ker se je 

a odločila za edinega tipa, ki se ni tepel, in je zaradi tega 
olgoletna klapa razpadla. In ker so se takrat podrli tudi 

akšen posameznik razočaran odloči, da bo, ker 
enu samodokazovanja skočil na Grossglockner 

čez dva dni zmagoslavno vrne, sta se tista ženska in 
razšla in on ji zanosno pripoveduje vsak detajl svojega 
zen da je do 2700 metrov prišel z gondolo). Ona ga 

uša in le še napeta filmska glasba manjka, da bi bil 
n končno konča s pripovedjo, se ona z vso svojo 

 k svoji novi klapi, ki jo vaščani zaničljivo 

e zelo napredna, zato ni čudno, da v njej rastejo celo 

etnega kaosa v Brescii naprej je avtobus spokojno spal. 
e, le človek z vso svojo vrhunsko osebnostjo 
a skopo odmerjenem prostoru bele škatle. 

red skupino sta bila dva zgodovinska dneva. Le dober mesec pred 
uradno stoletnico društva je šla v lov za trofejo, ki bi najlepše 
zaokrožila častitljiv jubilej. Gran Paradiso, 4061 metrov. 
 
Sestop v vasici Pont (po slovensko »Tri hiše«) je bil pravo olajšanje 
in najlepše darilo tistega jasnega jutra. Le še kavico si na hitro 
skuhajo (nadmorska višina je že zastrašujoča in voda na gorilniku z 
močjo vžigalnika zavre že v tri četrt ure), potem pa neusmiljeno do 
cilja – kipca Matere Božje na najvišji točki pogorja. Dolina pred 
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pozantna. Levo in desno na desetine mogočnih 
 kot tri tisoč metrov preko številnih pragov 

začetkom vzpona je im
slapov, ki se z več 
nezaustavljivo spuščajo proti dolini. Kaj je človek proti moči narave? 
Kdo nam daje pravico gospodariti nad svetom? Zakaj nas šele gore 
prepričajo o naši majhnosti? Kaj so stresli v kavo, da v teh slapovih 
ni videti vode? 
 

Vsak otrok sanja, k
Nekaterim uspe že pri dveh

etnajstih, nekatedrugim pri p
po spletu na
ob morju bodis

 

 

in desna. Pa spet skok čez potoček (brez vode). Leva in desna … 

odrice.« Leva 
in desna… 

klapi, ki im
aista ženskt

tisti trenutek d
vsi skupni načrti, se k

 v imje izpadel iz igre,
o. Ko se ali Tofan

tip itak že 
odviga (rap

navdušeno posl
vtis popoln. Ko o
vrhunsko osebnostjo vrne

žci. kličejo igloko
 
Evropska unija j

ki. štiritisoča
 
Od prom Na 3800 metrih,Gran Paradiso, 2003 

 
Vzpon proti koči. Leva serpentina, desna serpentina, leva
serpentina… Vsake toliko skok čez potoček (brez vode), pa spet leva 

Spale so roke, rit in nog
ni mogel zatisniti očesa n
 
P

»Višje kot smo, več serpentin je za nami,« je dejal najmodrejši 
(očitno že brez vode). Drugi je dejal: »Mladost je norost. Čez potok 
skače, kjer ni vode.« In tretji: »Modri izreki – modre m

 
In po več kot dveh urah končno koča Vittorio Emanuelle. Vrh pa še 
tako visoko in daleč. Marsikdo si za vse življenje zapomni svoj prvi 
vzpon na Škrlatico, a če je koča na isti višini kot njen vrh, to 

-19- 



Izleti 
 

 

predvsem pomeni, da je vrh še zelo daleč in visoko, ura pa šele, za 
nekatere pa že, enajst. Čas za večerjo, torej. Ne, ni pomota. Le čudna 
navada, da se moraš v koči že prej najaviti, kdaj in kaj boš jedel. 
Dobro so Italijani zdresirali svoje francosko govoreče sodržavljane, 
da se ti poslužujejo tako nenavadne prakse. Voulez vous coucher 
avec moi. Slepa kura ne pade daleč od drevesa. 
 
Če je bila pot do koče puščavska, je bilo nadaljevanje proti vrhu 
pravo nasprotje. Hitro izginjajoči ledenik skrbi, da je vode povsod 
dovolj in preveč. Dvajset let nazaj bi si moral človek že nekaj minut 
za kočo pripenjati dereze, tokrat pa je bilo do tega še tri ure. 
 
Skupina se je znašla v pasti. Poti na vrh niso markirane, v edino 
pomoč so kamniti možici. Problem je le, da je teh možicev kakšen 
milijon in da so raztreseni po vsem pogorju. In skupina je morala kar 
nekajkrat prečkati ledeniški potoček (z vodo), preden je končno prišla 
na greben. Tam pa se je odprl mogočen razgled jasnega dneva. Mont 
Blanc, Monte Rosa, Matterhorn in njihovi nizkotni sosedi so govorili, 
da bo treba stopiti hitreje, če bi želeli dosanjati vrh. Bili so šele na tri 
tisoč metrih, ura pa že (šele) ena popoldne. 
 
Še ena cela ura je morala miniti, da so končno prišli do vznožja 
ledenika. Končno so luč dneva ugledali tudi dereze in cepin. Višina: 
3300 metrov. Navezali so se po pet al
asadili dereze v ojužen sneg. Vreme

 široka. Z lahkoto so jo preskočili. Nekaj korakov višje 
ruga, polmetrska. Brez problemov. Odlično so napredovali. Videli 
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č hitrih 

o lahko na vrhu eno uro 

sko ambasado in zahtevamo izpustitev žerjavov Olge 

Potem pa je prišla kakšen meter široka in neskončno globoka razpoka 
in promet se je ustavil za kar nekaj minut. Takrat se je zadnja naveza 
odločila, da odneha in se vrne h koči. »Ubogi ljudje,« so vzkliknili 
vsi ostali. Pri sebi pa so si mislili: »He he, še dobro, da nisem jaz na 
tistem štriku!« 
 
Tri vrvi so bile srečno čez najtežjo razpoko, ko je kot strela udarilo: 
»Fantje, ne bomo šli na vrh! Prepozni smo. Ura je tri, do sedla je še 
eno uro, od tam do vrha še eno, spust pa je še težji od vzpona. Šli 
bomo samo še do sedla, potem pa nazaj h koči!« V trenutku je 
kondicija padla za polovico, psiha je zaprosila za elektrošoke in 

ekomu se je zazdelo, da je videl jetija. Krizni štab je imel ven
rešitev: »Naj gre na vrh samo prva naveza!« S tem so se strinjali vsi v 
prvi navezi. »Odvežimo vodjo in gremo sami na vrh!« S tem so se 
strinjali tudi nekateri v ostalih dveh navezah. »Mar bomo praznih rok 
zaokrožili stoletnico?« 
 
Le še dve navezi sta brezvoljno nadaljevali proti sedlu. Sto korakov, 
deset sekund počitka. Eden izmed njih je sam pri sebi razmišljal: »Še 
štiristo metrov je do vrha. S tem tempom je to ena ura. Itak smo se 

tresli večine in naredili selekcijo, torej smo
prej, kot je dejal vodja. Če mu kaj ni prav, ga res odvežemo in 
nadaljujemo sami. Potem pa naj se žali pri komer koli. V nevladnih 
organizacijah, ki bi ga lahko branile, so itak sami pohajači, ki z 
državno plačo šinfajo državo, popoldan pa skupaj s svojimi 
delodajalci igrajo golf. Zato da jih lahko naslednji dan od sedmih do 
petnajstih spet javno šinfajo. In kako si upajo pozivati, naj se sredi 
delovnega dneva, v torek točno opoldne, zberemo v čim večjem 
tevilu pred ru

i šest oseb na vrv in slovesno 
 je še vedno dopuščalo le kratke z

rokave. »Saj imate že vsi izkušnje z derezami,« se je hotel še zadnjič 
prepričati vodja, sicer Vipavec. »Da,« so vsi odgovorili. Polovica se 
jih je zlagala. 
 
In začuda je šlo po ledeniku celo hitreje kot pa prej po z mnogimi 
kamni posejani poti. Prva ledeniška razpoka, morda kakšnih trideset 
centimetrov

š
in Olega, ki menda živita v nevzdržnih razmerah v živalskem vrtu v 
Jekaterinsk Pavlovsku na Kavkazu. Potem pa se ti isti nevladniki 
melodramatično pritožujejo nad slabo udeležbo, češ da kdor ne mara 
živali, tudi ljudi ne mara. Ne, taki mirovniki nam res ne morejo do 
živega. Torej, odvežimo vodjo in nikomu ništa.« Ničesar ni ukrenil in 
se je skupaj z ostalimi složno ustavil na sedlu na približno tri tisoč 
osemsto metrih. Toliko, da so videli vrh in celo obris kipca Matere 

d
so tudi, kje približno je njihov cilj, a če so hoteli videti vrh, so morali 
priti vse do sedla na vrhu ledenika, tri tisoč osemsto metrov visoko, 
in še vsaj kakšno uro gaženja. 
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Božje na njem. In zdelo se jim je, da je stegnila proti njim svojo 
levico in s kazalcem desne roke trkala po zapestni uri, češ: »Fantje, 
zamujate.« Prošnje za priznanje tega videnja niso nikoli odposlali v 
Vatikan. Mogoče je le višina opravila svoje. 
 

o isti poti so se poraženci vrnili h koči. Res so bili že pozni. Znočilo 

avlovsku so župan, pop in lokalni predstavnik 
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o v hribe, mi 

 jo pričakoval. Ostanejo 

ki so ga sprožili kralji gora. Tudi 
glas kavk odme
svizec, ki ga je moj brat privab
iz brloga, mi je razveselil srce in 
misli. To priznam v svoji 
notranjosti. Pa tudi nasmeh na 

obrazu me izda, da sem prešerno vesel. Objel bi vse svoje. Ves 
prostrani svet, ki je z gora videti tako brezskrben in čudovit. 
 

Štefan Naglost 

Življenje je lepo 
 
Življenje je lepo, a moramo se potruditi, da je tako. Ni vedno lepo in 
ne gre vedno vse kot po maslu. 
 

P Rad živim, ker lahko pomagam starim staršem. Stari so. Ne morejo 
hoditi. Še posebej stara mama, ki je imela operacijo. Rad pomagam 
zalivati njihov vrt in nahraniti zajce in prašiče. Oni tega ne zmorejo 
več. Ko delo opravim, so veseli. Vesel sem tudi jaz, ker vem, da 
lahko pomagam. Zmožen sem zgodaj zjutraj vstati in prinesti mleko. 
Počutim se starejšega in to me veseli. Dan mi olepšajo zgodbe, ki jih 
pripoveduje stari oče, ko se spominja otroštva. 

 
Včasih, ko grem

se je tri ure kasneje. Drugo jutro je sledil še sestop v dolino. No, 
nekateri so si pred tem v koči še naročili večerjo. In še enkrat jih je 
obsedel preblisk o štiri tisoč metrih. Ko so se ustavili v Courmayerju, 
jih je prijelo, da bi se usedli v gondolo in se odpeljali na Aiguille du 
Midi, več kot tri tisoč sedemsto metrov visoko, potem pa le še 
zašprintali do štirih kilometrov višine v montblanškem pogorju ter se 
z gondolo vrnili v dolino. Žal je bilo postanka le za eno uro. 
 
Proslava stoletnice je bila na potrebnem nivoju. In medtem ko so se 
vrstili govori, je bilo preko interneta mogoče spremljati ganljiv 

rizor. V Jekaterinsk P

pot nič ne prija. Sveta okoli sebe 
nočem videti. Staršev nočem 
poslušati. Čakam samo vrh, da 
se potem spustim v dolino in 
naročim pizzo. Ko jo pojem, mi 
od nje v bistvu ne ostane nič. Pa 
tako sem

p
zelenih skupaj odprli kletko in žerjava Olga in Oleg sta poletela proti 
svobodi. Po končani proslavi so vipavski planinci in njihovi gostje le 
še jedli, pili in se nasploh na veliko mastili. 
 
Škrlatne barve zahajajočega sonca so še zadnjič osvetlile neprehodno 
steno na približno štiri tisoč metrih. V njej sta komaj mesec dni stara 
orlova mladiča večerjala Olgo in Olega. 
 

Bimbo 

pa mi lepi spomini na zeleno 
barvo gozda in pašnikov, na 
šumečo vodo in drseče kamenje, 

va v ušesih in 
il 
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Zimski vzpon na Debelo peč 

 Vipava odpravili na planinski izlet na 

 
Počasi, a vztrajno smo stopali po sn
znanega smučišča na Rudnem pol
imeli planinski tabor. Spominjali s
leta na tem prostoru in kaj vse smo 
Pokljuki. Med pogovori in debata
vzpenjali k Blejski koči na Lipa
Lipanca na nadmorski višini 1630
odprli prepolne nahrbtnike – od 
velikokrat tudi nepotrebne krame. K
vendar pride tudi ta nepotrebna kra
topel čaj, da nam je pogrel dušo 
domačimi dobrotami. Sonce nas 
zamikalo, da bi ostali kar pri koči.
nato le šli osvojit še en vrh v nizu na
 
Od Blejske koče naprej se je pravi

smo se približevali našemu cilju. Skupina mladih je
starejšim, ki smo za njimi sopihali proti vrhu: »Osvojili s
peč, vrh je naš, pridite za nami.« No, pa smo tudi mi nato prišli na 
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v visoko. To je najvzhodnejši 
 nasprotij. Severna stran pripada 

e čez nekaj mesecev krasila našo 

Debelo peč, ki leži 2014 metro
dvatisočak Julijskih Alp in je gora 
surovemu, a za marsikoga tako privlačnemu svetu alpske divjine, saj 
se nad dolino Krmo pne strma, izklesana stena. Na prostranem vrhu 
pa lahko uživaš v povsem drugačnem južnem okolju. Z vrha tik pod 
teboj valovi zeleno morje Pokljuke. V poletnem času bi lahko na vrh 
Debele peči mimo planine Lipance pripeljal tudi večjo skupino 
kratkohlačnikov, saj je pot takrat izredno lepa. Samo paziti je treba, 
da ti kratkohlačniki na krotkem vrhu ne zbez1jajo – le korak bi 
napravili čez rob mehke preproge in stopili v prazno. Ta dvoličnost je 
značilna za vso gorsko verigo na tej strani Krme. 
 
Na vrhu smo požigosali naše planinske knjižice in transverzale ter 
naredili skupinsko fotografijo, ki j

Ko je bila pri nas v Vipavski dolini že prava pomlad, ko so nas 
sončni žarki že božali po licih, smo se zadnjo nedeljo v marcu leta 

003 s Planinskim društvom2
Debelo peč. Z avtobusom smo se odpeljali iz Vipave mimo Ljubljane 
do gorenjskega bisera Bleda ter nato skozi vas Gorje na Pokljuko do 
Rudnega polja. Iz toplega avtobusa smo stopili na hladen gorski zrak. 
Na Rudnem polju so bile še zadnje zaplate snega,  ki jih je počasi 
pobiralo, okoliški vrhovi pa so še odeti v zimsko obleko. Nadeli smo 
si zimsko planinsko opremo ter krenili našemu cilju naproti. Dva 
udeleženca izleta sta se s smučmi odpravila še na zadnji 
turnosmučarski spust z Viševnika. 

oglasno omarico. Z vrha smo potem kar leteli proti Blejski koči – kot 
da bi nas tam čakalo kakšno presenečenje. Energije in volje je po 
takem vzponu ostalo še veliko. Kmalu se je vsa skupina zbrala pri 
avtobusu in mimo pokljuških gozdov smo krenili v dolino. Prispeli 
smo na Bled, kjer smo si ogledali jezero ter ostale znamenitosti 
gorenjskega bisera. Mladinci so okupirali slaščičarno in se nam s 
prvim sladoledom hvalili, da je to ta pravo. 
 
Spet smo se spakirali v avtobus in šofer nas je odpeljal v našo prelepo 
spomladansko Vipavsko dolino. Lep in zanimiv je bil tale izlet na 
Debelo peč. 
 

Leon Kodre 

ežni preprogi. Šli smo mimo nam 
ju. Tam smo namreč leta 1993 

mo se, kaj vse smo počeli tistega 
ušpičili v tednu dni taborjenja na 

mi o raznih stvareh smo se nato 
nci. Koča leži v prelepi dolini 
 metrov. Tu smo se ustavili in 
hrane do pijače in obleke ter 
aj vse moramo nositi. Včasih pa 

ma v poštev. V koči smo naročili 
in telo, podkrepili pa smo se z 
je lepo grelo, tako da nas je 

 Ker pa smo pravi planinci, smo 
ših osvajalskih pohodov. 

 zimski vzpon šele začel. Vedno 
več je bilo snega, nekaterim bolj majhnim se je udiralo do riti, 
ostalim do kolen. Če si višje postave, imaš pa res privilegij. Na vrhu 

rebena se je v daljavi že videl vrh Debele peči. Korak za korakom g
 že kričala nam 

mo Debelo 
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Pohod na Raduho 
 
Vipavsko planinsko društvo je pred petimi leti organiziralo planinski 
izlet na Raduho. Raduha je gora na Koroškem, visoka 2000 metrov. 
Zgodaj zjutraj smo se planinci zbrali na Glavnem trgu v Vipavi in se 
z avtobusom odpeljali proti Koroški. Po treh urah vožnje smo prispeli 
v Slovenj Gradec. Vreme je bilo čudno, megleno in mrzlo, tako da 
smo se morali primerno obleči in obuti. Pot smo začeli kar v Slovenj 
Gradcu. Udarili smo jo proti bližnjemu gozdu. Vsi planinci smo bili 
dobro razpoloženi in pripravljeni na nov izziv – osvojiti vrh Raduhe. 
 
Na začetku poti smo se mladi hitro zagnali naprej, da bi starejšim 

e boli. Dal mi je obliž čez 

 očetom. Hodila sva zelo počasi in mene je zmeraj bolj 
bolelo. Večkrat sem se moral ustaviti. Oče me je spod
Trpel sem v teh planinskih čevljih in sredi poti skoraj obupal, o
me je s svojo moško besedo bodril in spodbujal. Vztrajal sem, čeprav 
me je neskončno bolela noga. Stisnil sem zobe in skoraj zajokal. 
Boril sem se vse do konca. Vztrajal sem prav do vrha in ga osvojil. 
Bil sem vesel, ponosen nase, da sem pri tako hudih težavah na poti 
prišel na svoj cilj. 
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pokazali, kako veliko kondicije imamo. Ti so nas opozarjali, naj 
hodimo počasneje, ker je pot še zelo dolga. A mi se za ta opozorila 
nismo kaj prida zmenili in smo pot nadaljevali v svojem tempu. 
 
Čez čas me je začela boleti peta. Usedel sem se na bližnji štor, si 
sezul planinske čevlje in pogledal peto. Bila je vsa rdeča. Rekel sem 
si, da to ne more biti nič hudega, in nadaljeval pot. Bolečina pa je 
postajala vse hujša. Hodil sem vedno počasneje in začel šepati. 
Ustavil sem se, saj nisem več mogel hoditi. Mimo je prišel oče, ki je 

odil zadnji v vrsti. Povedal sem mu, kaj m

 

Planinska skupina Bukovniki, 2003 
 
Po malici na vrhu Raduhe smo sestopili v dolino. To je bilo zame 
pravo olajšanje, čeprav sem bolečine še vedno čutil. Ko smo prispeli 
do avtobusa, smo se preoblekli in preobuli. Ko sem si sezul planinske 
čevlje, sem videl krvav žulj. Nato sem od utrujenosti kar zaspal. Ob 
prihodu v Vipavo me je oče zbudil in komaj sem dojel, kje sem. 
 
Ta dan je bil verjetno eden najtežjih v mojem življenju, vendar se ga 
bom rad spominjal, ker vem, da lahko marsikaj dosežeš, če le hočeš. 
 

Jernej Naglost 

h
žulj, ki je bil že močno načet. Planinski čevlji, ki sem jih nosil, so bili 
mamini in ne moji. Posodila mi jih je za ta izlet, ker sva imela nosila 
enako številko, vendar so se na moji nogi slabo obnesli. Pot sem 
adaljeval zn

bujal pri hoji. 
če pa 
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Planinske ideje izpod odeje 
 
Transverzalna pot primorsko-notranjskih planinskih društev 
Ideja o transverzalni poti primorsko-notranjskih planinskih društev, 
ki se je porodila vodji markacistov našega območja Albinu 
Žnidarčiču iz Sežane, je bila predstavljena že na več sestankih našega 
območja in tudi širše. Vezne poti so med ljudmi vedno bolj 
priljubljene, saj privlačijo tako »lovilce žigov« kot organizirane 
skupine. Želimo, da bi ustvarili svojo povezovalno oziroma 
transverzalno planinsko pot z vsemi potrebnimi elementi, kot so 
dolžina in smiselnost poti, kontrolne točke in dnevnik poti ter 
spominska značka za prehojeno pot. Primorska planinska transverzala 
bi povezovala vseh osem oziroma deset planinskih društev, ki 
spadajo v naš MDO. Pot, ki bi potekala izključno po že označenih 
poteh, naj bi simbolizirala povezanost naših PD, ljudi ob tej poti in 
širše ter pokazala lepote naše pokrajine obiskovalcem, ki bi hodili po
njej. Poleg tega naj bi bila pot prehodna 

(KT23), Boljunec (KT24), Botač (KT25), Socerb (
(KI27), Podgorje (KT28), Kojnik (KT29), Hrastovlje (KT30), Kubed 
(KT31), Pomjan (KT32) in Strunjan (KT33). 
 
Upamo in si želimo, da bi bila ta povezovalna transverzalna 
planinska pot čim prej usposobljena za uporabo in da bi se 
obiskovalci na njej imeli lepo in spoznavali naš prelep gorski svet. 
»Vipava – Triglav Extreme 2005« 
Že dolgo je med tistimi planinci, ki imamo radi večdnevne ture, tlela 
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glav. Zato smo se v Planinskem 
imo program za izvedbo 

volj 

na Sveto Goro. Letos bomo na 

 
v vseh letnih časih. 

 
Transverzala primorsko-notranjskih planinskih društev bi se pričela s 
prvo kontrolno točko v Vipavi in se nadaljevala na Gradiško Turo 
(KT2). Naslednje točke bi bile: Abram (KT3), Nanos (KT4), 
Predjama (KT5), Postojna (KT6), Sv.Trojica (KT7), Vremščica 
(KT8), Tabor nad Pivko (KT9), Kalec pri Zagorju (KT10), Grda 
Draga (KT11), Veliki Snežnik (KT12), Sviščaki (KT13), Kozlek 
(KT14), Ilirska Bistrica (KT15), Pregarje (KT16), jama Dimnice 
(KT17), Artviže (KT18), Škocjanske jame (KT19), jama Vilenica 
KI20), Kokoš (KT21), Krvavi Potok (KI22), Jezero (San Lorenzo) (

KT26), Slavnik 

ideja o pohodu iz Vipave na Tri
društvu Vipava odločili, da najprej predstav
pohoda in se nato v prihodnjem letu, če bo za pohod do
kandidatov, odločimo in izpeljemo ta načrt. Za ta pohod je predvsem 
pomembna kondicijska pripravljenost, saj je vsak dan hoje za 
približno sedem do 10 ur. Pohod naj bi potekal konec junija ali v 
začetku julija. Prva dva dni nas bo spremljalo tudi spremno vozilo. 
Prenočevanje bo v planinskih kočah. 
 
Po načrtu bo pohod trajal tri do štiri dni, odvisno od števila in 
kondicijske pripravljenosti udeležencev. 
 
Program pohoda: 
1. DAN: Vipava, Vrhpolje, izvir Hublja, Predmeja, Mala Lazna, 
Lokve, Čepovan, Most na Soči. Prenočevanje. Čas hoje – 11 ur. 
 
2. DAN: Most na Soči, Žabče, Tolminske Ravne, Planina Razor. 
Prenočevanje. Čas hoje – 7 ur. 
 
3. DAN: Planina Razor, Škrbina, Komna, Koča pri Triglavskih 
jezerih. Prenočevanje. Čas hoje – 7 ur. 
 
4. DAN: Koča pri Triglavskih jezerih, Prehodavci, Dolič, Triglav. 
Čas hoje – 7 do 8 ur. Z vrha Triglava spust v dolino in pot proti 
domu. 
 
Pa veselo nabiranje kondicije! 
 
Planinsko-romarski pohod na Sveto goro 
Letos bo Planinsko društvo Vipava že tretjič zapored organiziralo 
planinsko-romarski pohod iz Vipave 
željo udeležencev spremenili termin pohoda, in sicer se bomo 
namesto v petek iz Vipave odpravili v soboto, 5. junija 2004, zvečer. 
Proga bo klasična, saj vsi udeleženci pohvalijo izbiro poti. Res pa je, 
da je prvi del poti do Čavna kar naporen, saj se pot venomer vzpenja. 
Od Čavna do Grgarja se pot nato vseskozi spušča, od tam pa je še 
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zadnji polurni vzpon na Sveto Goro. Vsako leto nas spremlja kombi 
in nam vozi nahrbtnike ter drugo kramo, na poti je poskrbljeno tudi 
za osvežitev s pijačo in hrano. 
 
Po končani poti nas na Sveti Gori čaka sveta maša in zahvala za 
uspešno opravljeno planinsko-romarsko pot. 
 
Na dosedanjih pohodih je bilo od 20 do 23 udeležencev, ki so skoraj 

si srečno prispeli do cilja. Zmerne hoje iz Vipave do Svete Gore je 

arskega pohoda iz Vipave 
ležili, vas prav lepo pozdravljamo. 
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je v zadnjih letih opaziti trend vse 

čamo za »instant« oblike 

jo bistveno več časa in vztrajnosti. Duhovni vidik 

 časa potrebni 
renove. N

 

Izleti pod statistično lupo 
 
Organiziranje pohodov in izletov je ena osnovnih dejavnosti vsakega 

laninskega društva. Žal pa p
manjšega zanimanja za organizirane izlete. Razlogov je več. Na voljo 
je vedno več prostočasnih dejavnosti, tako aktivnih kot pasivnih. Vse 

olj se tudi pri telesnih dejavnostih raje odlob
rekreacije in preživljanja prostega časa, ki v čim krajšem času dajo 
karseda velik učinek. Hribi in pohodništvo, zlasti  v višjih ali bolj 
oddaljenih gorstvih, pri katerih so izleti še vedno privlačna izbira, 
eveda zahteva

v
od 12 do 13 ur. 
 
V pričakovanju, da se boste planinsko-rom

s
dejavnosti je v materializiranem svetu v drugem planu, osebni prevoz 
pa široko dostopen. Krivda je tudi na strani planinskih društev. 
Morda so izleti kot oblika preživljanja prostega

na Sveto Goro ude
 

vipavske planinske vetričke zbral in uredil Leon Kodre p ajbrž je potrebno drugače pristopiti k vabljenju na izlete, 
morda bo tudi potrebno izbirati nove, drugačne destinacije. 

 
 

Izlet na Kamenjak, 2003 
 

Prav zaradi teh, pa tudi drugih, neomenjenih razlogov smo se lani v 
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ete za udeležence izletov. S tem smo 
acij o željah udeležencev glede 

udeležilo do petih izletov na leto, 37,5 odstotka pa tudi več kot petih. 
Največ udeležencem izleta ponavadi najbolj ustreza do skupno šest ur 
hoje (35 odstotkov), četrtini do osem ur, petini tudi več kot osem ur. 
 
Čas vožnje do izhodišča hoje za izlete v Sloveniji in njeni okolici, ki 
je za 35 odstotkov anketiranih še sprejemljiv, znaša do tri ure. Z do 
štirimi urami vožnje do izhodišča se strinja 30 odstotkov 
udeležencev. Po zahtevnosti so trem četrtinam anketiranih najbolj 
všeč srednje zahtevni kopni izleti, približno polovici pa tudi lahki 
kopni izleti. Pri razlogih za udeležbo na društvenih izletih se je 
največ anketiranih opredelilo za gibanje v naravi in druženje (oboje je 
pomembno 80 odstotkom udeležencev). Zanimivo je, da je osvojitev 
vrha pomembna le za 35 odstotkov udeležencev. Največ anketiranim 
je na izletih všeč obisk naravne znamenitosti (90 odstotkov), sledijo 
pa obisk kulturne znamenitosti (50 odstotkov), kopanje (47,5 
odstotka) in obisk znanega kraja (45 odstotkov). 
 

Prispevki najmlajših 

društvu odločili za izvedbo ank
želeli pridobiti nekaj uporabnih inform
društvenih izletov, ki bi nam nato služile kot smernice pri njihovem 
organiziranju. Izvedli smo jo na jesenskem izletu na rt Kamenjak z 
ogledom Pule, ki se ga je udeležilo nadpovprečnih 54 udeležencev. 
Anketo je izpolnilo 40 udeležencev, med katerimi je bilo 60 
odstotkov moških in 40 odstotkov žensk. Več kot polovica 
anketiranih se je gibala v starostnem razredu od 35 do 55 let, druga 
najbolj številčna skupina pa so bili otroci do 15 let (15 odstotkov). 
 
Anketirani se najraje udeležujejo izletov v jesenskem (80 odstotkov 
vseh anketiranih) in spomladanskem času (72,5 odstotka). Približno 
polovici anketiranih ustreza tudi poletni čas, zima pa le 35 
odstotkom. Najbolj ustrezen dan za organizacijo ljudi je po mnenju 
90 odstotkov anketiranih nedelja, malce manj kot polovici 
anketiranih bi ustrezala tudi sobota. Če bi imeli na izbiro dovolj 
zanimivih društvenih izletov, bi se 42,5 odstotka anketiranih 

Aljoša Rehar

 

 
-34- 

 

 
 

 

 
 

domačiji ni bilo znakov življenja. 
Končno smo prišli v vas Sočo. Tu smo se ob reki So

Bavški Grintavec 
 
Zgodaj zjutraj, ob treh, smo se iz Vipave odpeljali proti Trenti. 
 
Pri izviru reke Soče smo zavili v Zadnjo Trento. Tam smo pustili 
avto. Povzpeli smo se proti Bavškemu Grintavcu. Med potjo smo 
videli opuščeno planšarijo Zapotok. Pod stajo izvira bister potok. Tu 
so bili alpinisti, ki so se pravkar zbujali. Pri izviru smo pomalicali in 

se osvežili. Ko smo 
prišli nad gozdno 
mejo, smo videli 
gamse, kako so
skakali čez velike 
skale. Pod vrhom 
so bile trdno 

privezane 
jeklenice. Vrh je 
bil v megli, in 
čeprav je bil
avgust, smo se
takoj toplo oblekli. 
Na vrhu sta mi 
starejša planinca
čestitala. Bilo je 
mrzlo, zato smo se 
kmalu spustili na 
drugo stran
Grintavca proti
Soči. Pot v dolino 
je bila dolga in 
kmalu je postalo 
zelo vroče. V senci 

mogočnih macesnov smo posedli in opazovali veliko mravljišče. Pot 
as je peljala mimo opuščenih pašnikov in travnikov. Tudi na veliki n

či zasluženo 



Prispevki najmlajših 
 

 

odpočili in pod vrbo tu
 

di kopali. 

i je v 

 
Že dvakrat sem se udeležil pohoda na Sveto G
dolga, zanimiva in lepa. 
 
Večji del poti prehodimo pono s
pod nogami si svetimo s svetilkami. V Trnovske
trenutek ugasnemo. Okrog nas nastane č
vidimo. Pot nas vodi po grebenu Trnovskega go
čudovit razgled nad Vipavsko dolino vse do Fur
je razsvetljeno z drobnimi lučkami. Ko se za
ugasnemo. Pot nas vodi do vasi Trnovo. Noge na
Sveti Gori. 
 
Nekateri so ožuljeni in zaspani. Vsi pa komaj 
konča pred cerkvijo. Potem imamo počitek, m
dolino. 
 
Na pohodu mi je lepo in rad se ga bom še udeleži
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ah poslavljanja smo le speljali. Končno. Na poti v 
olmin smo bili vsi polni pričakovanja dogodivščin. V Tolminu smo 

se razdelili v dve skupini. Prva se je odpeljala p
avnam, drugi pa smo dobro uro izgubljali potrpljenje, saj nismo 
edeli, kako zahtevna je pot. Končno je kombi prišel tudi po nas. 

, strma in ozka. Tolminske Ravne. Svojo 
zvlekli proti taboru. Presenečeni smo bili 

o izvajale. 

 je povedal zgodbo o planincu, ki je na gori izgubil 

JA: 
em jaz, je bila to 

e moj brat ponoči 
skotalil prav do vhoda. Tudi jaz sem vso noč lezla n
sem se pogosto prebujala in popravljala. Prva tura je bilo peša
Tolmin. Tam jih je polovica šla k maši, drugi pa smo šli proti 
Tolminskim koritom. Najprej smo šli čez Hudičev most, ki je visok 
kar 60 metrov, potem pa še dol h koritom. Tudi sredi julija je bila 
voda ledeno mrzla. 
 
Zvečer ni nihče razgrajal (razen krav, ki so še celo noč mukale in 

Tolminske Ravne 2003 
 

Izlet je bil zelo dolg in naporen, a tudi zelo zanimiv. Ostal m
lepem spominu. 

SOBOTA: 
Po dolgih minut

 T
Gašper Naglost 

 
 
Pohod na Sveto goro 

oro. Pot je naporna, 

ebno doživetje. Pot 
m gozdu svetilke za 

rna tema, da se med seboj ne 
zda. Od tod imamo 
lanije in Krasa. Vse 
čne daniti, svetilke 
s nosijo naprej proti 

čakamo, da se pot 
ašo in povratek v 

l. 

Matej Naglost 

roti Tolminskim 
R
v
Cesta je bila zelo nevarna
pre)veliko prtljago smo (

nad postavitvijo šotorov in strmim terenom. Najprej smo se nastanili 
v šotore, potem pa izvedeli, na kakšne ture se bomo odpravili in 

akšne dejavnosti se bodk
či, zato je to po  

Takoj ko je sonce zašlo, se je močno ohladilo in odpravili smo se na 
izlet po bližnji okolici. Kmalu se je stemnilo, in končno smo lahko 
uporabili svetilke. Zdelo se nam je razburljivo, ko smo po trdi temi 
hodili skozi gozd in si osvetljevali pot. Vodniki so nam razložili, da 
če se ponoči izgubimo v gozdu, moramo vsaj pet minut enakomerno 
utripati s svetilko. Slučajno je bil takrat na bližnjem hribu planinec s 
svetilko, in šele takrat smo se zavedli, kako zelo smo vidni. Gospod 
Rehar nam
utripajočo luč. Reševalci so se ga odpravili reševat, vendar so na vrhu 
našli le utripajočo svetilko. 
 
NEDEL
Vstali smo (že) ob šestih. Za take zaspance, kot s

ajtežja stvar ta dan. Zaradi strmega terena se jn
avzdol, vendar 

čenje v 
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zbudile marsikoga). Vsi smo 
 

varčevali z močmi. 

ONEDELJEK:  
Spet šest zjutraj. Pohod na Vogel. Do Planine Razor je šlo kar hitro. 

mo šli na vrh. Kmalu zatem je iz 
druge smeri prišla skupina deklet iz Belgije. Ker niso imele s sabo 

P

V tamkajšnji koči so imeli žig Vogla za transverzalno knjižico. Zelo 
sem bila jezna nase, ker sem knjižico pozabila v taboru. Šele na 
planini smo spoznali, zakaj imajo Tolminske Ravne tako ime, saj 
nam ni šlo v glavo, kako lahko tako strmim pašnikom rečejo ravne. 
Opazili smo, da je to najbolj »raven« prostor daleč naokrog. Na 
planini so ostali nekateri mlajši in vsi, ki so se pritoževali nad 
žuljavimi nogami. Bilo jih je veliko, nekateri med njimi so poizkušali 
srečo. Večini je uspelo. Ostali smo se odpravili proti Voglu. Malo 
pod vrhom smo se spet razcepili na dva dela. Eni so ostali spodaj 
(pozneje jim je bilo žal), drugi pa s

hrane, sta jim Pavel in Miloš ponudila piškote, ki smo jih imeli s 
sabo. 
 

 
Planina Kal, 2003 

V taboru smo se dali porisati Eleni, pri Meti pa smo se naučili delati 
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 fantov. Začeli so se 

čarani, da je bilo vreme slabo ravno na prost dan. 

ČETRTEK: 
Še zadnji pohod – pohod na Škrbino. Spet smo šli na Planino Razor, 
kjer smo pozabljivci imeli še eno možnost, da v transverzalno 
knjižico dodamo žig Vogla. Na planini smo se razdelili v dve skupini 
in se odpravili proti Škrbini in Vrhu nad Škrbino. Vendar nas je čez 
pol ure ujel dež, in morali smo nazaj. 
 
PETEK: 
Ta dan smo spanec povlekli malo dlje, kot bi lahko, saj smo varčevali 
za ponoči. Končali smo tekmovanja v briškoli, enki ter šahu. 
Organizirane so bile tudi igre brez meja. Za večerjo smo dobili daleč 
najboljšo (in nezdravo) hrano – čevapčiče in klobase. Marsikdo je bil 
naveličan polente, ki smo jo jedli vsak drugi dan. Po večerji smo se 
zbrali ob ognju in igrali tombolo. Nagrad – izleta v Italijo in na Cres 
– ni hotel nihče?!  Ko se je že stemnilo, je sledilo najboljše na taboru 
– krst. Ponoči so bili pri mazanju najbolj na udaru

makrameje. Med navdušenimi je bilo tudi precej
riškolijadi in šah. b

 
TOREK:  
Pohod na Migovec. Gora, ki smo jo s strahospoštovanjem gledali 
vsak dan. Ker sem se slabo počutila, nisem šla na vrh, povedali pa so 
mi, da tura ni bila težka. Ko so prišli nazaj, je bila pred tušem spet 
dolga vrsta. Zvečer se nam ni mudilo spat, ker smo bili naslednji dan 
prosti. Vodniki in fantje pa so hitro pokrivali šotore, saj je bilo zelo 
verjetno, da bo ponoči padal dež. 
 
SREDA: 
Ponoči smo bili vsi budni. Točno nad nami se je odvijala strašna 
nevihta. Na višini 900 metrov je to še toliko bolj nevarno. Poleg 
močnega dežja se je kmalu ulila toča, ki je vse preglasila. Veter se je 
zaganjal v šotore, ki so se nevarno majali. Zjutraj je bil travnik 
pobeljen zaradi toče in mimo šotorov so vijugali številni potočki. Bili 
mo razos

 

 prav krščenci. 
Razgrajanja je bilo ravno toliko kot podnevi. Za glavne so obtožili 
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mene, Tjašo in Mojco. Zato smo tudi zadnji dan pomivale posodo. 
 

OBOTA: S
Pospravili smo prtljago, ki je bila občutno manjša (zaloge piškotov, 

i 
tepanje ob bregovih reke Soče, pri čemer smo prečkali 

 je odprl prelep pogled na Bovško kotlino in 
hove. Tu smo se malo odpočili in se polni energije odpravili 
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 postal taborna tradicija. Odigranih je bilo več tekem, med 

agali dečki z rezultatom 1 : 0. Očitno jim 
namesto da bi jih zmedla. Dekleta 

ane, saj smo vsak
repričane, da bomo naslednjič prem
odkovane dečke. Druga zanimiva tekma pa se je odigrala med 

novno so zmagali mlajši, tokrat z 

tekmovalcev kot tudi gledalcev. 
 
Nogomet je
katerimi sta bili dve nadvse zanimivi. Prva tekma je bila odigrana 
med dekleti in mlajšimi dečki. Kljub pomoči našega »transvestita« 
Benjamina oz. Benjamine, ki se je preoblečen v kuharico boril proti 
stospolnim osebkom, so zm

čokolad in bonbonov so hitro pošle). Opoldne so prispeli taborniki iz 
Podnanosa, mi pa šli domov. 
 
Naslednje poletje pa vse znova. 

Monika Fajdiga 
 

i
je Benjamina dala adrenalina, 
nismo bile prav nič razočar o leto boljše in 

agale vzvišene in nogometno p
p 

Planinski tabor v Čezsoči mlajšimi dečki in moškimi. Po
rezultatom 3 : 2.  

V letu 2002 se je tabora PD Vipava udeležilo čez 80 planincev, med 
njimi 46 osnovnošolcev, 15 dijakov in študentov ter 20 odraslih. 
Tabor s šotori in vso potrebno opremo je bil postavljen v objemu 
gora in reke Soče v lepi planinski vasici Čezsoča pri Bovcu. 
 

o začetnem spoznavanju bližnje okolice smo se prvi dan odpravil

 

P
na nočno po
dve brvi čez reko. V nedeljo smo šli na planino Golobar, naši 
najmlajši pa so obiskali deželo škratov in skritih zakladov. Naslednji 
podvig je bil vzpon na 2208 metrov visoki Rombon. S turo smo 
pričeli v Bovcu in se najprej povzpeli na 1336 metrov visoko planino 
Goličico ter na razgledno točko Čuklo z nadmorsko višino 1767 
metrov, kjer se nam
bližnje vr
na vrh Rombona. Naslednjič smo se podali na Kanin, natančneje do 
Doma Petra Skalarja. V preostalih dneh pa smo si ogledali še 
trdnjavo Kluže in vojaške poti iz prve svetovne vojne, ki so potekale 
v Čezsoči in Bovcu. 
 
Tudi v prostem času smo bili vsestransko aktivni. Organizirani so bili 
planinska taborijada, planinski kviz, tombola z bogatimi nagradami, 
ocenjevanje urejenosti šotorov pa tudi razni športi – badminton, 
nogomet in odbojka. Slednja je bila najbolj zastopana tako po številu 

 
         Na Čukli, 2002 

Pa še nekaj zanimivosti: 
Tako kot je nogomet postal taborna tradicija, bo kmalu tradicionalno 
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tudi taborjenje s »turbomaximu
rdih tleh. 

si«, saj je udobnejše kot spanje na 

lako. Namen so prepustili kar naši domišljiji. 
Gotovo bodo dobili povratnico. 
 
Ponočnjaki smo se v noči s petka na soboto tihotapili po šotorih, pri 
čemer smo uporabljali zobne paste in ventile »turbomaximusov«. 
Torej če pridejo otroci domov s prazno zobno pasto, to nikakor ne 
pomeni, da so si pridno umivali zobke, ampak da je bilo namazanih 
več tabornikov. 
 
Vredno je omeniti še nekaj, brez česar na taboru ne gre. To je hrana. 
Zanjo je potrebno vsakodnevno poskrbeti, jo pripraviti in za njo tudi 
pospraviti. Potrebni so dober ekonom, kuhar in pridni kuharski 
pomočniki. Tako smo si ob dobri hrani napolnili želodčke ter 
premagali napore celotedenskega bivanja v čudoviti gorski naravi. 
 
Ob koncu taborjenja smo se srečni in zadovoljni odločili, da gremo 
naslednje leto zopet preživet teden dni v naravo, a ne brez 
»turbomaximusa«! 
 

Elena Curk 
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čutkov, ko stojiš na nekem vrhu, do katerega si prišel 

ot sem se tej. Samo močna trma 

ču, imenovanem Pallavicinijev žleb, ki z okrog 45 

 v 

lezati trilogijo (Velebitaška VII–, Klin VIII– in 
Mosoraška IV–) v enem dnevu. Še po temi sva se odp
mogočno, 400 metrov visoko steno Aniča Kuka, in do popoldneva je 
bil za nama dober kilometer prostega plezanja. Čez dva dni sva se 
lotila ene najtežjih smeri v veliki steni kanjona Paklenica – Brid 

Plezanje za dušo 
 
Vem, da se ob

t
 
Tehnično osebje tabora se je podalo na rafting, kjer so se spopadli z 
brzicami in tolmuni reke Soče. Ostali smo se zabavali v ledeno hladni 
Soči in mimoidoče pozdravljali z mehiškim valovanjem. 
 
Zaključni del tabora se je odvijal na petek zvečer ob tabornem ognju, 
ko smo med drugim krstili naše novopečene planince. Najboljšim 
smo podelili simbolične nagrade in se vsem skupaj zahvalili za 
kakršno koli pomoč pri izpeljavi planinskega tabora. Dekleta smo 
bile deležne prav posebne pozornosti, saj so nam fantje pripravili 
presenečenje z veliko škatlo, na dnu katere je bila mačja hrana in 
ampon za lepšo d

po planinski poti, čez steno, prek strmih snežišč ali zaledenelih 
skokov, ne da izraziti z besedami. Kljub temu vam bom te občutke 
poskušal čim bolj iskreno opisati. 
  
Bolj ko je cilj oddaljen, težje dostopen, bolj ko je pot do njega na oko 
skoraj nemogoča, večje zadovoljstvo te pričaka na vrhu in globlje se 
ti za vedno zasidra v dno duše. 
 
Skoraj leto načrtov je bilo potrebno za to, kako v prostem stilu 
preplezati čez smer Fanatik v domačem plezališču Tura. To malce 
previsno smer z oceno zgornje devete stopnje sem nato končno le 
preplezal v začetku februarja minulega leta. Verjetno se ne bom 

obeni smeri nikoli več posvetil, k

š

n
me je lahko pripeljala do tega zame tako želenega uspeha. In rjovenje 
na vrhu smeri je tisto nedeljo pregnalo marsikatero divjad čez rob 
nazaj na nanoško planoto. 
 
V aprilu smo se štirje člani našega društva podali na Grossglockner. 

li smo po snežišŠ
stopinjami naklonine in slabim kilometrom višine pripelje na sedlo 
med Malim in Velikim Klekom. Plezanje po belem prtu, ki te pripelje 
na najvišji vrh naše severne sosede Avstrije, je briljantno čisto 
uživaštvo. 
 
Že so tu bili prvomajski prazniki in že kar tradicionalno plezanje
hrvaški Paklenici. Ta je z dolgimi smermi v odlični skali raj za 
plezalce, če pa zraven dodaš še krasen ambient in kopico naših 
najboljših alpinistov, je veselje še toliko večje. S kolegom Tinetom 
va se namenila preps

ravila pod to 
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Tine in Dejan na vrhu Anič Kuka, 2003

pobočjih, a vse to počnem 
zase, za svojo dušo. Če mi 
je katera od naštetih stvari 

trenutno bolj pri srcu, se ji 
tisti trenutek bolj posvetim in ji namenim več svojega časa. 
 
Tako sem nek običajen delavnik, ko se je poletje že prevešalo v 
drugo polovico, plezal v soteski Bela nad Vrhpoljem in zeval v 
kratko, a v zgornjem delu močno previsno smer Rosinand. Smer si je 

Klina (IX–). Smer s
devetih urah plezan

va s pomočjo »tehnike« le pretelovadila in po 
ja prišla na vrh Aniča Kuka. 

 ob dobri kondicijski pripravljenosti 

 A misli že uhajajo naprej. 

 
 

Veliko je še izzivov, 

po presmučanih strmih 

 
Vroče poletje je minilo predvsem v pripravah na Matterhorn. To 
skalno piramido, ki leži na švicarsko-italijanski meji, sva s kolegom 
osvojila konec avgusta iz italijanskega Cervina. Sam pristop na njeno 
teme je potekal brez zapletov, in
sva po osmih urah in 2500 metrih višinske razlike stala na vrhu 4478 
metrov visokega Matterhorna. 
 

Treba je naprej. Tej poti ne 
vidim konca, vidim pa 
naslednji cilj, naslednjo 
pustolovščino, ki mi da še 
več volje do samega 
treninga in priprav, s
katerimi lahko nato
uresničim nove sanje. 

neskončno, in prav je tako! 
 
Zavedam se, da ne bom 
nikoli izstopal kot odličen 
skalni plezalec, slovel po 
težkih zimskih vzponih ali 
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i 

e Eiger. Ta gora, ki ji manjka le nekaj metrov, da 
bi bila štiritisočak, se ponaša z ogromno s
znamenitimi zadnjimi tremi problemi Alp
vrh sva se z Davidom namenila po klasičn
poletne visoke temperature popolnoma 
gore. Tako se je načrt v trenutku spr
jugovzhodnem Mittellegijevem grebenu, 
vodi smer z oceno V na vrh Eigerja. A za
in skromne opreme, ki sva jo imela s
višinskih metrov pod vrhom obrnila i
obračam, a takrat sem vsaj vedel zakaj! 
 
Kakor koli že kdo gleda na to za ma
nekoristnem svetu, naj vam pripomnim  da to delam z velikim 
veseljem, pa naj bo to ob solovzponu v 
(VII) ali pa ko tulim od veselja oziroma 
neprestano zatika v zajedi smeri JLA (
vrtanju novih smeri in v temi sestopa
ramenih in agregatom v roki, se utrujen, a
počitku. Takrat se zavem, da sem s pomo
v sebi odkril stvar, ki me tako zelo vese
predvsem zaradi sebe, in ne zara
morda 

, 

prislužila oceno spodnje desete stopnje predvsem zaradi kar težkega 
prehoda čez streho, kjer smer postreže z nekaj težkimi gibi. Vanjo 
em vstopil bolj ali manj iz gole radovednosti, a izkazalo se je, da ms

smer dobro leži. Tako sem po nekaj poizkusih kar presenečen splezal 
prek nje tudi v prostem slogu. Bolj kot tega, da sem premaknil svojo 
raven vzponov še za eno stopničko višje, sem bil vesel, da so se tudi 
meni obrestovali trening in preko 35 vzponov nad osmo stopnjo, 
preplezanih v minulem letu. 
 
Že in hkrati še klič

everno steno, ki je bila med 
 preplezana zadnja. Na njen 
i smeri pristopa, a kaj ko so 
razbrazdale snežišča okrog 
emenil in pristala sva na 
kjer se nahaja bivak in kjer 
radi razmer, časovne stiske 
 seboj, sva približno 150 
n začela sestopati. Nerad 

rsikoga nesmiselno početje v 
,

Ciklamnu (VI–) ali Poltroni 
bentim, ker se mi nahrbtnik 
VII–) v Travniku. Ko po 

m s težko »kredenco« na 
 neizmerno srečen uležem k 
čjo drugih, ni jih bilo malo, 
li. Dejstvo je, da to delam 

di kakršnega koli dokazovanja ali 

 
Veliko je še smeri, ki jih v bodoče želim preplezati. Vendar pa vem

celo samohvale! 

da jih mogoče kdaj le ne bom uspel zlesti, da mi bo morda kdaj 
zmanjkalo, če ne drugega, časa. 
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Letos se Jože Šepič odpravl
8167 metrov visoko goro 
aprila, vračajo pa se 25. ma
člana v Himalajo. Proti konc
goro Evrope, to je 5642 met
odsek organiziral tudi plezan
 
V lanskem letu smo z novim
v Gradiški Turi, saj so bili 
smo opremili 10 novih sme
svedrovcev. Tudi v bodoče j
smeri opremljenih s starimi
opremili tudi smeri, primer
okoli enega metra, tako da la
vpenjanjem v kline. Takšn
r zališči za najmlajše v 
sektorjih pri Pikapol

 lanskem letu sta alpinistična inštruktorja Marko Fabčič in Davorin 
 za podaljšanje statusa 

 letu pa bo nekaj najbolj 

 Šolo imamo vsak petek ob 20. uri. 

Marko Fabčič 

 

 

 Ljudje imamo različne talente.
Nekatere odkrijemo, drugi pa za vedno 
zaspijo v nas. Vsaj tistim poznanim bi 
morali prisluhniti in jim omogočiti, da 
nam izpolnijo in obogatijo življenje. To 
ni vedno lahko, saj se je v zameno treba 
marsičemu odreči in marsikaj žrtvovati. 
O tem se mora odločiti vsak sam. Tudi 
če sledimo svojemu notranjemu klicu, 

 

nas bosta včasih sreča in uspeh morda 

Po dolgem, kar desetletnem mrtvilu na področju organiziranega 

h, kar je imelo za posledico kirurški poseg. 
Izstopa pa tudi vzpon v severni steni Grossglocknerja po 

ja v Himalajo, kjer bo poskušal osvojiti 
Daulagiri. Na pot bodo odšli v začetku 
ja. To bo prva odprava kakšnega našega 
u aprila pa dva člana odhajata na najvišjo 
rov visoki Elbrus na Kavkazu. Jeseni bo 
je v plezališču Meteora v Grčiji. 

i klini obnovili okoli 20 plezalnih smeri 
stari klini že precej dotrajani. Istočasno 
ri. Skupaj smo za to porabili okoli 200 
e potrebno še veliko dela, ker je še precej 
 klini. Pri opremljanju novih smo prvič 
ne za najmlajše. Tu so klini v razdalji 
hko tudi najmlajši plezajo smeri naprej z 
o plezališče smo opremili pri Oltarju, 
dve podobni ple

obšla, lahko pa bomo mirno pogledali 
nazaj in rekli: Storil sem vse, kar je bilo 
mogoče. Če pa nam je Bog na tej poti 
naklonjen, pa je nagrada vredna še tako 
velikih odrekanj. 
 

Dejan Koren 
 
 
Alpinistična dejavnost v letu 2003 
 

Dejan na vrhu Matterhorna, 2003 avnokar pa opremljamo še 
onici in Triptihu.  

 
V
Kodele opravila izpopolnjevalni tečaj
alpinističnega inštruktorja. V letošnjem
zagretih pripravnikov poskušalo izpolniti pogoje za opravljanje izpita 
za alpinista v prihodnjem letu. 
 
Tudi letos poteka alpinistična šola, kjer trenutno osem tečajnikov 
spoznava osnovne zakonitosti plezanja, tako v kopni skali kot tudi v 
snegu in ledu.

delovanja alpinistične dejavnosti smo ponovno oživili alpinistični 
odsek. Že prvo sezono je bila aktivnost primerljiva z aktivnostjo v 
najboljših letih alpinističnega odseka, ki so se odvijala pred dvema 
desetletjema. 
 
Alpinistična dejavnost se je odvijala tako v plezališčih (od Vipavske 
Bele, Ture in Ospa doma do Paklenice in Arca v tujini) kot tudi v 
smereh v Alpah. Izmed teh vzponov najbolj izstopa vzpon Jožeta 
Šepiča po smeri bratov Schmidt v severni steni Matterhorna marca 
lani, enem izmed zadnjih treh problemov Alp. Med plezanjem so mu 
pomrznili prsti na noga

 
Organizirali smo tudi plezanje za najmlajše na plezalni steni. 
Tedensko imamo plezanje trikrat. Ob ponedeljkih vodi plezanje 
Martina Naglost od 16. do 18. ure, ob torkih in četrtkih pa Marko 
Fabčič od 18. do 20. ure. V letošnjem letu se nameravamo udeležiti 
tudi tekmovanj Komisije za športno plezanje v prostem plezanju za 
mlajše kategorije. 
 Pallavicinijevem ozebniku. 
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Bavšica – gorske vidre naprej 
 
Kdor se malo bolj natančno ukvarja s planinstvom, ve, kje se nahaja 
Bavšica in po čem je poznana. 
 
Ostalim, ki zanjo verjetno še niste slišali, pa naj izdam, da se ta 

olina nahaja malce naprej od Bovca. Na cesti proti Logu pod 

ejši iz cele Slovenije, da bi skupaj 

ornica … Vodniki – Janko 
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 v noč. To dejanje nam je takoj 
ečaj bližal koncu, bolj smo čas 

Zvečer smo seveda klepetali še dolgo
prešlo v navado, toda bolj ko se je t
nočnih pogovorov skrajševali – nikoli pa ga nismo popolnoma 
opustili :) 

d
Mangrtom pri trdnjavi Kluže zaviješ desno in se pelješ po dolini 
Bavšice, na koncu te doline pa stoji prijetna hiša, imenovana kar 
Bavšica. Poznana je zaradi izobraževanja planinskih mentorjev in 
vodnikov. 
 
Na vročo julijsko soboto, ko se je večina otrok in odraslih odpravljala 
s planinskega tabora proti domu, je mene pot peljala v nasprotno 
smer – proti Bovcu in naprej v Bavšico, kjer sem končno le videla to 
dolino in hišo, o kateri sem že prej precej slišala. 
 
Tu smo se zbrali mladi in malo star
preživeli 12 dni, pridobili (ali le poglobili) znanje o gorah – vodenju, 
nevarnostih v gorah, opremi, prvi pomoči in mnogih drugih rečeh. Ti 
dnevi pa niso bili le učenje, predavanja in hoja, ampak tudi druženje, 
sklepanje novih prijateljstev, pesem, igre in seveda smeh. Tega je 
bilo dosti, a o tem kasneje. 

 
 
Naslednjega dne smo se popoldne umaknili v senco bližnjih dreves in 

skupine s po štirimi člani, eno s pet člani in vodnike pri vsaki skupini. 

 
se na balvanih ter ob njih preizkusili v izdelovanju vrvne ograje 
(horizontalne in vertikalne), spuščanju po vrvi, zabijanju klinov. 
 
Naslednje dni so si vsak drugi dan sledile ture, popoldne pa 
predavanja. Tiste dni, ko nismo šli na turo, smo pisali teste, poslušali 
predavanja, izdelovali nosila in vadili prvo pomoč. Že v ponedeljek 
smo zgodaj vstali in se opravili na prvo turo – Bavški Grintavec, kjer 
smo se preizkušali v vodenju po poti. Vsak je vodil en del poti, 
celotno pot pa smo sicer že prejšnji večer skrbno opisali s pomočjo 
knjig, kart, izrisali njen profil, izračunali razliko nadmorskih višin, 
čas hoje in počitkov. Vsak večer pred turo smo tudi izžrebali štiri 

Prvi dan je bil namenjen predvsem spoznavanju, ki se je nadaljevalo 
čez cel tečaj, in nameščanju v sobe, ki so nosila naslednja imena: 
Oranžna soba, Modra, Čudna, Roza soba – nekoč od kdovekoga 

reimenovana v Grozno sobo – Podmp
Mihev kot vodja tečaja, Rudi Ambrož, Franci Kocbek, Franjo Krajnc 
in Darja Jenko – so nas seznanili s približnim potekom dela, dnevnim 
redom, določili smo dežurstva (pomoč kuharici pri pospravljanju po 
obrokih) in žrebali, komu bomo skriti prijatelj. Tega smo potem 
obdarovali – eni več, drugi manj. Po »ovinkih« to pomeni, da je 
celotna soba vedela, kdo je komu skriti prijatelj, le on sam pa nikakor 
ne. 
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Naša skupina je bila peta, zato smo odšli na pot zadnji. Ker smo bili 
zadnji, smo poleg vodnice Darje imeli še Dohtarja (zdravnik Andrej 
Gerljevič, a poznan le pod imenom Dohtar), ki je moral vedno hoditi 
z zadnjo skupino, če bi se komu kaj zgodilo. Darja nam je pomagala 
pri spoznavanju gorske narave, tako da je prišla naša skupina zadnja 
na cilj, medtem ko so vse ostale skupine hodile zelooooo hitro in za 
»nagrado« dobile eno pridigo voditelja tečaja Janka, da se moramo 
kot vodniki naučiti prilagajati hojo najšibkejšemu v skupini. Naša 
skupina pa je poleg pohvale pridobila tudi boljše poznavanje rastlin, 
posebno zelišč, in kuharico Marjetko osrečila z zelišči, ki jih je rabila 
za kuhanje čaja. Marjetka je sploh bila zlata – lačni nismo bili nikoli, 
od samih dobrot smo se kljub vsem naporom celo zredili… 
 
Naslednja tura na Malo Krnico je bila v sredo. Zamenjali smo člane 
skupine in vodnike ter po skupinah hodili po brezpotju. Tako smo se 
tega dne z izkušnjami učili hoje po brezpotjih in tega, kako 
pomembno je, da poznamo skupino, njene sposobnosti, tako da 
preden prečkamo kak zahteven del, dobro premislimo o nadaljevanju 
poti. Naša skupina je malce zgrešila pot, in prišli smo do zelo težko 
prehodnega in nevarnega predela, nato pa smo se pravilno odločili, da 
se raje obrnemo in poiščemo ustreznejši prehod naprej. 
 

ura na Mangrt je bila načrtovana za petek, a nam je zaradi slabega 
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udovita, smo vseeno morali spat, saj 

njih izvedeti kaj več, se oglasite pri meni … Na račun gorskih vider 
je bilo še dolgo veliko smeha, in postale so naš zaščitni znak. 
 
V soboto pa smo le šli na Mangrt. Naša skupina je dobila poleg Janka 
za vodnika še Jenka, tako da je bila tura glede vodenja bolj 
počitniška. Kljub temu pa smo morali upoštevati pravila glede 
pripenjanja, varovalnih pasov, opreme za samovarovanje in čelade. 
Na vrhu je bila megla in precej je pihalo, zato se je naš vodja odločil, 
da bomo malicali malo nižje. Za trenutek, ko se je megla razkadila, 
smo celo videli naokrog – Log pod Mangrtom, Jalovec s kapo … 
Nekaj nižje smo torej pomalicali in se odpočili, nato pa po italijanski 
strani dol. Spodaj pri koči smo med čakanjem ostalih skupin počivali 
n se sončili na travi. Ena skupina je imela poškodbo našega i

Dohtarja, morali so ga oskrbeti in mu nuditi prvo pomoč, ljudje 
spodaj pa niso vedeli, ali je res ali le vaja. Dohtar se je namreč 
»moral« poškodovati, da smo imeli vsaj kakšno poškodbo, drugače 
na celem tečaju, razen puljenja nekaj klopov in obvezovanja enega 
kolena, naš dohtar ni imel drugega dela. To je gotovo zato, ker smo 
za pol zdravja skrbeli s smehom, ki ga je bilo res ogromno in s 
katerim smo premagovali vse strmine – za pol pa je skrbela naša 
kuharica z vitamini in dobro hrano. 
 

T Prvo nedeljo v avgustu je sledila še izpitna tura, ki smo jo združili z 
bivakiranjem. Na pot smo odšli pozno popoldne skozi dolino Bale, 
po kateri smo proti večeru prišli na planoto Za Lužo, kjer smo si 
postavili bivak. Večer smo preživeli ob igranju kart, smehu, petju – 
pesem Tri planike je postala naša neuradna himna – in opazovanju 

trinkov. Čeprav je bila noč č

vremena Rudi dovolil še nekaj dodatnih ur spanja. In lahko si mislite 
– za to smo mu bili izjemno hvaležni. Zgodnje vstajanje (ob peti 
oziroma šesti uri), predavanja in hoja ter seveda debate pozno v noč 
o se nam že začenjale poznati. s

 
V petek popoldne smo odšli na prečenje hudournikov, ki pa so bili 
zaradi izjemne suše popolnoma suhi, tako da smo prečenje praktično 
in teoretično obvladali, ne vem pa, ali bi to držalo, če bi po strugi 
tekla voda :) Med čakanjem na spust smo se ozirali okrog, če bi 
slučajno kod srečali gorske vidre, na katere nas je opozoril Franci v 
predavanju z naslovom Nevarnosti v gorah. Toliko da veste, gorske 
vidre so sila nevarne živali, lahko vas pohrustajo s kožo in kostmi 
vred, ostane lahko le kakšen gojzar in mogoče še čelada:) Če želite o 

u
nas je čakala še izpitna tura. V bivakih smo eni bolj, drugi manj 
udobno preživeli noč. Ne da bi se hvalili, a naš bivak je bil eden 
najudobnejših, kar se je videlo zjutraj, ker smo nepohvalno najdlje 
spali, medtem ko so se ostale skupine že pridno potile in bližale vrhu. 
 
Šli smo čez sedlo Čez Brežice, kjer smo morali večjo pozornost 
posvetiti redko postavljenim markacijam, hoji po mokri travi in 
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norčijam naših vodnikov, ki so hoteli trgati planike, uiti čez rob, 
imeli eno palico krajšo kot drugo in tožili, da jih boli roka … 
 
Končno smo le dosegli vrh Plešivca, na njem Dohtarju naredili 
plezalni pas, pomalicali in odšli proti svojemu takratnemu domu v 
Bavšici. Z analizo ture smo popoldne končali seminarsko nalogo in 
odšli na ogled Trentarskega muzeja, kjer so nam bile tečajnikom 
najbolj zanimive klopce – da smo se odpočili. Vroča in trudna telesa 
smo si dobesedno ohladili v Soči, ki je bila zaradi nizke temperature 
dobra le za skakanje, hitro plavanje do brega in špricanje. 
 
Sledila je še tekma odbojke mladi : stari vodniki, v kateri s(m)o z 
majhno prednostjo zmagali mladi – novi prijemi in tehnike se pač 
poznajo. 
 
Zvečer kres, petje ob kitari in igre, imeli smo tudi poroko. Ponoči pa 
nas je precej spalo zunaj, saj je bilo tudi v Bavšici vroče, da ne 
govorimo o tem, kako vroče je bilo npr. v Zgornji Vipavski dolini, 
kjer je bilo natanko 38 ° C. 
 
Zjutraj smo malo pozneje kot ponavadi vstali, pospravili in počistili 

išo, dobili potrdila o opravljenem tečaju, se poslavljali in si obljubili 
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, 

delil na pet 
čk: 

- postavitev proge; 

je, da popraviš razpis prejšnjega tekmovanja. 
Ko je razpis napisan, ga je potrebno razposlati predstavnikom 

nsko malo težja, saj so se ekipe hkrati pripravljale za 
tekmovanje Mladina in gore. Za praktično nalogo so imele ekipe v C-
kategoriji merjenje razdalje med dvema oznakama
so ekipe morale prepoznati planinsko opremo. 
 
V spodnji tabeli lahko vidite, kako uspešne so bile ekipe v B- in C-
kategoriji pri vprašanjih in praktičnih nalogah. 
 

Kategorija Uspešnost nalog Povprečje v testu

Orientacijsko tekmovanje skozi oči organizatorja 
 
Spet se je bližal čas za izvedbo orientacijskega tekmovanja. Datum
ki sem ga določil za tekmovanje, je bil 11. 10. 2003. Par dni pred 
začetkom pa sem videl, da sem se pri tem malo uštel. Datum je 
namreč sovpadal z gasilskim tekmovanjem, zato je bila udeležba 
malo okleščena. 
 
Opisal vam bom, kako je izgledalo prvo orientacijsko tekmovanje, ki 
sem ga v večini izvedel sam. Kaj je bilo sploh potrebno narediti za 
izvedbo takega tekmovanja? Pripravo in izvedbo sem raz
to
 

- razpis tekmovanja; 
- priprava vprašanj, nalog in kart; 

- tekmovanje; 
- priprava poročila. 

 
Od vsega je najlažje napisati in razposlati razpis za tekmovanje. Vse, 
kar je potrebno narediti, 

orientacije v društvih. Nato napišeš vprašanja in določiš praktične 
naloge na kontrolnih točkah (KT). To vzame kar nekaj časa, saj niso 
vsa vprašanja dobra, ena so prelahka, druga pretežka, tretja pa 
butasta. Na tekmovanju je imela vsaka kategorija po 10 vprašanj in 
po eno praktično nalogo na KT. Vprašanja v B-kategoriji so bila 
name

h
na svidenje, ko se zopet srečamo, saj smo se skupaj imeli čudovito. 
Mogoče boste še kdaj slišali o nas, če prej ne, ko se boste soočili s 
kakšno gorsko vidro. Ampak brez panike – vse se da rešiti, če se le 
hoče ...  
 

Maja Čermelj 
, v B-kategoriji pa 

B 17 % 33 % 
C 66 % 66 % 
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Najbolj zabavna pri organizaciji tekmovanja je določitev p
tekmovanje. Zamislil sem si krožno progo na območju me

roge za 
d Slapom 

etodi »am bam pet podgan«. Končna varianta je 

 eno samo težko točko. Pri tisti točki se je eni ekipi malo 
zalom čno obupali in se 
vrnili na c očeni progi, sta pa imeli 
eno sk
 

čnih karakteristik tekmovalne 
roge. 

in Erzeljem ter med Gočami in Planino. Nato sem vzel v roke 
zemljevid in se večkrat odpravil na sprehod v tiste konce, iskal 
prehode ter točke, ki sem si jih prej zamislil. Vsakič, ko sem prišel 
nazaj z ogleda, sem imel drugačen potek prog. Tako sem imel doma 
tri ali štiri variante prog za vsako kategorijo. Tekmovalno progo sem 
nato izbral po m
imela zanimiv problem za C-kategorijo, saj sta bili točki B- in C-
kategorije razmaknjeni vsega skupaj 100 metrov. Tako bi se ekipe iz 
C-kategorije zlahka zmotile in prišle na točko B-kategorije. Ta pa je 
imela

ilo, saj so jo iskali dve uri ter nato dokon
ilj. Kategorija B in C sta imeli l

upno točko. 

Spodnja tabela vsebuje nekaj klju
p
 

 Št. KT Št. živih 
KT 

Dovoljen 
čas 

Dolžin
a 

Najvišja nad. 
višina 

Najnižja nad. 
višina 

C 6 1 (KT1) 5 h 8 km 380 m 120 m 
B 5 1 (KT4) 4 h 6,5 km 380 m 150 m 

 
Ko so vprašanja, naloge, razpis ter proge pripravljene, je čas za 
začetek tekmovanja. Zjutraj, nekaj ur pred tekmovanjem, je potrebno 
označiti KT s prizmami in perforatorji. Prizme so praviloma 
dvobarvne, in sicer oranžne in bele barve. Perforatorji pa so neke 
vrste luknjači, ki pustijo na papirju luknjast vzorec. Jaz, butec, sem si 
delo še otežil, saj sem prizme naredil sam. Na žalost zaradi 
pomanjkanja časa niso bile dvobarvne. Za perforatorje sem uporabil 

eri prihoda. Vse, kar sem 
doslej napisal, v
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Za samo tekmovanje pa sem v organizacijo povabil še Tejo Pičulin in 
Benjamina Kodeleta, da bi si tekmovanje malo olajšal. Teji sem 
določil delo na startu in cilju, Benjaminu pa na živi KT na progi C-
kategorije. 
 
Po vsem tem je bil že čas, da pričnemo. Ekipam sem moral povedati 
nekaj malenkosti o progi ter tekmovanju, še posebej pa sem jih 
opozoril na nove prizme in perforatorje. Nato se je tekmovanje 
uspešno začelo. Počasi sem se tudi sam odpravil na svoje delovno 
mesto – na živo KT za B-kategorijo. Samo tekmovanje je po mojem 
mnenju potekalo brez težav. 
 

 
Start in cilj tekmovanja SPOT na Nanosu, 2003 

 
Kako pa je sploh potekalo? Dejansko ne vem, zame je bilo 
dolgočasno. Ko so me v prvi polovici ure obiskale tri ekipe, sem 
nadaljnji dve uri in pol čakal na ostale tri. V obeh skupinah je bila po 
ena skupina B-kategorije, ki mi je delo popestrila z odgovarjanjem na 
astavljeno nalogo. Med čakanjem

kar domine. Kje točno naj bi bila prizma, določiš, ko si ogleduješ 
progo. Privežeš jih na drevo, tako da je prizma v višini glave. Prizmo 
naj bi se sicer videlo na 25 metrov iz sm

lahko člo ek opravi sam. 
z  sem se sicer vsake toliko časa 
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malo pozanimal, kakšno je stanje na cilju. Ob tem sem izvedel, da je 
ena ekipa obupala. 
 
Zame se je tekmovanje spet začelo, ko je mimo mene prišla še zadnja 
kipa in see m se lahko odpravil na cilj. Tam me je pričakala pritožba 

Spodnja tabela prikazuje kratko statistiko uspešnosti ekip na progi. 
 

Kategorije Št. ekip Max. čas (min) Min. čas (min) Najdene KT v %

nad progo, ki jo je bilo treba pred samo razglasitvijo preveriti. Teja se 
me je usmilila in izračunala končno število točk za vsako ekipo, 
medtem pa sem se s člani ekipe, ki so se pritožili, odpravil na sporno 
KT. Ker je bilo s točko vse v redu, sem to sporočil na cilj. Medtem 
ko sem se vračal z ogleda, sta moja zvesta pomočnika opravila tudi z 
razglasitvijo rezultatov, tako da sem se vrnil na skoraj opusteli cilj. 
 

B 3 226 183 47 % 
C 3 227 202 83 % 

 
No, tekmovanja je bilo s tem uradno konec. Potrebno je bilo še vse 
pospraviti, pobrati še prizme in perforatorje ter napisati poročilo o 
poteku tekmovanja. To ni ravno nujno, vendar pa zmeraj prav pride, 
recimo zdajle, ko to pišem. 
 

Pavel Makovec 
 
Primorska planinska orientacijska liga 
 
Vipavski planinci so se od začetkov oživljanja planinskih 
orientacijskih tekmovanj na Primorskem, ki se je pred dobrimi štirim
leti začelo prav v vipavskem
e cele vrste orientacijskih tek
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i ligami relativno majhno. Poleg PD Vipava in 

za 

ji v 
 

bistvu so planinska orientacijska t
blik meddruštvenega sodelovanja na Primorskem, obenem pa tudi 

planince. 

Vipavski planinci so s štirimi vaditelji planinske
ejavni tudi na področju organiziranja državnih tekmovanj. Tako so 

ovanja Slovenskega 
ovanja (SPOT) 2001, ki je potekalo 

Primorska planinska orientacijska liga je na slovenski ravni še zelo 
mlada. Tudi število v njej sodelujočih planinskih društev je v 

rimerjavi z ostalimp
PD Podnanos, s katerima je primorska liga dejansko zaživela, v njej 
danes sodelujejo še planinci iz PD Nova Gorica, PD Ajdovščina in 
PD Sežana. Ob upoštevanju dejstva, da primorska liga zaenkrat 
pokriva celotno Primorsko, je navedena zbirka društev resnično 
skromna in nakazuje na še vedno začetno stopnjo oživljanja 
planinskih orientacijskih tekmovanj na Primorskem. Tudi število ekip 
in tekmovalnih kategorij to trditev potrjuje. 
 
Kljub tej nominalni šibkosti pa vipavski oziroma primorski planinci 
dosegajo zelo visoke rezultate tudi na državni ravni. Tu gre zlasti 

osežke PD Vipava in PD Podnanos, ki sta doslej dosegala najboljše d
rezultate tudi v podro
planinski orientaciji m

čni ligi. Poud
društvi ra

ariti velja, da se s tekmovan
ed zvijejo dobre prijateljske vezi. V

ekmovanja ena najbolj plodnih 
o
pustolovsko, adrenalinsko in seveda rekreativno obarvana neposredna 
srečanja z naravo. Prav zato bi bilo planinsko orientacijo potrebno 
razširiti na čim več planinskih in tudi drugih društev, poleg tega pa 
vanjo privabiti tudi starejše 
 

 orientacije zelo 
d
bili eden izmed glavnih stebrov državnega tekm

laninskega orientacijskega tekmp
na Jančah, deloma so sodelovali tudi pri organizaciji tekmovanja 
SPOT 2002 na Koroškem, organizacijo SPOT 2003, ki je potekalo na 
Nanosu, pa so ob pomoči planincev iz PD Podnanos, PD Nova 
Gorica in članov Odbora za orientacijo pri Mladinski komisiji 
Planinske zveze Slovenije prevzeli kar sami. 

i 
 planinskem društvu, do danes udeležili 
movanj. V ta namen smo se odločili za ž

natančnejši pregled tekem, kjer so podani čas in kraj tekmovanja, 
vrsta tekmovanja (interno, področno in državno), organizator 
tekmovanja, uvrstitve po kategorijah na posameznih tekmah in 
končne uvrstitve planinskih društev v vsakoletni primorski
orientacijski ligi. 
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PREGLED DOGAJANJA 
 
ZAČETKI 
9. april 2000 – Nanos (Lipe) – PD 
Vipava (interno planinsko orientacijsko 
tekmovanje). 
kategorija C: 
 1. Bobri (PD Vipava) 
 2. Zgube (PD Vipava) 
 3. Green Dragons (PD Vipava) 
 
PRVA SEZONA 2000/2001 – dve 
področni tekmi 
22. oktober 2000 – POT Nanos (Lipe) – 
PD Vipava (prvo planinsko 
orientacijsko tekmovanje primorske 
lige) 
kategorija C: 
 1. Šembid (PD Podnanos) 
 2. PD Vipava1 
 3. PD Vipava3 
 4. PD Vipava2 
 
11. marec 2001 – POT Kokoška – PD 
Sežana 

ategorija B: k
 1. Zajčice (PD Vipava) 
 2. Klinci (PD Vipava) 
 3. Hitri polži (OŠ Sežana) 
 4. Bram (OŠ Dutovlje) 
 5. T´zadnji (OŠ Divača) 
 6. Piramide (OŠ Dutovlje) 
 7. Nore krave (OŠ Dutovlje) 

8. Svinje in prasci (Taborniki 
Sežana) 
9. Homo sapiens (Taborniki 
Sežana) 
10. Sence in klobase (OŠ 
Dutovlje) 

 11. Ta je tista (OŠ Divača) 
 
 

kategorija C: 
 1. Fazanke (Taborniki Sežana) 

2. J'zni brvinci (Taborniki 
Sežana) 

 3. Telebajski (PD Vipava) 
 
kategorija D: 
 1. Vandrovčki (PD Sežana) 
 
Končni rezultati v ligi: 
kategorija B: 
 1. PD Vipava 
 2. PD Sežana 
 
kategorija C: 
 1. PD Vipava 
 2. PD Podnanos in 
 PD Sežana 
 
kategorija D: 
 1. PD Sežana 
 
12.–13. maj 2001 – SPOT 2001 – Janče 
– OO MK PZS – uvrstitve PD Vipava 
kategorija B: 7. mesto 
kategorija C: 11. mesto 
kategorija G: 5. mesto 
kategorija H: 1. mesto 
 
DRUGA SEZONA – 2001/2002 – dve 
področni tekmi 
27. oktober 2001 – POT Nanos 
(Ravnik) – PD Vipava 
kategorija B: 
 1. Burja (PD Vipava) 
 2. Podberta (PD Podnanos) 

3. Vipavske zverce (PD 
Vipava) 

 4. Dowja tljeta (PD Sežana) 
 5. Ruj (PD Sežana) 
 6. Mrgolazni (PD Sežana) 
 7. Risi (PD Podnanos) 
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kategorija C: 

3. Kameleoni (PD Vipava) 
o (PD Vipava) 

ca) 

2 – POT Nanos (Lovska 

 1. Kcjel (PD Podnanos) 
 2. Gregor (PD Vipava) 
 
 4. Pol
 5. Antraks (PD Nova Gori
 
10. marec 200
koča) – PD Podnanos 

ategori
s) 

3. Stekle lisice (PD Vipava) 

anos (PD Podnanos) 

2. Antraks (PD Nova Gorica) 
me (PD Vipava) 

k ja B: 
 1. Kojoti (PD Podnano
 2. Subaruji (PD Podnanos) 
 
 4. Zvirce (PD Vipava) 
 5. Podn
 
kategorija C: 
 1. Smrkci (PD Vipava) 
 
 3. Pu
 4. Kjecl (PD Podnanos) 
 
Končni rezultati v ligi: 
kategorija B: 
 1. PD Podnanos 

3. PD Sežana 

 2

8.–19. 

 2. PD Vipava 
 
 
kategorija C: 
 1. PD Vipava 

. PD Podnanos 
 3. PD Nova Gorica 
 
1 maj 2002 – SPOT 2002 – 
K  – MDO PD Koroške –oroška  
uvrstitve PD Vipava 

ja B: 3. mkategori esto 
kategori
kategori esto 
kategori
 

TRETJA SEZONA – 2002/2003 – tri 
me področne tek

30. november 2002 – POT Nanos 
(A  – PD Vipavabram)  
kategori

ava) 
s) 

 Vipava (PD 

) 

 – POT Trstelj – PD Nova 

ja C: 11. mesto 
ja G: 4. m
ja H: 2. mesto 

ja B: 
1. Hitri in drzni (PD Vip

in Enobe (PD Podnano
 

kategorija C: 
1. Počasni in nepogumni (PD 
Podnanos) 
2. UO MO PD
Vipava) 

 3. Neresni (PD Vipava
 
26. april 2003
Gorica 
kategorija B: 
 1. KATM (PD Nova

2. ŠMD (PD Podnan
 Gorica) 
os) in 

ards (PD Nova Gorica) 
ipava) 

D Ajdovščina) 

Bast
 4. Hitri in drzni (PD V
 
kategorija C: 
 1. Zgube (PD Vipava) 
 2. Reno 5 (PD Nova Gorica) 
 3. Začetniki (P
 
Končni rezultati v ligi: 
kategorija B: 
 1. PD Podnanos 
 2. PD Vipava 
 3. PD Nova Gorica 
 
kategorija C: 
 1. PD Vipava 

2. PD Ajdovščina in PD No
Gorica 

va 

 3. PD Podnanos 
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17. maj 2003 – SPOT 2003 – Nanos – 
 –P PD Primorsko-NotranjskeO MO  

vrstitveu  PD Vipava 
k ja B: 5. mesto ategori

ategori
ategori

T Lože – PD 

k ja C: 5. mesto 
k ja G: 10. mesto 
 
ČETRTA SEZONA – 2003/2004 – tri 
tekme 

003 – PO11. oktober 2
Vipava 
k ja B: ategori

ina) 

 – PD 

1. Prehitri in predrzni (PD 
Vipava) 
2. Indijanska plemena (PD 
Vipava) 
 

kategorija C: 
 1. Bouhca (PD Vipava) 

rica)  2. Wasli (PD Nova Go
3. Wajduci (PD Ajdovšč
 

kategorija G: 
1. Ocean (PD Vipava) 
 

20. marec 2004 – POT Sveta Ana
Podnanos 
kategori : ja B

1. OB (PD Podnanos) 
gube (PD Podnanos) 

 N
 . Z

scot (PD Ajdovščina) 

ategori

rkci (PD Vipava) 

 

2
 3. Ma
 4. Tanki (PD Vipava) 

5. Hitri in t´zadnji (PD 
Vipava) 

 6. Palčki (PD Vipava) 
 

ja C: k
1. Opel racing team (PD 
Ajdovščina) 

 2. Sm
 3. Fleš (PD Vipava) 

s) 4. Pika Božič (PD Podnano
5. Malomeščani (PD Nova 
Gorica)

 

 
Vipavske ekipe na SPOT-u, 2003 

Orientacija 
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o planinsko orientacijsk  tekmovanje (SPOT) – 
je najboljših ek
a območju Nanosa. Udeležilo se ga je 82 ekip s 

ovalci iz vse Sloven
m  podr gah. 

Ekipe so se med seboj pomerile na t h razl pri 
olga krog ovalci 

 imeli na voljo dobrih e 
rov, n v. Na 

tekmi – pri njegovi pripravi in izvedbi je sodelovalo približno 30 
lani G rske reševalne službe (GRS) iz 

 k sreči ni bilo treba ti na 

vrstitv
 
kategorija A – najmlajši, učenci do 
vključno 6. razreda OŠ (12 ekip) 

1. PD Radovljica 
2. PD Ruše 
2. PD Dobrovlje Braslovče 
 

kategorija B – mladi, učenci 7., 8. in 9. 
razreda OŠ (16 ekip) 
 1. PD Podnanos 
 2. PD Radovljica 
 3. PD Ljubno 
 … 
 5. PD Vipava 
 
kategorija C – mladina, od 1. letnika SŠ 
do vključno 26. leta starosti (14 ekip) 

1. PD Laško 
2. PD Domžale 
3. PD Šoštanj 
… 
5. PD Vipava 

 
kategorija D – mlajši člani, od 27. do 
vključno 39. leta starosti (7 ekip) 

1. PD Poljčane 
2. PD Slivnica 
3. PD Šoštanj 

 
kategorija E – starejši člani, nad 40. 
letom starosti (7 ekip) 

1. PD Polzela 
2. PD Gornji Grad 
3. PD Ljubno 

 
kategorija F – družine, najmanj eden od 
staršev in otroci do vključno 18. leta 
(10 ekip) 

1. PD Nazarje 
2. PD Žalec 
3. PD Ruše 

 
 
 

SPOT 2003 na Nanosu 
 
Lansko Slovensk o
državno tekmovan ip v planinski orientaciji – je 
potekalo 17. maja n
preko 300 tekm ije, ki so se na tekmovanje 
uvrstili kot najbolje uvrščeni v os ih očnih orientacijskih li

re ično zahtevnih progah, 
čemer je bila najzahtevnejša d o 16 kilometrov, tekm

pet ur. Srednje zahtevna proga jpa so zanjo
bila dolga okrog 11 kilomet ajlažja pa devet kilometro

ljudi – so bili prisotni tudi č
Ljubljane, ki pa jim

o
niti enkrat intervenira

terenu. 
 
U e po kategorijah: PD Nova Gorica – 

diskvalificirana 
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kategorija G – lažja odprta (11 ekip
1. PD Zabukovica – Metu

) 
ljčki 

2. PD Zabukovica – Skejterji 

kategorija H – težja odprta (5 ekip) 
1. PD Vransko  
2. PD Zabukovica 

3. PD Ruše – Losos 
… 
10. PD Vipava – Burja 

3. PD Sloga Rogatec 

 

 
aktičnih nalog  SPOT, 2003 

jo ke 
ekmo v em 

ziral posvet rientacistov – 
5 vad čnih lig 
entacijo. ekmovanje in organizatorje so 
 se tudi z

a  

 
Aljoša Rehar 

Reševanje pr  na kontrolni točki
 
Poleg tega je odbor za orientaci
planinske orientacije med t

kot glavni koordinator slovens
 lovskem domu pri Furlanov

zavetišču pri Abramu organi planinskih o
udeležilo se ga je okrog 2 iteljev orientacije, vodij podro
in članov odbora za ori

ohvalili, dogovorili pa so
T

p a nova merila za uvrščanje ekip iz 
nje ter za organizatorje državnihpodročnih lig na državno tekmov

tekmovanj v prihodnjih letih. 

CUIO 
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 ko za 

 

invalidnih otrok Janka 
Premrla Vojka je tudi v 
letu 2003 nadaljeval z 
uspešnim delom na 
področju planinstva. 
Tamkajšnja planinska 
skupina je namreč lani s 
pomočjo Helene Kravos 
in njenih kolegic izvedla 
kar 11 planinskih izletov 
za približno ducat 
vztrajnih in nad 
planinstvom navdušenih 
otrok. 
 
Lansko bero planinskih 
ciljev so začeli že 
januarja s pohodom o  

 
 

embra velenjski muzej 
premogovništva in okolico velenjskega jezera. V decem
planinci iz Centra odločili še za pohod č
in nočni pohod z baklami na Stari grad. 

Planinstvo ima močne renine tudi v centru 
usposabljanje invalidnih otrok 

Center za usposabljanje 

d
Nemškarce do 
Vipavskega Križa.
Februarja je sledila

Podrta gora, marca Slivnica, aprila Slavnik ter maja Javorca, 
Tolminska korita in Kozlov rob. Junija so se mladi planinci iz centra 
za usposabljanje invalidnih otrok odpravili s Čavna na Kucelj. 
 
V drugi polovici leta se je živahnost planinske skupine nadaljevala z 
enako mero zagnanosti. Septembra so otroci obiskali Predmejo in 
Otliško okno, oktobra Veliko planino ter nov

Petje na poti, 2003

bru so se nato 
ez Gradiško Turo na Nanos 
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Sledi nekaj prispevkov mladih in malo manj mladih članov planinske 
skupine iz vipavskega centra za usposabljanje invalidnih otrok, s 
katerim vipavsko planinsko društvo zelo dobro sodeluje. 
 
S pohoda na Veliko planino 
 
V četrtek, 16. oktobra 2003, smo se ob 
Spremljevalke smo bile Lucija Batič, Helen
in Irena Škapin, pohodniki pa Stipe Petrovi
Jelerčič, Klemen Škvarč, Suzana Koban, J
Pregelj. 
Ko smo pripravili nahrbtnike in preveril

 
 

i Pollak. 

planini 
– vrh Gradišče. Megle 

 

do pastirskega naselja. 

7.30 zbrali v avli Centra. 
a Kravos, Andreja Gantar 
č, Branka Filipčič, Marija 
adranka Gavrič in Štefan 

i vso opremo, smo se s 
kombijem odpeljali
proti Kamniški
Bistrici. Ob 9.45 smo 
prispeli do spodnje 
postaje žičnice, kjer 
nas je pričakala 
planinska vodnica 
Mim
 
Ob 10. uri smo se z 
žičnico odpeljali do 
zgornje postaje. 
Sprejeli so nas megla, 
veter in mraz. Tu smo 
začeli pohod. Povzpeli 
smo se do najvišje 
točke na Veliki 

so se začele umikati 
soncu in odpiral se 
nam je prekrasen
razgled na Kamniške 
Alpe. Od tod smo šli 
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, jesen pa je razkrila svoja barvna 
oblačila, tako da se nam je Velika planina pokazala v vsej svoji 

na planini. 
 
Po dvourni vožnji s kombijem smo se v Center
 

Rudarska 
 
Srečno, zavodski rudarji! S planinskim k  šli 19. 
novembra na ogled rudnika v Velenju. Tam s je pričakal vodič – 
rudar. Dobili smo čelade, plašče in rudarske 
peljali s starim dvigalom, ki je ropotalo. V ja
so se prikazovale lutke. Videli smo, kakšno je
nekoč. Včasih so težke vozičke vlekli konji, 
Naš Tomažek se je konja tako prestrašil, da je 
nas je bilo strah, ko je močno počilo in se vse
poškodovanega rudarja. Malico smo pojedli k
se peljali tudi z vlakcem. V jami smo si 
prikazuje rudarsko življenje in delo. 
 
Pred povratkom v Vipavo smo se sprehodili 
Velenju. Spoznali smo, da je življenje rudarjev
 

Pripovedovali so Alen, Denis in Štefa

Tam smo v zavetju majhne cerkvice Marije Snežne pojedli malico ter 
od naše vodnice Mimi zvedeli nekaj zanimivosti iz zgodovine Velike 
planine ter zgodb iz življenja pastirjev. Nato smo se mimo Veternic 

rnili do Zelenega roba in žičnice. v
 
Zrak se je otoplil, posijalo je sonce

lepoti. 
 
Naši pohodniki so občutili mraz, veter, na koncu pa še prijetno toplo 
sonce in prekrasen razgled. Vse to je bilo lepo plačilo za naš trud. Ko 
smo se z  žičnico spuščali z Velike planine, smo bili vsi polni lepih 
vtisov. Odločili smo se, da se bomo na Veliko planino še vrnili. 
Vendar če bo mogoče, v začetku septembra, ko so pastirji in krave še 

 vrnili ob 16. uri. 

Lucija Batič 

rožkom smo
na
malice. V jamo smo se 

mi je bila tema. V rovih 
 bilo življenje rudarjev 
ki so jih vodili otroci. 
izgubil malico. Najbolj 
 streslo. Zagledali smo 
ar v jami. Po jami smo 
ogledali tudi film, ki 

ob rudniškem jezeru v 
 težko in nevarno. 

n, ki je tudi zapisoval. 
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Z baklami na Stari grad 
 
Dogajanja v veselem decembru smo želeli popestriti tudi planinci 
našega centra. Na pohod z baklami smo povabili tudi delavce in 
njihove otroke, prijatelje. Da se je družabnega srečanja lahko 
udeležilo čim več otrok našega centra, smo pritegnili tudi nekaj 

PGD Vipava je ob 18. uri iz Centra proti Vipavi odšla kar številčna 

Letošnji vzpon z baklami je bil tretji, največje doživetje pa seveda za 

Helena Kravos, mentor

gasilci. Zelo bom vesela, če me 

čič 

Oprema 
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oti le ustrezno opremljeni 

 varnejše napredovanje. 

lične pogoje za vadbo 
– poleg tega pa tudi ustrezno opremo. Ta nam omogoči, da v polni 

V osnovni komp
oteh poleg ostale osebne planinske opreme sodijo planinska čelada, 

ovarovalni komplet z vponkami. Na daljših 
zavarovanih plezalnih poteh pridejo prav tudi posebne rokavice, ki so 

na,  kot jo uporabljajo plezalci ali alpinisti. Pri 

Plezalna oz. planinska čelada naj bi bila ob
ehnične opreme vsakega gornika ali alpinista, ki v gorah ali 

Na zavarovane plezalne p
 
Pri našem gorniškem udejstvovanju nas prej ali slej zanese tudi na 
kakšno zavarovano plezalno pot. Ponavadi se zavarovani odseki 
planinskih poti nahajajo na tistih mestih, na katerih je zaradi 
izpostavljenosti potrebno največ previdnosti. Jeklenice in drugi 
elementi zavarovanih plezalnih poti so tu nameščeni z namenom, da 
omogočajo lažje in predvsem

staršev mlajših otrok. 
 
Ob pomoči planincev PD Vipava in pod budnim očesom gasilcev  

Gibanje po takšnih poteh je za večino planincev poslastica, saj 
omogoča razgibano, mestoma razburljivo in obenem varno gibanje 
po izpostavljenih predelih tako domačih kot tujih gora (slovite 
italijanske ferrate). Gibanje po zavarovanih plezalnih poteh seveda 
terja nekaj praktičnega znanja – v tem pogledu imamo Vipavci z 
zavarovano plezalno potjo na Gradiško Turo od

skupina z baklami v rokah. Ob vzponu proti gradu se je skupina 
malce raztegnila, a vsi smo se kar hitro povzpeli. Na vrhu smo vsem 
udeležencem ponudili topel čaj. Malce klepeta, pogled v dolino, ki je 
novoletno okrašena in razsvetljena ležala pod nami – to nas je še 
dodatno združilo, in sproščeno smo se vračali. 
 

meri izkoristimo varnost, ki nam jo ponujajo zavarovane plezalne 
poti. tiste, ki so to izkusili prvič. 

 
 ica planinske skupine 

let opreme za gibanje po zavarovanih plezalnih  
pPohod z baklami 

 
Da bi bil veseli december še lepši, so nas mladi planinci našega 
centra povabili na nočni pohod. Namesto spat sem tudi jaz šla z 
njimi. Prvič v življenju sem držala baklo v rokah. 
 
Malo sem se spotikala, a sem vseeno prilezla do gradu. No ja, 
priznam, da mi je veliko pomagal Mitja iz PD Vipava, ki sem ga 
občasno kar obtežila. 
 
Ampak bilo je enkratno. Počutila sem se tudi varno, saj so nas poleg 
vipavskih planincev spremljali tudi 

plezalni pas in sam

narejene posebej za ta namen. Na zunaj so podobne kolesarskim 
rokavicam, njihov glavni namen pa je zaščititi roke pred odrgninami 
in drugimi poškodbami. 
 
Pri manj izkušenih planincih se uporablja tudi varovanje z glavno 
vrvjo. Vrv naj bi bila dolga do 30 metrov, njena debelina pa od 10 do 
11 milimetrov – takš
varovanju z vrvjo je potrebno predznanje, da ne pride do napak, 
potrebna pa je tudi dodatna oprema za varovanje. 
 
Čelada 

bodo drugo leto spet povabili. 
 

Andreja Simon vezen del zaščitne 
 t
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plezalnih vrtcih pleza, hodi po zavarovanih plezalnih poteh a
nasploh giblje pod stenami. Čelada ga ščiti pred poškodbami glave, 

li se 

izpopolnjena plastika se namreč 

 

 obodnim pasom, 

 proizvajalci plezalnih čelad 
a, Petzl, Camp in Cassin. 

ki jih lahko povzročijo padci, zdrsi, padajoče kamenje, izsekani 
ledeni kosi ali drobir. Svojo nalogo opravi s tem, da udarce razširi na 
vso površino in lobanjsko bazo. Tako energijo sunka sprejme in 
hkrati ublaži. 

Čelada mora imeti preizkus 
UIAA oziroma napis CEN, kar je 
razvidno iz nalepke, na kateri 
običajno piše samo CE. Teža 
običajnih plezalnih čelad se 
giblje od 350 do največ 500 
gramov. V načelu naj bi bila 
čelada čim lažja, vendar ne na 
račun kakovosti. Če lahko 
ugotovimo datum izdelave, se 
prepričajmo, da ta ne presega 
dobe štirih let. Tudi najbolj 

stara in po kakih petih letih redne 
uporabe izgublja svoje prvotne 
fizikalno-kemijske lastnosti.

Skoraj tolikšna je tudi njena življenjska doba. 
 
Čelado pomerjamo s tanjšo volneno kapo na glavi. Njeno ustreznost 
preverimo tudi tako, da med glavo in čelado vtaknemo ožji del 
kazalca. Še bolje je izbrati čelado z nastavljivim
tako da si jo lahko nastavimo točno na svoje mere, obenem pa jo 
lahko uporablja več ljudi. Poleg tega naj se ustrezno pritrjene čelade 
ne bi moglo potisniti niti naprej in nazaj niti levo in desno. Čelada 
mora imeti tudi dobro zračenje skozi luknjice in reže na lupini, 
kakovostne trakove za dobro pritrditev na glavo in pritrdilno mesto 
za čelno svetilko. Med najbolj priznanimi
so Salew
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čutljive de
sile (ledveni predel, medenica, diml
 
Poznamo enodelne in dvodelne 
plezalne pasove. Enodelni
plezalni pas je sestavljen iz 
zgornjega (prsnega) in spodnjega 
(sedežnega) dela, ki sta 
neločljivo povezana. Težišče 
vpenjanja je v višini prsnega 
koša, zato pri padcu gornik 
obvisi z glavo navzgor. 
Namenjen je predvsem za hojo 
po ledenikih in zavarovanih 
plezalnih poteh ter vodene ture. 
Bolj udobni in vsestranski so 

 CE. Na izbiro so 
različne velikosti pasov, modeli se ločujejo tudi na ženske in moške. 

Plezalni pas 
Za gibanje po zavarovanih plezalnih poteh potrebujemo tudi plezalni 
pas, na katerega nato navežemo samovarovalni komplet. Plezalni pas 
po eni strani zadrži padlega, po drugi strani pa je namenjen tudi 
ublažitvi sunkov, ki jih ob padcu doživi alpinist oziroma gornik. Pas 
je namreč skonstruiran tako, da  sile porazdeli na čim večjo površino 
in da zavaruje najbolj ob le telesa pred neposrednimi sunki 

je, hrbtenica). 

 

dvodelni plezalni pasovi. Samo 
podnji del se lahko uporablja pri s

plezanju v plezališčih ali umetnih 
stenah, pri plezanju v gorah in z 
nahrbtnikom pa je potreben tudi 
zgornji oziroma prsni del. 
Sedežni del ima namreč vpenjanje v višini pasu, zato bi ob 
morebitnem padcu obstajala nevarnost, da padli zaradi bremena na 
hrbtu obvisi z glavo navzdol, možne pa bi bile tudi poškodbe 
hrbtenice. S prsnim delom se točka vpenjanja in s tem težišče 
dvigneta višje. 
Pri nakupu je treba paziti, da ima pas nalepko preizkusov po 
tandardu UIAA, ki so danes istovetni s standardoms
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Poleg tega so na voljo tudi pasovi iz materialov, ki dihajo. V vsakem 

o). Paziti je tudi 
akšen drug način poškodujemo s 

redmeti. Vsakršne kemikalije 
aterijski vložki …) pasu prav 

alno-kemijske lastnosti njegovih 
roizvajalci plezalnih pasov so 

 posledicami sunka pri padcu 
snovan je tako, da prevzame 

polnoma izniči sunek pri padcu. 
ovi sestavljen iz vrvi, zavorne 

om naštetih delov ga je mogoče 
i čemer pa je potrebno paziti na 
pa so vedno bolj razširjeni že 

ki pa so malce dražji, kot če bi 

a ima t. i. zavorni sistem V, druga 
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na katerega nato privežemo še 

upravljanje z vrvjo, pri padcu 
pa lahko računamo, da bo 

rak pa je več možnosti: ali se vpne v jeklenico ali 

 
Zavorni sistem V se sicer da 
predelati v zavorni sistem Y. 
Potrebno je pravilno navezati 
oba kraka vrvi, tako da skozi 
ploščico poteka en krak vrvi, 

primeru naj bo pas lahek, trpežen in čim bolj udoben. Življenjska 
doba normalno uporabljanega plezalnega pasu brez daljših padcev 
znaša pet do šest let. V kolikor je padcev ali izpostavljenosti 
neposrednim sončnim žarkom (nad 3000 metrov) več, se njegova 
življenjska doba skrajša na tri ali štiri leta. 
 
Plezalnega pasu sicer nikoli ne smemo hraniti ali sušiti v bližini peči 

ziroma ognja (to velja tudi za ostalo gorniško oprem
drugi krak vrvi, in sicer pred 
ploščico. 
 
Pomanjkljivosti sistema V so 
proizvajalci odpravili z 
zavornim sistemom Y. Pri 
tem lahko ves čas vpenjamo 
oba kraka vrvi, kar olajša 

o
treba, da ga ne narežemo ali na k
klini, cepini in drugimi ostrimi p
(bencin, jedilno olje, poškodovani b
tako škodujejo, saj spremenijo fizik
trakov in šivov. Najbolj priznani p
Petzl, Camp, Mammut in Edelweiss. 
 
Samovarovalni komplet 
Za zaščito plezalca oz. gornika pred
poskrbi samovarovalni komplet. Za
večino energije padca in skoraj po
Samovarovalni komplet je v osn
ploščice in dveh vponk. Z nakup
dokaj enostavno sestaviti doma, pr
njegovo pravilno sestavo. Sicer 
sestavljeni samovarovalni kompleti, 
jih sestavili doma. 
  
Na trgu obstajata dve različici – en
pa zavorni sistem Y. Ob tem je potrebno opozoriti, da se je sistem V 
izkazal za bolj pomanjkljivega in zato manj varnega. Če uporabljamo 
zavoro V, smemo namreč vsakokrat vpeti samo en krak vrvi, sicer se 
zavorna ploščica med obremenitvijo po padcu blokira. Zaradi tega je 
uporaba sistema V težavna, saj moramo vponko vedno znova 

sistem (zaradi dveh vponk) 
zdržal. Omeniti velja, da se 
zlasti na tistih odsekih 
zavarovanih plezalnih poti, 
kjer so med držalnimi klini 
jeklenice krajše razdalje (npr. 
dva metra), lahko vpenja eden 

ali oba kraka vrvi. Pri hoji ob jeklenici tako ni potrebno imeti vedno 
vpetih obeh krakov vrvi, le ob klinu se prepne najprej en krak naprej 
d klina, za drugi ko

se vpne nase ali pa se ga drži v roki in se vpne šele v naslednji odsek 
jeklenice. 
 
Kako uporabljamo samovarovalni komplet? Zavorna ploščica je 
vpeta v plezalni pas, skoznjo pa je speljana vrv. Z vponkama, ki sta 
pripeti na vrv, se vpenjamo na jeklenico. V trenutku morebitnega 
padca gornik pade do prvega držalnega klina jeklenice pod mestom 
padca. Vponki, ki sta vpeti na jeklenico, se ustavita ob klinu. Vrv 
samovarovalnega kompleta se napne in zaradi elastičnosti stanjša ter 

vpenjati v eno izmed zank za opremo. Poleg tega se samo ena vponka 
med obremenitvijo zaradi padca lahko prej prelomi, ko udari ob 
držalni klin jeklenice. Sistema V zato skorajda ne izdelujejo več. 
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spolzi skozi zavorno plošč čico speljana zelo 
na tesno, je med njima veliko trenja. 
velika, ob pojemanju energije padca
popolnoma ne ustavi. 
 
Življenjska doba samovarovalnega ko
pri čemer pa je potrebno opozoriti, d
nekaj hudih padcih. Najbolj prizna
kompletov so Petzl, Salewa, Mammut i
 
Da bi vsi zainteresirani uporabo samo
tudi v praksi, bo vipavsko planinsko
junija organiziralo tečaj varne hoj
plezalnih poteh. 
 
Vponke 
Na koncu še nekaj o vponkah, ki so
gibanje po zavarovanih plezalnih poteh, sestavni del 
samovarovalnega kompleta. V razgi
alpinizma je vponka doživela že malo
med seboj razlikujejo po obliki, tehnič
 
Za gibanje po zavarovanih plezalni
vponke z gibljivim ali deloma vrtlji

 vrteti matico. Obe vrsti vponk zagotavljata večjo varnost, 

Oprema 
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Na koncu pa še nekaj bolj 

 

če napisano oznako 

priznani proizvajalci gorniške 
opreme. Pred nakupom se je 

 

di 

ico. Ker je vrv skozi ploš Življenjska doba vponke znaša pri 30 alpskih vzponih na leto do 10 
let. Med najbolj uveljavljenimi proizvajalci vponk so Petzl, Camp, 
Mammut, Simond, Cassin, Salewa in Wild Country. 
 

Hitrost zdrsa vrvi je zato sprva 
 pa vedno manjša, dokler se 

mpleta se giblje okrog pet let, 
a ga je obvezno zamenjati po 
ni ponudniki samovarovalnih 
n Camp. 

splošnih nasvetov. Vsa gorniška 
oprema, ki zadostuje
mednarodnim standardom in 
zahtevam, ima vtisnjeno ali 
kako druga

varovalnega kompleta spoznali 
 društvo predvidoma maja ali 
e po zahtevnih zavarovanih 

 v našem primeru, ko gre za 

bani zgodovini gorništva in 
 morje različnih izvedb, ki se 

nih lastnostih in namenu. 

h poteh so najbolj primerne 
vim zapiralom, ki omogočajo 

samodejno zaklepanje. Tako je pri delu z vponko določen gib 
potreben le pri odpiranju oz. odklepanju vponke, odvisno od sistema 
samodejnega zaklepanja, gibanje po zavarovanih plezalnih poteh pa 
je s samovarovalnim kompletom hitrejše. Primerne so tudi HMS-
vponke z matico, pri katerih je treba tako pri zaklepanju kot 

dklepanju

UIAA in/ali CE. Ta oprema naj 
ima pri vašem nakupu prednost. 
Zelo kakovostno in varno 
opremo imajo bolj zagotovo 

dobro pozanimati o letu
izdelave, saj starost močno 
vpliva na lastnosti izdelkov. 

Prav tako pred nakupom opremo pomerite, preizkusite (koliko se 
seveda da) in preglejte. Pametno je tudi, da jo kupujete v 
pecializiranih trgovinah, saj je tam izbor opreme večji pa tus

prodajalci so bolje poučeni in znajo zato bolje svetovati. 
 

pripravila Aljoša Rehar in Marko Fabčič 
 
Viri: 
Mlač, Bine: Oprema za gore in stene. Ljubljana, 1999, PZS. 
Snežniške vesti, Glasilo PD Snežnik Ilirska Bistrica, št. 15, 2003. 
www.petzl.com 
www.mammut.ch 
www.salewa.com 
 

o
saj se ob pravilni uporabi ne moreta nenamerno odpreti. 
 
Običajna teža takšnih vponk – za samovarovalni komplet 
potrebujemo dve – se giblje od 80 do 90 gramov. Na vsaki vponki so 
med drugim napisani tudi podatki o skladnosti s preizkusom UIAA in 
o najmanjši obremenitvi, ki jo prenese vponka po širini in dolžini. 
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Ta kratke 
 

 

Ta kratke 
 
Vipavski planinci so v minulem letu pri kapelici na Lipah postavili 
krinjico z vpisno knjigo. Dosedanji s
č

vpisi kažejo, da je krožna pot 
ez Gradiško Turo in Plaz med doma

 
Prostori planinskega društva v Sta
Vipavi se lahko pohvalijo z razširje
so možnosti za vadbo v plezanju še b
plezanje na plezalni steni za najmlaj
ponedeljkih vodi plezanje Martina
18.00, ob torkih in četrtkih pa Mark
informacij v zvezi s plezanjem in al
Fabčiču in Juriju Nabergoju. 
 
Društvo je po lanskem mladinske
odvijal na Tolminskih Ravnah, v 

opisano dogajanje na taboru. 

ubileja izhajanja 
smo se odločili za novo p

Nekaj bolj ali manj hudomušnih z lanskega izleta na Gran Paradiso. 

 avtocestnem počivališču 
 avtocesti lovile »kapitalne« podgane, ki so se do 
ih velikosti redile v bližnjem zapuščenem vinogradu; 

… da smo se z avtobusom v neki majhni italijanski vasici peljali tudi 
čez tako visok most, s katerega si moral kar dvakrat pogledati, če si 
hotel videti do dna; 
… da smo se ob povratku domov ob nekem postanku naučili, kako 
zgleda popravljanje avtomobilskega motorja po italijanskem modelu: 

Ta kratke 
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o rukanje in kletvice. O uspehu se žal nismo uspeli 

e ne drugega, je to 

 
 

reševalno akcijo 

metrov globoki 

 

letnico Slovenskega 
 

 

kladivo, jezn
prepričati; 
… da je eden izmed udeležencev izleta na lastni koži nehote 
preizkusil, kaj pomeni prost pretok blaga v bodoči Evropski uniji. 
Neki tuji alpinist si je namreč ponoči sposodil njegove gojzarje, nato 
pa mu jih je nekaj tednov kasneje vendarle vrnil. Č

čini zelo priljubljena. 

ri šoli na Trgu Pavla Rušta v 
no umetno plezalno steno. Tako 
ogatejše. Društvo organizira tudi 

še, ki poteka trikrat tedensko. Ob 
 Naglost, in sicer od 16.45 do 
o Fabčič od 18.00 do 20.00. Več 
pinistično šolo dobite pri Marku 

m planinskem taboru, ki se je 
omejeni nakladi izdalo taborni 
ci. Na 20 straneh je podrobno 

 
Jubilejna 10. številka društvenega glasila Tura je v letu 2003 izšla v 
obliki zbornika ob stoletnici organiziranega planinstva na 
Vipavskem, zato je letošnja Tura že 11. po vrsti. Tako zaradi 

isokega društvenega jubileja kot zaradi okroglega j

dokaz o kakovosti slovenskih proizvajalcev pohodniške obutve 
… in da smo na 
ledeniku, kjer smo 
neslavno, a vseeno 
ponosno pogoreli ob 
poskusu osvojitve
vrha, ob povratku
izvedli pravo malo 

društvene planinske 
čelade, ki se je po 
nesrečnem naključju 
znašla v nekaj 

bilten z naslovom Vipavski žvižgov

ledeniški razpoki. 
 
Vsi slovenski
planinci smo v letu 
2003 praznovali 110-

v
odobo Ture. 

 
planinskega društva
in 55-letnico Ali veste … 
Planinske zveze
Slovenije. Leto 2002, 
ki je sicer že malce 

bolj oddaljeno, je bilo razglašeno za mednarodno leto gora, letošnje 
leto pa bo tudi v planinskih vrstah minilo v znamenju vstopa 
Slovenije v Evropsko unijo. 
 

… da so nas ob povratku domov na nekem
ob italijanski
nepredstavljiv
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Članarina 
 

 

Članarina v letu 2004 
 
Vsakoletna članarina za članstvo v planinski organizaciji predstavlja prispevek, ki 
ga član Planinske zveze Slovenije prispeva za potrditev svoje pripadnosti, za 
sofinanciranje programov osnovnega delovanja (od številnih izobraževanj in 
usposabljanj do drugih dejavnosti) ter za pridobitev bogate palete ugodnosti, ki 
pripadajo članom. 
Čim prejšnja poravnava za letošnje leto tako omogoča takojšnjo uporabo številnih 
ugodnosti, zlasti pa zagotovitev neprekinjene zavarovalne ugodnosti. Zato vas tudi 

 poravnate svojo letošnjo 
tos v trgovini Cajna na 

 ugodnosti in zavarovanj, 
e in reševanje v tujini, 
Planinski koledarček oz. 

 niso zaposleni in so brez 

v vipavskem planinskem društvu prosimo, da čim prej
članarino. Možnost za plačilo članarine imate tudi le
Beblerjevi v Vipavi. 
 
Vrste članarine: 
članarina A  13000 tolarjev 
Člani A imajo največ pravic in ugodnosti. Poleg osnovnih
ki jih imajo vsi člani PZS, zagotavlja še zavarovanj
zdravstveno asistenco v tujini, Planinski vestnik ter 
informatorček.. 
članarina B  3800 tolarjev 
Člani nad 18. letom starosti. 
članarina B1  2200 tolarjev 
Člani nad 70. letom starosti – popust na B-članarino. 
članarina S, Š 2300 tolarjev 
Srednješolci in študentje do 26. leta starosti ali mladi, ki
lastnih dohodkov. 
članarina P, O 1000 tolarjev 
Predšolski in osnovnošolski otroci, ki v okviru članarine 
raja oz. Mladi planinec. 
članarina D 
Družinska članarina. Za družinske člane se poleg staršev 
starosti, če imajo status študenta in se izkažejo z ustrezni
ki niso zaposleni in so brez lastnih dohodkov. Pri tej 
dejanskih vrst članarin, ki članom družine glede na st
znesek pa se nato prizna 20-odstotni popust. 
Vsi člani PZS pa imajo: 
zavarovanje v Sloveniji (smrt, invalidnost); popust v k

znici). 
atančnejše informacije o članarini lahko dobite tudi v Obvestilih PZS, Planinskem 

koledarčku in pri vodstvu PD Vipava. 

 

 

Izleti v letu 2004 

1. januar Novoletno srečanje na Plazu 

Mladinski planinski tabor 
Petzeck (3283 m – Avstrija) 

Do

 poseben popust: v kolikor 
čala samo dva 

jene planince. 

je, navedeni v tem lističu, predstavljajo glavnino dejavnosti 

te v trgovini Cajna, na Beblerjevi 6 

 
PD Vipava vam želi veselo in varno leto v gorah! 

 

11. januar Od Cenca do Špičastega vrha 
8. februar Čaven 
28.–29. februar Zimovanje za mlade 
14. marec Srednje zahteven zimski pohod 
11. april Veliki Klek (Hrvaška) 
23. maj Vremščica 
5.–6. junij Pohod iz Vipave na Sveto Goro 
20. junij Izlet v visokogorje 
17. do 24. julij 
21.–22. avgust 
5. september Prisojnik 
3. oktober Sljeme in Zagreb (Hrvaška) 
oktober Planinsko orientacijsko tekmovanje 
7. november Velika planina 
5. december lina Glinščice 
 
Družinski popust 
Pri izletih vipavskih planincev imajo vse družine
se izleta udeleži več članov iste družine, bosta za izlet pla
člana, za ostale družinske člane pa bo brezplačen. Večina izletov bo 
izvedena v dveh različicah: za manj in bolj utr
 
Ostale dejavnosti 
Izleti in akci

dobijo tudi dnevnik Ringa 

štejejo še mladi do 26. leta 
m dokumentom, ali mladi, 
članarini gre za seštevek 

arost pripadajo, na sešteti 

očah (doma in v tujini); 
popuste pri nakupih v Založbi PZS; popuste pri nabavi opreme (Alpina, Planika, 
Annapurna Way, Iglu Šport, Promontana, Tomas Šport 2, Sport Extreme); 
komercialne popuste (Zavarovalnica Tilia, Zavarovalno zastopstvo Koprima, 
splošni komercialni popust na žele

vipavskega planinskega društva v letu 2004, vendar pa ne vseh. Dogajalo se 
bo še marsikaj drugega – tako v okviru celotnega društva kot v okviru 
mladinskega, markacijskega in alpinističnega odseka. O vsem boste sproti 
obveščeni. 
 
Informacije 
Ostale informacije v zvezi z izleti, članarino in drugimi dejavnostmi vam 
nudita: 
Jurij Nabergoj – tel.: 05 36 87 056, 031 308 636 
Aljoša Rehar – tel.: 041 390 769 
Članarino lahko tudi v letu 2004 poravnaN
v Vipavi (tel.: 05 36 65 535). 
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