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Uvodna beseda

Tako. Pred vam je nova Tura. Tura ostaja taka, kot smo jo vajeni - 
polna  gorskih  doživetij  in  dogodivščin  naših  članov  in  članic  –  v 
društvu pa se je letos zgodilo kar nekaj kadrovskih sprememb. Nov 
blagajnik  društva  je  postal  Vladislav  Furlan,  načelnica  vodniškega 
odseka Maja Čermelj, načelnik mladinskega odseka Jernej Naglost. 
Dobili smo tudi novo podpredsednico, Urško Nabergoj. 

Vsem  »novim  funkcionarjem«  želim  veliko  uspehov  pri  svojem 
novem delu!

Omeniti pa velja tudi novo spletno stran PD Vipava, z novo privlačno 
podobo in vedno svežimi novicami, ki jih lahko dodajate vsi. Vse kar 
morate  storiti  je  oditi  na  spletni  naslov  www.planinsko-drustvo-
vipava.si/, se registrirati in že napišete svoje prispevke. 

Tudi Tura naj bi se letos prvič v elektronski obliki znašla na spletu. 
Naj ob tej priložnosti vse bralce povabim, da opišejo svoje gorske ali 
malo  manj  gorske  dogodivščine  in  jih  posredujejo  uredništvu  po 
elektronski pošti (info@planinsko-drustvo-vipava.si) ali pa ga oddate 
v poštni nabiralnik društva.

Dovolj poročanja…zdaj pa veselo branje.

Lep gorski pozdrav!

urednica
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Dogajanje v društvu

Spletna stran

Leta  2000  se  je  naše  društvo  prvič  predstavilo  na  spletni  strani. 
Nahajala se je na naslovu www.geocities.com/vipava5271. Stran je 
vsebovala  vse 
pomembne 
informacije  o 
delovanju društva, 
npr.  izletih  v 
tekočem  letu,  o 
zgodovini društva, 
o  poteh,  o 
mladinskem 
odseku  …  Takrat 
je  bila  še  večina 
spletnih  strani, 
vključno  z  našo, 
statičnih. 
Uporabniki  strani 
so  lahko 
informacije  samo 
prebirali,  ne  pa 
tudi dodajali.

Dodajanje  in  spreminjanje  informacij  ni  bilo  tako  enostavno  kot 
danes. Potekalo je po protokolu FTP. Kaj to pomeni? Najprej sem 
podatke napisal, po določenih pravilih in v posebno datoteko. Nato 
sem  moral  to  datoteko  prek  internetne  povezave  s  posebnim 
programom prenesti  na  oddaljen  računalnik  (strežnik),  kjer  se  je 
nahajala  spletna  stran.  Pri  tem  sem  moral  ustvariti  še  kakšno 
povezavo  na  novonastalo  stran,  da  so  jo  lahko  uporabniki  sploh 
prebrali. V času nastajanja prve strani društva so se začele spletne 
strani  razvijati  v  smer  vedno  večje  dinamičnosti  in  uporabe 
podatkovnih  baz.  Zaradi  tako  zahtevnega  dela  pri  objavljanju 
informacij in zaradi mojega študija stran ni bila več tako aktualna. 
Velikokrat so bile objavljene stvari že skoraj preteklost.
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Dogajanje v društvu

Pojavile so se želje po sodobni in dinamični spletni strani. Leta 2003 
je  Mitja  Jež  začel  snovati  novo  in  sodobnejšo  spletno  stran  na 
www.planinsko-drustvo-vipava.si. Kmalu zatem pa smo se dokončno 
poslovili od prve spletne strani. Mitja se je ob izdelovanju strani šele 
učil dinamičnih elementov. Še vedno je stvar slonela na samo enem 
človeku, kar pomeni, da je lahko samo on objavljal informacije in 
dodajal slike. Vse bi bilo v redu, če bi vsi  posredovali  informacije 
Mitju, on pa vestno na stran. Tako bi bile novice na strani sveže.

Zato smo iskali način, kako bi lahko vsak, ki bi se na spletni strani 
registriral, oddal novico. Med 2003 in danes se je tudi Aljoša Rehar 
preizkusil  v  postavljanju  spletne  strani.  Njegova  stran  je  bolj 
namenjena  orientaciji  v  Primorsko-notranjski  ligi  na  naslovu 
http://orientacija.tripod.com/vipava.html.  Vendar  je  delček  strani 
namenil tudi izletom PD Vipava in osnovnim informacijam o društvu. 
V zadnjem letu pa se je začelo aktivno delati na novi spletni strani. Z 
Mitjem sva združila moči in poiskala sistem, ki omogoča enostavno 
dodajanje prispevkov. Potem se je pojavila težava z obliko spletne 
strani.  Pri  tem nam je na začetku pomagal  Tomaž Bizjak. Tomaž 
nam vsako leto izriše sliko, ki je potem na majicah s tabora. A na 
koncu je šlo vse tako hitro – ne vem točno, kam se nam je tako 
mudilo –, da sem obliko kar sam spackal skupaj. Upam pa, da bo 
Tomaž prispeval svoj delež, ko bomo obliko nadgradili.
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Dogajanje v društvu

Še nekaj tehničnih značilnosti spletne strani. Stran je zgrajena s CMS 
sistemom Joomla  verzije  1.5  RC4.  Kaj  je  CMS?  To  je  sistem,  ki 
vsebuje osnovne gradnike za zahtevne spletne strani. Omogoča pa 
tudi  enostavno  dodajanje  dodatnih  elementov,  če  so  iz  istega 
sistema. Na kratko: z gumbom da – ne določiš,  kaj in kje se bo 
določena stvar pojavila. Pri takih sistemih je potem treba spremeniti 
obliko strani, izbrati komponente spletne strani in njihovo pozicijo.

Nova  spletna  stran  se  nahaja  na  naslovu  www.planinsko-
drustvo-vipava.si. Stran nudi uporabnikom vpogled v sveže novice 
o  našem  društvu,  informacije  o  izletih,  dogodke  in  stanje  v 
orientaciji, o sestavi društva in njegovi zgodovini. Društveno glasilo 
Tura bo objavljeno v digitalni obliki na strani. Uporabniki se lahko 
registrirajo in s tem pridobijo možnost pravice dodajanja prispevkov 
in novic. Če se boste na strani prijavili, boste imeli možnost dosegati 
do omejenih vsebin, npr: seznami in kontaktne informacije določene 
skupine ljudi, razni dokumenti in pravilniki itd. 

V prihodnje se bo oblika še kaj spremenila. Dodali naj bi še galerijo 
slik ter forum. Vendar naj bi njeno jedro ostalo nedotaknjeno. Če 
hočemo,  da  bo  stran  zaživela  in  bila  učinkovita,  moramo  vsi 
prispevati svoj del. Zato naprošam vse zainteresirane, da se vpišete 
na stran in objavljate svoje prispevke. Tako lahko enostavno delite 
svoje občutke s hribov z ostalimi, alpinisti lahko poročajo o svojih 
dosežkih ipd. Več kot bomo objavljali, bolj bo stran živela in bolj bo 
aktualna.

Pavel Makovec
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Dogajanje v društvu

Vodnik po Otmarjevi poti

Planinsko društvo Vipava je sredi preteklega leta izdalo vodnik po 
planinsko-romarski poti od Podrage do Štjaka in nazaj z naslovom 
Otmarjeva pot. Slednja je posvečena pokojnemu Otmarju Črnilogarju 
(1931–1999),  dolgoletnemu  karizmatičnemu  župniku  v  Podragi, 
profesorju  in  prevajalcu  Svetega  pisma  ter  očetu  vipavskega 
planinstva v drugi polovici dvajsetega stoletja.

Vipavski  planinci  so  Črnilogarjevo  zamisel  o  postavitvi  planinsko-
romarske  poti  od  Podrage  do  Štjaka  uresničili  ob  pomoči  župnij 
Podraga, Vrabče in Štjak. Pot pelje mimo desetih cerkva: sv. Urban 
pri Podragi, župnijska cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Podragi, sv. 
Socerb  nad  Podrago,  sv.  Ana  nad  Razgurmi,  sv.  Mati  Božja  na 
Taboru nad Vrabčami, sv. Martin v Grižah, sv. Tomaž pri Stomažu, 
sv. Anton pri Mahničih, sv. Katarina v Taboru na Bogem, sv. Jakob 
na Štjaku.

Zastavljanje  oziroma  trasiranje  poti,  ki  je  slonelo  predvsem  na 
zavzetem planincu Danilu Naglostu, je potekalo v letih 2004 in 2005. 
24. februarja 2005 je vipavsko planinsko društvo ob sodelovanju prej 
omenjenih treh župnij pripravilo prvi organizirani pohod po Otmarjevi 
poti, ki se ga je udeležilo 31 pohodnikov romarjev. Za organizacijo 
pohoda  je  poskrbel  Danilo  Naglost,  za  duhovno  plat  pohoda  pa 
župnika g. Bogdan Vidmar in g. Bogomir Trošt. Že mesec kasneje, 
28. marca 2005, je Otmarjevo pot prehodila skupina 29 romarjev iz 
Društva  prijateljev  poti  svetega  Jakoba  –  Otmarjeva  pot  namreč 
pelje tudi mimo cerkve sv.  Jakoba na Štjaku,  mimo katere naj bi v 
prihodnosti potekala slovenska Jakobova pot.

Leto kasneje, 25. februarja 2006, je potekal drugi redni pohod, ki se 
ga  je  udeležilo  52 pohodnikov,  13.  januarja  2007  pa smo se po 
Otmarjevi poti odpravili tretjič. Čeprav je bila udeležba že na prvih 
dveh  pohodih  zelo  dobra,  je  tretji  s  124  pohodniki  presegel  vsa 
pričakovanja.  Takšna  udeležba  daje  upanje,  da  bo  pohod  po 
Otmarjevi  poti  postal  tradicionalen in  da se  bo s tem spomin  na 
Otmarja Črnilogarja v zavesti širše okolice ohranil čim dlje.
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Dogajanje v društvu

Prav v ta namen in obenem v pomoč 
vsem pohodnikom, ki se bodo na pot 
podali  sami, se je vipavsko planinsko 
društvo odločilo, da v letu 2007 ob 50-
letnici  Črnilogarjevega  mašniškega 
posvečenja  in  40-letnici  njegovega 
prihoda  v  Podrago  izda  omenjeni 
vodnik  po  Otmarjevi  poti.  Njegovo 
snovanje  se  je  začelo  v  letu  2006, 
poleg  opisa  poti  in  zemljevida  pa 
vsebuje  tudi  življenjepis  Otmarja 
Črnilogarja, nekaj njegovih anekdot in 
misli  ter  opise  cerkva  ob  poti  in 
njihovih zavetnikov.

Na  koncu  velja  izpostaviti,  da  je 
Otmarjeva pot,  katere  delovno ime se je sprva  glasilo  Otmarjeva 
desetka,  verjetno  najboljše  možno  obeležje  v  spomin  Otmarju 
Črnilogarju.  Uresničuje  namreč  prav  njegovo lastno,  neuresničeno 
zamisel.  Poleg  tega  združuje  dve  pomembni  sestavini  njegovega 
življenja – vero in ljubezen do planinstva – ter obenem poteka po 
krajih, kjer je preživel največji del svojega dejavnega življenja in za 
sabo pustil največji pečat.

Na koncu še iskrena zahvala vsem, ki ste prispevali k oblikovanju 
oziroma nastanku omenjenega vodnika.

Aljoša Rehar
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Dogajanje v društvu

Kaj vse se je dogajalo v planinskem društvu 
Vipava v letu 2006?

Upravni odbor (UO) se je v preteklem letu sestal šestkrat. Na teh 
srečanjih obravnavamo delo društva in usklajujemo akcije za naprej. 
Sam  sem  se  udeležil  tudi  štirih  srečanj  meddruštvenega  odbora 
(MDO). S koncem leta se je od dela blagajnika društva poslovil Leon 
Kodre. Nadomestil ga je Vladislav Furlan.

Vodniški odsek

V  letošnjem  letu  smo  izvedli  šest  izletov.  Udeležba  je  bila  v 
povprečju 15 udeležencev. Izvedbo ostalih pa nam je onemogočilo 
vreme in pomanjkanje interesa.

Izvedeni so bili naslednji izleti:
13. novoletno srečanje na Plazu – 40 udeležencev
3. pohod po Otmarjevi poti – 124 udeležencev
Vosca – 7 udeležencev
Slivnica in Rakov Škocjan – 15 udeležencev
6.  pohod  (peš  romanje)  iz  Vipave  na  Sv.  Goro  –  22 
udeležencev
Triglav – 6 udeležencev
26. planinski tabor – 64 udeležencev

Maja Čermelj je postala nova načelnica vodniškega odseka (VO).

Mladinski Odsek

Letos  so  mladi  planinci  taborili  v  Podpeci,  kjer  so  spoznali  vse 
skrivnosti Kralja Matjaža. Prehodili smo skoraj vse okoliške vrhove, 
spoznali lokalne znamenitosti in se še marsikaj naučili. MO je konec 
leta dobil  novega načelnika.  Za delo z  mladimi sedaj  skrbi Jernej 
Naglost.
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Dogajanje v društvu

Alpinistični odsek

Preplezanih  je  bilo  veliko  športnoplezalnih  smeri  v  plezališčih  in 
veliko smeri v domačih in tujih gorah. Trije člani so se odpravili v 
Ameriko  (Yosemite)  pogledat,  kako je  preko luže.  Po  dolgih  letih 
premora  smo  lani  dobili  4  nove  alpiniste:  Matija  Nabergoj,  Miha 
Stopar, Dejan Koren in Martin Česnik.

Marko  Fabčič  je  tudi  lansko  leto  izvajal  plezalno  šolo  za 
osnovnošolce.  Šola  se  je  izvajala  v  torek  in  četrtek  v  prostorih 
društva. Kdaj pa kdaj se gredo preizkusit tudi v naravno skalo.

Tekmovanja

V  letu  2007  so  se  člani  društva  udeležili  različnih  in  številnih 
tekmovanj.  Za  plezalce  sta  najbolj  pomembni  tekmi  pod  Turo  in 
balvansko tekmovanje na naši umetni steni. Tekmovanje po naravni 
skali v Turi je že 2., balvansko pa 3. po vrsti. Naši mladi plezalci, ki 
se kalijo v plezalni  šoli  pod okriljem Marka Fabčiča, se v plezanju 
preizkušajo tudi na regionalnih tekmah.

Kot  že  nekaj  let  smo  bili  tudi  lani  zelo  dejavni  na  orientacijskih 
tekmovanjih. Za nami so tri regijska tekmovanja (POT – planinsko 
orientacijsko tekmovanje) in državno tekmovanje (SPOT – slovensko 
planinsko orientacijsko tekmovanje).  Na SPOT smo odšli  z dvema 
ekipama (v kategorijah A in C).

Mladi  so  se  na tekmovanju  MIG pomerili  v  poznavanju  planinske 
tematike.  Dve ekipi  sta  se  z  regijskega tekmovanja  v  Podnanosu 
uvrstili na državno v Škofji Loki.

Vsem,  ki  ste  v  letu  2007 tekmovali,  iskreno čestitam za  uspešne 
rezultate.
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Dogajanje v društvu

Tura
Urednica  društvenega  glasila  se  je  celo  leto  trudila,  da  zbere 
prispevke z različnih področij delovanja društva. To ji dobro uspeva 
in rezultat prizadevnega dela je danes viden pred vami. Urednica vas 
vse  lepo  naproša,  da  še  naprej  pišete  in  tako  prispevate  k 
raznolikosti in pestrosti našega glasila.

Prihodnost

V letu 2008 želimo izpeljati vse zastavljene izlete in ostale akcije. V 
kratkem  bomo  izvedli  regijsko  orientacijsko  tekmovanje,  izlet  na 
Učko in Vranjsko drago, markacijsko akcijo in  družabno srečanje 
plezalcev pod Turo. Naši mladi se bodo trudili v svoje vrste privabiti 
čim  več  mladih.  Udeleževali  se  bomo  raznih  tekmovanj  in  tako 
pridobivali nova znanja in izkušnje. V letu 2008 se bomo udeležili 
dodatnih izobraževanj s področja vodništva, plezanja ipd.

Predsednik PD Vipava
Pavel Makovec
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Pogovor

Intervju z alpinistom Petrom Podgornikom

Z  bratom  dvojčkom,  Pavlom,  sta  začela  
plezati leta 1976. Prve smeri sta preplezala  
v stenah na južnem robu Trnovske planote,  
nadaljevala  v  stenah  Julijcev,  kjer  sta  
nabirala izkušnje za velike stene, ki so ju  
čakale  na  njuni  plezalni  poti.  Nadaljevala  
sta v Dolomitih in Zahodnih Alpah, v letih,  
ki  so  sledila,  sta  sodelovala  kot  člana 
alpinističnih  odprav  po  raznih  gorstvih 
sveta.

Nazivu alpinist je kmalu sledil tudi izpit za  
alpinističnega  inštruktorja,  saj  je  bila  ob 
koncu  sedemdesetih  let  potreba  po 
vzgojnem kadru velika. Na Primorskem so 
rasli  alpinistični  kolektivi,  ki  so  se  z  
opravljenimi  izpiti  za  alpiniste  lahko 
osamosvojili  v  samostojne  alpinistične 

odseke.  Pavel  in Peter  sta sodelovala  kot alpinistična inštruktorja  tudi  v  
drugih republikah nekdanje Jugoslavije.

Na  željo  GRS  Bovec  sta  bila  Pavel  in  Peter  sprejeta  v  vrste  gorskih  
reševalcev v Bovcu, saj sta v stenah na sončni strani Alp preplezala veliko  
novih težkih smeri, kjer bi bilo reševanje zaradi nepoznavanja terena lahko  
zelo oteženo.

Leta 1982 se je Pavel skupaj s Tamaro Likar smrtno ponesrečil v severni  
steni  Koritniškega Malega Mangarta.  Tako se je  pretrgala  pot  bratovske  
naveze, ki je imela pred seboj še veliko plezalnih načrtov v domačih in tujih  
stenah.

Peter je plezalno pot nadaljeval z domačimi in tujimi soplezalci, največkrat 
se  je  navezal  na  skupno  vrv  s  Filipom  Bencetom,  Pavletom  Kozjekom, 
Alojzom Fonom – Huljem ..., kasneje pa z ženo Slavico. Njegova plezalna 
bera  je  več  kot  1650  preplezanih  smeri,  med  katerimi  je  preko  180 
prvenstvenih vzponov in 13 izven evropskih odprav. Poleg plezanja, ki mu  
je način življenja že več kot trideset let, se v naravo podaja še kot športni  
plezalec, reševalec, turni smučar, smučarski tekač, kajakaš, gorski kolesar,  
jadralni  padalec,  fotograf  …Veliko  je  predaval  in  vsa  leta  sodeloval  pri  
izdelavi alpinističnih vodnikov in knjig.
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Pogovor

Katero  od  vseh  teh  odprav  bi  najbolj  izpostavil  –  po 
dosežkih, moštvu?

Težko se je pri tako različnih odpravah opredeliti, saj je bila vsaka po 
svoje zanimiva, naporna, globoko doživeta … Osebno mislim, da je 
bila prva primorska odprava v Ande najbolj kompleksna, saj je bila 
ideja naša in na koncu tudi uresničena. Cerro Torre je bil po drugi 
strani najbolj prigaran, Lhotse objektivno zelo nevaren itd.

Vsekakor  je  najbolj  uspešna  primorska  odprava  v  Južno 
steno Aconcague leta 1982 z novo smerjo. Je šlo pri tem vse 
tako, kot ste si zamislili?

Štiri  leta  pred  to  odpravo  sva  s  Pavlom brala  knjigo  »Viharji  na 
Aconcagui«.  Gora naju je prevzela s svojo tri  tisoč metrov visoko 
južno steno, v kateri sva poleg preplezane Francoske smeri iz leta 
1954 in dveh Argentinskih smeri, ki so potekale v desnem delu deset 
kilometrov široke stene, opazila markanten steber, ki vodi na južni 
vrh gore.

Ideja je zorela, midva sva vse cilje podredila tej steni, začela sva jo 
preučevati in sanjati; smer sva nameravala plezati sama v alpskem 
stilu.

Leta  '80  je  prišlo  do  ideje  o  primorski  odpravi;  bila  je  sprejeta 
Aconcagua. Začeli smo pospešeno delati, zbirati ekipo in opremo ter 
finančna sredstva. Januarja leta '82 je odšla na pot ekipa petnajstih 
plezalcev  različnih  primorskih  alpinističnih  odsekov  in  se  na 
Aconcaguo povzpela po treh različnih smereh. Bazni tabor smo imeli 
skupen  pod  južno  steno,  kjer  smo  prvih  deset  dni  porabili  za 
aklimatizacijo po okoliških gorah in opazovanje stene. Pet plezalcev, 
med njimi Tamara Likar, so preplezali Poljsko smer v vzhodni steni, 
štirje so ponovili  Francosko smer z novo vstopno varianto v južni 
steni, štirje pa smo v devetih dneh preplezali novo smer na južni vrh. 
Bila  je  potrebna  dobra  logistika,  disciplina  članov  in  sreča  z 
vremenom,  da  smo  lahko  v  tako  kratkem  času  uresničili  svoje 
načrte.
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Pogovor

Z bratom Pavlom sta tiste čase predstavljala eno najboljših 
navez pri  nas.  Kaj vse je botrovalo,  da sta se tako dobro 
ujela in nizala takšne dobre vzpone?

Bila sva brata – dvojčka,  živela sva za podobne cilje.  Brez veliko 
besed sva vedela, kaj je potrebno, da bova kaj dobrega splezala. 
Živela sva za plezanje, skupaj sva poleg dela v tovarni in doma na 
kmetiji odkrivala skrivnosti in čare novih smeri in velikih sten v vseh 
letnih časih. Vse je prišlo spontano, naravno. Čudovito je bilo začeti 
z  novimi  tehnikami  plezanja  v  ledu,  ko  smo  z  doma  predelano 
opremo plezali  nekatere smeri,  o katerih so generacije pred nami 
lahko le sanjale. V času, ko ni bilo opreme, kot jo poznamo danes, 
sva sama delala različne vrste klinov, zatičev, kladiv, ledno orodje 
itd. Živela sva za alpinizem. 

Je moralo po bratovi nesreči  preteči  veliko vode,  da si  se 
vrnil nazaj v stene?

Dva  dni  po  slovesu  od  Pavla  in  Tamare  sva  s  prijateljico  Pavlo 
splezala novo smer v steni Rušice, sledil je odhod v Zahodne Alpe in 
plezanje  v  domačih  stenah.  Že  konec  avgusta  sem  organiziral 
spominski  tabor  pod  Koritniškim  Malim  Mangartom;  postal  je 
tradicionalen, na njem se zberejo alpinisti iz Slovenije in tujine vsa 
leta do danes. Prijatelji so mi ob izgubi brata in prijateljice stali ob 
strani, čutili bolečino z mano in mi pomagali. 

Si  še  kdaj  pozneje  našel  koga,  ki  bi  mu tako zaupal  in  s 
katerim bi bila istih misli pri uresničevanju skupnih ciljev?

Bratova nesreča me je spremljala dolgo v podzavesti, brat je bil še 
dolgo let z menoj in me na nek način varoval. Dolgo let sem sicer z 
drugimi  soplezalci  uresničeval  najine  skupne  plezalne  cilje.  Med 
soplezalci  sem se  najbolj  zbližal  s  Filipom Bencetom in  Pavletom 
Kozjekom,  s  katerima  sem  veliko  plezal  doma  in  po  odpravah. 
Poseben prijateljski odnos pa sva imela z Alojzom Fonom – Huljem iz 
Drežnice,  s  katerim sva novim težkim smerem v domačih stenah 
hotela dodati zimsko pustolovščino po argentinskih Andih. 
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S  Pavletom sta  bila  ena  prvih  primorskih  navez,  ki  se  je 
odpravila plezat v tuja gorstva, v Himalajo. Kaj je botrovalo 
temu?  Sta  se  bila  najbolj  pripravljena  žrtvovati  za 
nečloveške treninge in kasneje sami odpravi?

Živela sva za alpinizem in vse aktivnosti in energijo sva poleg dela za 
preživetje posvečala temu.

Plezaš že preko trideset let. Od kod črpaš vedno nove zaloge 
moči in motivacijo za sam trening in odlične vzpone?

Še vedno živim za plezanje in čim večje udejstvovanje v naravi, saj 
je to idealen prostor za nabiranje energije po vsak dan večjih stresih 
in nikoli zadostnih potrebah sedanje dobe.

Kateri vzpon ti največ pomeni? Zakaj?

Ob toliko vzponih je na tako vprašanje težko odgovoriti. Vseh lahkih 
in težkih vzponov sem se lotil s spoštovanjem do stene in smeri, ki 
me čaka in zato mi največ pomeni kar pot, po kateri sem hodil, jo 
doživel in preživel.
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Za katerega od vzponov najbolj obžaluješ, da ga nisi mogel 
dokončati? 

Smer v steni Fortaleze v čilenski Patagoniji mi pušča grenak spomin 
na probleme s hrbtom, ki so grozili, da obtičim sredi stene. Po drugi 
strani  pa je zame ta stena preplezana in namen dosežen – nova 
težka smer v še nepreplezani steni čilenske trdnjave.

Kolega Ravhekar me je povabil na odpravo v meni neznano steno. 
Ko mi je prinesel fotografijo stene, sem mu pokazal, kje bo verjetno 
najboljša možnost za novo smer in v par mesecih odšla na pot še s 
tretjim članom, ki nam je pomagal pri delu v bazi in nošnji opreme 
pod steno. Preplezala sva dobrih štiristo metrov nove težke smeri, 
vendar  sva morala odnehati  zaradi  mojih  problemov s  hrbtom. V 
steni  sva  pustila  vso  plezalno  opremo in  del  hrane.  Po  povratku 
domov  sem  se  klatil  po  bolnicah  in  istočasno  pomagal  pri 
organizaciji,  da  sta  šla  novo  smer  dokončat  Lukič  in  Praprotnik. 
Preplezana smer je še vedno edina v tej mogočni steni.

Mogoče je mlajši generaciji manj znano, da sem načrtoval preplezati 
pozimi in v alpskem stilu novo smer po stebru levo od smeri iz leta 
'82  v  južni  steni  Aconcague  ter  novo  smer  v  južni  steni  Cerro 
Torreja. Moj soplezalec na tej poti naj bi bil Huljo. Najprej sem si pri 
smučanju jaz zlomil nogo in je bil tako odhod na odpravo preložen 
za dve leti. Ko pa sva imela vse pripravljeno, z letalskimi kartami 
vred, je Huljo umrl.

Iskal  sem  drugega  soplezalca.  V  Mendozi  sem  pričakal  Pavleta 
Kozjeka, s katerim sva se odpravila s sto kilogrami opreme in hrane 
pod zimsko južno steno Aconcague. Pavle je dan pred bazo dobil 
pljučnico,  tako  da  sva  morala  nazaj.  Sam  sem  nadaljeval  v 
Patagonijo, kjer sem zaman čakal kolega Jožeta Šerbeca, ki je bil v 
dneh  vojne za Slovenijo nekje na meji. Zato sem se sam odpravil v 
gore in preplezal novo smer v steni Cerro Adele. To je bila moja 
najtežja solo preizkušnja,  ki  se je hvala bogu srečno končala.  Na 
vrhu gore me je dobilo poslabšanje vremena, sestop po steni in prek 
ledenika je bilo zelo tvegano početje. Bil sem popolnoma sam, brez 
vsake veze s civilizacijo.
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Naslednje leto pozimi sva z Jožetom vstopila v novo smer v Cerro 
Torreju ter  zaradi  prevelike  nevarnosti  plazov iz  nje tudi  zbežala. 
Nekaj let pozneje so smer v Torreju preplezali do sedla na sredini 
stene, letos pa je dvema Američanoma uspelo priplezati do vrha.

Smer v steni Aconcague sta pred leti preplezala Humar in Koželj; 
škoda, ker sta linijo stebra kmalu zapustila in izplezala precej bolj 
desno.

V prvi polovici 80. let je živela ideja o odpravi Alpe−Adrija v vzhodno 
steno Everesta; odprava zaradi prezgodnje smrti Aleša Kunaverja ni 
odšla na pot.

Leta  1987  bi  moral  sodelovati  na  ameriški  odpravi  v  južni  steni 
Lhotseja, kjer sem doživljal himalajski krst in omrzline leta '81. Žal je 
organizator  odprave  umrl  v  plazu  med  turnim  smučanjem  v 
kanadskem Skalnem gorovju in je bilo z odpravo konec.

Kako  gledaš  na  današnji  alpinizem,  na  naš  primorski 
alpinizem? Gre v pravo smer?

Gotovo se je v teh letih marsikaj spremenilo, pozitivno in negativno. 
Kljub temu ostajajo stene, ki nam še vedno ponujajo možnosti za 
nove smeri in težke ponovitve povsod po svetu. Drugačen je odnos 
do vsega; mogoče je zaradi podivjanega ritma današnjega časa želja 
nekaterih alpinistov doseči velike stvari v čim krajšem času. Osebno 
mislim, da je še vedno potreben čas, da dozoriš za nove smeri in 
velike  stene.  Važna  je  postopnost,  s  katero  začnemo  v  domačih 
gorah  in  jo  potem počasi  stopnjujemo  naprej  do  najvišjih  ciljev. 
Poleg  plezanja  je  treba  tudi  kaj  pogledati  po  literaturi  in  ostalih 
medijih, slediti sedanjemu plezanju in za plezanje živeti.

Med  primorskimi  alpinisti  je  gotovo  kar  nekaj  dovolj  sposobnih 
preplezati  dobre  smeri.  Če  gredo  v  pravo  smer,  bo  pokazal  čas. 
Skupno kot odprava ali pa kot posamične naveze so gotovo sposobni 
dosegati  dobre  vzpone,  važno  je,  da  se  prav  organizirajo  in  ne 
čakajo, da bo prišlo samo. Treba je plezati.
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Vem,  da  je  danes  potrebno  prav  toliko  volje  za  vzpon  in 
pripravo na le-tega kot tedaj, v vašem času. Celo z opremo, 
ki je neprimerno boljša. Je pa danes težje uspešno peljati 
nujno potrebno službo z odličnim alpinizmom.  Kaj meniš o 
tem?

Delno  sem že v  prejšnjih  vprašanjih  odgovoril  na  to  temo.  Kljub 
temu, da je oprema neprimerno boljša in da jo lahko kupiš povsod, 
moraš smer še vedno preplezati ti sam. Potrebna je volja, znanje, 
poznavanje  sten,  smeri  in  treba  se  je  marsičemu odpovedati,  da 
lahko kaj dobrega preplezaš. Zmerom je bilo treba nekaj žrtvovati za 
to,  da  si  potem  nekaj  dobrega  napravil.  Pod  Jugoslavijo  je  bilo 
mogoče lažje živeti, ker je bilo bolj poskrbljeno za socialo. Če si bil 
vrhunski  športnik,  si  lažje  prišel  do  prostega  časa  in  finančnih 
sredstev, nič pa ni prišlo samo. V življenju sem počel marsikaj; poleg 
rednega dela sem opravljal nevarna dela na višini in si tako zaslužil 
za marsikatero pot v tujino.

Kje vidiš vzroke, da se je v vaši generaciji, v tistih pionirskih 
časih, mnogo  več  hodilo  v  Himalajo,  plezalo  veliko  več 
prvenstvenih smeri? 

Plezanje se je pri nas do začetka 80. let odvijalo večinoma v gorah. 
Z novim valom plezalcev, novo filozofijo in opremo je napočil čas, ko 
so se opravljale proste ponovitve tehničnih smeri ter se odprle nove 
veje v plezanju. S prihodom prostega plezanja, ki smo ga z veseljem 
sprejeli,  se  je  hitro  dvignila  tudi  težavnost  in  kvaliteta  vzponov. 
Začelo se je plezati v plezališčih, napočil je čas lednega plezanja po 
zamrznjenih  slapovih  itd.  Če  si  vse  to  pravilno  počel,  se  je 
avtomatsko  dvignila  meja  mogočega,  kar  smo  potem  prenesli  v 
visoke stene.

Prvenstvene smeri so plezale vse generacije že od nekdaj in jih tudi 
še vedno bodo. Osebno mislim, da je po naših in tujih stenah še 
veliko prostora za nove smeri do najvišjih zahtevnosti. Treba je vzeti 
v roke vodniško literaturo, študirati stene in se včasih podati v gore 
na oglede s fotoaparatom. Gotovo je udarna generacija v 80. in 90. 
letih napolnila stene z novimi smermi vseh težavnosti, ni pa z njenim 
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odhodom konec odkrivanja novega. Za plezanje novih smeri moraš 
imeti žilico …

Slovenci  hodimo  v 
Himalajo  in  druga 
visoka  gorstva  že 
od  srede  50.  let. 
Prve  odprave  so 
bile  bolj 
raziskovalnega 
značaja, člani so si 
nabirali izkušnje, ki 
so  jih  kmalu  s 
pridom izkoriščali v 
vse težjih pristopih 
in novih smereh. V 
areno  najtežjih  in 
najvišjih  sten  smo 
vstopili  z  novimi 
smermi  v  steni 
Makaluja, Everesta, 
Lhotseja, 
Daulagirija itd. Prve 
odprave so se proti 
Himalaji odpravljale 
z  ladjo  do  Indije, 
naprej  z  vlakom, 
sledile  so odprave, 
ki so šle od doma z 
avtomobili  in 
kamioni  … Odprave  so  bile  takrat  večje  in  logistično  zahtevnejše 
zaradi  velikih  neznank  že  na  birokratskem  področju,  v samih 
pristopih ter na gori, kjer je prevladoval večinoma himalajski stil s 
sprotnim napenjanjem vrvi, s pomočjo šerp itd. Postopoma je prišel 
tudi v najvišje gore alpski stil, ki je zmanjšal ekipe in tudi stroške, 
velikokrat pa je povečal nevarnost za posameznika ali  navezo. Ko 
sem bil na prvi odpravi v Himalaji, leta '81, je prišla pošta do nas v 
najboljšem primeru v štirinajstih dneh, danes imaš lahko direktno 
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vezo z domom preko interneta, satelitskega telefona ipd. O trekingih 
se je v tistih letih šele začelo razmišljati, danes gre na treking lahko 
vsak zdrav in bolj sposoben planinec.

Kakšen je bil tvoj vzpon na najvišji vrh Afrike, Kilimandžaro, 
ko si z zlomljeno nogo šel na odpravo?

V drugi polovici 80. let, ko sem bil v najboljši plezalni formi, sem si 
med delom na Kaninu zlomil nogo. Leto dni sem se ubadal bolj z 
vodnimi športi in pripravljal vse potrebno za odpravo v Ande. Takoj 
ko mi je kirurg odstranil iz noge ploščici in vijake, sem si v plezališču 
nogo spet zlomil. To sem izvedel nekaj mesecev pozneje na četrtem 
rentgenu, ki je pokazal poko na mestu, kjer je bil prej vijak. Dan prej 
sva s kolegom potegnila s kolesom čez 200 km. Situacija je postala 
skrajno resna, zdravniki v Šempetru niso vedeli, kaj bi z mano, saj so 
dobro vedeli, kam bom kmalu zbezljal. Po posvetu v Ljubljani so me 
operirali, spet sem bil poln železja in pravi strelovod. Obljubil sem 
njim in samemu sebi, da ne bom plezal − in res nisem celih osem 
mesecev. Spet so prišli na vrsto vodni športi in hoja z berglami, ki 
sem jih počasi predelal, da sem z njimi hodil po hribih. Prišla je zima 
in bergle  so dobile  nove kovinske špice in krpice.  Pokazala se je 
priložnost za poceni polet v Afriko in tako sem potem v Tanzaniji 
napravil  še  dereze  na  štiri  zobe.  Vzpon  na  Kilimandžaro  je  bil 
čudovito doživetje, kjer sem zdravil dušo in telo, opravil sem ga v 
polovičnem  času,  saj  sem  uporabljal  štiri  noge.  Vajo  sem  hotel 
ponoviti  še  na  Shisha  Pangmi,  a  sem  jo  odpovedal  zaradi  nove 
službe.

Kaj predlagaš danes nekemu zagretemu mladcu, ki bi se rad 
podal po tvojih stopinjah?

Naj prebere tale intervju in razmisli, če bo šlo.
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Pri večini velikih podvigov se cilj najprej začne v lastni glavi. 
Ali je tudi pri tebi tako, da si najprej cilj zastaviš, da imaš 
potem še večjo motivacijo za trening in pripravo nanj?

Gotovo je tako tudi pri meni, najprej je ideja, potem razmislek kako 
in kaj in pa izpeljava.  Nekatere stvari so zorele dolgo, nekatere so 
padle hitro – tako je v življenju. 

Če se ne motim, prihajajoče leto praznuješ Abrahama. Kje 
se vidiš kot petdesetletnik? Morda v kakšni novi odpravi?

Ko se v službi vozim z dvigalom, vidim v ogledalu mladeniča starejših 
let, ki ne skriva gub in sivih las. Pod majico pa še zmerom bije srce, 
polno idej in načrtov. Odprto je veliko projektov, veliko je sten, kjer 
nisem plezal – mogoče bo tudi kakšna odprava. Upam, da bom še 
dolgo lahko tak, pa čeprav star in siv. 

Pogovarjal se je Dejan Koren
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Mladinski odsek

Delo mladinskega odseka

Pa je leto zopet naokrog in tu je nova Tura. V mladinskem odseku 
smo polni  doživetij,  saj smo bili  ves čas kar aktivni.  Mnogo se je 
dogajalo, spreminjalo ...

Naša  stalna  praksa  je  seveda  organizacija  tabora.  Letos  smo  ga 
postavili v Podpeco, v dolino kralja Matjaža. V prispevku si preberite, 
ali nam je pravljičnega junaka uspelo prebuditi in kakšne načine smo 
pri tem uporabili.

Na taboru smo poleg kralja Matjaža našli še kar nekaj nadobudnih in 
vedoželjnih planink in jih poslali pokazat svoje znanje na tekmovanje 
Mladina  in  gore.  Polne  znanja  in  s  kančkom sreče  so  pometle  s 
konkurenco na regijskem tekmovanju in prišle v družbo najboljših na 
državno tekmovanje. S kakšno konkurenco so se borile na državnem 
tekmovanju, pa iz prispevkov povzemite sami.

Naši  osnovnošolci  vsekakor  niso  od  muh.  A  tudi  starejši  člani 
mladinskega  odseka  skrivajo  veliko  potenciala.  Celo  leto  pridno 
trenirajo na plezalnih stenah v Sloveniji in tujini (Rovinj), da si lahko 
ne samo ogledajo tekme iz plezanja, ampak se tudi preizkusijo na 
kakšni od njih.

Veliko zanimivega se bo še našlo v prispevkih mladih članov društva. 
Poglejte naslednje strani, mogoče si boste lahko predstavljali, kako 
izgleda  srečanje  vseh  mladinskih  odsekov;  mogoče  boste  z  nami 
osvojili  nov  vrh,  občutili  toploto  termalne  vode,  spoznali  novega 
načelnika/načelnico in morda še kaj. Veselo v branje!

Maja Čermelj
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Planica 2007

Mladinski odsek PD Vipava vsako leto izvede nekaj akcij. Ena izmed 
njih je bila ogled smučarskih poletov v Planici. Ker je planiška tekma 
že vnaprej določena kot zadnja v okviru tekem za svetovni pokal, je 
še toliko bolj zanimiva in vsekakor vredna ogleda.

V  nedeljo,  25.  marca  2007  zgodaj  zjutraj,  se  nas  je  7  članov  z 
avtomobili odpravilo v Planico. Na samo prizorišče smo prišli že med 
prvimi, zato smo se namestili  prav v prvo vrsto ob ograji. S sabo 
smo prinesli  tudi navijaške transparente in slovenske zastave. Čez 
čas se je prostor ob ograji  začel hitro polniti,  saj je na prizorišče 
prišla  množica Poljakov.  Drugo stran tribune so napolnili  nekoliko 
manj številni Norvežani. Na tekmi niso manjkali niti Avstrijci. Seveda 
je bilo ogromno tudi slovenskih navijačev. Že pred poskusno serijo 
nas je  prijetno presenetilo zgodnjespomladansko sneženje. Vzdušje 
v areni  je  bilo  odlično in vsi  smo že nestrpno pričakovali  začetek 
tekme.
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Poskusna  serija  se  je  začela  točno  ob  9.00.  Takrat  so  zadonele 
fanfare in po zaletišču se je spustil predtekmovalec, potem pa še vsi 
ostali skakalci. Serija je postregla z lepimi, dolgimi skoki.

Ob 10.00 je sledila 1. serija, ki je bila na koncu tudi edina izpeljana, 
saj so organizatorji 2. serijo zaradi premočnega sneženja odpovedali. 
Najglasneje  so  navijali  poljski  navijači,  ker  so  pričakovali  zmago 
Malysza.  Na  drugi  strani  so  Norvežani  stavili  na  Jacobsena. 
Navsezadnje pa smo vsi prisotni navijali prav za vsakogar, saj smo si 
želeli le čim daljših skokov. Na koncu so bili najbolj veseli Poljaki, saj 
je res zmagal njihov adut. Ob razglasitvi rezultatov so visoko dvignili 
zastave in prepevali svojo državno himno.

Zmagovalec zadnje tekme za svetovni pokal je torej postal  Poljak 
Adam Malysz s poletom, dolgim 220 m. Malysz je zmagal prav na 
vseh  treh  planiških  tekmah  in  postal  tudi  zmagovalec  skupnega 
seštevka svetovnega pokala za leto 2006/2007. Drugi je bil  Švicar 
Simon Ammann – 217,5 m, tretji pa Avstrijec Martin Koch – 216,5 
m. Na tekmi so nastopili  tudi trije naši skakalci in osvojili  sledeča 
mesta: 12. Jernej Damjan, 23. Robert Kranjec in 31. Primož Peterka.

Po končanem tekmovanju smo se odpravili domov. Svoje vtise smo 
posredovali domačim in prijateljem, ki so nam povedali, da smo bili 
na televiziji.

Jernej Naglost
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Prvomajski prazniki v Rovinju

Za prvomajske praznike smo se mladinci  odpravili  v Rovinj.  Za ta 
podvig se nas je nabralo kar 10, tako da smo šli s tremi avtomobili. 
Bili smo kar pestra druščina, tako da smo se res imeli dobro.

Kot  po  navadi  smo  najprej  poiskali  plezališče  in  se  nastanili  pod 
stene, kjer smo eni plezali, drugi počivali in uživali ob pogledu na 
morje ter se skratka vsak po svoje udejstvovali.

Čeprav smo šele začeli z mesecem majem, je bilo že precej vroče in 
popoldan smo se osvežili v morju. A voda ni bila prav nič poletna, 
tako da smo eni kar hitro končali kopanje, nekateri pa so pogumno 
vztrajali  še nekaj  minut  več.  Popoldan je tako minil  v  plezanju v 
stenah tik nad morjem in poležavanju, le kopanja je bilo bolj malo.

Ko se je začelo večeriti, smo se odpravili na sprehod v mesto Rovinj, 
ki  nas  vedno  znova  očara  s  svojo  lepoto.  Utrujeni  in  lačni  od 
dogodivščin celega dneva smo posedli  v prijetno restavracijo in si 
povrnili kalorije, ki smo jih čez dan izgubili.

A očitno nekaterim gibanja za ta dan še ni bilo dovolj, saj si nas je 
nekaj po večerji obulo rolerje in za kakšne pol ure odrolalo (v svoj 
svet).

Nato  pa  je  napočil  najbolj  vznemirljiv  del  –  iskanje  prostora  za 
spanje. Iskalna akcija je stekla in na koncu smo ga le našli – naj vam 
poveva  le  to,  da  smo  spali  na  mehkem,  mogoče  malo  mrzlem 
ležišču.  Kje je to bilo, pa naj ostane skrivnost.

Naslednji  dan  smo se  že  zgodaj  zbudili  in  se  odpeljali  na  plažo. 
Privoščili  smo si  zajtrk  s  pogledom na morje,  nato  pa kaj  kmalu 
začeli s plezanjem, sončenjem in poležavanjem. Najboljše od vsega 
je  bilo  poležavanje.  Sončenje  pa  zaradi  oblakov  in  vetra  ni  bilo 
preveč prijetno, zato smo že v zgodnjem popoldnevu spakirali in se 
odpeljali proti domu.
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Čeprav se je naše popotovanje zaključilo nekaj ur prej, kot je bilo 
predvideno, nas to ni spravilo v slabo voljo ali nam pokvarilo odhoda 
domov. Bili smo dobra družba, skupaj smo preplezali kar nekaj smeri 
različnih težavnosti, se prvič letos vrgli v morje, ugotovili, da gremo 
drugo leto  kakšen teden pozneje,  da  bo voda bolj  topla  in  kljub 
vsemu preživeli dva zanimiva dneva.

Maja Čermelj in Florijan Funa
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Češnje

No, pa smo imeli še eno akcijo, Mladinski odsek namreč.

Šli smo »rbutt čejšne« … Zato je bilo tudi število temu primerno. No 
ja, nismo šli dejansko rabutat. Šli smo na češnje, ki pripadajo mami 
bratrančeve mame. Po tem, ko smo se že vsaj dva dni pogovarjali o 
osvajanju novih dreves, smo se neko sobotno popoldne po kosilu res 
odpravili.  Nabral se je kar lep šopek nadobudnih zagnancev, ki so 
hoteli jesti sladico.

Vsi smo se stlačili v bel avto. In smo se peljali in peljali in peljali in 
peljali … In končno smo zavili na levo, nato naravnost in nato desno 
in naravnost in nato spet levo in nato dolgo časa naravnost, pa po 
ovinkih in še kar naravnost, dokler se ni nekdo oglasil: »Wow!« da 
smo se kar stresli, glas pa je nadaljeval: »Tle z'vij n lejvu«. Vožnje 
pa  kar  ni  hotelo  biti  konca.  Skozi  rahel  ovinek,  nato  pa  smo  v 
največjem križišču daleč naokoli zavili desno in se zelo dolgo vozili 
na levo in nato na desno … Končno smo zapeljali s ceste.

V petih minutah smo bili iz Vipave na kraju zločina. In smo šli– leva 
desna leva desna …  Hop, roke gor, košaro dol  in že smo zobali. 
Nekateri smo plezali po drevesu v upanju, da je letos tisto leto, ko 
bomo – po družinski tradiciji – padli s češnje.  Ampak očitno ni bilo 
pravo leto. Pa kdaj drugič.

Že pri prvi češnji smo se kar najedli, vendar nas to ni ustavilo, da ne 
bi poskusili še sadežev z drugih dreves. Seveda so bile češnje tam še 
bolj sladke in bolj sočne in sploh in oh najboljše. Mmm … Izmučeni 
smo  se  sesedli  v  senco  na  pokošeno  zaplato  trave  in  še  malo 
poklepetali.
Če se vam je kolcalo, je bilo zaradi tega. :)

Srečni,  zadovoljni  in  z  delavnimi  želodčki  smo  se  zelo  nedolžnih 
obrazov vrnili domov.

Meta Makovec
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Vtisi s tabora

Mnogi so me spraševali: »Kako si pa ti doživel tabor pod Peco?« In 
jaz sem večinoma odgovoril kratko in jedrnato: »Bilo je fajn.«

No, pa naj vam bolj na dolgo povem, kako sem videl tabor.

V petek, ko je pripeljal  kamion do tabornega prostora,  je  bilo  že 
pozno popoldne. Zato ga je bilo treba hitro razložiti, da smo potem 
lahko  pričeli  s  prvimi  postavitvami  tabora.  Najprej  je  bilo  treba 
postaviti jedilnico, da smo vso opremo spravili pod streho. Nato je 
sledilo postavljanje šotorov za spanje, in sicer samo najnujnejše, saj 
nas je  počasi  že  preganjala noč.  Nato  pa spat,  da ne bi  porabili 
preveč moči  za  naslednji  dan,  toda pred spanjem je  bila  žeja še 
prevelika, zato nas je nekaj odšlo iskat najbližjo odprto gostilno.

Sobota  zjutraj  je  bila  prekrasna  za  postavljanje  še  ostalega  dela 
tabora.  Prav  nič  se  nam  ni  mudilo  pri  tem.  Do  prihoda  ostalih 
udeležencev smo imeli še veliko časa.

Končno so ti le prišli in kot vedno so imeli prtljage toliko, da so jo 
komaj  nesli.  Tisti,  ki  smo  bili  tam  že  od  petka,  smo  najprej  z 
avtobusa odnesli vso hrano, ki so jo pripeljali s seboj. Ker so se vsi 
kar precej dolgo vozili, so po predvidevanjih najprej hoteli v šotore. 
Udeleženci  vedno  želijo  najprej  izvedeti,  kje  bodo  ves  teden 
prebivali. Zato sem jih vse zbral sredi tabora in jim povedal, kje naj 
se namestijo. Kot ponavadi ni šlo brez posebnih želja, kdo bi bil s 
kom v šotoru.  Zato  so  sledile  manjše  zamenjave.  Po  kakšni  urici 
nameščanja sem jih spet zbral vse skupaj. Nekaterim sem razdelil 
naloge, drugim pa povedal, kdo bo pazil nanje. Ker je bilo kar precej 
vroče, sem jim pustil  prosto popoldne. So se vsaj malce spoznali 
med  seboj  in  začeli  korak  za  korakom  raziskovati  tabor.  Pozno 
popoldan je bila večerja,  nad katero so bili  vsi  navdušeni,  saj so 
počasi  že  postajali  lačni.  Po  večerji  si  je  treba  seveda  malce 
oddahniti, da se vse skupaj poleže. Sledil je krajši nočni pohod, da 
ne bi kdo rekel, da smo na taboru samo poležavali. Ko pa smo prišli 
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nazaj, je sledilo spanje. Presenečen sem bil, kako lahko jih je bilo 
spraviti spat. No, ne ravno vseh; nekaj izjem pač mora biti.

V nedeljo zjutraj je večina ugotovila, da so noči kar precej mrzle. 
Tako so med zajtrkom vsi imeli kaj govoriti. Sledil je pohod do Črne, 
kamor smo šli k maši. Po maši pa na igrišče, kjer smo nekaj pojedli 
in se šli zanimive igrice. V Mežici smo obiskali rudnik svinca in cinka. 
Po ogledu pa smo se odpravili nazaj v tabor, kjer nas je čakalo kosilo 
in malce športnih igric. Potem pa se je dan že kar končal.

Naslednji dan smo se odpravili na Pikov vrh, kamor nas je vodil Mito. 
Tura je bila sicer malo daljša, kot smo predvidevali, vendar vseeno 
zanimiva.  Po  pohodu  je  sledil  začetek  turnirja  v  odbojki  ter  eno 
izmed  predavanj  iz  planinske  šole.  Zvečer  smo  zakurili  kres  ter 
preživeli en lep družabni večer ob njem. Naslednji dan smo se zjutraj 
odpravili do plezališča, kjer sva s Pavlom pokazala osnove plezanja. 
Seveda so tudi otroci morali poskusiti svoje zmožnosti in pogum pri 
plezanju. Da bi bilo vse še bolj adrenalinsko, smo jim naredili spust 
ob vrvi, da so se najpogumnejši preizkusili  še v tem. Ker nas vse 
take  aktivnosti  kar  precej  izmučijo,  smo se  počasi  odpravili  proti 
taboru,  kjer  nas  je  čakalo  kosilo.  Po  kosilu  spet  nekaj  malega 
odmora, nato pa aktivnosti, tako športne in poučne kot zabavne vse 
do večera, ko je spet zagorel kres sredi tabora.

Ker so v okolici večinoma samo nižji vrhovi, nam letos ni bilo treba 
imeti dneva počitka in smo se lahko takoj naslednji dan odpravili na 
bližnji vrh z imenom Gornja. Tako smo se še malce razmigali pred 
Peco, ki nas je čakala dan pozneje. Popoldan so spet sledile učne ure 
planinske šole in rekreacija na mivki.  Nekateri  pa so se ohlajali  v 
vodi, saj je bilo res zelo vroče. Zvečer smo se razdelili v dve skupini, 
ki naj bi naslednji dan odšli proti Peci ali pa samo do koče. Zjutraj je 
za nekatere sledilo zgodnje vstajanje, saj nas je čakala dolga pot do 
Pece. Vroče sonce nas je žgalo, zato je bila pot kar naporna. Vendar 
sta obe skupini prišli tja, kamor sta bili namenjeni. Popoldan je sledil 
vsakdanjik s planinsko šolo ter finale v odbojki. Za spremembo od 
prejšnjih  let  smo  se  letos  odločili,  da  bomo  namesto  nogometa 
odigrali odbojko v postavi stari – mladi, pri čemer so mladi, kot se 
bodo  morali  kar  naučiti,  spet  izgubili.  Naslednji  dan  smo  zjutraj 
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izvedli  orientacijo,  kjer  so  morale  ekipe  pokazati,  kaj  so  se  med 
tednom  naučile.  Popoldan  pa  so  sledile  pri  tisti  vročini  dolgo 
pričakovane vodne igre.

Čakal pa nas je še zaključni večer s krstom novih članov, ki smo ga 
izvedli na temo kralja Matjaža. Po krstu nam je oskrbnik povedal še 
zgodbo o kralju Matjažu. Večer se je kot vedno kar zavlekel, zato je 
bilo zadnje vstajanje precej  težje kot nekaj  dni prej.  Vendar smo 
kljub temu morali vstati in pospraviti vse, kar smo pripeljali s seboj. 
Tako smo tabor končali, ko je prišel avtobus in se je večina z njim 
odpeljala domov.

vodja tabora Benjamin Kodele

Sobota, 21. 7. 2007

10.00 – zlaganje prtljage v avtobus
10.04 – odhod iz Vipave
12.00 – postanek: WC in malica
12.40 – sedemo v avtobus in se odpeljemo naprej
14.40 – prispemo v tabor
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Sledilo  je  praznjenje  avtobusa.  Vodja  tabora,  Benjamin,  nas  je 
(oziroma  smo  se  sami)  razdelil  v  šotore.  Nekako  v  pol  ure  smo 
razpakirali.  Ob  15.30  smo  se  spet  zbrali  in  Benjo  nam  je  malo 
»potežil«  (ker  drugače  sploh  ne  gre ;) ).  Po  tem  bolj  ali  manj 
slavnostnem govoru (Benjo ni imel plonka, zato so ga nekateri še 
dopolnili),  smo  se  spet  razkropili  po  šotorih.  Igrali  smo  karte, 
klepetali, fantje pa so pripravljali drva za kuhinjo.

Čez  čas  se  je  zaslišal  ropot  iz  kuhinje  –  čas  za  večerjo.  Pašta  z 
mletim mesom – mmm!!! Nekatere punce tega niso mogle pojesti 
(ker so se prej nažrle sladkarij). Po večerji smo igrali odbojko, da se 
nam je večerja fajn premešala. :)

Zatem nas je Benjo spet  sklical  skupaj in izžrebali  smo skrivnega 
prijatelja.  Ob 21h smo se odpravili  na nočni  pohod, ki  je bil  bolj 
sprehod, saj smo v manj kot eni uri že bili nazaj. Za posladek smo v 
kuhinji dobili mlečni zdrob z okusom karamele in pecivo. Potem smo 
se počasi spravili spat.

Lahko noč!

Veronika Krečič
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Sobota, 1. dan

Ko je v Vipavi ura 10 odbila,
je nas planince v avtobusu že klima hladila.

Vozili smo se čez hribe in doline
ter asfaltne izbokline.

Nekatere je obhajala slabost,
ker so mislili, da bo šofer zgrešil most.

Zeleni šotori so nas že čakali,
mi pa smo do njih veselo priskakljali.
Ker preveč  prostega časa smo imeli,

smo na odbojko odhiteli.
Ob šestih nas je dobra pašta poklicala,

a je vseeno tudi v pomijah pristala.
V večernih urah smo izlet imeli,

da že prvi dan bi kaj počeli.
Zdaj že v šotorih spimo

in se naslednjega dneva veselimo.

Anja Ličen in Mojca Lavrenčič, 
šotor št. 6

Zbirka Taborimo

Danes smo prispeli,
lačni, a veseli.

Ko večerja je prišla,
lakota je vsa pošla.

Potem odbojko smo igrali
in balon v avt poslali.

Morilca s kartami smo igrali
in se z lešniki sladkali.

Zdaj na nočni pohod bomo šli
in se nam že zelo mudi.

Staša Brecelj, Sara Pepelko
Tonja Černic, Špela Fabčič

-32-



Mladinski odsek

Nedelja, 22. 7. 2007
(ob 6h)

Tihi dan

Tihi dan
zbuja se zaspan,

sonce presenečeno zamežika,
ko nekaj gornikov vzklika:

»Zbudi, zbudi se, Benjo ti zaspan,
pokukaj iz šotora, poglej – saj je že dan!«

»Peste me pr miri!«
se Benjo skoraj cmeri.

Veronika Krečič

Sreda, 25. 7. 2007

Djuro in Funa – to je grozna stvar,
njuno petje, to je vražji dar.

Morda dobro palačinke delata,
a strašno slabo se oglašata.

Veronika Krečič

-33-



Mladinski odsek

Četrtek, 26. 7. 2007

Obiskali smo kralja Matjaža

V četrtek, 26. julija, smo se odpravili proti Peci. Najprej je iz tabora 
odšla močnejša skupina. Mi smo odšli kasneje, ker smo šli samo do 
koče. Po poti smo bili razigrani. Igrali smo se igrico »ugibajte živali«. 
Vmes smo večkrat počivali. Pot ni bila naporna.  Do parkirišča smo 
hodili po makadamski cesti, naprej pa po stezi. Brez težav smo prišli 
do koče. Tam smo bili nagrajeni s štampiljkami. Po malici smo šli do 
votline kralja Matjaža. V notranjosti je bil njegov kip, samega kralja 
pa nismo videli. Tudi ves naš hrup ga ni zbudil.

Vrnili smo se hitreje, saj nas je na parkirišču čakal avto, s katerim 
smo se odpeljali v tabor. Do kosila so se vrnili tudi planinci, ki so bili 
na  Peci.  Popoldne smo se igrali  razne  igre.  Po  večerji  smo imeli 
tombolo. Dobili smo lepe nagrade. Sledile so še karaoke, kjer so naši 
planinci in planinke pokazali svoje pevske talente. In že smo morali 
spat.

Spet je dan minil zelo hitro.

Jerica Krečič 
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Pod Peco

En, dva, tri,
na Peco se mudi.
Štir', pet, šest,

tu je „ful the best“!
Sedem, osem, devet,

dol je lep pogled.
Deset, enajst, dvanajst,

lepa je podrast.

En, dva, tri,
kralj Matjaž še vedno spi.

Štir', pet, šest,
s hriba se nam mudi jest.

Sedem, osem, devet,
ptičke sliš'mo pet.

Deset, enajst, dvanajst,
gore so naša strast.

Trinajst, št'r'najst, petnajst,
še travo sliš'mo rast.

Martina Hajdinjak
Mojca Lavrenčič, Veronika Krečič

(spesnile pri koči pod Peco)
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Mi gremo pa v hribe
(na melodijo Čuki: Mi gremo pa na morje)

Mi gremo pa v hribe
vohat gorski zrak,

da bomo plaval kukr ribe,
ptiči al pa gad.

Smo pršli do jezera,
tam je Džuro bil,

nam kuhal je ješprena
in v loncu nas utopil.

Kupli smo tri žulje
in k Danici smo šli,
tam nas je povila
kukr mumije tri.

Je Bendžo naš zakuru,
smo dali ga hladit

in kar tam srejd vode
ohladu si je rit.

Rebeka Rehar, Tatjana Naglost

Petek, 27. 7. 2007

Orientacija. Bistvena stvar, ki jo mora vsak planinec znati. Saj mu 
pomaga pri hoji v hribe, pri ugotavljanju razgleda, prav pa pride tudi 
v primeru, da se slučajno zgubiš.

Otroci so se s tem spopadli v petek dopoldan. Zame, ki sem moral 
vse pripraviti, pa se je lotilo veliko prej. Treba si je bilo izmisliti traso 
tekmovanja ter razne naloge (znanja), ki bi jih morale ekipe pokazati 
na točkah. Na žalost od Črne do Slovenj Gradca ni nobene barvne 
fotokopirnice,  zato  so  tekmovalci  tekmovali  na  črno-belih 
zemljevidih. Na to sem mislil ves čas tabora. V petek zjutraj je padla 
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zadnja odločitev. Takoj po zajtrku sem se odpravil postavljat progo. 
Pazil sem, da bo primerno težka. Potem sem v zavetju šotora vrisal 
kontrolne točke na zemljevid in Majo zadolžil, naj sestavi ekipe. Ko 
sem imel vse pripravljeno, smo počasi začeli. Urška in jaz sva bila 
živi  točki.  Pri  Urški  so  ekipe  pokazale,  kaj  so  si  zapomnile  od 
prehrane, jaz pa sem preverjal poznavanje vozlov.

Moja točka je bila majhna vzpetina ob cesti. Na njej sem bil sam in 
sem zato nestrpno pričakoval ekipe.  A kaj,  ko me kar niso hoteli 
najti. Po dolgem času končno pride po cesti ena, dve minuti za njo 
še ena in nato še ena. Meni nič tebi nič jo lepo mahajo kar naprej po 
cesti. Po petih minutah in 500 metrih spoznajo napako in začne se 
lov na točko. Potem pa se vsujejo z vseh strani, a glej ga zlomka, 
nobena po normalni poti.

O poznavanju vozlov ne bom govoril, ker jih morajo še osvojiti. Se je 
pa zato zgodilo še nekaj zabavnega. Naenkrat opazim, da se ekipa, 
ki je pravkar odšla z moje točke, vrača nazaj pod vznožjem točke. In 
bolj kot spremljam njeno gibanje, bolj spoznavam, da gredo nazaj 
po isti poti, po kateri so prišli.
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Nato je bilo potrebno počakati še na 5. ekipo. Po 20 min. se mi je 
dozdevalo, da ekipe ne bo in zato sem se odpravil pobrat vse prizme 
(točke) ki sem jih postavil. V taboru me je čakalo še papirnato delo. 
Potrebno je bilo še sešteti zbrane točke in ugotoviti vrstni red ekip. S 
tem je bila orientacija pri koncu.

Končni vrstni red.
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Milančki Jernej
Jerica
Tina
Aljaž
Ana

5 40
40 81 2 251 1

Partizani Melita Š.
Staša
Tadej N.
Matej N.

5 40
30 96 3 227 2

Bandule Anja
Neja
Boštjan
Melita P.
Veronika

5 40
20 106 0 204 3

Pobalinčki Marko
Sara P.
Rebeka
Vid

3 40
10 99 0 101 4

Žrebeta Mojca
Tonja
Urban
Tine P.

1 0
0 67 0 -17 5

Sam sem moral na koncu pobrati  še vse točke in urediti  dosežke 
ekip.
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Pavel Makovec
Planinski krst

Letos poleti mi je sestrična iz Vipave predlagala, naj grem z njo na 
planinski  tabor  vipavskega  Planinskega  društva,  ki  bo  v  Črni  na 
Koroškem.  Seveda  sem  ponudbo  sprejela.  Tako  sem  preživela 
čudovit teden med zabavnimi planinci na nepozabnem taboru.

Ker sem bila prvič med njimi, sem bila tudi jaz, prav tako kot vsi 
novinci, deležna krsta. Krstila sta nas Kralj Matjaž in Alenčica.

Vsi  krščenci  smo  se  postavili  v  vrsto.  Poiskati  smo  morali  kralja 
Matjaža. Bil je v kuhinji. V koloni smo odšli nazaj k ognju, kjer so nas 
krstili. Mlajši od 10 let so bili prvi krščeni. Potem pa še starejši.

Po  abecednem 
vrstnem redu sta 
nas  kralj  Matjaž 
in  Alenčica 
klicala  pred 
mizo,  kjer  smo 
dobili  vprašanje. 
In  nato  je  sledil 
krst  –  s 
»štrikom« po riti.

Kako močno, pa je bilo odvisno od starosti in odgovora.

Prejeli smo vsak svojo diplomo, na kateri je pisalo, da smo uspešno 
krščeni.

Večer je bil hladen, a kljub temu prečudovit. Žal pa je bil zadnji na 
letošnjem taboru.
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Staša Brecelj

Mladina in gore

Na  pripravah 
za  tekmovanje 
Mladine in gore 
smo  se  imeli 
zelo  'fajn'. 
Najprej  smo si 
razdelili  teme, 
ki  smo  se  jih 
morali  naučiti. 
Nato  smo 
sestavili 
skupine. V naši 
sta  bili  poleg 
mene  in  naše 

'maskote' Rebeke še Jerica in Staša. Pred učenjem in po njem smo 
se  'sprostile'  (kakor  da  se  nismo  že  med  ponavljanjem  dovolj!). 
Kmalu  pa  je  prišel  veliki  dan,  dan  tekmovanja.  Tekmovanje  so 
priredili  v  Podnanosu.  V  gasilskem domu  smo  se  najprej  vpisali, 
izglasovali naj ime skupine in poslušali pozdravni govor. V šoli smo 
pisali teste, ki pa so bili zelo lahki. Po testih smo imeli v gasilskem 
domu kosilo, nato pa smo odšli na kratek pohod na Kjecl. Na samem 
vrhu je v manjši obliki postavljen Aljažev stolp. Ko smo se vrnili v 
gasilski  dom,  so  razglasili  rezultate  in  nagrado  za  najboljšo 
fotografijo. Pri fotografiji sem bila jaz prva, Rebeka pa tretja. Komaj 
smo dočakali razglasitev rezultatov testa. Naprej sta se uvrstili obe 
skupini  iz  Vipave.  Eni  smo bili  tretji,  drugi  pa  prvi.  Bili  smo zelo 
presenečeni, saj nismo pričakovali tako dobrih rezultatov. Tako se je 
končalo letošnje tekmovanje Mladina in gore v Podnanosu.

Rebeka in Sara Rehar
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Poročilo o državnem tekmovanju Mladina in 
gore

Tekmovanje  je  potekalo  12.  1.  2008  v  Škofji  Loki  v  šoli  Ivana 
Groharja.  Udeležili  sta  se  ga  dve  ekipi  iz  Vipave:  Izgubljena 
markacija – Staša Bercelj, Jerica Krečič, Rebeka in Sara Rehar pod 
vodstvom  Maje  Čermelj  ter  Divje  stezice  –  Špela  Fabčič,  Tonja 
Černic,  Mojca  Lavrenčič  in  Veronika  Krečič  pod  vodstvom  Pavla 
Makovca.

Po  prihodu  in  prijavi 
ekip  so  tekmovalce 
nagovorili  mnogi 
veljaki:  ravnatelj  OŠ, 
župan  Škofje  Loke, 
predsednik  PD  Škofja 
Loka,  predsednik  PZS, 
predsednica  MK  in 
drugi.  Vsem 
tekmovalcem so zaželeli 
srečo pri pisanju testov. 
Predsednica  MK,  Vanja 
Kovač, pa je poudarila, 
da bo zanimivejše tisto 
drugo tekmovanje, kjer 
bodo  mladi  planinci  s 
hojo po gorah pokazali 
in  uporabili  pridobljeno 
znanje.  Tukaj  bodo 
zmagovalci vsi, ki bodo 
varno prispeli na cilj oz. 
hodili po poteh gora.

V  kulturnem  programu 
so  se  nam  predstavili  pevski  zbor,  planinski  krožek,  mladi 
harmonikaši, mladi folkloristi idr.
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Ob 10.45 se je začelo pisanje testov, ki je trajalo do 11.30. Po testih 
so bili  razdeljeni  v  tri  skupine pod vodstvom Matjaža Petrnelja  in 
Marka  Bizovičarja.  Najprej  smo  odšli  plezat  na  umetno  steno  v 
bližnjo dvorano Poden. Dekleta so se preizkusila v plezanju, pa tudi v 
»letenju« (varianta bangee jumpinga, le da je tukaj navadna vrv). 
Za varnost je bilo dobro poskrbljeno, tako da so uživala.

Ob 12.40 smo odšli na kosilo, ob 13.20 pa smo si šli ogledat poštni 
muzej.

Sledila je razglasitev rezultatov. Izgubljena markacija je dosegla 24. 
mesto,  Divje stezice pa 11. mesto.  V finale se je uvrstilo  6 ekip. 
Zmagala pa je ekipa Markacija team iz Podnanosa.

Maja Čermelj

Občni zbor mladinske komisije 2007

V soboto  17.  11.  07 se  je  naš  mladinski  odsek udeležil  občnega 
zbora mladinske komisije  na Igu. Naše društvo so predstavljale 3 
članice  in  en  član.  To  so  bili  Maja  Čermelj,  takratna  načelnica 
mladinskega odseka s sledečimi spremljevalci: Meto Makovec, Urško 
Nabergoj in Andrejem Naglostom. Pot do Iga je bila zelo zanimiva. 
Še posebej takrat, ko se nam je v Ljubljani pridružila Meta. Naše 
spremljanje občnega zbora je bilo zato sila zaskrbljujoče. Na srečo je 
našo čast rešila Maja, saj si je vse skrbno zapisovala in sodelovala. 
Nam stranskim opazovalcem so pripadali odmori, ki so bili na žalost 
prekratki. Še dobro, da je bil med zborovanjem tudi čas za kosilo. 
Dobro podkrepljeni smo lažje sledili težkim debatam, ki so sledile. Za 
nameček  smo na  koncu  zborovanja  dobili  še  kavo  in  sladice.  Po 
srečanju je del odprave odšel na ogled plezalne tekme v Kranj. Zato 
sem bil primoran načelnico varno pospremiti vse do Vipave. Vozila je 
Maja.

Andrej Naglost
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Tekma v športnem plezanju

V soboto,  17.  11.  2007,  in  v  nedeljo,  18.  11.  2007,  je  v Kranju 
potekala  zadnja  tekma za  svetovni  pokal  v  športnem plezanju.  V 
soboto  zjutraj  so  potekale  kvalifikacije,  zvečer  pa  še  polfinale.  V 
nedeljo  zvečer  je  bil  na  sporedu  še  veliki  finale.  Tekmo  smo  si 
ogledali tudi nekateri člani mladinskega odseka PD Vipava.

Pred začetkom tekmovanja so imeli vsi tekmovalci na razpolago pet 
minut  za  ogled  stene,  nato  pa  so  jih  zaprli  v  posebno  dvorano. 
Sodniki so iz nje poklicali vsakega posebej in mu dovolili, da začne z 
nastopom.  Vsak  je  imel  na  voljo  deset  minut.  Ko  je  tekmovalec 
končal  s  plezanjem,  se  je  lahko  pridružil  publiki  in  spremljal 
sotekmovalce.

Tekma je potekala tako, da so istočasno po eni strani umetne stene 
plezali moški, po drugi pa ženske. Smer plezanja je bila določena in 
je proti vrhu postajala vedno bolj strma.

V moški  konkurenci  si  je  1.mesto  priboril  Švicar  Cedric  Lachat,  v 
ženski konkurenci pa je bila najboljša naša tekmovalka Maja Vidmar, 
kateri  je  pripadel  tudi  naslov  prvakinje  v  skupnem  seštevku 
svetovnega pokala. Slovensko slavje pa sta dopolnila še Jure Bečan s 
7. in Lučka Franko s 3. mestom.

Naj  povem  še  to,  da  si  je  največ  ljudi  ogledalo  finalno  tekmo, 
najmanj  pa  kvalifikacije.  Zanimivo  je  tudi,  da  tekmovalci  v  večini 
prihajajo iz Evropskih držav, nekaj pa jih je bilo tudi iz Mehike in 
Japonske.

Jernej Naglost
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POROČILO O ORIENTACIJI – SEZONA 2006/07

V  letošnji  sezoni  smo  v  Primorski  področni  ligi  organizirali  tri 
planinska  orientacijska  tekmovanja.  Dve  tekmovanji  sta  bili 
organizirani  v  marcu,  eno  pa  v  aprilu.  Organizatorji  so  bili  PD 
Podnanos  (glavni  organizator  Uroš  Trošt),  PD  Vipava  (Pavel 
Makovec) in PD Nova Gorica (Mitja Mikuž). Četrto POT v sezoni bi 
moralo  organizirati  PD  Ajdovščina,  ki  pa  je  tekmovanje  najprej 
preložilo, nato pa odpovedalo zaradi večdnevnega obdobja slabega 
vremena (dež, megla) v času tekmovanja. Po končanih tekmovanjih 
je bila razglašena končna razvrstitev ekip po planinskih društvih v 
primorski ligi. Ekipe, ki so zbrale največ točk, so se lahko udeležile 
sklepnega  dela  te  sezone,  državnega  orientacijskega  tekmovanja 
(SPOT).

Na SPOT-u so primorsko ligo zastopale tri ekipe iz dveh planinskih 
društev, in sicer dve iz PD Vipava (prva v kategoriji A, osnovnošolci 
od 4.  do 6.  razreda OŠ, in druga v kategoriji  C – srednješolci  in 
mladina  do 27.  leta  starosti)  ter  ena iz  PD Ajdovščina  z  ekipo  v 
kategoriji C. Vipavska ekipa A je v močni konkurenci dosegla solidno 
7. mesto in tako postavila nov mejnik, ki ga bo treba premagati v 
prihodnjih letih. V kategoriji C pa se je odvijal pravi boj in po dveh 
dneh tekmovanj, nečloveških izpitih in neprespani noči sta obe ekipi 
iz  primorske  lige  pristali  na  stopničkah.  Vipavci  so  bili  tokrat 
uspešnejši in so zasedli 2. mesto, Ajdovci pa 3. Zmaga v kategoriji C 
je letos pripadala PD Laško in njeni ekipi. V ostalih kategorijah pa žal 
nismo imeli predstavnikov iz svoje lige.

Za zaključek: letošnja sezona je bila uspešna. Organizirali smo tretjo 
POT in  vrnili  Primorsko orientacijsko ligo nazaj  na stara pota,  po 
katerih je bila nekoč tako znana. Za naslednjo sezono imamo še višje 
načrte.

Andrej Špacapan
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SPOT 2007

V  organizaciji  PD  Domžale  je  26.  in  27.  maja  2007  potekalo 
Slovensko planinsko orientacijsko  tekmovanje 2007 oziroma SPOT 
2007, ki sta se ga, med drugimi, udeležili tudi dve ekipi iz našega 
društva. Ekipa Smrkci (v njeni postavi so bili Maja Čermelj, Benjamin 
Kodele, Pavel Makovec in Marjeta Babić) je tekmovala v kategoriji C 
(mladi do 26. leta), ekipa Gumpeci (Tonija Černic, Vid Čermelj, in 
Neja Božič) pa v kategoriji A.

Za ekipo C se je tekmovanje začelo že 26. maja, ko so se ekipe 
dopoldan pomerile v prvi izmed treh tekem. Ta je bila sestavljena iz 
teoretičnega  dela  na  samem začetku,  temu  pa  je  sledilo  iskanje 
kontrolnih točk, na katerih se je ponekod preverjalo tudi praktično 
planinsko  znanje  tekmovalnih  skupin.  Končani  tekmi  je  sledila 
večerja, po njej pa se je že začela nočna tekma. Kot že ime samo 
pove, se je odvijala pozno zvečer. Tekmovalci smo morali ponovno 
poiskati določeno število kontrolnih točk in odgovarjati na vprašanja, 
povezana s  planinsko  tematiko,  vendar  je  bilo  vse skupaj  znatno 
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krajše.  Tretja  in  zadnja  tekma se  je  začela  naslednji  dan  zgodaj 
zjutraj. Ta je bila najdaljša izmed vseh, dodatno pa jo je otežil še 
močan dež z nekaj krajšimi nevihtami. Ta dan se je tudi pokazala 
solidarnost  nasprotnih  ekip,  saj  smo  si  vsi,  četudi  utrujeni  in 
premočeni  do kože,  pomagali  pri  iskanju točk.  Nemalo ekip se je 
med potjo izgubilo ali pa imelo takšne in drugačne težave. Sami smo 
na  cilj  prišli  izčrpani,  premočeni,  prezebli.  Vendar  je  bilo  vse  to 
kmalu pozabljeno, saj nam je skupaj uspelo doseči 2. mesto.

Tekmovanje kategorije A je bilo sestavljeno iz ene same tekme, ki je 
potekala 27. maja. Naši ekipi se je uspelo uvrstiti na 7. mesto od 
skupno štirinajstih skupin.

POT PD Ajdovščina

Nastopile so 4 ekipe (2 iz kategorije C in 2 iz D). Ekipe so imele na 
progi kar težavne razmere zaradi dežja in goste megle. Vse ekipe so 
prišle v dovoljenem času na cilj. V kategoriji C je zmagala ekipa PD 
Vipava, druga je bila ekipa PD Nova Gorica. V kategoriji D sta bili 
obe  ekipi  iz  PD  Ajdovščina.  Tisti,  ki  bi  se  še  radi  preizkusili  v 
orientacijskem tekmovanju, pa ne vedo, kako začeti, naj "povlečejo 
za rokav" udeležence tega tekmovanja (oni vas bodo znali usmeriti).

Andrej Špacapan
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10 let mojega planinstva

V  našem  Centru  smo  planinci  praznovali  10  let  hoje  po  gričih, 
planinah  in  hribih.  Za  proslavo  smo  pridno  vadili  pesmi,  narisali 
plakat in sešili sceno.

Štirim planincem, ki že 10 let pridno hodimo v hribe, je predsednik 
PD Vipava podelil priznanja. Dobili smo tudi nahrbtnike in nogavice. 
Mlajši so dobili nogavice in velike čokolade za veliko moči. Vsem je 
čestitala tudi naša ravnateljica.

Obujali  smo  spomine  na  prehojene  poti  in  sklenili,  da  bomo  še 
odkrivali lepote in skrivnosti življenja v najboljši učilnici in največji 
telovadnici – naravi.

Rad bi še povedal,  kako sem začel planinariti.  Prvi moj pohod na 
Stari grad je bil težak in naporen. Najtežja je bila pot z gradu. Bil 
sem utrujen,  prepoten,  strah me je bilo  hoje navzdol.  Rad bi  se 
zahvalil vsem, ki so me vzpodbujali.

Doživel  sem veliko  presenečenj.  Na jožefovo nas  je  na  Vremščici 
presenetila  snežna  nevihta.  Na  zimskem  pohodu  ob  Bohinjskem 
jezeru, smo gazili globok sneg, ker pot ni bila shojena, podrsal sem 
se tudi po ledu, poti pa ni bilo konca. Na nekaterih krajih so nas 
presenečali številni odpadki in stari avtomobili. Kot pravi planinci se 
nismo ustrašili nekaj kapljic dežja, megle ali vetra.

Seveda sem najbolj užival v lepem, sončnem vremenu v dobri družbi 
svojih soplanincev in mentoric Irene, Andreje, Lucije in Helene, ki 
me še naprej vzpodbujajo na pohodih.

Marko Logar
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KORAK ZA KORAKOM

10. obletnica pohodništva v CUIO J. P. Vojka

V Centru smo konec leta 2007 praznovali pomembno obletnico. Že 
deseto leto se vsak tretji četrtek v mesecu odpravi na pot skupina 
otrok in mladostnikov in odkriva bližnje in daljne kotičke v naravi.

Ker vsak človek potrebuje doživetje za uspešen čustven, socialni in 
intelektualni razvoj, smo verjeli, da z uvajanjem pohodništva lahko 
omogočimo  otrokom  pridobivati  neposredne  izkušnje,  ki  bodo 
ugodno vplivale na njihov celostni razvoj in kvaliteto življenja.Vedeli 
smo, da ima hoja kot najosnovnejši  način gibanja ter univerzalna 
dejavnost številne pozitivne vplive na funkcioniranje človeka. Krepi 
srčno-žilni  sistem,  dihala,  mišičevje  in  sklepe,  vpliva  na  gibalne 
sposobnosti  in  psihosomatsko  stanje  posameznika.  Poleg  tega  ne 
zahteva popolne tehnike in  vrhunskih  atletskih sposobnosti,  je  pa 
lahko dovolj intenzivna za razvijanje aerobne vzdržljivosti. Prednost 
hoje je tudi v njeni dostopnosti, saj ne zahteva veliko opreme in ni 
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vezana  na  specifične  razmere.  Skoraj  vedno  se  lahko  z  lastnimi 
nogami nekam odpraviš.

In tako smo hodili tudi mi. Najprej smo za pokušino obredli bližnje 
gričke, vendar nam je bilo to kmalu premalo. Že drugo leto našega 
pohodništva  smo se  povzpeli  na  Blejsko  kočo  na  Pokljuki,  šli  po 
Resljevi  poti  na  Predmejo,  na  Slivnico,  Korado,  Matajur,  Otliško 
okno, Javornik, Vremščico, Nanos in Kucelj. V naslednjih letih smo 
cilje  pohodov  določali  glede  na  letni  čas,  vremenske  razmere  in 
oddaljenost od Centra. Otroci, ki so bili vključeni v skupino, so bili 
različni po kronološki starosti, psihofizični pripravljenosti, mentalnih 
sposobnostih, socialni zrelosti in motivaciji za pohodništvo. Nekateri 
niso imeli nikakršnih izkušenj z gibanjem v naravi in po razgibanem 
terenu. Nekateri otroci, ki so dokaj dobro hodili po običajnih poteh 
(prostori  v  Centru,  asfalt),  so  velikokrat  doživljali  blokado  ob 
kamenju,  grmovju  in  ozkih  stezicah.  Bilo  je  kar  nekaj  stokanja, 
nerganja  in 
strahu. Pri hoji v 
hrib  je  bilo 
potrebno  več 
besednih 
vzpodbud  kot 
fizične  pomoči. 
Ta  je  bila  bolj 
potrebna  pri 
spuščanju  v 
dolino.  Manjšim 
praskam, 
blatnim 
oblačilom in »podaljšanim rokam« spremljevalcev se nismo izognili, 
večjih nezgod pa ni bilo. Za varen in uspešen pohod smo morale 
mentorice dobro poznati tako sam cilj  pohoda kot tudi posebnosti 
skupine.  Vedeti  smo  morale,  kaj  skupina  lahko  naredi  brez 
varnostnega tveganja in česa ne. Poznati in predvidevati smo morale 
vedenjske  značilnosti  posameznika  in  tudi  dinamične  procese 
skupine.  Helena  Kravos,  Lucija  Batič,  Irena  Kranjc  in  Andreja  Č. 
Gantar, ki vodimo pohodniške dejavnosti, smo pridobile še dodatna 
znanja,  vsekakor  pa  so  najpomembnejše  lastne  izkušnje, 
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medsebojne interakcije in refleksije, ki nas usmerjajo in kažejo pot 
naprej.

Že  takoj,  v  samih 
začetkih  našega 
pohodništva, smo se 
povezali  s 
Planinskim društvom 
v Vipavi, kar se je v 
teh letih izkazalo za 
zelo  dobro.  Obiski 
planincev  v  našem 
Centru,  predvajanja 
diapozitivov,  skupni 
pohodi  na 

Vremščico,  da  o  nočnih  pohodih  z  baklami  na  Stari  grad  niti  ne 
govorimo, pomenijo za naše otroke nove izkušnje in jih povezujejo v 
širši  družbeni  prostor.  Člani  Planinskega  društva  Vipava  so  nam 
pomagali  pri  postavitvi  umetne  plezalne  stene  v  Centru,  nam 
svetovali ter omogočili našim otrokom plezanje v naravnem okolju. 
Pri vsem tem pa je največ vreden občutek, da se lahko na nekoga 
obrneš in veš, da ti bo, če le lahko, pomagal in stal ob strani.

Ob  praznovanju  desetletnice  delovanja  smo  v  Centru  pripravili 
razstavo fotografij in dnevnikov ter kratko kulturno prireditev. Častni 
gost  je  bil  predsednik  Planinskega  društva  Vipava,  ki  je 
najvztrajnejšim pohodnikom podelil  priznanja. Vsi člani skupine pa 
smo bili zadovoljni, ker se je naša dejavnost v teh letih oplemenitila 
in obogatila.

Pohodništvo  se  odvija  izven  urbanih  središč  in  zaradi  svoje 
naravnanosti  nudi  pogoje  za  vsestranski  razvoj.  Predvsem  pa  je 
humanistično naravnano, saj kot pravi Kristan: »V začetku poti  ni 
startnega  mesta,  ni  gledalcev,  na  cilju  ni  sodnikov  –  ena  sama 
svoboda, ki se podreja le varnosti, lastnim nagibom in zmožnostim 
ter  željam ostalih  članov druščine.  Gorske poti  niso  odprte  samo 
gladiatorjem moderne  dobe,  najhitrejšim,  najmočnejšim in  najbolj 
nadarjenim, ampak so zgrajene za vse.«

Andreja Č. Gantar
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Poročilo o alpinistični dejavnosti v letu 2007

Leto 2007 na več področjih pomeni prelomnico v delovanju našega 
alpinističnega odseka. Po dolgih 22 letih smo ponovno dobili  nove 
alpiniste,  prvič  so  naši  člani  obiskali  ameriški  center  plezanja  El 
Capitan, na odseku imamo nove proste plezalce, udeleževali smo se 
tekem v prostem plezanju.

V letu 2007 smo opravili skupno 361 alpinističnih vzponov. Aktivna 
sta bila 2 AI (alpinistična inštruktorja), 4 alpinisti in 9 alpinističnih 
pripravnikov.  Alpinistična  dejavnost  se  je  odvijala  v  plezališčih  in 
gorah doma, v Evropi in Ameriki. Začetek sezone je krojilo slabše 
vreme, zaradi katerega je bilo manj  zimskih vzponov. Manjkali  so 
predvsem vzponi  po  zaledenelih  slapovih,  ker  zima  ni  bila  dovolj 
mrzla. Spomladi smo obiskali dolino Val di Mello, kar je bila odlična 
priprava za plezanje v granitnih  stenah v Ameriki.  Prav tako ni  s 
svojimi atraktivnimi stenami manjkala naša stalnica Paklenica. Jurij 
Nabergoj in Boris Sever sta obiskala Meteoro v Grčiji, kjer sta plezala 
v stolpih iz peščenjaka.

Poletje je ponudilo obilo lepega vremena. Odlične razmere iz vikenda 
v  vikend  so  nam omogočile  preplezati  kar  precej  lepih  in  težkih 
smeri. Plezali smo v naših Alpah pa tudi v bližnjih Dolomitih. Največ 
težkih smeri je preplezal Dejan Koren, ki je po poškodbi ponovno 
prišel  v  vrhunsko  formo.  Tudi  Matija  Nabergoj  je  dodal  precej 
zahtevnih  smeri,  nekatere  skupaj  z  Dejanom.  Tudi  ostali  smo se 
trudili po najboljših močeh, tako da smo preplezali kar lepo število 
znanih  sten.  Raz  mojstranških  veveric  v  Sfingi  v  Triglavu,  Juvan-
Šteblaj v Široki peči, Modec-Režek v Štajerski Rinki, Zajeda v Šitah, 
Rumena  zajeda  v  Koglu  so  le  nekatere  izmed  smeri,  ki  smo  jih 
preplezali pri nas. V Dolomitih smo plezali v Treh Cinah in Tofani.

Septembra so Dejan Koren, Matija Nabergoj in Tine Premrl plezali v 
Ameriki. Izstopa vzpon Triple Direct v steni El Capitana, zraven pa še 
več smeri v Half Domu, Tolumes, Joshua Tree.
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Za zaključek jesenske sezone smo plezali še v Italiji v Arcu. Zraven 
smeri v Turi smo sistematično plezali tudi v stenah Kovka, Sinjega 
vrha  in  Gore.  Nastalo  je  veliko  novih  smeri,  od  lahkih  do  zelo 
zahtevnih.  Pri  plezanju  novih  smeri  sta  izstopala  predvsem  Silvo 
Blaško in Marko Fabčič.

Glavna pridobitev odseka so  4  novi  alpinisti:  Dejan Koren,  Matija 
Nabergoj, Miha Stopar in Martin Česnik.

Razvoj  odseka  se  nadaljuje,  tako  da  bodočnost  AO  Vipava  ni 
vprašljiva. V začetku letošnjega leta so Tine Premrl, Benjamin Kodele 
in Pavel Makovec uspešno opravili izpit za prostega plezalca. Z njimi 
bomo  prišli  tudi  do  vzgojnega  kadra  za  vodenje  plezalnega  dela 
našega odseka.

Najmlajši  člani  našega odseka redno trenirajo dvakrat  tedensko v 
dveh skupinah. Plezanje je ob torkih in četrtkih od 17.30 do 19.30. 
Od  oktobra  hodi  na  plezanje  povprečno  prek  25  osnovnošolcev. 
Konec decembra smo organizirali  1.  božično tekmo v plezanju za 
otroke,  ki  se  jo  je  udeležilo  26  otrok.  V  lanskem letu  so  otroci 
tekmovali v okviru Zahodne lige. Najboljši rezultat je dosegla Larisa 
Fabjan, ki je na zaključni tekmi v Šenčurju dosegla drugo mesto med 
cicibankami.  Tudi  v  letošnjem  letu  se  bomo  udeležili  tekem  za 
mlajše.

Poleg tega smo se udeležili  smo se tekem v prostem plezanju za 
člane.

V plezališčih  Bela  in  Tura  zamenjujemo dotrajane kline  z  novimi, 
obnovljena je že večina smeri.

Načelnik AO Vipava
Marko Fabčič

-52-



Alpinizem

Plan AO Vipava za leto 2008

Izobraževanje
- udeležba na izpopolnjevalnem seminarju za AI
- Alpinistična šola: izvedba alpinistične šole v treh delih:

1. splošni plezalski del za alpiniste in proste plezalce
2. plezanje v kopnih alpskih stenah
3. zimsko plezanje

Plezanje
- udeležba na planinskem taboru
- plezanje v Dolomitih 
- obisk zahodnih Alp
- plezanje v Paklenici, Arcu in ostalih plezalnih centrih po 

Evropi
- plezanje v domačih Alpah
- plezanje prvenstvenih smeri v Turi in Gori

Ostalo

- izdaja vodnika daljših smeri Tura in Gora
- pomoč pri planinskem izletu gojencev CUIO Janko Premrl - 

Vojko iz Vipave

Načelnik AO Vipava
Marko Fabčič
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2. plezalni vikend, Tura 2007

V drugo je lažje! Že star rek, ki ga v celoti občutiš, ko je stvar za 
teboj. Če bi samo z eno besedo opisal dogajanje v in pod stenami 
Gradiške Ture, bi vsekakor izrekel oceno odlično in mislim, da bi se 
še preostali organizatorji, tekmovalci in gledalci strinjali z menoj.

Že  ob  začetku tedna so  nas  vremenoslovci  razvedrili  z  obetajočo 
vremensko napovedjo. To nam je samo še prililo olja na ogenj, da 
smo se še bolj potrudili za plezalsko dogajanje tu pri nas.

Jasno sobotno jutro je narekovalo vroč in sončen dan. Zbralo se je 
kar  nekaj  plezalcev  in  ob  pestrosti  primorskih  udeležencev  se  je 
obetala prava dirka po celotnem plezališču. Pravila tekmovanja so 
namreč dovoljevala največ po dve oziroma po eno smer na sektor, v 
igri pa je bilo deset aktualnih sektorjev. Čas je bil omejen na sedem 
ur.

Po kar nekaj pretečenih višinskih in dolžinskih metrih so se akterji 
okrepčali  in  pospešeno  zadihali  ob  zgodovinskih  in  fenomenalnih 
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diapozitivih  Antona  Sazonova  –  Tonača.  Legenda  slovenskega 
alpinizma nas je s pomočjo diaprojekcije in svojega glasu popeljal 
par  desetletij  nazaj,  v  začetke  slovenskega  odpravarstva  v  tuja 
gorstva. Na našo srečo je še kako živo opisal prvi zimski vzpon čez 
Čopov steber v Triglavski severni steni. Težko smo verjeli, na kakšne 
preizkušnje so bili tedaj obsojeni alpinisti v za sedanje čase skoraj 
smešni opremi. Skratka predavanje, ki bi ga bilo greh zamuditi!

Vsi prevzeti od Tonačevih zimskih posnetkov smo še bolj poprijeli za 
cepine in se preizkusili še v »draytooling tekmi« pod žarometi, ki je 
še bolj popestrila že tako zanimivo soboto in se zavlekla v jutranje 
urice nedelje. Manjkalo ni ne dinamičnih gibov ne letenja plezalcev in 
cepinov  po  zraku,  izvedenih  pa  je  bilo  tudi  par  trikov  dobro 
pripravljenih  akterjev,  ki  so  navdušili  kar  lepo  kopico  začudenih 
gledalcev.

Nedeljsko jutro se nam je zdelo še toplejše, a hitrostna tekma zaradi 
takšne malenkosti ni mogla izostati. Zopet ni manjkalo hitrih gibov 
nastopajočih, obtolčenih udov in glasnega spodbujanja.

Z žarečo voljo bomo poskušali skovati vsaj nekaj tistega, kar smo si 
zamislili o načrtih za bodoče. Naše geslo je bilo združitev športa in 
zabave in mislim, da smo se ga vsi dobro držali. Takšnih in podobnih 
srečanj bi moralo biti čim več, saj ni lepšega od pogleda na vedre in 
zadovoljne obraze, ki kar čakajo, da vzide nov dan za nova dejanja 
in nova prijateljstva,  ki  nam vsem bogatijo  in  plemenitijo  to lepo 
življenje.

Dejan Koren

Zahvala  pa  gre  vsekakor  tudi  našim  donatorjem:  Agroind  Vipava 
1894, Yoviland Vipava, DUMO, SINGIG ROCK, Perko in Šeli, CityWall, 
Mlinotest, Fructal, FAMA Vipava, salon pohištva Nova Oprema, Radio 
Ognjišče in KS Gradišče pri Vipavi.

Iskrena vam hvala, ker nam brez vas ne bi uspelo!
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VAL DI MELLO

Paklenico,  našo običajno destinacijo  za prvomajske praznike,  smo 
letos  zamenjali  za  malo  bolj  oddaljeno,  predvsem pa  z  drugačno 
kamnino  –  granitom  –  popestreno  dolino  Mello  na  severu  naše 
zahodne sosede Italije.

Hm, malce kislih obrazov smo tisti prvi pozni večer, ko smo po petih 
urah vožnje le priromali v dolino, zatisnili oči pod velikim balvanom, 
ki  nam  je  nudil  precej  veliko  streho  in  nas  branil  pred  dežnimi 
kapljami, ki so na našo nesrečo neusmiljeno padale izpod temnega 
neba.  Slab  začetek  –  dober  konec,  se  je  po  vsej  verjetnosti 
spreletavalo  po  glavah  sedmih  nadobudnih  fantičev,  ki  smo  se 
namenili  plezati  po  suhem granitu.  Ja,  peterica  je  bila  iz  našega 
odseka (Boštjan Bizjak, Tine Premrl, Matija Nabergoj, Miha Stopar in 
Dejan Koren), dva pa pridružena in predvsem na lastni koži s tem 
področjem že seznanjena,  Marko Šturm in  Tomaž Cingrle,  oba iz 
Nove Gorice.

A za vsakim dežjem posije sonce in na našo srečo se je to zgodilo že 
naslednji dan. Najprej smo morali najti prostor za naše šestdnevno 
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bivanje tu, pod mogočnimi granitnimi stenami. Prostor smo dobili, z 
eno  besedo  povedano,  briljanten:  ob  bistri  ledeno  mrzli  reki,  na 
krasni  zelenici,  posejani  z  mnogimi  balvani.  Pravi  plezalski  raj. 
Seveda  pa  je  sama  dolina  tudi  idealen  kraj  za  sprehode  in 
planinarjenje in zato zares vredna obiska!

Plezali smo tisto, kar so nam svetovali že plezalci, ki so to dolino že 
obiskali. Živela klasika, je bil naš rek. Zares, v svoji dobro desetletje 
dolgi plezalski sceni nisem še nikjer v naši »bližini« naletel na tako 
lepe skalne smeri kot tu. Granit skoraj v vseh pogledih prekaša naš 
apnenec. Je naj v vseh pogledih: predvsem je bolj kompakten, grifi 
so čvrsti, nore poči, luske, da kar vriskaš, skratka NOROOOOO!!! Pa 
še po dežju traja zelo malo časa, da se posuši, ker zelo malo vode 
vsrka  vase.  Le  plošče so  gladke in  še  enkrat  gladke,  brez  vsake 
najmanjše »napake«, poličke, na katero bi se obesil ali položil nogo.

Val di Mello moraš enostavno spoznati na svoji koži. Ne da se ga 
opisati ne o njem prebrati. Niti na še tako dodelanih fotografijah ne 
kaže tiste svoje zares čarobne podobe. Ja, včasih moraš po lepoto in 
zgodbe  tudi  drugam,  četudi  misliš,  da  imaš  vse  tam,  kjer  si.  To 
seveda potegne določene stvari za seboj, a brez nič ni nič! Največ 
zgodbic  se  naplete  ob  vrčku  piva;  kaj  pa  vem,  verjetno  je  to 
enostavneje. No, mi smo šli  iskat prave zgodbe in dobili  smo jih, 
mislim, da vsi v prečudovitih granitnih stenah in vseh krasnih linijah, 
ki so jih tod stkali prvi plezalci.

Vsi  ljudje živimo za trenutke,  ki  jih  imamo radi.  Po teh trenutkih 
hrepenimo  vsako  sekundo  posebej  in  si  želimo,  da  bi  trajali 
neskončno. Mi, plezalci, plesalci plesa v vertikali, živimo za trenutke, 
ko hitimo po zares krasnih, norih počeh kvišku. In tu smo jih našli 
veliko.  Za vedno bodo zasidrani  v  naši podzavesti;  pomagali  nam 
bodo preskočiti kakšen siv in enoličen dan, takšnega, kot si ga nihče 
ne želi, vendar so vseeno del našega življenja. Val di Mello nam je 
dal in pokazal nekaj priložnosti, ki nas bogatijo in prepričan sem, da 
med nami ni niti enega, ki bi mu bilo vsaj malo žal, da je minule 
prvomajske praznike namenil plezanju v granitu.Val di Mello je svet 
za doživet!

Dejan Koren
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YOSEMITI 2007

Nekje  je  treba  začeti  oziroma  bolje  rečeno  nadaljevati.  Načrt  o 
kratkem obisku ene najlepših dolin na svetu je v moji glavi tlel že 
dolgo. In lansko leto je bilo vse nared že mesec dni pred odpravo. Z 
Jurcem (op. p. Juretom Juhaszom, AO Novo mesto) sva imela vse 
pripravljeno, od letalskih kart naprej ... V prvih dneh septembra je 
bilo ves najin prosti čas do odhoda na sporedu le še plezanje.

A tisto avgustovsko soboto sem imel  presneto čuden občutek, ko 
sem hodil pod steno Šit. Namenila sva se v smer Vroči živci. Ime že 
v  prvem  raztežaju  pove  veliko  o  smeri  in  skoraj  gotovo  se  to 
stopnjuje do prehoda čez Veliko streho, ki je ključ same smeri. In ko 
so metri  stene počasi ostajali  pod nama in se je Velika streha že 
bližala, se je nenadoma v tegu vrvi na hitro končalo vse, čisto vse! 
»Bye  bye,  Yosemiti,«  so  bile  moje  misli  in  besede,  ko  sem  na 
Juretovem hrbtu  počasi  zapuščal  melišča  v  Tamarju  in  pristal  na 
operacijski mizi v bolnišnici na Jesenicah – ta padec me je prikoval 
na  bergle  za  dobre  tri  mesece.  Kirurg  mi  je  dejal,  da  bom  čez 
naslednje štiri mesece že lahko počasi začel s plezanjem, a nazadnje 
sem za božič že zatikal cepine pod Ljubeljem ...

Že vnaprej  sem vedel,  da  mi  bosta  manjkali  Juretova zadržanost 
zaradi dela in posledično neudeležba na odpravi. A stvar sta nekako 
zacelila klubska kolega Matija Nabergoj in Tine Premrl. In tako se je 
trojica na dan 11. septembra že peljala čez Atlantik, sanjam naproti.

El  Capitan sem do sedaj gledal le na fotografijah, zato sem še z 
večjim vznemirjenjem tisto septembrsko jutro čakal  jutranji  svit  v 
dolini pod Capom.  Nekaj malega sten sem že videl, a ko je sonce 
počasi obliznilo vrh El Capa, so se mi vseeno malce zatresla kolena. 
Stena je naravnost fascinantna! »Tu čez pridemo, pa četudi zaradi 
tega ne preplezamo nič drugega!« so bile moje prve misli. V veliko 
pomoč nam je bil Marko Šturm, ki je že pravi poznavalec te doline – 
že petič je tu. Študentsko sezonsko delo v njej ga je tako pritegnilo, 
da vedno znova zahaja sem, predvsem pa obožuje plezanje in noro 
dobre yosemitske smeri, poči, granit ...
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Skratka, končno smo si nataknili plezalnike in si s zaščitnim trakom 
(sprva malo nevajeno) povili roke in na lastni koži okusili, kaj je to 
»gvozdenje«  (op.  p.  posebna  tehnika  obračanja  celega  zapestja, 
prstov, dlani ... v skalno poč in s tem možnost napredovanja), da ni 
kaj prida podobno našemu plezanju in oh in sploh – vse to se je prvi 
teden zgodilo v toplem yosemitskem granitu ...

»Precej mirneje bi zaspal, če bi imeli vsaj eno smerco v Capu počasi 
že za seboj,« sem zvečer rekel v šotoru. Vsi smo bili istih misli. Čez 
dva dni smo že kot nori vlekli transportno vrečo, polno vode in treh 
puhovk  čez  strme  plošče,  ki  se  po  dobrih  tristotih  metrih  prvič 
pošteno zalomijo in se tam sredi stene zravnajo v udobne police – 
Mammoth Terraces.

Naslednji dan nas je našel, ko smo še v trdi temi plezali prvi raztežaj 
smeri Freeblast, ki se konča na Mammoth Terraces. Potem z Matijo 
nergava kot nora, ko že precej časa čakava, da bo Tine preplezal 
zloglasni kamin, ki te pripelje na udobne police na tretjini stene. A 
ne ravno Hubertova hitrost in boleča Tinetova rama sta nas pognali 
namesto kvišku navzgor le po fiksiranih vrveh v vznožje stene.
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Tam sva se čez dva dni znašla z Matijo in se še z večjo motivacijo 
povzpela po fiksnih vrveh do začetka in hkrati konca našega dela 
izpred  dveh dni.  Nahrbtnik  sva  na  Mammoth  Terrace  nabasala  s 
štirimi litri vode in dvema puhovkama, odvečna krama je v velikem 
loku  poletela  čez  steno  in  začelo  se  je  zares  ...  Skoraj  pohodim 
plezalca, ki bivakira, in se še v trdi temi zapodim v strmo poč smeri 
The Shild, tehničarim kolikor se da, samo da sva čim prej čez smer 
in samo steno. A ta dan, vsaj kar se dneva tiče, mi počasi postaja 
jasno,  da  vrha  ne  bova  videla,  zato  se  počasi  pripraviva  na 
bivakiranje.

Malo naju zebe, a to mi da samo še večji zalet, ko si zjutraj rečem: 
»Še v dnevu bova na vrhu!« In bi tudi bila, če ne bi trčila ob dva 
»ameriška  polža«,  ki  sta že  šest  dni  v  Nosu in  zgleda,  da  bomo 
skupaj praznovali še njun sedmi dan. A počasi se pokaže tudi zadnji, 
31. rastežaj in »malce« jezen se vpnem v zadnje sidrišče na vrhu 
Capa poleg Američana. Potem še Matija pritelovadi za mano. A o 
krasno  markiranem sestopu v  sicer  jasni  noči  ne  duha  ne sluha. 
»Presneto,  spet  bo  zeblo,«  brundava  eden  drugemu.  Ko  naju 
pokličeta  Nizozemca,  ki  sta  lezla  za  nama  in  oznanjata,  da  fant 
pozna sestop, ker je pred tremi leti tu že plezal, pomisliva, da že 
prihaja odrešenje. A izkaže se, da je fanta prav ta košček spomina 
zapustil  in kar naenkrat smo tam, kjer pred dvema urama. Potem 
blodiva in blodiva in naletiva celo na vrv za spust, privezano okrog 
drevesa in  ...  No,  ob osmih  se  prireživa  v  Camp 4,  kjer  zbudiva 
Tineta, ki se je izkazal z lepo dobrodošlico – napravil nama je odličen 
puding in svet je bil iz minute v minuto lepši, čeprav sva bila zdelana 
kot že dolgo ne!

Potem  še  plezanje  in  plezanje,  ko  se  mi  je  na  trenutke  že  kar 
dozdevalo, da malce razumem sceno s tem »gvozdenjem«, potem 
pa me postavi na realna tla kakšen zanimiv kamin ali pa »krasna« 
široka poč. No, še veliko se bo treba naučiti, da bo šlo vsaj pol tako 
dobro kot pri nas.

In ko smo po dobrih štirih tednih zapustili dolino, ki je v nas pustila 
neizbrisen  pečat,  sem z  zadnjim pogledom obžalujoče  ošinili  Half 
Dome,  kjer  smo plezali  še  tri  dni  nazaj,  pa  krasne  smeri  Middle 

-60-



Alpinizem

Cathedrala, pa eno najlepših smeri, kar sem jih preplezal do sedaj – 
Serenity Crack v povezavi z Sons of Yesterday. In tu je seveda cesta, 
ki pelje po vrhu Rostruma in nudi najlepši pogled na dolino samo, z 
El Capom na čelu, kjer sem se dvakrat zrinil čez in kjer si smer East 
Buttress po mojem mnenju še vedno ne zasluži, da je tako »lahka« v 
takšni steni kot je stena El Capitana.

No, plezalski izlet smo potem nadaljevali proti jugu v zares posebno 
lepe Joshua Tree in krasne Red Rockse ...

Mislim,  da  se  je  plezanje  v  Yosemitih  in  njihovi  okolici  vsakemu 
posebej na svoj način zasidralo pod kožo. Predvsem pa smo odkrili 
še en, zelo zanimiv način plezanja, ki nam je dal novo možnost, da 
se mu še bolj približamo in zakorakamo po poti, ki je tako kot vsaka, 
na  začetku  strma,  a  ko  se  je  navadimo,  uživaška;  takšna,  kot 
plezanje samo.

Skupno smo opravili  okrog 20 alpinističnih  vzponov,  od tega dve 
smeri  v  El  Capitanu  (Triple  Direct  VI  5.8  C2,  efekt.  34h  z  enim 
bivakom v steni, Matija Nabergoj in Dejan Koren) in East Buttress 
5.10b, 6h (Jernej Arčin in Dejan Koren).

Dejan Koren
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Športno plezanje in izkušnje na tekmah za 
državno prvenstvo

Že nekaj let nazaj sem sanjal, kako bi bilo lepo, če bi tekmoval na 
državnem prvenstvu v športnem plezanju. Dolgo sem iskal možnosti, 
kako bi sploh prišel do tega, da se lahko tekem udeležim, na koncu 
pa sem izvedel, da je za udeležbo potrebna samo veljavna licenca.

Najprej  je  bilo  treba  do  licence  priti,  da  smo  sploh  lahko  šli  v 
nadaljnje podvige. Ko sem to končno uredil, se je začelo čakanje na 
prve tekme. Da slučajno ne bi zamudil prijave, sem si pogledal, kdaj 
naj bi tekme bile in si rezerviral vikende samo za to. Končno je le 
prišla tekma, na katero sem tako dolgo čakal. Uspeh? Ja no, če se že 
na začetku zgodi velika napaka, da se hitro znajdeš na tleh, bi temu 
lahko rekli kar polom … Najprej seveda veliko razočaranje, potem pa 
misel: saj bo drugič bolje. In res je bilo iz tekme v tekmo bolje, tako 
da sem na koncu pristal na skupnem 16. mestu. Pravzaprav to sploh 
ne  zveni  tako  slabo,  saj  v  tej  konkurenci  tekmuje  skorajda  vsa 
slovenska plezalna  smetana.  Zato se  držim načela,  da je  važneje 
sodelovati, kot pa biti razočaran, če ti cilj, ki si ga zastaviš, preden 
vstopiš v smer, ne uspe. Konec koncev mi je najvažnejše to, da smer 
dejansko preizkusim, saj se mi ponavadi iz dvorane, ko jo spremljam 
kot gledalec, zdi precej enostavnejša. Druge, ki so boljši od tebe, je 
sploh vedno lahko gledati, težje pa je, ko smer dejansko preizkusiš.

Za konec naj povem še to, da se bom še naprej trudil na tekmah, 
predvsem pa  bom v sodelovanju  s  še  nekaterimi  spodbujal  mlad 
prespektiven kader, saj jih samo tako lahko spravimo na tekme, kjer 
se  lahko  izkažejo  in  našemu  društvu  prinesejo  kakšno  vidnejšo 
uvrstitev iz tekmovanja v športnem plezanju.

Benjamin Kodele
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Tigrovska krožna pot – Ocizla

Skupina brezen z lepimi in skrivnostnimi kraškimi pojavi blizu Kozine. 
Ponorni slap potoka Korošica, izredna naravna znamenitost. Pot se 
po planoti socerbsko-petrinjskega Krasa plete skozi razrite gmajne, 
nad senčnimi koriti potokov in ob stoletnih ograjah iz lomljenih kosov 
sovdanskih plasti.

Dostop: Izstopimo s primorske avtoceste pri Kozini in se peljemo z 
avtom naprej po stari cesti proti Petrinjam, vendar je treba kmalu 
zaviti desno proti Klancu pri Kozini.  Iz Klanca je še dober kilometer 
do  središča  vasi  Ocizla.  Pri  pokritem  koritu  in  oglasni  tabli  za 
Tigrovsko  krožno  pot  pustimo  avto.  Naprej  nas  po  poti  vodijo 
rumene markacije.

Pot pelje skozi vas do droga javne razsvetljave, kjer je vpisna knjiga 
Tigrovske krožne poti. Najprej si ogledamo obnovljeno cerkvico sv. 
Marije Magdalene iz leta 1611.  Do naravnih znamenitosti vodijo od 
te cerkve rumene markacije. Najprej se spuščamo v dolino, kjer je 
prva znamenitost izvir Luza, nato sledijo ostanki Malnarjevega mlina 
in slap v Žlebini. Potočki, ki pritekajo z vzhoda, začenjajo izginjati v 
brezna. Tisti, ki priteče izpod vasi, pada 20 m globoko v Ocizeljsko 
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jamo,  brezno,  ki  je  podobno  kraterju  in  kamor  je  mogoče  le  z 
jamarsko opremo.

Tu so še druge znamenitosti:  Naravni  most,  Miškotova in  Jurjeva 
jama ter Blažev spodmol. Lučaj naprej od tega spodmola je najbolj 
očarljiva ocizeljska  znamenitost  Meletova jama.  Vanjo pada potok 
Korošica, ki priteče s severne strani.  Najprej skoči čez tri kamnite 
police, potem pa se izlije 15 m globoko v ponor, se na dnu spodviha, 
obrne in pod samim sabo teče naprej v podzemlje, kjer se zliva in 
ločuje z drugimi ocizeljskimi vodami.

Potok  Korošica  ima 
verjetno  najlepši  ponorni 
slap  na  Slovenskem. 
Njegove pahljačaste vode 
se razlivajo po slapičih in 
se ustavljajo v podzemnih 
tolmunčkih,  dokler  ne 
dosežejo  sifonskega 
jezera. Po neznanih rovih 
prebijajo Kraški rob in kot 
bister Zdravšček pokukajo 
na svetlo pri Boljuncu na 
tržaški strani.

Na poti  naletimo tudi  na 
ostanke  iz  1.  svetovne 
vojne  (kaverne,  strelski 
jarki …). Vse znamenitosti 
ob poti so lično označene. 
Vsako  leto  na  drugo 
nedeljo  v  juniju  poteka 
tradicionalni  pohod  po 
Tigrovski  krožni  poti.  Za 

ogled Ocizeljskih znamenitosti so primerni vsi letni časi, le v mokrem 
utegne biti ponekod nevarno.

Leon Kodre
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Dolina Glinščice

Slikovita  soteska,  globoka  zemeljska  zareza  v  Kraškem  robu, 
turistično priljubljen naravni rezervat v zaledju Trsta.

Dostopi:  Do  vasi  Dolina  (San  Dorlingo  della  Valle)  in  Boljunec 
(Bagnoli)  pridete po cestah, ki  peljejo z mejnih  prehodov Škofije, 
Krvavi Potok ali Lipica. Vse poti so dolge od 5 do 7 km. Iz Boljunca 
je še dober kilometer do Zgornjega konca, kjer je mogoče pustiti 
avto ob gostišču.  Soteska Glinščice (Val Rossandra) se začne takoj 
za tem zaselkom. Ena od variant dostopa v dolino Glinščice je tudi 
mimo mejnega prehoda Krvavi Potok. Takoj za mejnim prehodom na 
desni strani ob cerkvici v zaselku Pesek pustimo avto in se nato peš 
preko ceste odpravimo v Glinščico.

Z morja je lepo videti strmi in globoki usek v Kraški rob, ki ga je 
urezala rečica Glinščica. Kanjon reže kraško planoto povprečno 300 
metrov v globino, njegove stene pa že od daleč obetajo plezalski in 
botanični raj. Zareza sega še na slovensko ozemlje. V gornjem delu 
slikovite doline Glinščice je zaselek Botač in tik pred njim, če pridete 
iz Boljunca, zdrsi Glinščica naprej po mahovnatem žlebu, potem pa 
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pade v prekrasnem razcepljenem slapu okrog 50 metrov navzdol v 
globok tolmun. Do njega je težko priplezati, vendar so okrog njega 
in  še višje  na  obeh straneh soteske speljane številne  prepredene 
steze od koder je mogoče opazovati čudoviti naravni pojav.

Slap je lepo videti tudi z dveh starih, ozkih pomolov; s prvega, ki je 
100 m višji in kjer stoji gotska cerkvica sv. Marije, ter od tam, kjer so 
se v robido in ruj skrile razvaline gradu Robida nad Botačem. Oba 
kulturna spomenika  sta  iz  15.  stoletja.  K  cerkvici  so  nekoč  hodili 
slovenski  romarji,  grad  pa  je  bil  del  obrambnega  sistema istrske 
grofije.  V  soteski  so  tudi  vidni  ostanki  rimskega  vodovoda,  po 
katerem se je z vodo oskrboval antični Trst. Nad dolino Glinščice so 
še vidne sledi predorov, skozi katere je potekala železniška proga.

Soteska je prepredena s številnimi  stezami,  le malo orientacije je 
potrebno. Za ogled doline Glinščice so primerni vsi letni časi, prav 
čudovit čar ogleda pa daje jesen.

Leon Kodre
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Že šmarnice nežne cveto …

Ja, tudi po šmarnice moram. A kako, ko sem v Domu, imam samo 
levi ali desni palec na razpolago, da mi preskrbi prevoz, in čas le ob 
nedeljah od pol enih do pol šestih … Oh, vi ne veste, kako lepo je iti 
iz Podnanosa do Orehovice po kratki stranski dolinici  in se potem 
povzpeti naprej med lepimi hišami, potem med vinogradi, nato pa 
pridete  do  škarpe,  ob  kateri  raste  obilo  šmarnic.  Pa  cerkev  sv. 
Trojice so obnovili. In potem greste med pisanimi griči in vinogradi, 
mimo  sadovnjakov  in  sem  ter  tja  kakšnega  skromnega  vikenda 
vinogradnika ter se spustite dol na Lozice. A kaj, ko me nihče ne bo 
pobral na ajdovskem Ribniku …

Svojo večno prikolico Mijo bom pustila kar doma. Pa ne bo posedala 
pred Domom, da jo bodo neodgovorni oskrbovanci dražili. Invalidko, 
ki z nama deli sobo, bo posadila na voziček, da se bosta sprehajali 
po domskem parku. Potem bosta obiskali nepokretne oskrbovanke, 
ki komaj čakajo, da jih prijazni dekleti prideta kratkočasit.
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Pa tudi na Lozice ne bom šla. Na Goro pojdem. Na svoj »štop plac« 
na  Idrijsko  cesto,  tam,  kjer  se  Ajdovščina  neha  –  vsaj  tako  je 
napisano na prečrtani  tabli.  Prvi  maj  je,  šmarnice se bo verjetno 
dobilo v Novem svetu.

Takoj me naloži družinica – z njimi bom šla do Godoviča, do križišča 
za lesno tovarno. Od tam gre lepa, delno makadamska cesta skozi 
gozd.  Okrog  tovarne  se  ravno  zbirajo  neki  avtomobili  –  verjetno 
piknik.  Jaz pa hitro po zložni  gozdni  cesti.  Ogledujem si  slikovite 
skale,  poslušam  prijazno  ptičje  petje.  Gozd,  visoke  smreke,  lepe 
bukve  –  le  gob  ni,  saj  je  obupna  suša.  Sredi  gozda  velika, 
razpadajoča stavba, pred njo presahli vodnjak. Vem, to je nekdanja 
obmejna karavla, ne vem, ali jugoslovanska ali italijanska.

No, šmarnic nikjer, še drugih rož ne. Kukavice so ponavadi cvetele 
ob  tem času,  tudi  prave  kukavice  so  kukale  –  prve  kukavice  so 
orhideje, vseh barv jih je in vseh vrst. A letošnja mila zima in sušna 
pomlad – ni videti cvetov kukavic, ni slišati ptice kukavice …
Sedaj bi bil čas, da se malo peljem, si mislim. To je očitno mislil tudi 
mlad fant z lepim avtom, ki  me je vljudno vprašal,  kaj iščem tu. 
Rekla sem mu, da pohajam. Pelje da se v Novi svet – še tri kilometre 
je do tja  –  nato  po cesti  še druge štiri  do  Hotedršice.  No,  štirje 
kilometri  zame  po  asfaltni  cesti  ne  predstavljajo  nobene  težave. 
Kakšen pa je ta Novi svet? Pri svojih pohajanjih sem ga spoznala z 
različnih zornih kotov.  Raztresene domačije – lepe, moderne – tu jih 
ne  »matra«  spomeniško  varstvo.  Vse  hiše  imajo  avte,  garaže, 
mešalce za beton, TV-antene in večina tudi – krave. Nebodijihtreba 
športnih konj tod ni. Gozdni traktorji, vitle in drugi stroji opravljajo 
delo v gozdu, ki ima cest kot niti v pajčevini.

Fant me je izkrcal pri skupini hiš, kjer obratuje tudi žagarski obrat. 
Napotil me je: Kar naprej po desni cesti. Vasica je prijazna, a živega 
krsta ne vidim. Lepo s cvetlicami obsajena znamenja – le šmarnic ni. 
Cesta je asfaltna, a po nekaj deset metrih zagledam markacijo in 
gozdno stezo. Hura! Do Hotedršice potrebujem slabe pol ure. V neki 
kotanji najdem nekaj, a res le nekaj, šmarnic in že sem na cesti. 
Podam se malo iz centra Hotedršice, da bom štopala. In naprej je šlo 
res po Nadino – na štop. A šmarnice vsekakor moram dobiti. Zato 
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sem se naslednjo nedeljo spet podala ponje – šla bom s Cola na 
Vodice, sem sklenila.

Že po dobrem kilometru od Cola, tako sem sklepala, ob cesti rastejo 
šmarnice,  ki  so  tako  ofenzivne,  da  tam,  kjer  je  led  pozimi  načel 
cesto,  bodejo  kar  sredi  asfalta.  Že  pri  »štop  placu«  sem  dobila 
Colčanko, ki je moža, šoferja, peljala k tovornjaku v Ajdovščino.  V 
tistem tednu da ima Francija  nekakšen praznik  in  on  mora že  v 
nedeljo zvečer odriniti tja. Ženska me zapelje kar na vodiško cesto, 
tako da si novonastalih colskih vil nisem utegnila ogledati. Šmarnice 
da bom verjetno našla ob cesti – če v tej topli in sušni pomladi ni že 
konec z njimi. Na Suhem vrhu nad Vodicami pa jih še ni, je rekla. 
Peš  sem  se  podala  po  cesti  in  res  kmalu  našla  »šmarnišče«.  A 
šmarnic je bilo bore malo. Ne vem, ali so jih že pobrali ali sploh niso 
cvetele. Veste, prostora, kjer cvetijo šmarnice ali ciklame, ne najdem 
s pogledom, temveč po vonju. Posebno, če se napravlja k dežju – 
takrat jih ni moč zgrešiti.

Nabrala sem, kar sem našla, in se podala naprej proti Vodicam. Pa 
me zmoti  zložna,  kolovozna  pot  čez  hrib,  verjetno proti  Višnjam. 
Tako lepe in zložne ceste skozi gozd že dolgo nisem videla. Za mano 
se  po  cesti  zapodijo  trije  fantalini  na  motorjih.  No,  če  gredo  na 
motorjih,  se  bo  že  dalo  priti  čez,  si  mislim.  Kot  aleja  pelje  med 
smrekami in pod krošnjami listavcev. A naenkrat je te lepote konec. 
Znajdem se na oblem vrhu, tam je neka skromna stavba, zaklenjen 
traktor  in  skrbno obdelana  le  nekaj  arov  velika  njivica  krompirja. 
Seveda, tu ni peronospore niti koloradskega hrošča in na teh njivicah 
pridelujejo semenski krompir. Kaj sedaj, ko je lepe cestice konec? 
Kam so izginili tisti fantalini na motorjih? Pa zagledam strmo kamnito 
stezo, po kateri bi še s čevlji težko prišla. A očitno se mladeničem 
niso smilili ne starši, ne motorji – prav tod so se morali spustiti. Tudi 
sama se podam po tej nič kaj prijazni potki.

Pod seboj vidim lepe gozdove in nekakšno veliko stavbo. Kdo ve, kje 
sem.  Pa  kmalu  pridem ven na  civilizirano  pot,  na  asfalt,  pri  hiši 
Višnje št. 10. Hiša je lepa, ima veliko teraso, mnogo rož in na široko 
odprt prazen hlev, živino so očitno nekam odgnali. Čez par minut 
sem že na cesti, ki s Hrušice skozi Višnje vodi v Ajdovščino. Dvignem 
palec in ustavi mi mlad človek v avtu z neko čudno registracijo. Zato 
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ga vprašam, če zna slovensko. Nasmeje se. Slovenščina, ki jo govori 
»malo mešano«, mu ne dela težav – je iz Moldavije. Tam vsi mladi 
govorijo rusko, le starejši na podeželju romunsko. Dela v Batujah, 
stanuje v Dornberku in se med Primorci odlično počuti. Prej je delal 
na Jesenicah, pa se z Gorenjci ni tako dobro razumel. Vedel je tudi, 
kje  je  moj  Dom.  Vendar  sem se  le  medlo  nasmejala,  ko  me  je 
vprašal, če moja pokojnina doseže 1000 evrov. No, nisem mu hotela 
reči, kar me je poučila ena mojih treh sestra, ki živi v Švici: da o 
dohodkih ni olikano govoriti.

Tačas smo že bili v 
Ajdovščini  in  čez 
en  teden  sem  se 
spet  podala  za 
šmarnicami.
Moram jih dobiti – 
vsaj  v  nekoliko 
večji količini. Vem, 
da  so  sedaj  v 
Vrhpoljah  in 
sanaborski 
borovini,  a  ta  je 
meni  nedosegljiva. 
Pa se spomnim. V 
Hrušico  pojdem. 

Tam, kjer od Stare pošte cesta pelje na Šajsno ravan ali pa v Črni 
Vrh, so takoj za prvim ovinkom. Nedeljsko popoldne me že ob eni uri 
najde pri Stari pošti, na ravnici, kjer ima neznani čebelar čebelice – k 
sreči  ga ni  tam, saj  zelo grdo gleda vse prišleke,  v grmovju nad 
ravnico pa je šmarnic še in še.

Hlastno jih nabiram, ali ciklam veja je vrgla slušni aparat med steljo. 
K sreči  je  ta slušni  aparat  tako narejen,  da piska,  če je vključen 
zunaj ušesa in tako se mi je oglasil iz srede stelje. No, šmarnic je 
sedaj dovolj – kaj če bi odpeketala v Črni Vrh? Prav pozabila sem, da 
sem  bila  celih  15  let  mlajša,  ko  sem  nazadnje  krevsala  mimo 
Petelinove bajte. Tam se lahko pride na Šajsno raven …
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Vendar Petelinove bajte noče in noče biti, le ptičje petje, lepa ravna 
drevesa, z mahom obraščene skale mi delajo družbo … Takrat za 
mano pride avto. V njem možakar, nekoliko mlajši od mene. Ni mi 
znal  prav povedati,  kam gre,  ne,  kaj  išče  tod, jaz  pa sem ga le 
vprašala, če namerava peljati na asfaltno cesto. Nekaj nedoločenega 
mi  je  rekel,  potem pa se je začelo raziskovanje  neštetih  gozdnih 
cest. On se je bal mene, jaz njega. Ko me je vprašal, koliko sem 
stara, sem dejala, da 83 let. (Čez gvišno ga ni!) Naenkrat zagledam 
pred seboj hiše – takoj mi je bilo jasno, da je to Novi svet, saj je 
velik  kot  Pariz.  Potem  pa  voznik  naglo  obrne  po  neki  še  kar 
sprejemljivi  gozdni  cesti  proti  zahodu in  mi  zaupa,  da se  pelje  v 
Idrijo in da pravzaprav gre skozi Godovič. Pa res! Spusti me tam, jaz 
pa domov. S šmarnicami vred, ki sem jih potem delila po Domu.

Naslednjo nedeljo sem le dobila štop proti Ljubljani čez Hotedršico. 
Pa  pojdimo.  Saj  veste,  kod  se  gre  k  Urbanovcu,  prijaznemu 
kmečkemu turizmu,  do katerega z magistralke pelje makadamska 
cestica. Po njej vedno hodijo izletniki še naprej, proti Žibršam, proti 
Medvedjemu Brdu. Jaz seveda nimam časa. Še v prijazni gostilnici se 
ne ustavim, čeprav je pred njo kažipot. Nekdanje opuščene kmetije 
na Ravniku so sedaj vse obnovljene, nekatere imajo krave in konje, 
nekatere  pa  nič.  Nad  vasjo  je  razgleden  griček  s  cerkvico  sv. 
Barbare. Senožeti so prav do cerkvenega dvorišča, razgled pa lep, da 
je kaj. Pogled tudi na vikend rožnate barve, ki je bolj podoben vili. Iz 
tega vikenda je nekdo nekoč, ne tako davno, okradel cerkev. Potem 
so na cerkveni zid pritrdili pušico z napisom, da pobirajo miloščino za 
obnovo notranjščine cerkve, za okradene predmete.  No, potem je 
nekdo ukradel tudi pušico. Nič posebnega.

Teden pozneje sem poskušala priti na Suhi vrh nad Vodicami. Tam 
so sedaj, začetek junija, gotovo še šmarnice, sem si mislila. Do Cola 
en štop, proti Vodicam grem peš. Trije avti gredo mimo in mi ne 
ustavijo. Končno mi ustavi lepa mlada deklica in pove– če mi ne bo 
nerodno –, da se bom peljala s pomijami, ki jih pelje k sorodnikom v 
vodiško dolino. Prvič: sploh ne grem v vodiško dolino, temveč le do 
suhovrškega križišča. Drugič: sploh ne veste, s kom vse sem se že 
peljala:  s  starci,  otroki,  psi,  s  teletom,  s  Papežem (a  le  z  veliko 
začetnico),  s  homoseksualcema,  ki  tega nista  prav  nič  skrivala,  z 
Italijani,  Bosanci,  Francozi,  vzhodnimi  Nemci,  z  dr.  Wraberjem,  z 
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Božom Rustjo ... No, le s pomijami se do sedaj res še nisem vozila, a 
vsaka reč je enkrat prvič. Deklica pa je sestrična domske delovne 
terapevtke.

Na križišču za Suhi vrh me odloži. Tam je bajtica, kjer je samevala 
vdova s sinkom, ki je kasneje postal duhovnik. Za novomašno gostijo 
tu ni bilo prostora, pa so jo imeli višje, na suhovrški domačiji,  do 
koder pelje asfaltna cesta skozi lep gozd. Sredi tega gozda je strm 
travnik, na katerem so bile včasih šmarnice. Pa jih ni več, izgubile so 
se.  Cel  travnik  sem  precoklala,  nabrala  pa  le  šopek  primožkov, 
arnike, orlice in lepega modrega repuša. Na Suhi vrh ne maram lesti, 
saj  je  ves  krtinast,  pa  tudi  šmarnic  ni  več.  Tudi  na  suhovrško 
domačijo ne grem, saj bi se predolgo zadržala. Moj cilj je drugje. Čez 
lep travnik, ki se mu suša prav nič ne pozna, se podam na nekdanjo 
gozdno stezo. A glej! V zadnjih letih so jo razširili v lepo gozdno pot. 
Z nje je med drevjem videti Riženberk, Col in Malo polje – vendar …
Včasih sem tukaj našla šmarnice,  kukavice in salomonove pečate, 
slišala kukavice peti, a letos tega ni.
Nekoč  sem  s  Suhega  vrha  že  šla  po  tej  stezi.  Pripelje  te  na 
javorniško cesto in potem na Cenca. Takrat sem na tej stezi našla 
žlajdno – verigo, ki se jo rabi pri delu v gozdu. Nesla sem jo s seboj, 
saj sem vedela, da je iz prve hiše. Sedaj stopam po tej poti naprej. 
Ob poti so zložena drva – odkar obstajata plinska napeljava in nafta, 
se drva za kurjavo slabo prodajajo, tožijo Gorjani. Tudi en opuščen 
avto je zraven. Kar tukaj ga shranijo za rezervne dele, saj ga nihče 
ne bo ukradel.
Končno sem pred Bajcovo hišo. Ta hiša je dala dva misijonarja, oba 
sta na Slonokoščeni obali. Tretji brat ohranja domačijo, redi živino – 
krave, ne športnih konj – in vendar dela v tovarni. To je mogoče, ker 
ima  govedo  napajalnike,  ker  voda  priteče  iz  cisterne,  ker  teleta 
sesajo, tako da krav ni treba molsti. Travnika proti javorniški cesti 
sta  ograjena  z  električnim  pastirjem.  Ob  koncu  zime  sta  polna 
teloha. Domačijo pa obnavljajo. Očitno se je nekdo od tu poročil in 
se bo v njej nastanil. Saj je asfalt do hiše.
Domačije so tu zelo redke, so pa lepo obnovljene, celo otroci skačejo 
okrog. Do šole jih bodisi vozijo z avti bodisi stanujejo pri sorodnikih 
na Colu. Nekoč je bila šola v Kanjem Dolu, a danes je ni več. Vendar 
tudi Kanji Dol ne more brez otroškega živ-žava. V opuščeni domačiji 
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je  otroški  dom duhovnih  vaj,  kjer  se  celo  pomlad  in  poletje  sliši 
otroški vrisk.

Pa  še  nekaj!  Preden  sem prišla  do  domačije,  sem –  2.  junija  – 
zagledala cvetočo ciklamo! Kaj bi iskala šmarnice, ko so že ciklame! 
Ciklama ponavadi začne malo po kresu na Gori in se spušča v dolino, 
kjer  cveti  pozno,  že  skoraj  novembra.  Tako  zgodaj  je  še  nisem 
dobila. Nič ne oklevam – poberem jo.
Na javorniški cesti mi ni bilo težko dobiti štopa. Tistima dvema, ki sta 
me peljala do Cola, podarim arniko, tisti, ki me je peljala do Doma, 
pa ciklamo. Vse kar je prav, pot je treba plačati!

Tudi kresničevje je treba nabrati in prinesti v Dom. Ponj pojdem na 
Fermance. Če mi bo sreča mila, dobim še štop do Abrama …
A delala sem račun brez krčmarja. Naložil me je simpatičen možakar, 
ki je imel v kombiju en kup (kakih pet) deklic, ki so znale odpirati in 
zapirati vrata. Rekla sem, da bi rada do križišča za Fermance, a se 
nisem spomnila, da bi morala izstopiti že sredi Podkraja, pa sem se 
raje  peljala  naprej.  Možakar  mi  je  nekaj  omenjal  Pivko.  Med 
Podkrajem in Hrušico izstopim pri  enem križišču, se zahvalim in z 
začudenjem opazim, da cvetijo vijoličaste in bele kukavice in kukajo 
ptice kukavice. Burje tod ni,  zato je drevje izjemno visoko, bodisi 
iglavci bodisi listavci. Odpravim se po poti, ki gre ka r lepo navzdol. 
Markacija za Notranjsko pot. Pa z mahom poraščene skale zanimivih 
oblik. Potem pa konec asfalta. Kaj pa je tam? Stavba? Smetnjak? Ne, 
prevozni čebelnjak.  Ja,  vsa Hrušica je polna čebel.  Potem še ena 
lepa pot, a pri markaciji na skali piše: po cesti do Gorenje 2b. Lepa 
reč! Potem moram res na Pivko, saj je Gorenje pri Bukovju!

Kar  naprej!  Pridem  do  kraja,  kjer  so  ogromne  skladovnice  drv, 
posekanih dreves, obdelanih vej – tu očitno čistijo gozd, a se mu 
skoraj ne pozna. Naprej, naprej – in naenkrat sem na drugi gozdni 
cesti, kjer je kažipot. Oh, to je stara znanka; cesta, ki od Stare pošte 
pelje v Bukovje v znameniti  telohov kot,  kjer  je teloha po celem 
gozdu na nekaj arih prostora. In če greste s ceste proti jugu, pridete 
na mali Vrhac, kjer je preprost vikend in balinišče ter čudovit razgled 
na vso pivško dolino, na Predjamo, Postojno … Ampak jaz sem bliže 
Hrušici. Že po dobrem kilometru vpadem v Staro pošto na okrepčilo. 
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Pa  mi  še  ni  dovolj!  Šla  bom po  bližnjici,  ki  mimo  Plesničarjevih 
domačij pelje na cesto. Tam je cela aleja kresničevja. 

Veselo se ogledujem po pokošenih pašnikih, nabiram kresničevje in 
pridem do naslednje domačije. Zelo lepo in sodobno urejena, ima 
tudi skalnjak in vse sorte okraskov okrog hiše. A pred hišo kar velik 
nasad krompirja,  ki  še ne cveti.  Po njem resno »špancirata« dva 
moška  in  nekaj  ogledujeta  ter  se  od  časa  do  časa  pripogneta. 
Ugotovim, da kar mehanično obirata koloradske hrošče. Tukaj jih je 
tako malo, da ni zdravo škropiti. Že če se jih takoj pobere, se uničijo.

No, danes imam res srečo!  Naslednji  štop je bil  kombi z napisom 
Soške elektrarne.  V njem je  možakar  prepeljeval,  ni  mi  izdal,  po 
kakšni liniji, pet desetletnih fantičev. Dva, ki sta sedela pri meni, sta 
se prav modro držala, trije zadaj pa so se nekaj prerekali okrog čipsa 
in okrog kopanja na bazenih. Ni važno! Glavno, da sem se zastonj 
pripeljala nazaj v svoj »predjamski grad«.

Nada Kostanjevic
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Slivnica

Sončnega  nedeljskega  jutra  29.  marca  se  nas  je  nekaj 
nadobudnežev odpravilo na izlet na Slivnico. Ker prijavljenih ni bilo 
dovolj za avtobusni prevoz, smo se do izhodišča odpravili z osebnimi 
avtomobili  in  naš  podvig  se  je  začel.  Pod  budnim  očesom  naše 
planinske  vodnice  Aleksandre  smo  počasi,  vendar  vztrajno 
premagovali vse ovire na poti. Po dolgem in napornem vzponu (beri: 
po eni uri hoje) smo naposled dosegli zastavljeni cilj – Slivnico, ki se 
s  svojimi  1114  metri  vzpenja  nad  Cerkniškim  jezerom  in  nudi 
prekrasen razgled na svojo okolico.

Kot  že  vsi 
vemo,  je 
Slivnica 
znana  po 
čarovništvu 
in  coprnicah. 
V upanju, da 
bi  jih  tudi 
sami  videli, 
smo  se 
napotili  do 
Coprniške 
jame,  ki  se 
nahaja  pod 

vrhom Slivnice. Iz te se pozimi dviga topel in vlažen zrak, ki se nato 
spremeni v meglo in kjer je treba iskati razlog za nastanek legend o 
čarovništvu na Slivnici. O tem lahko beremo v knjigi Jožefa Žirovnika 
Cerkniško  jezero,  ki  je  bila  napisana  leta  1898.  »O  Slivnici  vedo 
ondotni prebivalci marsikaj čudovitega povedati. Dasi je po zunanji 
podobi prijazna, vendar je baje polna zlobe in hudobije.  Ob času 
bližnje nevihte se zavije vsa v gosto meglo. Kmalu začno iz globoke 
jame, ki je na najvišjem vrhu, prihajati – po starem ljudskem mnenju 
– toča, nevihta in strele.«

Sami  na  žalost  nismo  bili  priča  nobenemu  takemu  dogodku. 
Razočarani nad tako neresnostjo slivniških coprnic smo se odpravili 



Izleti

nazaj v dolino in se napotili  do Rakovega Škocjana, enega izmed 
slovenskih krajinskih parkov. Ta ponuja številne znamenitosti, ki so 
rezultat igre narave. Med njimi lahko vidimo Mali naravni most, Veliki 
naravni most in veliko število jam. Vsekakor je bil Rakov Škocjan lep 
zaključek našega izleta.

Slivnica

Izlet na Slivnico je bil 29. 4. 2007. Bilo nas je 15 udeležencev.

Do vznožja Slivnice smo se z avtomobili pripeljali v dobri uri, tam pa 
nas  je  že  čakalo  sonce.  Pot  na  1114 m  visok  vrh  ni  bila  tako 
zahtevna, hodili smo približno 1 uro in pol. Nekateri so si pri koči 
privoščili  čaj  in  sončenje  na  ležalnikih,  obenem pa  so  si  ogledali 
spopad  v  dami.  Igro  so  vodniki  predčasno  prekinili,  tako  nisem 
zmagal, čeprav sem imel dobre možnosti za to.

Potem smo se odpravili mimo Brezna čarovnic do roba, od koder se 
je videlo Cerkniško jezero. Nato smo odšli navzdol in se odpeljali do 
Rakovega Škocjana. Tam smo se sprehodili po parku in si ogledali 
nekaj  jam,  brezen,  mostov  itd.  Nekateri  planinci  so  se  čudili 
mostovom,  ki  so  bili  zelo  visoki,  jame so  bile  majhne,  a  vseeno 
zanimive, brezna pa so vsakemu vzela dih.

Ko smo končali ogled, smo se z avtomobili vrnili domov.

Vid Čermelj

Bogatin
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Zadnjo nedeljo v juniju smo se Meta, Marjeta in Maja odločile, da 
gremo na Bogatin.

Že zgodaj smo se odpeljale proti Bohinju, malo pred kočo pri Savici 
parkirale  in  zasopihale  po  ovinkasti  stezi  v  pobočje  Komne.  Med 
potjo  smo  se  »vadile«  v  angleščini  in  se  ob  tem  kar  precej 
nasmejale.

Pri  domu na  Komni  smo ostale  kar  zunaj  in  sončile  svoje  blede 
obraze.  Žal pa to ni dolgo trajalo, saj smo že kmalu pohitele proti 
Bogatinu. Uživale smo v pogovoru, tako da nam je pot do Vratc kar 
hitro  minila.  Tako  smo bile  zatopljene  v  pogovor,  da  smo skoraj 
zgrešile stezo na Bogatin, a na srečo smo to pravočasno opazile.

Na vrhu je bilo oblačno in je pihalo, a kljub temu nismo bile same. 
Blizu nas je počival tudi zgovoren planinec, s katerim smo šle skupaj 
do Vratc. Z Marjeto sta se tako zapletla v pogovor, da sva se z Meto 
bali,  da  bomo dobili  novega potnika  v avtu.  Drugega nam ne  bi 
preostalo, saj Marjete ne bi pustile tukaj. A klepet se je zaključil, ko 
smo me zavile proti Komni, on pa je šel naprej na druge vrhove.
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Pri sestopu proti Komni smo srečale – nikoli ne uganete, koga – en 
del planincev iz Podnanosa, ki so se vzpenjali  proti  Bogatinskemu 
sedlu in naprej proti Bogatinu.

Pri koči na Komni je bilo precej ljudi in med njimi ostali del planincev 
iz Podnanosa. Presenečenje na eni in drugi strani – me smo potem 
nadaljevale s sestopom, podnanoški planinci pa so še čakali, da se je 
zbrala celotna skupina.

Pod drevesi nas je sonce malo manj grelo, spust po serpentinah pa 
smo si krajšale s pesmijo in tako je bilo slišati Zakrivljeno palico, Tri 
planike in mnogo drugih takšnih in drugačnih pesmi.

Pri avtu smo se preoblekle in se odpeljale proti Ljubljani, da bi tam 
šle na palačinke. A Palačinka je ob vikendih žal zaprta, tako da smo 
se iz razočaranja odpeljale kar domov.

To pa ni pokvarilo dneva in celotnega izleta, ki je zelo dobro uspel. 
Razmigale smo se in se ob tem zelo zabavale,  saj je bila družba 
»najjača«. 

Maja Čermelj

Planinski izlet na Krn

Sredi  oktobra se je peščica avanture željnih farmacevtov zbrala v 
Tivoliju z enim samim namenom: osvojiti mogočen 2244 m v nebo 
dvigajoč  se  Krn.  Nekateri  z  nabito  polnimi  nahrbtniki,  drugi  le  z 
osnovno pohodniško opremo smo svoj pohod začeli pri slapu Savica.

Kot da samo potovanje ni bilo dovolj naporno in zanimivo, nam je 
pot popestrila še predstava pravega gorskega reševanja, ki se je na 
koncu srečno končalo.  Po krajšem postanku na Komni nas je pot 
vodila preko Vratc, kar je bila najvišja točka prvega dneva. Sonce 
nas  je  čedalje  bolj  grelo  in  »švic«  je,  kljub  razmeroma  nizkim 
temperaturam,  tekel  v  potokih.  Prišli  smo  na  območje,  ki  je  na 
vsakem koraku bolj in bolj spominjalo na grozote soške fronte v 1. 
svetovni vojni. Ostanki žičnatih ograj, ruševine vojašnic in opuščene 
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kaverne so le nekatere od stvari,  ki  so pritegnile  našo pozornost. 
Dan se je bližal  h koncu in popoldnevno poležavanje ob Krnskem 
jezeru je bilo prav na mestu.

Naslednji dan smo zgodaj, ko je megla še gosto prekrivala dolino 
Krnskih jezer, zagrizli v pobočje Krna. Pot se je vila navkreber, megla 
se je razkadila in nastal je kristalno jasen dan. Res lepa popotnica za 
še  zadnje  metre,  ki  so  nas  ločevali  od  cilja.  Po  obveznem 
fotografiranju in še bolj obveznem počitku v koči pri vrhu smo se 
razdelili na dve skupini: prva se je vrnila po isti poti, tisti v drugi pa 
smo se podali še na sosednjega dvatisočaka Batognico.

Sledil je le še spust, za mnoge najbolj zahteven del poti. Utrujeni 
smo se v večernih urah vrnili v Ljubljano. Ob tem bi se rad zahvalil 
našima vodnikoma Benjaminu in Pavlu, ki sta nas varno privedla na 
vrh in nazaj.

Miloš Repše
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Orientacijksa oprema

Preden se odpravimo v gore, si najprej izberemo pot, po kateri bomo 
šli. Za varno planinarjenje pa je dobro, da imamo s seboj vsaj še 
kakšen pripomoček,  da se ne izgubimo.  V tej  številki  Ture bomo 
spregovorili  nekaj besed o paketu opreme, ki  omogoča planincem 
varno hojo po gorah. Spoznali bomo zemljevide, kompas, višinomer 
in GPS.

Zemljevid

Od vsega, kar bomo tukaj omenili,  nam je to še najbolj poznano. 
Poti  po slovenskih  hribih  so zarisane v raznih  vrstah zemljevidov. 
Slovensko  visokogorje  je  zelo  dobro  pokrito,  malo  slabše  je  s 
pokritostjo hribovja po Sloveniji.

Kaj je treba vedeti o zemljevidih

Planinski  zemljevidi  imajo  poudarjene  planincem  pomembne 
topografske znake npr. planina, koča, vrh, studenčki, gozdna meja, 
planinska pot … Lahka pot je označena s polno črto, medtem ko sta 
zahtevna in zelo zahtevna označeni z oranžno. V starejših izdajah 
zemljevidov  je  zahtevna  pot  označena  z  rdečo  črtkano  črto,  zelo 
zahtevna  pa  z  rdečo  pikasto.  Merilo  zemljevida  nam  pove,  kako 
podrobno  je  predstavljena  pokrajina  na  zemljevidu.  Planinski 
zemljevidi  so  večinoma  v  merilu  1  :  50  000,  zadnje  čase  pa  se 
pojavljajo tudi 1 : 25 000.

Ker se zemeljsko površje spreminja (podori, erozija …), se občasno 
spremenijo tudi poti. Zato je priporočljivo, da imamo s seboj novejše 
izdaje  zemljevidov.  Poleg  letnice  izdaje  je  pomembna  še  letnica 
reambulacije (popravkov) zemljevida. To nam pove, iz katerega leta 
je posnetek pokrajine, ki je prenesen na papir. Nič nam ne pomaga, 
če imamo najnovejšo izdajo zemljevida iz leta 2007, če pa je bila 
zadnja reambulacija narejena leta 1900.  V tem primeru gledamo na 
zemljevid, kot je bil leta 1900.
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Delček zemljevida Trenta, 
merilo 1 : 25 000,
založba PZS

Lastnosti:
• vidni vsi zavoji poti,
• vrisan vsak vrh,
• pokriva  manjše 

področje,
• pri  2. dnevni turi  hitro 

pridemo izven območja 
zemljevida, 

• zelo dober za zahtevno 
rabo,

• preveč  natančen  za 
povprečnega planinca,

• pokrajina predstavljena 
precej podrobno.

Delček 
zemljevida 
Julijske  Alpe  – 
zahodni del,
merilo 1 : 50 000,
založba PZS

Lastnosti:
• vidni samo največji 

zavoji,
• vrisani samo izstopajoči 

vrhovi,
• relief se poenostavi,
• primeren za 

povprečnega planinca,
• pokrajina je 

predstavljena malo bolj 
na splošno
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Zemljevid nam ne pomaga veliko, če ga ne znamo uporabljati in če 
ne  vemo,  kaj  predstavljajo  določeni  znaki.  Najpogostejše  znake 
najdemo v legendi, ki jo ima skoraj vsak zemljevid (rumena črta – 
glavna  cesta,  modra  črta  –  reka,  črna  pika  –  vrh  vzpetine …). 
Naslednji korak pri branju zemljevida je branje izohips – to so črte, 
ki povezujejo točke z isto nadmorsko višino. Izohipse ali  plastnice 
nam prikazujejo razgibanost terena, npr. grape (plastnice uprizorijo 
nekakšno zajedo), vzpenjanje, vrtače (elipsa oz. krogec z minusom v 
sredini)  ter  stene  ali  težko  prehodna  območja  (plastnice  so  zelo 
skupaj oz. so združene med seboj). Vedno bolj  se na zemljevidih 
pojavlja še mreža z UTM-koordinatami za uporabo GPS-naprav.

Zemljevide lahko kupimo v vseh malo bolje založenih knjigarnah. Če 
boste kupovali večje število zemljevidov, vam priporočam nakup pri 
založbi Planinske zveze Slovenije (PZS). Cena zemljevidov pri založbi 
PZS je 7,60 €, člani planinskih društev pa imajo 10 % popust.

DTK 25 in DTK 50 so državno topografski zemljevidi merila 1 : 25 
000 in 1 : 50 000, ki pokrivajo celotno Slovenijo. Njihova slabost je, 
da  nimajo  posebej  označenih  planinskih  poti.  Pri  orientacijskih 
tekmovanjih je uporaba zemljevida DTK 25 skoraj nujna, pa še ta se 
izkaže za netočnega pri gozdnih poteh.

Nasvet

Če po gorah hodite po označenih poteh, vam priporočam, da imate 
vedno s seboj zemljevid merila 1 : 50 000. Za hojo po brezpotju pa 
vam svetujem uporabo zemljevida merila 1 : 25 000. Če planinskega 
zemljevida za tisto področje ni, uporabite DTK 25.

Ko  gremo  v  gore,  se  doma  prepričamo,  da  smo  s  seboj  vzeli 
zemljevid, na katerem je vrisana naša pot. Če se pot nahaja na robu 
zemljevida, je priporočljivo vzeti  še sosednji  zemljevid.  Zemljevide 
lahko dodatno zavarujemo pred dežjem s plastično vrečko, v katero 
lahko potem damo še osebne dokumente in denarnico. 

Kompas
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Kompas je v prvi vrsti naprava, ki nam kaže smeri neba, največkrat 
smer  sever  –  jug.  Je  nepogrešljiv  del  opreme  vsakega  planinca. 
Vendar si s samim kompasom ne bomo veliko pomagali, saj razen 
smeri neba ne bomo vedeli nič drugega: ne kje smo ne kam moramo 
iti ne kaj je v želeni smeri.

Vrste kompasov

Najbolj  znani  so  enostavni  kompasi,  ki  kažejo  samo  smeri  neba. 
Sestavljeni  so  iz  ohišja,  v  katerem  sta  vetrovnica  (stopinjska 
razdelitev  kroga)  z  glavnimi  smermi  neba  ter  magnetna  igla.  So 
enostavni  in  hitri  za  uporabo.  Njihova  slabost  je,  da  so  zelo 
nenatančni.
Naslednja skupina so kompasi za širšo uporabo (kompas s ploščico, 
busole  …).  Nekateri  so  opremljeni  še  s  kakšnim  drobnim 
pripomočkom npr. z ravnilom, ogledalcem in klinometrom. Meritve 
lahko opravimo do 2° natančno. Taka natančnost je mogoča zaradi 
razdelitve kroga na 180 delov (po 2°) in širine magnetne igle.

Najbolj  specializirani  so profesionalni  kompasi.  Prepoznamo jih po 
prizmi ob robu kompasa, ki služi natančnejšemu branju stopinjske 
skale. Ob pogledu skozi prizmo ne vidimo igle, ampak ozko nitko, 
zato je bolj smiselna tudi podrobnejša delitev stopinjskega kroga. Na 
pogled so lahko zelo podobni kompasom za širšo uporabo, a se ob 
podrobnem pregledu razlikujejo v dodatnih funkcijah in natančnosti. 
Vsi  že  ponujajo  merjenje  naklona  v  procentih  in  stopinjah  ter 
nastavitev deklinacije. Natančnost je v obsegu 0,5° do 1/6°.

Najbolj znani proizvajalci kompasov so: Suunto, Recta in Silva.

Vrsta enostaven kompas za profesionalen 
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kompasa kompas širšo uporabo kompas

Natančnost okoli 20° 2° med 0,5° in 1/6°

Dodatki izjemoma preprosto 
ravnilce

ravnila, merila, 
zrcalce, 
preprost 
klinomer

prizma, klinomer, 
zrcalce, merila, 
ravnilca, 
nastavitev 
deklinacije

Cena do 15 € do 50 € do 150 €

Nasvet in uporaba

Kompas uporabimo v različnih situacijah, npr. ko želimo prijatelju ali 
sebi  razložiti  razgled,  ko  se  odločamo  na  križišču,  katera  pot  je 
prava, ko  želimo določiti,  kje se trenutno nahajamo,  za merjenje 
strmine vzpona, za določanje razdalj …

Kompas se zelo enostavno uporablja – ko ga odpremo, nam že kaže 
smer severa. Če želimo določiti azimut (smerni kot med severom in 
izbrano točko), se nam mora magnetna igla uloviti med dve oznaki 
na  vetrnici.  Nato  na  oznaki  severa  preberemo  stopinje.  Pozorni 
moramo biti  samo na to,  da  v bližini  (do  2 m)  ni  kakšnih  večjih 
kovinskih predmetov in da kompas držimo čim bolj vodoravno.

Izbira  kompasa  je  odvisna  od  namena  in  uporabe.  Za  hojo  po 
označenih poteh vam bo zadostoval že preprost splošen kompas. S 
preprosto  določitvijo  smeri  neba  se  boste  izognili  mučnim 
odločitvam, ali  na  križišču levo ali  desno.  V primeru,  da  občasno 
zavijete z označene poti na brezpotje, vam bo prav prišel malo boljši 
kompas.  Profesionalnih  kompasov  pa  za  potrebe  planinstva  ne 
potrebujemo.  Ta  vrsta  se  uporablja  pri  kakšnih  orientacijskih 
tekmovanjih ali geodetskih meritvah.

Ostali pripomočki

Višinomer



Oprema

Višinomer je naprava, ki nam prikazuje absolutno 
ali  pa  relativno  nadmorsko  višino.  Absolutna 
višina  je  višinska  razlika  med  morjem in  našo 
točko, relativna pa je višina med dvema točkama. 
Višinomer  deluje  na  principu  spremembe 
zračnega pritiska. Med hojo navzgor zračni pritisk 
pada,  ob sestopu pa narašča.  Zračni  pritisk  se 
spreminja  tudi  glede  na  vreme.  V  primeru 
bližajočega slabega vremena zračni pritisk pade, 
ob  lepem  pa  naraste.  Te  rahle  spremembe 

instrument zazna.

Višinomer ima ponavadi dve skali. Na prvi (notranji) je zračni pritisk, 
te ne moremo nastavljati. Na drugi (zunanji) je nadmorska višina. Ta 
skala je vrtljiva. Pri višinomeru je zelo pomembna natančnost. Boj 
kot je natančen, boljši je. Natančnost je spet odvisna od razdelitve 
skale. V splošnem so natančne na 10 m, kar je za pohodnika čisto 
dovolj. Okvirna cena je 50 €.

Višinomer je treba pred vsakim izletom, včasih tudi vmes, nastaviti. 
To pomeni, da na znani nadmorski višini nastavimo skalo višine na 
ustrezno vrednost. Če se vreme med izletom spreminja, ga umerimo 
po spremembi vremena.

Če  vemo,  kako  se  obnaša  pritisk  ob  prehodih  front,  lahko 
napovedujemo vreme. Če višina na hitro zraste za 100 m, pomeni, 
da se bliža nevihta.

Ure

Tu mislimo na ročne ure, ki imajo višinomer, kompas, barometer … 
Uporabne so zato, ker združujejo več naprav v eni. Ponavadi so pri 
merjenju višine bolj natančne od samih višinomerov, merijo namreč 
na 5 m natančno. Nekatere ure sicer obljubljajo natančnost 2 m, 
vendar se te obljube niso izkazale za verodostojne. Pri tem moramo 
biti previdni, kajti če je ura natančnejša pri višini, je površnejša pri 
smereh neba.
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Na trgu je več proizvajalcev, ki imajo tudi različne modele. Zato vam 
svetujem, da se v primeru nakupa malo posvetujete, kaj hočete in 
kaj menijo uporabniki o določeni uri. Na medmrežju se dobi veliko 
mnenj,  zato  se  splača  malo  pobrskati.  Dobro  je  biti  pozoren  na 
natančnost  pri  merjenju  višine,  kompasa,  na  vodotesnost, 
robustnost…

GPS

GPS  –  Global  Positioning  System  (sistem  globalnega  določanja 
položaja). Na kratko GPS-sistem, to je naprava za določanje položaja 
na  zemlji.  Sestavljen  je  iz  treh  delov:  iz  nadzornega  sistema, 
satelitov in sprejemnikov. Nadzorni del nadzoruje gibanje satelitov. 
Sateliti  sprejemajo  in  oddajajo  podatke.  Sprejemniki  sprejemajo 
signale  večjega  števila  satelitov  in  z  njihovo  pomočjo   prikažejo 
koordinate sprejemnika.

Večje kot je število satelitov, ki jih sprejema, večja je natančnost. Za 
točno  določitev  pozicije  potrebuje  sprejemnik  signale  vsaj  štirih 
satelitov. Natančnost se giba okrog 5 m in velja ponavadi na kakšnih 
jasah, kjer je nad nami čisto nebo. Ko gremo v gozd, se natančnost 
zmanjša.  V  zelo  gostem  gozdu  lahko  ostanemo  brez  signalov  s 
satelita  in  ne  moremo  določiti  svojega  položaja.  V  povezavi  z 
digitalnim  zemljevidom  postane  GPS-sprejemnik  zelo  priročna 
zadeva, saj nas lahko vodi po planinski poti do želenega cilja. Lahko 
pa samo beleži prehojeno pot, ki si jo nato prenesemo na računalnik 
ali iztiskamo na papir.

Pri GPS-sprejemnikih so pomembni: trajanje baterije, vrsta baterije, 
zaslon,  velikost spomina za shranjevanje podatkov in zemljevidov, 
kakšne zemljevide dobimo poleg naprave, povezava z računalnikom, 
vodotesnost, dodatne funkcije … Pri izbiri pa bo največjo vlogo igrala 
cena. Ta se giblje od 150 € naprej.

Povzetek

Sam  se  še  vedno  zavzemam  za   tradicionalna  pripomočka, 
namenjena orientiranju v gorah: kompas in karto. Ob pravilni rabi 
delujeta  tudi  v  dežju  in  v  največjem  gozdu.  In  kar  je 
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najpomembnejše  –  ne potrebujeta  baterij.  Je  pa res,  da  pravilna 
raba ne pride sama, ampak se jo je treba naučiti v teoriji in v praksi.

Pavel Makovec



Ta kratke

... o članstvu v letu 2007. V lanskem letu je Planinsko društvo
Vipava imelo skupaj 184 članov (predlani 206), od tega 13 članov s 
članarino A (leta 2006 prav tako 13 članov), 89 tako imenovanih B-
članov  (predlani  110),  31  članov  s  članarino  S+Š  (leta  2005  29 
članov) in 51 članov s članarino P+O (leto pred tem 54). 

… o novi številki Vipavskih žvižgovcev. Društvo je tudi po lanskem 
mladinskem planinskem taboru, ki se je odvijal pod Peco, v omejeni 
nakladi  izdalo  taborni  bilten  z  naslovom  Vipavski  žvižgovci,  v 
katerem je podrobno opisano dogajanje na taboru.

. . .  decembra smo organizirali tekmo v plezanju na naši steni in 
nanjo povabili tudi plezalce iz Šempetra in Gorice. 

Vulkanizerstvo

   GOLOB



DROGERIJA TERČELJ

MAGDA TERČELJ s.p.

Tovarniška cesta 2c, Ajdovščina
05 36 61 160

se vsem zahvaljuje za obisk
in se priporoča tudi vnaprej!
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Izleti v letu 2008

Datum Aktivnost
1. januar 14. novoletno srečanje na Plazu 
12. januar po Otmarjevi poti od Podrage do Štjaka
konec januarja 
ali začetek 
februarja

Mrzla gora

24. februar Učka in Vranjska Draga (Hrvaška)
20. april Menina planina
25. maj Krasij vrh in Mengore
7. in 8. junij Peš romanje iz Vipave na Sv. Goro
5. julij Veliki Hafner (Avstrija)
19.–26. julij 27. planinski tabor
sredina avgusta Bohinjske planine
28. september Veliki vrh na Košuti
19. oktober Kriška gora in Tolsti vrh

Članarina
Tudi tokrat se na vas obračamo s prošnjo, da čimprej poravnate članarino. Tako 
boste  lahko  skozi  vse leto 2008 izkoriščali  bogato  paleto zavarovalnih in  drugih 
ugodnosti,  ki  vam  jih  prinaša  članstvo  v  Planinski  zvezi  Slovenije  oziroma 
Planinskem  društvu  Vipava,  planinski  organizaciji  pa  boste  omogočili  nemoteno 
delovanje, zlasti na področju izobraževanja in usposabljanja. Članarino za leto 2008 
lahko poravnate že na občnem zboru, sicer pa skozi vse leto v trgovini Cajna, na 
Beblerjevi  6  v  Vipavi  (tel.:  05  36  65  535).  Ostale  informacije  v  zvezi  z  izleti, 
članarino in drugimi dejavnostmi vam lahko posreduje Pavel Makovec (telefon: 05 
36 65 110 ali 031 440 467.)

Družinski popust
Na izletih vipavskih planincev imajo vse družine poseben popust: če se izleta udeleži 
več članov iste družine, bosta za izlet plačala samo dva člana, za ostale družinske 
člane pa bo izlet brezplačen. Večina izletov bo izvedena v dveh različicah: za manj in 
bolj utrjene planince.

PD Vipava vam želi varno in veselo leto v gorah!
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