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Uvodna beseda

Je Tura potrebna?
Ste že mislili, da Ture letos ne bo? Tudi sama sem že
pomislila na to. Pomanjkanje časa in prispevkov je preneslo
njen izid v pozno jesen.
Resno sem se spraševala, ali je smiselno izdati glasilo, ki bo
imelo v svoji srčiki toliko »zastarele« vsebine, vsebine iz
prejšnjega leta. Ali ni brezpredmetno, da o tem, kar se je
zgodilo pred skoraj dvema letoma, beremo v tiskani obliki?
Na spletni strani lahko preberemo o vseh aktualnih
dogodkih v društvu. Je torej tiskana Tura sploh še potrebna?
Seveda je! Vsi vemo, kako minljiva je tehnologija. Čeprav
danes veselo delamo na računalniku, se lahko že jutri zgodi,
da se ne bo prižgal. Ravno prejšnji teden me je prijateljica
spraševala po fotografijah s potovanja. »Ne, nočem jih
pogledati na računalniku. Ko jih boš razvila, jih boš
pokazala.« Navadno fotografije razvijemo, ker smo tako bolj
prepričani, da jih bomo lahko čez nekaj let še vedno
ogledovali. Tudi Turo bomo čez nekaj let lahko še vedno
prijeli v roke, jo vzeli iz svojega arhiva in brali o
dogodivščinah. Poleg tega mnogi med nami raje primemo v
roke tiskano Turo, kot pa da bi odšli na medmrežje. Zato je
po mojem tiskana oblika še vedno dobrodošla, čeprav je
nekoliko manj aktualna.
Kaj nam torej ponuja nova številka Ture? Lahko boste
prebrali o dogodkih iz leta 2008 in malo tudi o dogodkih v
zadnjem letu. Na zadnji strani pa vas že čaka razpored
izletov v letu 2010.
vaša urednica

-3-

Razmišljanje

OTMARJEVA POT 2009
Pomembno se mi zdi, da o stvareh, ki jih počnemo, tudi
razmišljamo. Odločil sem se, da svoje razmišljanje o
projektu Otmarjeva pot tudi zapišem.
Letos je Otmarjeva pot potekala že petič. Pohod je potekal
10. januarja, v mrzlem in ledenem vzdušju, dan pa je bil
jasen in sončen.
Bistvo Otmarjeve poti je, da ni le planinski pohod, ampak
tudi romanje: je rekreativni, duhovni, kulturni in družabni
dogodek,
ki
zahteva
sodelovanje
med
različnimi
institucijami. Nosilec projekta je Planinsko društvo Vipava, ki
sodeluje z župnijami Podraga, Vrabče in Štjak. Izkušnje
kažejo, da se v Otmarjevo pot vključujejo tudi krajevne
skupnosti. Ne smemo pozabiti na prispevek medijev. Mnogi
pohodniki in romarji z drugih koncev Slovenije to takoj
opazijo. Tako smo zgled in spodbuda vsej Sloveniji. Nekateri
udeleženci pravijo: planinskih pohodov je na stotine, kaj
takega, kot je Otmarjeva pot, pa še nismo doživeli.
Otmarjeva pot je nekaj edinstvenega.
Rekreativni dogodek
Danes preveč mirujemo, gledamo TV in sedimo pred
računalnikom. To ogroža naše zdravje. Zdravniki priporočajo
gibanje in svež zrak, prav tega pa Otmarjeva pot nudi v
izobilju. Hoja že sama po sebi človeka umiri in zdravi.
Duhovni dogodek
Otmar Črnilogar je bil vsestranski človek. Bil je katoliški
duhovnik, v Podragi je bil župnik kar 32 let. Poleg tega je bil
profesor, prevajalec, planinec in predsednik Planinskega
društva Vipava.
Otmarjeve poti se udeležujemo tudi duhovniki, ki po svojih
močeh poskrbimo za njen duhovni del. Mislim, da to ni proč
vržen čas, da je duhovno spremljanje romarjev in
pohodnikov del našega poslanstva. S tem nadaljujemo
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Razmišljanje
Otmarjevo tradicijo, ki je v hribe vodil otroke in mlade.
Preprosto, bil je z njimi. Prav ti otroci, »ki so danes odrasli
možje in žene«, so obudili ideje, ki jih je imel g. Otmar in
začrtali Otmarjevo pot.
Deset duhovnih nagovorov, ki imajo rdečo nit, in to v enem
dnevu, končno ni malo. V preteklih letih smo spoznavali
zavetnike desetih cerkva in njihovo sporočilo za naš čas,
načela za družinsko življenje in vzgojo otrok, temelje
duhovnega življenja. Letos nam je v desetih cerkvah o sv.
Pavlu spregovoril g. Bogomir Trošt. Njegovi nagovori so
temeljili na Pavlovih pismih in se dotikali aktualnih vprašanj
našega časa.
Tudi če kdo ni veren, mu poznavanje Svetega pisma,
življenjepisov in legend svetnikov, poznavanje krščanske
zgodovine in krščanske morale ne more škoditi.
Predstavitev določenih duhovnih tem ne pomeni vsiljevanja
vere. Končno, nihče ni prisiljen, da vstopi v cerkve, v
približno petnajstminutnem obisku cerkva lahko meditira
sam zase pred cerkvami. Dejstvo pa je, da človek, četudi je
ateist, ne more živeti brez duhovnosti, tako kot ne more
živeti brez vode in zraka. Na pohodu po Otmarjevi poti
temeljimo, glede na to, da je bil Otmar katoliški duhovnik in
je večina udeležencev katoličanov, na krščanski duhovnosti.
Krščanstvo samo pa zahteva spoštovanje do romarjev, ki
pripadajo drugim religijam ali se imajo za ateiste.
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Razmišljanje

Kulturni dogodek
Že obisk desetih cerkva je kulturni dogodek. Ta dan imajo te
cerkve »odprta vrata«. V njih se srečujemo z zgodovino in
umetnostjo. Romar se sreča s 500 let starimi freskami in
mozaikom ter freskami, ki so nastale pred nekaj leti. Po
drugi strani je Otmarjeva pot tudi spodbuda, da so te
cerkve, pa tudi poti in vasi, skozi katere poteka, urejene.
Družabni dogodek
Pohoda se je letos udeležilo 118 pohodnikov – romarjev,
nekateri so prišli tudi iz Novega mesta, Šmarjeških Toplic,
Ljubljane, Žiri, Poljan, Rovt, Radelj, Idrije, Nove Gorice,
Gorice v Italiji, Vidma (Udin), Sežane, Begunj, Kamnika,
Zagorja … V preteklih letih je bilo romarjev tudi že več.
Udeleženci sporočajo, da je Otmarjeva pot vseslovenska in
mednarodna.
Romanja se udeležujejo predstavniki raznih organizacij in
društev: Društvo prijateljev poti sv. Jakoba v Sloveniji, ki je
med drugim v Podragi omogočilo postavitev mozaične
podobe sv. Jakoba, društvo Most iz Gorice (I), Šmarnični
romarji iz Žiri, Bratovščina odraslih katoliških skavtinj in
skavtov, Iter Aquileiense (Cammino Celeste), organizacija, ki
med drugim organizira peš romanja iz Ogleja, Brezij in
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Razmišljanje
Gospe Svete na sv. Višarje. Veliko udeležencev Otmarjeve
poti je že bilo na Caminu, na romanju v Kompostelo, mnogi
si tega želijo.
Društvo prijateljev poti sv. Jakoba obuja srednjeveško
slovensko Jakobovo pot od Zagreba do Trsta, ki naj bi
potekala preko Nanosa, skozi Podrago v Štjak in nato preko
Repentabora v Trst. Skupinsko romanje je prvič potekalo
lani, potekalo pa naj bi tudi letos v juniju. Razna društva in
tudi posamezniki si na Otmarjevi poti izmenjajo načrte,
naslove, telefonske številke. Rojevajo se nove ideje in
načrti. Otmarjeva pot mnogim veliko pomeni, zato se vedno
znova vračajo.
Na Otmarjevi poti so romarji deležni gostoljubja domačinov.
Letos so nas organizirano postregli domačini v Podragi in na
Vrabčah, v preteklih letih tudi v Grižah in v vasi Bogo.
Posebno v Podragi, kjer je začetek in zaključek krožne poti,
domačini na čelu s predsednikom KS g. Ivom Krušcem
romarje sprejmejo odprtih rok in jih predvsem po zaslugi
deklet in žen imenitno pogostijo. Udeleženci pohoda dobijo
tudi potrdilo o prehojeni poti.
Več sodelovanja in načrtovanja
Lahko trdimo, da se je Otmarjeva pot v preteklih petih letih
uveljavila. Če želimo s tem dogodkom nadaljevati, bo v
prihodnje potrebno:
Še več sodelovanja in načrtovanja pri izpeljavi te prireditve
med PD Vipava, Občino Vipava, KS in župnijami.
Še več prostovoljnega dela. Doslej je prireditev temeljila na
prostovoljnem delu in prav je, da je tako tudi naprej. Tu bi
izpostavil delo, ki so ga opravili člani PD Vipava: čiščenje
stez, ki sta jih že zdavnaj prerasla robida in grmovje,
organizacija vsakoletnega pohoda, izdaja brošure Otmarjeva
pot …, gostoljubje in pogostitev domačinov, prispevek
duhovnikov.
Kljub temu, da vse to temelji na prostovoljnem delu, pa bi
bilo treba poskrbeti tudi za finančna sredstva za označitev
poti, za ponatis vodnika, za pogostitev. Menim, da so ti
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stroški majhni v primerjavi s koristmi, ki jih Otmarjeva pot
prinaša. Pri tem pa je treba poudariti, da cilj Otmarjeve poti
ni komercializacija tega dogodka.
Otmarjeva pot je resen planinski pohod in duhovno romanje.
Cilj je, da se na to pot lahko podajo posamezniki in skupine
kateri koli dan v letu. To pa zahteva ureditev in označitev
poti, kar pa ni možno brez določenih finančnih sredstev.
Potrebna bi bila tabla, na kateri bi bila predstavljena
Otmarjeva pot, zemljevid …
Vprašanje varnosti in zavarovanja udeležencev. Že doslej
smo imeli spremljevalno vozilo. Je to dovolj? Kaj bi se
zgodilo, če bi se kdo izmed udeležencev na pohodu
poškodoval?
Predlagam, da PD razmišlja o teh in še drugih odprtih
vprašanjih.
Ob tej priložnosti se PD Vipava zahvaljujem in mu čestitam
za organizacijo Otmarjeve poti v preteklih petih letih.
Bogdan Vidmar,
župnik v Podragi
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Mladinski odsek

Delo Mladinskega odseka v letu 2008
V preteklem letu je MO imel 2 srečanji. Na obeh srečanjih je
bila udeležba zelo dobra. Načelnik se je udeležil srečanja
MDO Primorsko-Notranjske regije v Sežani, predstavniki pa
so se udeležili zbora MO na Igu.
Aktivnosti
Pomagali smo pri izvedbi nekaterih izletov PD. V zimskem
času je bilo izvedeno enodnevno smučanje. V marcu smo
imeli čistilno akcijo na Starem gradu. Zadnji teden v juliju
smo izvedli 27. planinski tabor, ki se je odvijal v Krnici pod
Vršičem. V poletnem času smo si večere večkrat popestrili z
igranjem odbojke. V septembru pa smo poskušali izvesti
dvodnevni izlet na Nanos, ki pa je zaradi slabega vremena
odpadel.
Tekmovanja
V marcu je potekalo tekmovanje POT za PrimorskoNotranjsko ligo. Udeležili sta se ga tudi 2 ekipi iz Vipave. V
kategoriji B so Veronika Krečič, Jerica Krečič in Špela Fabčič
dosegle 1. mesto. V kategoriji C pa so Benjamin Kodele,
Maja Čermelj, Vid Čermelj, Boštjan Prelc in Andrej Nabergoj
dosegli 2. mesto.
V juniju pa je potekalo tekmovanje SPOT 2008. Tega
tekmovanja se je udeležila ena naša ekipa, v kateri so bili
Benjamin Kodele, Pavel Makovec in Marjeta Babič.
Tekmovali so v kategoriji C in dosegli 3. mesto.
V letu 2009 smo se poskušali bolj posvetiti planinskemu
izobraževanju in tekmovanju Mladina in gore, ki smo ga v
letu 2008 izpustili. Akcije pa pri tem bržkone ne bodo
izostale.
Načelnik MO PD Vipava
Jernej Naglost
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Mladinski odsek

Planinski tabor v Krnici
Leta 2008 je Planinski tabor našega društva potekal v Krnici.
Vodil ga je Pavel Makovec. Poglejmo si kaj se je dogajalo.

Tabor po dnevih
Petek, 18. 7.
Za organizatorje in pomočnike se tabor začne že veliko
preden pride dan odhoda. Zares pa se začne dan pred
odhodom, ko prepeljemo vso potrebno opremo iz Vipave na
taborno mesto in postavimo najnujnejše dele tabora
(kuhinja, jedilnica in par šotorov).
Sobota, 19. 7.

Ko so udeleženci ob 10h »štartali« iz Vipave, je bila ekipa v
Krnici že davno na nogah. Postavila je vse, kar nam je
potem cel teden služilo na taboru: šotore, vodovod, pomila
je posodo, skopala jarke … Ob 14h je prišel avtobus in začel
se je »džumbus«. Letos so si udeleženci prvič sami postavili
šotor, seveda pod budnim očesom starešine. Po večerji je
sledil že tradicionalni nočni pohod po okolici. Ponavadi

-10-

Mladinski odsek
izberemo tako pot, ki jo nato druge dneve prehodimo
podnevi.
Nedelja, 20. 7.
Prvi pohod. Najprej do Kranjske Gore k sveti maši, nato pa k
izviru Save Dolinke. Močnejša skupina se je odpravila še do
Planice. Temni oblaki, ki so se zbirali okrog Prisojnika, so nas
prestrašili, zato sta obe ekipi hiteli nazaj v tabor. A na srečo
ni bilo do večera nič. Zvečer pa se je zlilo kot že dolgo ne in
kot ponavadi na to nismo bili pripravljeni. Zato smo
plavali. :) No, ni bilo ravno tako hudo – en šotor smo
preselili. Sta pa vodstvu tabora prepuščala čisto nova
šotora, ki na žalost nista imela platna.
Ponedeljek, 21. 7.
Dež nam je pokvaril prvotni plan o dvodnevnem izletu, zato
smo se zjutraj zbrali v jedilnici in spoznavali planinske
vsebine. Vozli kot ponavadi povzročajo razne tegobe in
zanimive zaplete. Popoldne so bile na vrsti še rožice, sicer
samo na slikah. A smo zato na nadaljnjih pohodih tem bolj
vneto iskali tiste že znane. Postavili smo še igrišče za
odbojko in že smo trenirali za kasnejše tekmovanje.
Torek, 22. 7.
Prvi pravi pohod. V dveh skupinah, prva samo do Vršiča,
druga pa še na Mojstrovko. Vodnica nas je na Vršič peljala
po prelepi poti, a z malo neobičajne strani. Tako da smo
spotoma obiskali vse koče. Do Vršiča je bilo prelepo sonce,
zato pa je na vrhu pihalo in bilo zelo mrzlo. Ker na to nismo
bili pripravljeni, je Mojstrovka odpadla in počasi smo skupno
krenili v dolino.
Po kosilu nas je Martin razdelil v skupine (mešano staro –
mlado) in odigrali smo polfinalne tekme v odbojki.
Sreda, 23. 7.
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Glavni izlet za močnejšo skupino, Špik. Ostali so šli do Kriške
stene. Na Špik je šlo zelo hitro in pod vrhom smo bili kot bi
mignil. Pred jeklenicami nas je dobila res kratka sodra. Sicer
se nismo niti zmočili, bila pa nam je v koristen poduk, da
lahko zamete tudi sredi poletja. V tabor smo prišli skupaj s
skupino, ki je šla do Kriške stene. Po počitku se je odvijal
finalni boj v odbojki. Pred večerjo pa še najbolj zanimiva
planinska šola na tokratnem taboru.
Predstavniki
kranjskogorske gorske reševalne službe so nam prišli
pokazat opremo in osnovni manever reševanja iz stene.

Četrtek, 24. 7.
Dopoldan smo prebili ob lovljenju skritega zaklada. Nekaj
novega in zelo dobrega. Predvsem orientacija za najmlajše,
kjer so pokazali, kaj vse so se naučili na taboru. Popoldan pa
smo bili umetniki. Risali smo na majice, kar smo hoteli, da je
bilo le v povezavi s taborom. Nekatere majice so bile prave
umetnine, tudi Picasso se jih ne bi branil. Proti večeru so se
najmlajši preizkusili še v plezanju. Ker v bližini ni bilo nič
primernega, smo morali plezališče urediti v suhi grapi slapu.
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Petek, 25. 7.
Nekateri smo se še enkrat odpravili v Kranjsko Goro na
sankališče, drugi pa na Vršič plezat. Ker je bilo sankanje
tako zabavno, nekateri niso in niso hoteli nazaj. In posledica
tega je bila, da smo konkretno zamujali na kosilo. Še sreča,
da so v taboru avtomobili, da peljejo koga hitreje nazaj. Po
kosilu še standardna tombola in že je bil pred vrati zaključek
tabora s krstom novih planincev in planink. Nato pa zabava
dolgo v noč.
Sobota, 26. 7.
Še pospravimo in gremo domov. Samo – »za pospravt nej
tolk malu«. In ko grem otrokom in mladincem že pošteno na
živce z ukazovanjem, se poslovim. Saj se mi mudi domov.
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Vtisi s tabora
Letos sem bila na planinskem taboru prvič. Prehodili smo
kar nekaj zanimivih planinskih poti. V šotoru sem bila z
Greto in Lariso. Andrej Naglost nam je vsak večer namesto
pravljic pripovedoval vice. Ker smo se tako smejali, so se
nam vsakič pridružili še ostali. Bilo je zelo zabavno, tudi
zadnji večer, ko so nas krstili. Na planinski tabor bom
sigurno šla še drugo leto.
Lara Furlan
V soboto smo se okoli 10h odpravili z avtobusom v Krnico
pri Kranjski Gori. Ko smo prispeli, smo se razdelili po šotorih
in raznosili vanje prtljago. Jaz sem s svojima dvema
prijateljicama imela smolo, ker nam je naslednji večer, ko je
deževalo, zalilo šotor. Prtljago so nam fantje hitro pomagali
odnesti v jedilnico. Ko se je dež umiril, nas je v svoj šotor
vljudno sprejela organizatorka Maja. Pri njej smo bile do
srede, potem so nam dobili drug šotor in smo se vse tri
preselile. Do konca smo ostale v tem šotoru.
Neja Božič
Vstajali smo okrog 7h, nato smo imeli telovadbo. Po
telovadbi smo pozajtrkovali. Nato smo se odpravili na pohod
ali pa na planinske učne ure. Ko smo prišli nazaj, smo imeli
kosilo. To je bilo okrog 15.00. Ko smo pojedli, smo še pomili
posodo in malo počivali. Potem je prišel čas za odbojko, hojo
po vrvi, risanje na majice … Preden se je znočilo, smo še
povečerjali. In kmalu je bil čas za spanje.
Ana Curk
Letos smo na taboru počeli veliko zabavnih stvari. Hodili
smo po vrvi. Ni mi uspelo priti do konca. Preizkusili smo se v
plezanju na skali. Tukaj sem prišla do vrha. V petek smo se
šli sankat v Kranjsko Goro. S plastičnim vozičkom smo se
spustili po tirih navzdol. Šlo je zelo hitro in bilo je zelo
zabavno. Super sem se imela, samo prehitro je bilo konec.
-14-
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Tonja Černic
Pohod na Špik
Zjutraj ob 6h smo se najpogumnejši v planinskem taboru v
Krnici zbrali pred kuhinjo ter si za zajtrk vzeli „evropck“ s
kruhom in nekaj čaja brez kruha. Že čez nekaj minut smo šli
iskat nahrbtnike, ki smo si jih prejšnji večer napravili za
pohod. V kuhinji smo vzeli samo še malico in se zagnali proti
oceanu, kjer smo si natočili pijačo v plastenke. Kmalu zatem
je sledil odhod iz tabora.
Najprej smo seveda šli čez potok, potem pa okrog pašnika,
kjer so bile krave, ki so vsak dan obiskale naš tabor. Čez
približno pol ure smo prispeli do koče v Krnici. Malo smo se
odpočili, poglede usmerili proti vrhu Špika … No, nekateri so
uprli pogled tudi proti kozlom, ki so se hladili v vodi.
Pot smo nadaljevali skozi gozd in rečno strugo, ki je vodila
do melišča. Med hojo po melišču se nam je razprostrl
prekrasen pogled na Škrlatico – »Škrlatno ptico«, ki je bila v
rdečih barvah obsijana s soncem. Bili smo tudi v družbi
ovac, ki so se veselo sprehajale in ogledovale skupino skritih
prijateljev. Čez čas smo prispeli na gorsko sedlo. Tam je
pihala burja, začel pa je naletavati tudi sneg. Sledil je kratek
postanek, da smo si oblekli bunde in vetrovke.
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Potem smo se po »zajli« povzpeli po steni navzgor in prišli
na manjše sedlo. Hodili smo po strmi poti, ki se je vzpenjala
proti Špiku. Ko smo bili tik pod vrhom, je začelo močno
zebsti, bili pa smo tudi žejni. Hitro smo segli v nahrbtnike in
si pogasili žejo z oazo.
Na vrhu Špika smo ugotavljali, kateri vrhovi nas obkrožajo.
Prepoznali smo Škrlatico, Mangart, Jalovec, Ponce,
Frdamanove police … V transverzalo smo dali žig in se
fotografirali. Kmalu smo se odpravili proti dolini. Navzdol
smo šli po isti poti kot navzgor. Sonce je že spet močno
pripekalo in na vrsto je končno prišla težko pričakovana
pijača bolero, s katero smo se osvežili. Ko smo prišli do koče
v Krnici, smo se ustavili. Obisk je bil nujen. Ožigosali smo
planinski dnevnik in kartice ter naročili tajkunsko pijačo.
Nenadoma je začelo rositi, zato smo skoraj tekli do tabora,
da nas ne bi dež premočil.
V taboru smo že ob prihodu zaslišali poziv h kosilu. Po kosilu
smo šli malo poležat v šotore. Po nekajurnem počitku pa
smo izvedli premik v Mihov dom.
Matej Naglost
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Zbor Mladinskih odsekov
Lanskega novembra je bil na Igu Zbor mladinskih odsekov
(MO). Pa si poglejmo vsebino srečanja.
Potekale so tri okrogle mize: orientacija, prenova programa
za najmlajše – Mladi planinec in Ciciban planinec – ter
razpis. Vse tri so bile kar konstruktivne, skupaj s predlogi,
kritikami in pohvalami. Na prvi okrogli mizi so se pogovarjali
o orientaciji. Predlagali so ukinitev minus točk v kategorijah
A in B, torej pri najmlajših tekmovalcih. Na drugi okrobli mizi
so se udeleženci pogovarjali p prenovi programov za
najmlajše. Pri tretji okrogli mizi so udeleženci podajali
pripombe in pomisleke glede novega razpisa za
sofinanciranje programov ter se seznanili z novostmi.
V nadaljevanju so bila podeljena priznanja prvim mladinskim
voditeljem. Gre za program, s katerim Mladinska komisija
spodbuja vključevanje srednješolcev v planinska društva.
Začel se je dve leti nazaj, sedaj pa se že kažejo prvi sadovi.
Moram priznati, da je tako ideja kot izvedba zelo dobra in
lahko MK tu kar pohvalimo.
Dolžnosti sta bila razrešena tako predsednica MK kot
upravni odbor, saj se je njihov mandat iztekel. Pohvale in
govori sedaj že bivšemu vodstvu so se kar vrstili.
Sodelovanje je bilo boljše, dejanski rezultati pa se seveda
kažejo tudi pri spletni strani, ki je bila v celoti prenovljena.
Hkrati s tem pa je nastala tudi celostna podoba.
Z
izobraževanjem Mladinski voditelj smo dobili novo možnost,
da srednješolce zadržimo pri delu v društvu, predvsem
seveda v MO ipd.
Tako se je poslovila predsednica Vanja Kovač, poslovil se je
Bojan Rotovnik in drugi ... Mladinska komisija je dobila
novega predsednika, Uroša Kuzmana, in seveda tudi nov
upravni odbor. Izgleda, da bo MK nadaljevala dobro
zastavljeno delo.
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Meta Makovec
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Orientacija
Končno smo jo dočakali – prvo področno orientacijsko tekmo
v sezoni 2008/09. Čast organizacije je pripadla PD
Ajdovščina in pripravniku za vaditelja orientacije Urbanu
Gregorcu.
Vipava se je tekmovanja udeležila z eno samo ekipo v
kategoriji D. Za vsak slučaj smo prijavili še kategorijo C, če
bi se v zadnjem trenutku prijavil še kdo. Tako so bili v ekipi
Benjamin Kodele, Meta Makovec, Marjeta Babič, Elizabeth
(nemška prijateljica) in jaz. Na tekmo je prišlo vsega skupaj
6 ekip, 3 v B, 2 v C in 1 v D-kategoriji. Prvič so nas prišli
obiskat tudi skavti in znabiti, da nas bodo obiskali še kdaj.
Tekma je potekala v okolici Ajdovščine. Zborno mesto je bilo
na Palah, na začetku učne poti, nato pa smo nadaljevali
proti izviru Hublja, pa še malo navzgor, po pobočju prek
Slokarjev v Lokavec in nazaj na Škol ter na začetek. Za pot
smo porabili 4 ure in pol. Kontrolne točke niso bile posebno
zahtevne, le KT 4 je bila dokaj stran od poti in precej v hrib.
Na predzadnji KT, ki je bila živa, smo odgovarjali na kar
nekaj vprašanj, nekaj zelo izvirnih in prijetnih (prekladali
smo kamenčke, pa motivacijo smo razložili.
Super je bilo tudi to, da bomo počasi v ligi začeli vpeljevati
naloge za vrisovanje. Na tem potu so bile naloge tega tipa
prav prijetno lahke in osnovne, ampak če Pavel ne loči
zahoda od vzhoda, potem tudi skupna zmaga pade v
vodo. :)
Kakorkoli že, v kategoriji D smo dosegli 1. mesto, saj smo
bili edini, v absolutni kategoriji pa smo zaostali za
Ajdovščino, a prehiteli Novo Gorico.
Pavel Makovec
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Prvič na orientaciji
Ko sta mi Benjo in Pavel povedala, da lahko grem zraven na
orientacijo v nedeljo, je bila sobota zvečer, bili smo na žuru
in jaz nisem imela nikakršne ideje, kaj je to orientacija. Ker
sta mi oba zagotavljala, da ne potrebujem posebne kondicije
ali opreme, sem vesela pritrdila, saj se je slišalo kot dobra
priložnost za preživeti čas zunaj ter videti več okolice
Ajdovščine.

Vendar me je bilo malo strah, da bi bila problem za svojo
skupino, če ne bi ničesar razumela. Ampak ta strah sem
hitro izgubila, ko sem v nedeljo prišla, začutila veselo
atmosfero in bila zelo prijazno sprejeta, tudi od tistih
udeležencev skupine, ki jih prej nisem poznala.
Orientacija me je zelo pozitivno presenetila, nisem
pričakovala tako velike avanture in kondicijske zahtevnosti.
Poleg tega zdaj vem, kako najdem mesto na zemljevidu s
kompasom – in naučiti se nekaj novega je vedno dobro! Tudi
zaradi sončnega vremena in lepe pokrajine je bil to zame
odličen dan! Najlepša hvala vsem, še posebno moji skupini!
Elizabeth Pudiman
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Plezališče pod Starim gradom
Prosto plezanje se je pri nas začelo razvijati z nastankom
prvih smeri v skali. Takratni pionirji so začeli oblegati
domače stene nad Vipavo že 87. leta prejšnjega stoletja.
Davorin Kodele in Marko Fabčič sta začela najprej v stenah
Gradiške ture, še istega leta pa so steno očistili tudi pod
Starim gradom, kar je botrovalo nastanku nekaj dobrih
smeri za tiste čase kar visoke težavnostne stopnje.
Z leti pa je stena počasi začela samevati, predvsem iz dveh
razlogov. Prvi je ta, da je nastalo res veliko število lepih
smeri vseh težavnostnih stopenj v za streljaj oddaljenih
južnih stenah Gradiške ture. Glavni »krivec« za nastanek
večine smeri je prav Fabčič, ki je nešteto ur preživel v
stenah nad Vipavo z vrtalnim strojem v roki. Drugi razlog pa
je ta, da je zob časa dodobra razjedel kline, ki so služili za
varnost plezalca.
Novi rod plezalcev je
prebudil idejo, da bi se
smeri starejšega letnika
morale
nujno
preopremiti. Tako so
neutrudni
mladci
vipavskega
alpinističnega
odseka
očistili in obnovili stare
smeri
z
novimi
nerjavečimi klini. Poleg
starih smeri so dodali
še nekaj novih, srednje
in lažje težavnostne
stopnje.
Sektor Stari grad sodi
med plezališča, ki jih je
možno obiskovati celo
leto, saj s svojo lego
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proti jugovzhodu tudi v toplejših mesecih nudi dovolj sence
za plezanje. Je del plezališča Vipava, ki ga najdemo tudi v
vodniku Slovenija – športnoplezalni vodnik (založba Sidarta).
Plezališče je drugo največje po številu smeri v Sloveniji.
Skupaj z Občino Vipava in Komisijo za športno plezanje se
trudimo, da bi z njegovo obnovo čim prej zaključili. A delo
gre počasi, saj terja veliko prostovoljnega dela in mnogo
finančnih sredstev za nabavo nerjavečih klinov in lepila. Za
primerjavo: sektor Stari grad ima danes 11 smeri, dolgih do
25 metrov, za obnovo katerih smo porabili dobrih 500 €.
Celotno plezališče Vipava pa ima skoraj 300 smeri. Dobra
polovica dela je sicer že za nami, dokončna ureditev pa je
kot pri veliko stvareh tudi tu v veliki meri odvisna od
denarja. Pričakujemo, da pri tem ne bomo naleteli na gluha
ušesa, saj je nujno, da zagotovimo varnost plezalcev in
planincev, ki od jeseni do spomladi v velikem številu
oblegajo stene naše Ture.
Plezališče Stari grad je že v celoti obnovljeno, dodali pa smo
še nekaj novih smeri. Lepo vabljeni, da se preizkusite v
dobri, dokaj kompaktni skali.
Karakteristike:
št. smeri: 10
težavnost: 4–7
dolžina: 15m–25m
nagib: navpičen
AO Vipava
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Ta kratke o plezanju naših najmlajših
Tekma v Rašici
V soboto, 25. oktobra 2008, smo se Miha Fabčič, Sara
Pepelko, Špela Fabčič in Eva Krapež udeležili tekme v
hitrostnem plezanju, ki jo je organiziral ŠPO Rašica. Naši
plezalci so prvič nastopili tudi na tekmi v hitrostnem
plezanju.
Rezultati:
Miha Fabčič: 17. mesto
Sara Pepelko: 19. mesto
Špela Fabčič: 6. mesto

Tekma v Škofji Loki
Tekmovanja športnoplezalne sezone v letu 2008 so se
končala v umetni steni v Škofji Loki. Kot že celo sezono smo
imeli na tekmovanju 3 zastopnike(ce).
Benjamin Kodele 30. mesto
Larisa Fabjan 3. mesto
Greta Fabjan 13. mesto
Vsem trem čestitamo za uspeh.
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2.božična tekma v Vipavi
Decembra 2008 smo srečno izpeljali 2. božično tekmo v
plezanju za osnovnošolke in osnovnošolce. Tekmovalo se je
v treh kategorijah, glede na starost:
MLAJŠA KATEGORIJA – letnik 2002 in mlajši
SREDNJA KATEGORIJA – letniki med 2001 in 1998
STAREJŠA KATEGORIJA. – letnik 1997 in starejši
V galeriji na spletni strani lahko zasledite nekaj slik s tega
prijetnega tekmovanja.
Zmagovalci:
MLAJŠA KAT.: Žana Žorž, Liza Perko, Danijel Krapež
SREDNJA KAT.: Larisa Fabjan, Miha Hajna, Greta Fabjan
STAREJŠA KAT.: Jože Čeper, Gašper Blažek, Špela Fabčič
Tekma v prostem plezanju
Končno se je zgodilo!
Naši tekmovalci so zmagali na tekmi v plezanju. In to kar
dva
tekmovalca
na
eni
tekmi!
Larisa Fabjan in Jure Štrancar pišeta zgodovino plezanja v
AO Vipava kot prva zmagovalca uradne tekme v prostem
plezanju v Sloveniji.
Vendar nista samo onadva uspešno zastopala naših barv,
tudi ostala peterica je dosegla zelo dobre rezultate. Še dve
tretji mesti sta dosegla Vid Štrancar in Neli Bratož, Tadej
Črnič je osvojil četrto mesto. Vsi plezalci so zares pokazali
veliko znanja, spretnosti in vztrajnosti na steni Škofijske
gimnazije v Šentvidu in v nadaljevanju sezone bomo, upam,
lahko še večkrat poročali o podobnih rezultatih.
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Tekma Zahodne lige v Radovljici
Nedelja, 8. 3. 2009, je bila zelo uspešna za vipavske
plezalce. V nedeljo se je odvijala 2. tekma Zahodne lige v
Radovljici. Pomerili so se v balvanskem plezanju. In naši
mladi plezalci so se spet odlično odrezali. Domov prinašajo
vedno boljše rezultate.

Neli Bratož (mlajše cicibanke) je preplezala vse
postavljene težave, se pravi 7 od 7 balvanov in na koncu
zasedla 5. mesto. Za dosego stopničk bi morala balvane
preplezati v manjšem številu poizkusov.
Jure Štrancar (mlajši cicibani) je preplezal vse balvane v
prvem poskusu in dosegel 1. mesto.
Larisa Fabjan (starejše cicibanke) je preplezala vse
balvane in prav tako dosegla 1. mesto.
Greta Fabjan (starejše cicibanke) je preplezala 4 od 7
balvanov, za kar je verjetno malce kriva velikost in dejstvo,
da je leto mlajša. Na koncu je dosegla 8. mesto.
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Vid Štrancar (mlajši dečki) je od 9 balvanov zmogel 6 in s
tem prišel na 5. mesto.
Tekma na Jesenicah
Pri tekmi v hitrostnem plezanju za Zahodno ligo na
Jesenicah so bili rezultati naših tekmovalcev še vedno
odlični, čeprav se je letos prvič zgodilo, da nismo osvojili
nobene zmage. Zato pa so naša drugo, tretje in tri peta
mesta. Jure je osvojil drugo mesto, Vid tretje, Neli, Larisa in
Špela pa peto. Tudi Greta na devetem in Tadej na
štirinajstem mestu nista razočarala. Skupaj imamo po treh
tekmah v Ljubljani, Radovljici in Jesenicah na prvem mestu
Lariso in Jureta, Vid je na četrtem, Neli pa na petem mestu.
Na zaključni tekmi v Šenčurju, 5. aprila, pričakujem ponovno
odlično plezanje vseh naših tekmovalcev in skupno zmago
dveh naših najuspešnejših tekmovalcev.
Kratke novice so objavljene tudi na spletni strani

Plezanje v Rovinju
V nedeljo, 23. novembra, je AO Vipava odšel na plezanje v
istrsko plezališče Rovinj. Zbralo se nas je rekordnih 20
plezalcev, od tega 15 tečajnikov. Jutranje temperature niso
obetale ravno najbolj toplega dne, vendar je bilo ob morju
prav prijetno. Za začetek smo poiskali bolj sončne smeri, da
smo se ogreli. V nadaljevanju dneva je sonce pokazalo svojo
moč, tudi bolj zmrzljivi so slekli bunde in flise. Tečajniki
plezalne šole so plezali smeri eno za drugo kot po tekočem
traku.
Samozavest tečajnikov se je povečala, vsi so preplezali vsaj
eno smer naprej, kar je spodbudno za prihajajoči izpit. Po
končanem plezanju je sledil še nepozaben sončni zahod z
utopitvijo sonca v morje.
Marko Fabčič
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3. plezalni vikend Tura 2008
Ko človek da od sebe vse, da bi neka prireditev uspela in ko
je vse nared, se mu dozdeva, da ni stvari, ki bi lahko kaj
obrnile v drugo smer ... In to smotrno prepričanje ga
zamegli do te mere, da pozabi na to, od kod sam izhaja …
Kajti potem na primer začne deževati in tuša z neba kar
noče in noče biti konca. Ko potem k vsemu skupaj pristopi
še Komisija za alpinizem pri PZS in prav tukaj naredi še
srečanje alpinistov in pregled bogatega minulega leta, si le
še bolj našpičen. »A mi se ne damo!«, je kipelo iz grl
organizatorjev 3. plezalnega vikenda Tura 2008.
Prilagajali bomo program vremenu, je viselo fizično in
digitalno sporočilo na portalih. V soboto dopoldan je bilo
vsem hitro jasno, da bo plezanja v suhi skali ta vikend bore
malo. Stvar smo skušali kolikor se je dalo spraviti pod streho
ponjav šotorov in upali, da bo vsaj nekaj gledalcev in
tekmovalcev prišlo med nas …
A ko se je v poznem sobotnem popoldnevu stvar končno le
pričela odvijati, je veliki šotor pokal po šivih od navdušenja
gledalcev in glavnih akterjev minulega alpinističnega leta.
Mladi Luka Krajnc (AO Celje) in že ustaljena in vedno navita
mačka Andrej Grmovšek (APD Kozjek) ter Marko Prezelj (AO
Kamnik) so samo še enkrat več dokazali, zakaj sodijo v vrh
našega in svetovnega alpinizma. Iz njih so kipele besede
navdušenja nad stvarmi, ki jih zares radi počnejo, slike pa so
to samo še dokazovale, tako da je v platno z navdušenjem
gledalo veliko velikih oči. Na zanimivih koncih sveta se pleza
od sten nad Chamonixom do sten Hiamalaje – Charakusa z
zadnje Markove odprave. Pa tudi domače stene ne
samevajo – bilo je opravljenih veliko lepih ponovitev in nekaj
prvenstvenih smeri. Dolomiti, zibelka odlične skale, so tudi
lani gostili mnogo slovenskih plezalcev … Odprava
Grmovškov v Indijo je preko mnogih lepih fotografij
prepričala o zanimivosti in prvobitnosti te zares lepe
pokrajine. Pa zagnani Luka, ki je opravil veliko odličnih
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vzponov v kopni skali in kombiniranih smereh ter vzpon v
steni velikih Jorassov.
Potem pa je še eden najboljših primorskih alpinistov vseh
časov, Peter Podgornik, predstavil bogato in zanimivo
alpinistično pot. Letošnji abrahamovec nas je s sliko in
besedo popeljal od Nekje do Nekoč. Njegova prehojena pot
je zares pestra in zanimiva in kar še traja in traja – in prav je
tako. Srečno še naprej, Peter!
Že malo zasedeni smo se obrnili proti umetni plezalni
stenici, kjer so na »tekmovalce« čakali dve drytooling smeri
za finale. Malo za šalo malo za res pretegnilo osem mladcev.
Zanimiva tekma pod žarometi je privabila tako navijaško
razpoložene gledalce kot izbrušene tekmovalce, vmes pa
odlične in na mestu prave komentarje ene od – lahko
rečemo – legend primorskega plezanja, Igorja Badaliča –
Alpija.
Nisem ravno rosno mlad, a vseeno še nisem hodil v Osp, ko
se je ob vikendih zvečer treslo Eličino dvorišče, ko se je pilo
in stresalo neskončno šal na ta in oni račun … Moja že tako
velika ušesa postanejo še večja, ko kdo iz tiste garde začne
poročati štorije o teh časih, o plezanju, o klapi, ki je živela za
plezanje. Iz oči nekaterih sem tisti večer razbral nostalgijo
po tistih lepih časih. In prisežem, da se že na zunaj vidi
človeka, ki živi za stvar, ki jo počne s srcem.
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Že globoko čez polnoč, ko kar ni in ni hotelo nehati deževati,
smo počasi ugasnili luči in zapustili prizorišče dogajanja, ki
je navkljub zares grdemu vremenu privabilo precej ljudi –
takih, ki jih stvar zanima, ki se ne ozirajo na vreme in ki so
nam samo potrdilo, da je vredno vztrajati pri takšnih
prireditvah.
Že čez par uric smo se kot deževniki pojavili nazaj, kjer je
eden glavnih »krivcev« za nastanek dveh odličnih plezališč
tu v neposredni bližini Vipave, Marko Fabčič, že koval
smerco za mlade nadobudne mladenke in mladeniče. Preko
dvajset »ta gajstnih« mulčkov se je kot za življenje borilo, da
bi dosegli zadnji grif na vrhu umetne stene. In bilo je vredno
opazovati, kako se je treba truditi za svoj cilj! Bravo otroci!
Da bi spravili skupaj čim več zastavljenega programa, je
sledila še tekma v hitrostnem plezanju. Žal tudi ta
prestavljena s skale na našo skulpturo, ki nam je v danih
razmerah več kot odlično služila.
Peščica posameznikov botruje temu, da taki dogodki živijo,
dihajo iz leta v leto … In prav ta kolektiv organizatorjev je
najbolj zadovoljen, ko vidi vedre obraze prijateljev,
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soplezalcev in ljudi, ki tudi živijo za ta krasni cirkus, ki ga
ponuja alpinizem in ta »šov«, ki se odvija okrog njega!
Lahko sije dvoje sonc in lahko ti na nebu več lun kaže pot.
Če ni v glavah jasnega, golega prepričanja, da neka stvar
pač enostavno mora biti, četudi deževne kaplje neusmiljeno
padajo in ti skušajo vzeti še tisti kanček upanja, se ne smeš
pustiti, če veš da si na pravi poti. In na tej poti bi radi ostali
s tem našim dogodkom tudi v bodoče – to na glas
zatrjujemo organizatorji plezalnega vikenda pod stenami
naše Ture.
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Rezultati plezalnega vikenda
Tekma drytooling:
1. Luka Krajnc (AO Celje)
2. Dejan Koren (AO Vipava
3. Marjan Slejko (PD Ajdovščina)
4. Matija Nabergoj (AO Vipava)
5. Miha Stopar (AO Vipava)
6. Peter Mežnar (Soški AO)
Tekma težavnost – mlajše deklice:
1. Larisa Fabjan
2. Eva Krapež
3. Špela Fabčič
Tekma težavnost – mlajši dečki:
1. Vid Štrancar
2. Miha Hajna
3. Tadej Črnič
Hitrostna tekma – moški:
1. Matija Nabergoj (AO Vipava)
2. Benjamin Kodele (AO Vipava)
3. Dejan Koren (AO Vipava)
Hitrostna tekma – dekleta:
1. Špela Fabčič (AO Vipava)
2. Nina Habjanič (AO Novo mesto)
3. Urška Kete (PD Ajdovščina)
AO Vipava
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Tekma za Slovenski ledni pokal v Vipavi
Čas, stari cigan, ali še ne boš obstal, ali ne boš postavil šotora vsaj za en
dan?
(Ralph Hodgson, 1871–1962)

Če izhajam iz zgoraj citiranega, že davno napisanega
Hodgsonovega stavka, bi si želel, da bi res obstalo vse, še
posebej odlično vzdušje pravkar končane prve tekme za SLP
za sezono 2008/2009. V trenutku je pozabljen ves trud, ki ga
mora vsak del »motorja« dobro opraviti, da lahko takšna
tekma brezhibno uspe. Tiste dele motorja pa tvorijo ljudje.
Ljudje, ki so pripravljeni delati takšne stvari z veseljem, ki
jim ni žal svojega časa dodeliti takšnim dogodkom, kot je
priprava na tekmo na državnem nivoju. Iskreno upam, da
smo s svojim trudom upravičili vsaj del tega.

Zelo vedrih obrazov smo minulo sobotno jutro zrli v nebo, ki
je dihalo z nami na vsa pljuča, »ta naša, vipavska«.
Preplezati je bilo treba štiri smeri za kvalifikacije in tri za
finalni nastop.
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Plezalo se je na veliko; važno nam je bilo, da je tekma tudi
plezalni dan, trening, tekmovanje, druženje, skratka, da se
vsi skupaj zabavamo. In prav zato smo uporabili takšno
taktiko tekmovanja.
V dobrem vzdušju ljudi, okolja, predvsem pa smeri se je
najbolje znašel kaljeni maček Klemen Premrl, ki je z zares
lepim plezanjem pustil za seboj vso konkurenco. Pri dekletih
je bil razplet znan že na začetku. Tanja enostavno nima
konkurence na domači ledni oz. dry sceni.
Kot svetla iskrica še vedno tli le naša Jasna, ki kljub temu
pride na tekme in vedno poskrbi za nekaj vlog hkrati, od
sodnice do tekmovalke in do glasne, vedre gledalke …
Kljub temu, da je cel teden prej lilo kot iz škafa, smo verjeli
v lepo soboto. Saj vemo, kaj umira zadnje. In zato smo zdaj
še toliko bolj vedrih obrazov.
Obrazov, ki gledajo v prihodnost z optimizmom, zanašajoč
se na rame, ki nam stojijo ob strani, na rame, ki so
sposobne dvigniti tudi takšne dogodke na spodoben nivo, ki
terjajo od prisotnih veliko, morda včasih preveč! Ampak
nam se zdi tudi še tako nemogoča naloga le izziv. Teh pa
smo alpinisti vedno veseli.
AO VIPAVA
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Fournel
Vesel sem bil potrdila, da se bova z Juretom udeležila že 17.
srečanja lednih plezalcev v francoskem L'Argentieru la
Bessee. Komisija za alpinizem pri PZS se je namreč tudi
letos odzvala povabilu organizatorja in na srečanje v
Francijo poslala dva plezalca iz naše domovine.
Ko s pomočjo navigacije le parkirava avto pred dvorano, kjer
se je dogajalo »notranje« srečanje plezalcev in predstavitve
naj blagovnih znamk tega cirkusa, ugotoviva, da se je
zgoden odhod od doma obrestoval, saj sva tako še isti dan
imela čas potipati led v najbližji doli Argentiera. V dolini
Freissinieres se kar nisva mogla nagledati lepe zimske
pravljice, ki jo skuje narava sama. Ker je bilo dneva še za
približno tri urice, se je bilo treba hitro obrniti, da sva
začutila pod udarci cepina in derez tisto, za kar sva prišla v
ta raj.
No, v drugi dan se nismo zbudili v takšno jasnino kot dan
poprej. S sivega neba je že rahlo naletavalo. Ko smo z
organiziranim prevozom prišli v »glavno« dolino Fournel, ki
je tod ena najbolj bogatih s slapovi, je bila dodobra
obdarjena z novozapadlim snegom, ki ga tisti dan ni hotelo
biti konca. Z Juretom sva se odločila za eno izmed klasik te
doline – slap Davidoff, ki je res ponujal uživaško plezarijo.
Škoda le, da je bil zaradi obilice snega in nevarnosti plazov
najin prvi dan plezanja v tej dolini hkrati tudi zadnji v tem
terminu.
Tretji dan so organizatorji zaradi nevarnosti plazov zaprli
obe glavni dolini (Fournel in Freissinieres), tako da so nas
zapeljali v uro proč oddaljen kraj Ceillac, kjer nas je kar
nekaj tisti dan uživalo v istoimenskem sektorju (ki,
mimogrede, ponuja par lepih mešanih smeri).
Seveda ne morem mimo odlične organizacije, ki zasluži
same superlative. Ob tem se ti kar samo porodi vprašanje in
hkrati odgovor, ki ne dvomi, zakaj je festival že sedemnajsti
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po vrsti. Lepo je bilo zreti vedre obraze nekaj deset
plezalcev iz več evropskih držav, ki komaj čakajo na nov
dogodek naslednje leto. Večinoma pa so domačini tisti, ki
največ pripomorejo k samemu srečanju in z žarom živijo in
hrepenijo po njem. Kar je občutiti na vsakem koraku. In tu
ne morem mimo vprašanja, ki se je prav gotovo podilo po
glavi še kateremu izmed gostov: zakaj neki ne vzklije več
takih in podobnih srečanj tudi drugod? Na primer tam, od
koder je plezalec prišel. Vedeti pa moramo, da so prireditev
vsaj finančno pokrili domači Petzl in na približno istem
nivoju dobro stoječe blagovne znamke, ki jim je tudi samim
v interes, da se stvar nadaljuje iz leta v leto.
Četrti dan sva potem zgodaj krenila proti domovini in se še
za par uric ustavila v votlini nad dolino Landro blizu
Dobbiacota. Ko se je že dan počasi nagibal k mraku in mi je
uspelo še prosto zlesti na rob votline, je bilo v kriku mojega
glasu zaznati veselje sanjskega vikenda, ki mi ne bo nikoli
ušel iz spomina. Zagotovo!
Dejan Koren
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Kanada
V Kanado smo se odpravili Miha Praprotnik iz AO Matica,
Milena Praprotnik, Jure Juhasz iz AO Novo mesto in Dejan
Koren – AO Vipava.
Resnično ne vem, kje naj človek začne orisovati stvari, ki so
se mu nedavno zgodile in ki so se tako briljantno odvile, da
si ni prej niti približno upal pomisliti, da je kaj takega sploh
mogoče. Včasih mora preteči veliko vode, da alpinist
spozna, kaj vse botruje temu, da lahko na koncu odprave na
glas zatrdi, da je bila uspešna. Po tej odpravici bi se navprek
zlagal vsem, če bi trdil, da se nismo dovolj naplezali ledu in
(z)mešanega terena. Ne vem, kaj je bilo usodno, da smo se
tako na hitro odločili za pot v Kanado in se je ekipa
oblikovala kar sama po sebi ...
Pa preidimo k samim dejstvom. Začelo se je že na letališču,
ko smo namesto ovinka preko Chicaga dobili direkten let
naravnost v Calgary in bili s tem prikrajšani za polovico
dneva čakanja na letališču in sedenja v letalu.
Že dober dan po tem, ko smo doma še brundali, kdaj se
bomo končno dvignili v zrak in na domači grudi zapustili
vsakdanje obveznosti, smo že pikali kanadski led, ki je bojda
drugačen od našega. In res je, verjetno in predvsem zato,
ker ga je takoooo velikoooo več. Potem pa se je začelo –
pravi izlet po ledu in še enkrat ledu, ki ga ni konca ... Kar
naprej obračaš strani po vodničkih in delaš načrte za
naslednje dni: to se izplača iti, pa ono, pa naj me strela, če
ne splezamo na to, pa na to …
Strela nas na srečo ni zadela, nas je pa tu in tam kakšen kos
ledu, a to je le bleda senca davka, ki smo ga plačali za ta
raj. Vplezali smo se počasi. Bilo je treba skovati načrte za
več kot deset metrov devetdesetke na slap. In dobili smo jo
v eni od »lahkih« kanadskih petic, Carlsberg Columna, ki je
postregel z lepo klasiko.
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V temu lepotcu je bilo treba kar malce »pomigat«. Noč naju
je potem z Jurcem skoraj ujela v slapu nedaleč stran. Iz
Mihovega grla se je izvil naslednji stavek: Jutri pa gremo v
enega, za katerega se nedvomno izplača priti sem dol. Ja,
Miha že malo pozna to sceno, par let nazaj sta tu že
vandrala s Tomažem.

Res je, ko človek, ki je željan čim več splezanega ledu,
zagleda Weeping Wall, se kar ne more nagledati, kar lastne
oči zrejo pred seboj. V mislih sem potrdil Mihov stavek in še
bolj pohitel tistih par korakov do pod samega slapu in hitro
začel metati robo nase.
Po uvodnem skoku, ki je visok približno 180 metrov in v
katerem se je sčasoma kar trlo plezalcev, sva z Miho imela
pravo pustinjo nadstropje više, kjer sva sama počasi prilezla
po izredno snežnem in mestoma presnežnem ledu do vrha
jokajoče stene.
Ne morem, da tu ne bi omenil res zanimivih valov Curtain
Calla in pravega premikanja po tej stožčasti zavesi do vrha v
najbolj mrzlem dnevu na odpravi. Ostalo pa je sledilo v
podobnem stilu: še kar (pre)zgodnje bujenje, šalca
»kornijev« z banano, mogoče še par jajc, vožnja v Rockije,
plezanje, kot da bo ledu zmanjkalo že naslednji dan, vožnja
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nazaj (oz. spanje večine) do Banfa, hitro še h Kitajcu na kos
pice in glaž kokakole, še malo sprehoda do gorske trgovine,
da preverimo, če je še kateri od izdelkov v posezonskem
znižanju. Pa še odlične Milenine palačinke s pravo nutelo in
jagodno marmelado, skratka dan, da »dol padeš«. In tudi
smo, kmalu potem. Žal se je potem začel mobi na glas dreti,
da je ura pet in da sledi še en nor dan – drugačnih itak
skoraj ni »hotelo« biti!
Sledil je še skok v Willovo luknjo in malo vohljanja na prvi
M12 na tem svetu, že par let staro smer Willa Gadda.
Musashiju se nisem imel namena kaj dosti posvečati, preveč
je noro lepih slapov tu, da bi še en dan zapravil za visenje
kot netopir v tej luknji. No, saj se mu tudi nisem. Na svojo
srečo.
In tako je šlo po ustaljenem delavniku naprej. Počasi se je že
zarisovala tudi nesrečna trinajstica, ki je pomenila naš
odhod iz tega ledenega pravljičnega raja nazaj domov.
Ampak Polish Circus, o pardon, Polar Circus še zlezemo,
drugače ne gremo domov. Ta ultra klasika, ki so jo prvi
plezalci plezali nekaj dni, je seveda tako kot druge počasi
izgubila tisti zastrašujoči prizvok, saj jo danes solist zmore v
debeli urici. Je pa še vedno slap, ki kar traja in traja in s
svojimi slabimi sedemstotimi metri kraljuje nad bližnjo in
daljno okolico.
Ma veš kaj, Jurc, sem rekel na glas, še dva dni je ostalo, pa
dajva še mal stisnt tu (»ta stara dva« sta tukaj itak na
dopustu, zato gnjavim samo njega). In ko ga potem spet »en
mal« čakam, zjutraj le »zavergla« našo veliko »kravo« od
avta in naju še skoraj z zaprtimi očmi odpelje pod krasno
steno Stanley Headwalla. Ko potem še drugič malo bolj
lagodno s pomočjo krpelj pritavava pod steno in pod visečo
svečo smeri Nightmara, naju čaka nora in zares lepa
plezarija po malce previsni skali in ledu.
To pa je zaključek odprave, kaj? reče Jure. Ja itak, mu
odvrem. Samo jutri je še en dan. In ko mu potem naslednje
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jutro voščim dobro jutro s stavkom, da kaj pa če bi še danes
vseeno šla kaj daljšega, mi ne odgovori ničesar, le njegov
sredinski prst veselo moli kvišku in popolnoma jasno mi je,
da nadaljnja prepričevanja ne bodo zalegla ... Dan je minil v
lažernem spanju in posedanju pred eno od lokalnih krčem.
Naslednji dan pa (žal) že pot proti naši ljubi lepi domovinici.
Še poln vtisov vam hočem še nekaj strniti v zadnji stavek,
pa enostavno ne gre. Preveč lepega se je nabralo v nas
samih in nemogoče je vso to lepoto preliti na papir. Nehote
se zazdi človeku, da sanja še potem, ko se je že davno
zbudil!
Na obzorju se že rišejo nove vizije in cilji ... (gore, stene,
smeri ...) Obzorje brez vizije je le kot modro nebo, podnevi.
In temna noč, ponoči. Mi dodamo sonce in oblake. In zvezde
in luno, ki nam kažejo Pot, ko iz tega taistega sivega neba
močno dežuje.
Dejan Koren

Patagonija
Preveč dogodkov se mi je zgodilo zadnje dni, da bi bilo moč
vse povedati v nekaj stavkih. Preveč sanj je bilo hkrati
izživetih, da bi bilo lahko zaspati; duša je prešla v ravnino
brez konca, za katero nočeš, da se kdaj zaključi. A kot po
vsakem dežju pride sonce, velja tudi obratno in pošteno je
tako!
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Niti se še dobro ne zavedamo, da smo prišli semkaj v ta raj –
res ne najdem bolj primerne besede za človeka, ki rad
pleza, uživa v zares lepi naravi, mirnosti, ki jo kdaj mogoče
preglasijo množice trekerjev, ki trumoma hitijo, da na lastne
oči uzrejo ta kraj. Že pakiramo opremo, ki bo nekaj
naslednjih dni del nas in naših sanj, ki bodo hitele proti robu
stene, proti vrhu najvišje patagonske gore. Od lokalcev smo
izvedeli, da je Colin Haley presoliral smer Supercanalleta v
štirinajstih urah. Izvrstno! To nam je dalo krila.
Zares! Takoj je Cerro Torre padel v plan B in na površje je
prišel Fitz Roy, njegova jugozahodna stena, kjer poteka tudi
nora linija Supercanalleta. Priznam, prej se nisem ravno
dobro pripravil, kaj točno bi rad plezal na tej odpravi. Brez
velikih ciljev sem šel poleg, skromnost pač, le plezati sem si
želel.
Ko pa nas je kombi odložil pred centom za obiskovalce, da
nam »čuvaji parka« povejo pravila in vedenje v parku, smo
obnemeli: pred nami se je v daljavi dvigala mogočna stena
in ošiljeni vrh Fitz Roya. Nebeški pogled … Le nemo sem
opazoval in si nisem upal niti v sanjah pomisliti, da bom že
čez dva dni stal na njenem temenu.
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Nebeška pokrajina, od lune obsijana, je tiste noči pospremila
pod steno Fitz Roya tri postave, ki so jo poskušale
preplezati. Prvih tisoč metrov je bilo slišati le udarce cepinov
in derez, ki so v podobnih intervalih dobivala metre nad
globino pod njimi. Nor koluar se je dvigal kvišku, mi pa smo
morali hitro in varno priti čez, zato smo ga splezali
nenavezani.
Z dnevom pa se je začelo, kot se za tako steno spodobi.
Prve rastežaje, kjer smo se začeli varovati, sem prevzel jaz.
Že na vstopu je stena pokazala, da ne bo šale. Precej kopen
in s tankim ledom pokrit prvi cug (rastežaj) je postregel s
kar delikatnim plezanjem in moram se zahvaliti samemu
sebi, da sem s cepini in drezami že pred to smerjo preplezal
toliko kilometrov ne ravno idealnih mest.
Potem le počasi napredujemo in dozdeva se mi, da lahko v
zares odličnem času stojimo na vrhu. No, pa je preteklo še
kar nekaj časa, preden smo visoko dvignili roke na vrhu
vrhov patagonskih gora.
Nato pa sledi sestop, ki kar traja, spusti ob vrvi se vlečejo v
neskončnost, potem si sledijo mraz, spusti, zataknjena vrv,
noč, bivak … In končno jutro, ki prinese sonce in še en
čaroben dan, ki te gore in stene naredi še lepše, kot v
resnici so. Do kod segajo meje lepote, se vpraša človek, ko
nemo stoji pred obličjem v oranžnem jutranjem svitu
obarvanih gora, sten, ledenikov …
Misleč, da smo doživeli že vse v zvezi z našo turo na Fitz
Roy, je bil sestop mimo jezer Lago de los Tresbil spet razred
zase. Ta pot si zasluži same pozitivne superlative – in
potrdilo mojih pravkar izrečenih besed hvale so trume
obiskovalcev. Sedaj, ko to pišem, je od takrat preteklo že
par dni, slabo vreme je zakrpalo razbolele mišice in načeto
kožo. Slabo vreme nas je tudi za kar nekaj časa prikovalo v
dolino. Ne glede na to, da malce zapravljamo čas, ko tu v
brezdelju sedimo, smo naredili to, za kar smo prišli semkaj.
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In izpolnjene so sanje, ki so se rodile v meni dolgo, dolgo
nazaj.
Na nov začetek, na prelomnico, na nova dejana bodočnosti
pa bo treba počakati. Do kdaj? Verjetno do tedaj, ko se spet
ne bom mogel upreti klicu stene. Ki je tam, nemo čaka in
kljubuje vsemu. Tako navidezno nema in hladna je. Le
redkim je dano, da slišijo njen šepet. A ta nas popelje kvišku
in obogati naša srca, da le redko slišimo še kak drug šepet,
pa naj bo prav tako božanski.
Na odpravi v Patagoniji smo bili: Urban Ažman, Jurij Hladnik,
Boris Lorenčič, Mitja Šorn, Rok Stubelj, Jernej Arčon in Dejan
Koren.
Čas odprave od 6. 1.–7. 2. 2009
Dejan Koren
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Razmišljanje ob doživljajih v Patagoniji
Kje so meje naših želja? Nikjer? Ja, prav je tako, le preveč jih
ne smemo imeti, da se ne zadušimo pod njihovo težo.
Hotenje naredi iz človeka vola, ki hiti sanjam naproti. Tistim,
za katere živi, on sam, ki so del njega, ki ga bogatijo, mu
dajejo vizijo za bodočnost, morajo biti v vsakomur, ker se
brez njih enostavno ne da živeti. Ne znam si predstavljati,
da bi živel brez ciljev, brez vizije za prihodnost, brez tega,
kar me bogati, osrečuje, mi daje »zrak«, da živim. Mislim, da
bi bil podoben polni vreči slame, ki le nemo čaka, da jo
porabijo, drugi! Ljudje dragi, le enkrat živimo! Vem, da ciljev
drugih ne moremo zavračati; nekatere težje sprejmemo, a
pustiti jim moramo odprte zapornice. Dobro se z dobrim
vrača in obratno! Tako je bilo in bo! Zatorej je bilo pač
usojeno, da se vsa stvar tako lepo začne.
Ni vsak za vsako stvar, to je le redkim dano, zato moramo
to, grdo bi bilo reči izkoristiti, jaz pravim zliti se skupaj in
preprosto dati od sebe največ, kar lahko, da nam potem ne
bo žal. Tako sem potem, četudi kdaj ne dosežem cilja,
zadovoljen, ker sem se boril do konca, do zadnjega atoma
rezerve moči. Jezen in žalosten pa sem tedaj, ko odneham,
še preden pridem v fazo bitke, da naredim, kar je v meni
resnične moči.
Nekateri ljudje težko sprejemajo in razumejo, zakaj plezati,
se izpostavljati raznim nevarnostim. Z »njimi« se enostavno
niti ne ukvarjam več. Škoda časa, si vsakič rečem, kaj je
prav in kaj ne, bo že pokazal čas. Važno, da pri vsem
uživamo in delamo s srcem stvari, ki nas bogatijo.
Dejan Koren
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Pogovor z Markom Prezljem
Premalo je prostora na temu listu, premalo je pomenskih
besed, ki bi opisale dejanja, predvsem pa človeka,
vrhunskega alpinista, gorskega vodnika, inštruktorja in še
mnogo več – Marka Prezlja.
Za Markom je nepojmljivo število vrhunskih vzponov, preko
dvajset alpinističnih odprav v tuja gorstva od Himalaje,
Aljaske, Patagonije, Andov, Indije, Karakoruma, Yosemitov,
Rocky Mountains … Marko Prezelj je tudi eden izmed dveh
alpinistov na svetu z dvema zlatima cepinoma. Vendar sam
pravi, da se vzponov ne da primerjati med seboj in na
podlagi le-teh izbrati in določiti nekoga, ki nosi zastavo, vsi
drugi pa ostanejo v njegovi senci. Kakorkoli že, je človek
prepričljivih dejanj, njegova odlika pa so težki vzponi na
alpski način: čim hitreje plezati, čim več prosto in čim
enostavneje priti na vrh. Skratka Alpinist s srcem!
Marko, si odličen univerzalni plezalec. Si to gojil že
od začetka svojega ukvarjanja z alpinizmom ali si se
potem »preobrazil«?
Ko sem začel s plezanjem, še nismo razmišljali o »plezalnih
disciplinah«. Obstajal je samo alpinizem. Tako smo, s
ponosom, imenovali tisto, kar smo počeli v hribih. Rad sem
plezal in tudi rad treniral, da sem lahko intenzivneje
raziskoval in premikal svoje meje. S časom se je tudi v
alpinizmu zgodilo veliko razvojnih sprememb in danes
nekdo, ki ne trenira, težko sledi razvoju alpinizma. Še vedno
rad plezam, zato o kakšni »preobrazbi« ne razmišljam,
zanimajo me pa hribi in plezanje v vseh letnih časih in po
celem svetu.
Prisegaš na alpski način plezanja v velikih stenah in
čim več prosto. Večina odličnih alpinistov misli
podobno. Gre torej razvoj alpinizma v pravo smer?
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Glede na družbeni razvoj in omejeno število plezalno
zanimivih gora na našem (za zdaj edinem) planetu je
logično, da je način vzpona pomemben. Če ne bi bilo tako,
bi bilo na nek vrh najbolje oditi s helikopterjem. V polpretekli
zgodovini je cilj (doseči – raje so rekli osvojiti – vrh) pogosto
posvečeval sredstva, kar je marsikje pustilo nepopravljive
posledice: veliko smeti, vrvi … Vsak, ki je šel kdaj v naravo,
ve, da je doživetje drugačno, če hodiš tam, kjer ni sledi, kot
pa na primer hoja po stezi ali cesti. Zato je zelo sebično z
vsemi sredstvi »osvajati« gore in uničevati doživetja ljudi, ki
bodo morebiti kasneje hodili ali plezali po isti smeri.
V športnem plezanju so pravila igre zelo jasna, čeprav tudi
tukaj ne gre brez označevanja oprimkov in podobnih
samoprevar; v alpinizmu je na nivoju splošne publike še
precej sprenevedanja, tudi zavajanja in manipuliranja – tržni
interesi so povsod. Vsak alpinist pa ve, kaj je v alpinizmu
pomembno, zato bo šel razvoj verjetno v ustrezno smer.
Dokler bo obstajal prvinski dvom, bo alpinizem zanimiv –
predvsem za alpiniste.

Katera odprava se ti je najbolj vtisnila v spomin?
Zakaj?
-45-

Pogovor
Vsaka po svoje. Po katerih kriterijih naj pa izbiram? Na prvi
odpravi (Lhotse Shar, 1987) sem bil kot nedolžen pivnik,
zato sem naivno posrkal vse, kar se je dogajalo okrog mene.
V bazi in nad njo smo preživeli 62 dni, od katerih sta bila le
dva dneva res jasna, splezal sem do 7350 m in prišel domov
spremenjen. Alpinizem je postal moj način življenja.
Kasneje … sem bil še vedno pivnik, a ne več brezmadežen,
nekaj usedline je kljub temu, da se je vsa vlaga posušila,
vsakič ostalo – vtisnilo, če uporabim tvojo besedo. Tudi zdaj
še intenzivno pivnam, a pivnik ni več nedolžno bel. Tako
kot, na splošno, brez prvega koraka ni nobenega
naslednjega, tudi pri plezanju dogodki sledijo drug drugemu,
zato v tem smislu naj lestvice nimam.
Kateri vzpon, za katerega si dobil prestižno nagrado
zlati cepin, ti več pomeni: Kanč (1991), vzpon, ki sta
ga opravila z Andrejem Štremfljem, ali Chomolhari,
(2006) vzpon, ki sta ga opravila z Borisom
Lorenčičem?
No, to je nespodobno vprašanje glede na to, da je med
obema dogodkoma minilo veliko časa in jaz te »prestižne«
reči (nagrade?) ne dojemam kot nekaj absolutnega in res
pomembnega. Marsikdo smatra moje stališče za prevzetno,
a omenjena prireditev je v bistvu nekakšno tekmovanje v
pravljičarstvu.
Alpinisti si po vzponih, tudi brez cepinov, radi
pripovedujemo zanimive zgodbe o doživljajih. Ko nekakšna
žirija te, bolj ali manj junaške, zgodbe ocenjuje, igra
spremeni svoj prvinski smisel. Če torej želimo, da bo naša
zgodba zmagala, jo je pametno okrasiti z ustreznimi
herojskimi presežniki in jo očistiti vseh morebitnih umazanij
… Lepota v tem smislu sploh ne sme biti naključje. Sam
vzpon je že daleč, mi ga pa za publiko še kar mrcvarimo.
Namesto da bi se lotili novega …

-46-

Pogovor
Pa malo prežvečiva še vzpona, ki si ju izbral. Oba sta bila
izjemno doživeta in ju je krivično razvrščati po pomenu.
Kakšnem že? Kanč je bil nepozaben tudi zato, ker se je
zgodil v letu slovenskega osamosvajanja, na gori sta za
vedno ostala Mariča in Jože, doma sem se razšel z dekletom,
skoraj sem pokopal študij …
Chomolhari je bil intenziven, ker sem bil vodja, idejo sem
razvijal deset let, devet mesecev pred tem sem uspešno
plezal v Patagoniji in na Aljaski … Z Lorijem sva na
vetrovnem razu ubrala nekakšen »frikovski« pristop. Srednji
del smeri sva najprej splezala na pogled, se vrnila prespat v
zavetje dokaj udobnega bivaka in nato naslednji dan še
enkrat preplezala srednji del z vso opremo.
Doma se za tako taktiko verjetno ne bi odločil. »Študij
smeri« sem do takrat strogo uvrščal v »frikarijo«, potem pa
sem spoznal, da še vedno lahko premaknem svoje meje, če
sem sproščen in dojemljiv za nove ideje. Sicer ni šlo za
zaresen »študij smeri«, a nekako sva le premaknila tisti
bivak tako visoko, da sva v vetru zares začela verjeti, da
lahko poskusiva splezati na vrh …
Kje pa je v alpinizmu ločnica med treningom in
plezanjem?
V mlajših letih sem plezal veliko in manj načrtno. Zdaj
treniram vsaj trikrat tedensko, odvisno od ostalih
obveznosti. A trening zame ni le fizično naprezanje, ampak
moram zajetne cilje nekako ponotranjiti, preden sem dovolj
samozavesten, da se jih zares lotim. Alpinizem ima še veliko
rezerve. Ko bo načrten in strokovno nadzorovan trening
postal stalnica, se bodo spet odprla nova obzorja vsem, ki
bodo svoje življenje zapisali alpinizmu. Alpinizem v tem
pogledu ni čisto nič drugačen od drugih področij človeškega
delovanja.
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Kaj se je dogajalo na zadnji odpravi? So bile slabe
razmere krive, da se je prvotni načrt izjalovil?
Na odpravi Makalu smo začeli z aklimatizacijo v Langtangu,
ko je monsun še trajal. Po vrnitvi v Kathmandu smo
načrtovali polet s helikopterjem na višino 4800 m, od koder
bi le en dan pešačili do baze na 5700 m. Helikopter je bil
okvarjen, zato smo opravili klasičen peš dostop do baze. To
je pomenilo tudi nevšečnosti z nosači, pijavke, dež … Misli
smo že usmerili v plezanje, a smo morali še opraviti dostop,
preden smo Makalu sploh zagledali.
Monsun se je
zavlekel v jesen.
Sprva je bilo
veliko
snega,
kar nas med
aklimatizacijo ni
motilo – v bistvu
je
našim
telesom
kar
ustrezalo,
da
smo počasneje
pridobivali
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višino. Ko smo s preplezano smerjo na Makalu II zaključili
tudi vplezavanje, smo se odpravili v zahodno steno
Makaluja. Na bivaku v krajni razpoki je v šotor padel kos
ledu, kar nas je obrnilo nazaj v bazo. Tam sem šotor zašil.
Kasneje za kakšen resen poskus ni bilo nobene možnosti,
ker je vsak dan pihal močan veter.
Zahodne stene nismo preplezali, a sam pri sebi sem
pomirjen. V danih razmerah smo dali prav vse od sebe.
Grenkobni priokus bo ostal le zato, ker je bilo v celoten
projekt vložene zares ogromno energije, za katero se z
razdalje marsikomu, včasih tudi meni, zdi, da bi jo lahko
drugam zasukal. Vendar ničesar ne obžalujem.
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6.Kakšni so tvoji načrti za prihodnost?
Trenutno imam poškodovano rotatorno manšeto leve rame
in ne morem plezati, kot bi rad, zato je ozdravitev moja prva
misel. Sicer pa načrtujem plezanje konec pomladi na Aljaski
in jeseni v Indiji.
7.Od kje jemlješ toliko energije in motivacije za toliko
odličnih vzponov, ki jih nizaš že več kot dvajset let?
O tem se ne sprašujem. Mogoče sem od kakšnega prednika
podedoval nekaj »smodnika«. Saj ni vedno tako preprosto,
kot se zdi z razdalje – časovne ali prostorske. Zdaj je še
posebej zapleteno, ker hiter tempo življenja megli smisel …
Vem, da z leti raste nekakšen odpor do tega hitrega tempa,
a radovednost, ki je moje gonilo že od začetka, me nenehno
izziva, da se preizkušam in raziskujem. Dokler bo
radovednost živa, bo zanimivo.
Pogovarjal se je Dejan Koren
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V divjini Trnovskega gozda: Poldanovec
(1299 m)
Trnovska planota oziroma njeno ožje območje Trnovski gozd
je zelo obsežno in za obisk tako zanimivo, da si moramo za
to rezervirati ves dan, saj bomo obiskali več ciljev.
Dostop z avtom do kraja Lokve je možen z novogoriške
strani mimo Trnovega ali z ajdovske strani preko Predmeje,
mimo Male Lazne in do izhodišča Poldanovec. Ko prispemo
na Lokve, se z avtom zapeljemo mimo gostilne Winkler in
sledimo oznakam za Dom na Lazni. V drugem križišču
pustimo avto na parkirišču, mi pa se peš podamo desno po
gozdni cesti proti Mojski dragi. Na prevalu, kjer se nam že
odkrije cilj, zavijemo levo in sledimo markacijam na drevesu
za Poldanovec.

Po uri in pol hoje smo prispeli na 1299 m visok markanten
skalni vrh na severovzhodu Trnovskega gozda, ki izstopa
med ostalimi kopastimi vrhovi Trnovske planote. Od tu se
nam odpre obsežen razgled na rob Banjške planote na levi,
na Julijske Alpe v daljave, dolino Trebuše, Šentviško in
Vojskarsko planoto, pa tja do Karavank in Kamniških Alp.
Poldanovec je del strmega pobočja Govcev, ki prepadajo
proti dolini Trebuše. Govci so zanimivi predvsem zaradi
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rastišč črnega bora, ki porašča ta težko prehodna območja.
Na vrhu je vpisna skrinjica. Z vrha pa po isti poti povratek k
izhodišču.
Ko se z avtomobilom vračamo nazaj na Lokve, se pri prvi
hiši na desni ustavimo in gremo peš po označeni poti na
razgledni vrh Škol (1182 m). Na vrhu sta žig in vpisna
skrinjica. Za vzpon in povratek v dolino smo potrebovali le 1
uro in 30 minut.
Naslednji naš cilj je Velika ledenica v Paradani, ki spada med
priljubljene turistične točke. Z avtom se vrnemo na Lokve,
od tam nadaljujemo proti Golakom do Male Lazne. Tu
zavijemo levo na makadamsko cesto. Oznake za jamo so 2
km naprej. Do jame nas vodi široka pot, prav do dna pa nam
pomagajo jeklenice. Jama meri okoli kilometer v dolžino in
385 metrov v globino. Turistični obisk se konča mnogo prej,
ob koncu delno urejene poti pod mogočnim obokom
vzhodnega dela jame. Iz Ledenice so v 19. in 20. stoletju
vozili led in ga prodajali. Dobri odjemalci so bili Tržačani, ki
so z njim hladili lahko pokvarljivo blago pri prevažanju z
ladjami. Še danes so vidni ostanki žičnice, s pomočjo katere
so ga nalagali na vozove.
Leon Kodre

Sveta Trojica (1123 m)
To je razgledna gora nad Postojnsko kotlino in Pivškim
podoljem, znana po bogatem planinskem cvetju in ljudskem
izročilu o Martinu Krpanu.
Gori, visoki 1123 m, pravijo tudi Lonica, kar je ljudsko ime
za seneno kopico. Obla in gola je z juga in zahoda res videti
kakor velikanska kopa, ki kar kliče k sebi na visok potep po
svojih travnih goličavah. Kaže se kot predgorje Javornikov,
katerih slemena valovijo za njenim hrbtom na severu.
Dostop je z avtom mogoč po cesti Postojna–Pivka. Zavijemo
na odcep pri vasi Petelinje do Slovenske vasi, ki je od
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Petelinja oddaljena poldrugi kilometer. Tu pustimo avto.
Označena planinska pot se za prvimi hišami odcepi od
glavne vaške ceste in krene po kolovozu rahlo navkreber.
Hodimo naravnost proti Sveti Trojici, ki se dviga pred nami.
Pri lesenem kažipotu prestopimo na drug kolovoz, se
umaknemo med drevje ter obidemo presihajoče Petelinjsko
jezero. Ko se strmina prelomi, prispemo na širok kolovoz, ki
ne pozna vzponov in padcev. Dolgo časa hodimo proti
severu, naposled pa se pot vendarle presuka in krene
navkreber. Kmalu prečkamo makadamsko cesto, se izvijemo
na plano in povzpnemo do lovske preže. Na bližnjem
kažipotu izvemo, da je do vrha še tričetrt ure.
Za odcepom proti Trnju se pot v loku obrne čez pobočje in
prečka protipožarno preseko. Pred nami se odpre golo
pobočje, vrh katerega stoji steber z vpisno knjigo in žigom.
Ko prispemo do njega, zagledamo tudi ostanke mogočne
cerkve, ki je v dolžino merila spoštljivih 21 metrov. Čas hoje
iz Pivke je okoli 3 ure.
Sveta Trojica je imenitno razgledišče. Z vrha opazimo dolino
Pivke, na severozahodu Postojno. Med množico vrhov v
bližnji in daljni okolici prepoznamo tudi Snežnik, Vremščico,
pobočje Nanosa, na vzhodu valovijo gozdnati Javorniki (v tej
smeri leži tudi četrt ure oddaljen in slabih dvajset metrov
višji vrh Lonice). Vse je kot na dlani. Takrat nam je tudi
jasno, zakaj so naši predniki zidali cerkve na takšnih krajih.
Leon Kodre
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Ultreya – s Pavlom po Otmarjevi poti
Naslov je malo čuden, mar ne? Morda bi ga kakšna
»pametna glavca« celo dešifrirala, ampak najboljše se mi
zdi, da ga kar takoj pojasnim.
Torej: »Ultreya!« je pozdrav kompostelskih romarjev v
srednjem veku in pomeni »Pokonci, pogumno naprej!« Letos
je Pavlovo leto in ob odlomkih iz njegovih pisem smo
prehodili Otmarjevo pot. Otmar pa je spoštovani pokojni
gospod Otmar Črnilogar, duhovnik, dolgoletni župnik v
Podragi in nekdanji predsednik Planinskega društva Vipava.

To je to in mi smo bili tam. Kar 118 se nas je zbralo v
zgodnjem sobotnem jutru v Podragi. Prišli smo z vseh vetrov
in različnih društev: planinci iz PD Vipava, jakobčki oz.
prijatelji poti sv. Jakoba, naši zamejci iz društva MOST,
romarji iz društva ŠMAR iz Žiri, iz italijanskega društva
AQUIL, pa seveda trije odrasli skavti iz BOKSS Novo mesto in
Ljubljana Fužine. Verjetno je bilo tudi kaj domačinov – kdo bi
jih prepoznal – vsi smo bili enaki, zaviti v šale in bunde,
morda nekateri malo zaspani, vsi pa polni veselega
pričakovanja.
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Zbrali smo se, da bi prehodili dolgo pot iz Podrage do Štjaka
in nazaj, krožno pot, ki obišče deset cerkva. Začeli smo v
cerkvi sv. Urbana (1) pred Podrago in skupaj odšli do sv.
Mohorja in Fortunata (2) v Podragi, kjer smo imeli zgodnjo
romarsko mašo. Lepe božične pesmi so odmevale od jaslic
do polnih klopi in oba duhovnika, gospod Bogomir in gospod
Bogdan, sta nas povabila na to zanimivo romanje.
Topel čaj pred cerkvijo je dobro del, prav tako tudi kapljice
trdilca za čaj. Jutranjo molitev smo zmolili ob kapelici sv.
Jakoba in se mu priporočili za srečno pot.
Naslednja je bila cerkev sv. Socerba (3) nad Podrago, ki je
najvišja točka (555 m) podraške župnije. V vsaki cerkvi smo
prisluhnili odlomku iz pisem sv. Pavla, zapeli in dobili nekaj
podatkov o cerkvi. Tako je bilo tudi pri sv. Ani (4) na
Razgurih in v cerkvi Marijinega darovanja (5) na Taboru. To
je bila včasih božjepotna cerkev Marije na skali. Pot poteka
po manj znanem svetu med zgornjo Vipavsko dolino in
Krasom – čez vipavske griče in doline, mimo prijaznih vasi in
vinogradov, čez polja in travnike.
Bilo je že sredi dopoldneva in grelo nas je toplo sonce, ko
smo prišli do cerkve sv. Martina (6) v Griže. Vmes so nam
prijazni domačini postregli s kavo, čajem in odličnim
pecivom. Sv. Martin je dal pol svojega plašča beraču in g.
Bogomir nas je spomnil na evangelijske besede: »Kar ste
storili enemu od mojih najmanjših bratov, ste meni storili.«
Naslednja je bila cerkev sv. Tomaža (7) z zanimivo fresko iz
leta 1492. Ali ni tega leta tudi Krištof Kolumb odkril
Amerike? Poslušali smo Pavlovo pismo Timoteju in slišali,
kako je priporočil romarjem, da morajo tudi kaj popiti, da bo
pot lažja.
Napotili smo se naprej do cerkve sv. Antona Puščavnika (8)
v Mahničih. Tako jo imenujejo domačini, je pa ta cerkev
pravzaprav posvečena oglejskim mučencem, ki so
-55-

Izleti
upodobljeni okrog oltarja, skupaj s petelinom in želvo iz
znanega oglejskega mozaika.
Med potjo smo lahko kupili tudi zanimivo brošuro z opisom
poti, cerkva in krajev, kjer smo hodili. Naslednja je bila
cerkev sv. Katarine (9) in zadnja cerkev sv. Jakoba (10) v
Štjaku. V prvem pismu Tesaloničanom nas sv. Pavel spomni,
da bomo vsi vstali v Gospodu in da je to lahko vsak trenutek
razlog za naše veselje.
Razlog za naše veselje je bil tudi občutek, da smo zmogli to
zanimivo pot, da smo od sv. Pavla dobili veliko pomembnih
smernic, spoznali spet nov, čudovit košček naše lepe
domovine, srečali stare in spoznali nove prijatelje.
Še uro hoda in vrnili smo se v Podrago, kjer nas je čakalo
krasno presenečenje: gostija ob bogato obloženi mizi.
Pripravili so nam jo prijazni domačini. Slovo v večernem
mraku je bilo slovo od prijateljev in obljuba, da se drugo leto
prav gotovo spet srečamo.
Ester
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Od Črnega Vrha do Lom
Živemu človeku se vse pripeti. Preštopala sem, odkar sem v
Domu, že vse Idrijsko in Cerkljansko, vso Goro, še Žibrš se
nisem branila, večerje skorajda nikoli nisem zamudila,
nesreče nisem nobene doživela. A vendar me ni povozilo na
»štop placu«, temveč pred ajdovsko pošto na prehodu za
pešce. Obleka je bila »v frnažah«, jaz pa nekaj časa v
nezavesti, ko pa sem prišla k sebi in še preden me je
zdravnik sploh povohal – sem morala pihati.

Naslednje nedelje sem se izmaknila budnem očesu glavne
sestre, a preden sem prišla do ute na vrtu, se je usul dež.
Usedla sem se v uto in si rekla: Gor ne grem – če se vrnem v
sobo, ne bom več šla ven. Dež se me je usmilil, pa sem jo
mahnila na Idrijsko cesto, do tja, kjer je tabla s prečrtano
Ajdovščino. Takoj sem dobila štop do Črnega Vrha.
Potrpežljivo sem odgovarjala svojima prevoznikoma na
vprašanja – da se v Domu da živeti, da je hrana dobra, da
smemo iti ven, če povemo, da imamo zgodaj večerjo, pa še
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to sem dodala: Kdor se čez Dom pritožuje, se je doma imel
slabše.
Prišli smo v Črni Vrh – a ker me je moja betežna noga
opominjala, sem si rekla, da ne bom šla daleč. Samo po
asfaltu. Mimo luksuznega Doma, pa po polju, po cesti, ki
vodi v Lome. Izbrala sem si Spodnje Lome, ker tam še nikoli
nisem bila. Preden sem stopila v gozd, sem videla lepo njivo
krompirja, a vso ozaljšano s plastičnimi ponjavami, ki
odganjajo divjad. Cesta v gozd je v glavnem malo ravna,
malo se vzpenja, a je zelo lepa. Skale so zanimivih oblik, na
njih raste lep mah (Nada, zapomni si, ko bo treba iskati mah
za domske jaslice), gozd je mešani. Ciklame omamno dišijo
– nabrala jih bom, ko se bom vračala, saj je do Lom le dober
kilometer. Cesto so zdelali zimski vetrovi in zmrzal, dež in
žled. Vendar jo popravljajo. Žive duše ne srečam. Gozd se
počasi razmika. Že zagledam prvo stavbo, za njo pa še
nekaj razmetanih hiš.
Na začetku zaselka je lična kapelica, okoli nje prekrasen
vrtiček, negovan, oplet, poln lepega cvetja. Še več, cvetje je
ušlo na brežino nad kapelico – lilije, orlice, možine cvetejo
med travo, a jih kosci obidejo. Na kapelici, na vrhu, pa je iz
betona narejena knjiga. Kakšno pa je besedilo? Približam se:
Seznam padlih v prvi svetovni vojni. Zgrozim se. Lome imajo
– Spodnje in Zgornje – manj kot štirideset številk, a padlih je
štirinajst. In na misel so mi pridejo verzi hrvaškega pesnika
Dragutina Domjanića – pesnil je v mehkem zagorskem
narečju, ki je tako podoben slovenščini:
»S te hiže mnog fant bil je dober vojak,
za tujca vojeval in krvcu preleval,
za hvalu su rekli mu – da je bedak.«
Hiše, ki jih tukaj vidim, so lepe, moderne. Nikogar ni videti.
Usedem se pred eno hišo na klop, použijem skromno malico
in že se moram odpraviti, da dobim štop proti Domu.
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Zaslišim ropot motorja. Na motorinčku sedi deček kakih
petnajstih let. Preizkuša motor in svoje znanje po tej
samotni cesti. Vsaj eno živo dušo da srečam v tej samoti. Iz
gozda dišijo omamne ciklame. Kar jih lahko dosežem, jih
naberem, saj bo v Domu mnogo prošnjikov zanje. In zopet
se spomnim Domjanića, ki je tako občuteno pesnil o prvi
svetovni vojni:
I tam gdi su najvekši boji,
gdi nikdi se smrt ne plaši,
tam sigurno budeju naši
i velika žalost je pala
na nebo, na praprot i na me
i svuda po svetu sem videl
ciklame, krvave ciklame …
In brž sem že na planoti. En travnik je povsem gol – ličinke
majskega hrošča so ga uničile ...
Pa do magistralne ceste. Tam pa me dohiti Papež z veliko
začetnico. Z družinico. In moje misli postanejo bolj vedre –
saj me je dobri človek dostavil kar na Dom, čeprav je bil
namenjen v Vipavo.
Nada Kostanjevic
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Mahavšček
Nekega avgustovskega dne smo se Polona, Marko in Jernej
odpravili na nepoznan vrh po imenu Mahavšček. Zanj smo
izvedeli na internetu. Prebrali smo, da gre za vrh, visok
2008 metrov, ki je zadnji v verigi Spodnjih bohinjskih gora. Z
njega je lep pogled proti Krnu in planotam Komne ter
vrhovom okrog Triglava. Pomislili smo, da mora biti prav
lahko dostopen in povsem nezahteven.
Na pot smo se odpravili že ob 5h zjutraj. Po dobri uri vožnje
smo prispeli na planino, ki leži nad Tolminskimi koriti. Tu je
bilo naše izhodišče pohoda. Ob pogledu navzgor so se pred
nami razprostrli Tolminski hribi. Seveda smo takoj poskušali
ugotoviti, kateri je Mahavšček. Pred odhodom smo še enkrat
prebrali opis poti, nato pa krenili na pohod. Na začetku je
bila pot precej položna in široka. Vendar se je kmalu zožila
in nenadoma razcepila.
Tu so se začele prve težave, ki so se kasneje le še
stopnjevale. Treba se je bilo odločiti, po kateri poti bomo šli
naprej. Izbrali smo tisto bolj strmo in se zraven spraševali,
ali je prava. Malo preden smo dospeli do manjše planine, sta
se obe spet združili v eno. Tako smo se oddahnili v
spoznanju, da nismo nič zgrešili. Nekaj časa smo hodili po
pašniku in gozdu. Ves čas smo bili pozorni na markacije, saj
je bilo teh le za vzorec.
Pot nas je vodila naprej po suhi rečni strugi. Po kamenju je
bilo precej težko hoditi, hkrati pa je pot postajala vse bolj
strma. Dolgo časa smo tako hodili in gledali na vse strani, če
je kje kakšna markacija. Vendar je nismo našli nikjer. Po
strugi smo prišli naravnost pod steno gore, kjer se je pot
nenadoma končala. Začudeni smo se spraševali, kam
naprej. Po krajšem premisleku in ponovnem prebiranju opisa
poti smo se podali v zelo nizko ruševje, kakršnega do tedaj
še nisem videl.
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Hodili smo pod steno neznane gore ter iskali pot v grmovju,
ki se je vleklo v nedogled. Obupani smo se usedli na neko
skalo ter pomalicali. Opazovali smo prekrasne vrhove, ki jih
je sonce že dodobra obsijalo. Kovali smo načrte za naprej.
Predvidevali smo, da se mora čez nekaj sto metrov to čudno
ruševje končati. Šli smo pogledat in naše domneve so se
izkazale za resnične, saj se je pred nami odprl strm prepad.
Naše sanje o osvojitvi vrha pa so se dokončno razblinile, saj
smo vedeli, da smo popolnoma zgrešili. Preostala nam ni
nobena druga možnost kot povratek na planino.
Pot navzdol je bila ista kot navzgor. Ves čas smo se
spraševali, kje smo zgrešili. Nekje proti koncu struge smo
opazili puščico za Mahavšček, ki je bila usmerjena čez
strugo. Ugotovili smo torej, da ne bi smeli iti po strugi
navzgor, ampak samo čez njo in naprej po gozdni stezi.
Tako smo se vendarle ne preveč razočarani še malo ohladili
ob potoku na planini in se nato počasi odpravili domov.
Mahavšček je tako ostal naš neporavnan račun. V upanju na
ponoven poskus osvojitve Mahavščka smo zato sklenili, da
se bomo v te kraje še vrnili.
Jernej Naglost
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Selo – malo više
Med oskrbovanci našega predjamskega gradu sem edina
naročnica Planinskega vestnika. Zato je le-ta nekakšno
splošno ljudsko premoženje. Opoldne dobim novo številko,
popoldne jo preberem, zvečer po večerji pa Vestnik nesem v
sobo dvema oskrbovankama na vozičkih, da ga skupno
preučimo. Potem ga dam na mizo na hodniku, da si ga
izposodi negovalka nočne izmene. Zjutraj mi ga pošteno
vrne in potem kroži po domu.
Ampak tega petka mi je negovalka, ko je odhajala domov,
dejala: »Danes mi boste pač posodili Planinski vestnik za
domov, ker je moj mož nocoj dežuren in bom sama«. Zato
sem ga komaj v soboto zvečer prinesla na ogled naši Izoldi.
»Nada, jutri zagotovo pojdete na Goro na štop, kajne?«
»Jutri pa ne, rada bi šla k Jožetu na grob v Gojače.« »Le
pojdite, prav zanima me, kako so ga pokopali.« Jože je bil
dolga leta oskrbovanec Doma. Do Izolde je bil dober.
Drugače je bil čemeren in jezljiv človek. Imel je veliko
mlajšega brata, ki se je odselil v Gojače. Ko sem prišla v
Dom, si me je Jože nekako prisvojil, ker ga tudi osebje ni
posebno maralo. Niso mu priznavali, da slabo vidi. Ko je
umrl, ga je brat dal pokopati v Gojačah.
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Proti svoji navadi tokrat na cvetno nedeljo popoldne nisem
štopala. Pozabila sem, kje je treba izstopiti, če hočem s
stare ceste priti v Gojače, in sem se odpeljala v Selo. Znašla
sem se pred nekakšno rampo. Treba je bilo čez ali okoli
nekakšnih ovir. Po nekaj telovadnih nastopih pa sem prišla
na široko asfaltno cesto. Gojače. Kakšne vile! Ne, tu ni
nobenih krav, nobenih hlevov – urejeni razcveteli vrtički,
tudi lični skalnjaki, a vsa vas je kot izumrla. Žive duše ne
srečam. Očitno so starejše hiše gori v bregu. Skupina cipres
in borovcev mi pove, da sem blizu zelo lepo urejenega
pokopališča. Takoj za vrati je ličen, urejen, s cvetjem
okrašen Jožetov grob. Malo poklepetam z njim, potem mu
povem: »Ne zamerite, ampak te Gojače me zanimajo.«
Seveda me je zanimala tudi cerkev. Ta stoji sredi vasi, ima
nova vrata in star tlak na privozu, a je bila takrat zaprta.
Okrog nje je jedro vasi, ki je bolj starinsko, a vidim, da
nekatere stare hiše obnavljajo. Nekatere stavbe so prave
graščine. Velike, starinske, iz kamna zidane z lepimi velbi,
majhnimi okni – a nikjer nikogar, da bi mi kaj povedal. Cesta
se dalje vzpenja še bolj v grič, po asfaltu in proti gozdu. Kam
bom prišla?
Med borovci in nizkim rujem po nekaj sto metrih pridem do
lepe, elegantne koče z urejeno okolico. Okna so
razsvetljena, saj je vreme temačno. Korajžno pokljukam po
vratih. Odprta so. Na levo je nekakšna obednica, po mizi se
valjajo ostanki, na desno pa so zaprta vrata, izza katerih se
slišijo glasovi. Pred mano pa »sekretarjat«, ločen za moške
in ženske. No, zakaj se ga ne bi poslužila, ko se mi že
ponuja? Vstopim. Glas od zunaj me vpraša, kaj počnem
tukaj. Povem po pravici. Ko stopim ven, zagledam lepo
mlado žensko in ji ponovno povem, zakaj sem vstopila. Malo
neprijazna je bila, dala mi je razumeti, da moram brž ven.
Vprašala sem jo še, če ve, kam pelje steza zahodno od
doma. “Ne vim,” je rekla. Torej imam opraviti z Idričanko.
Brž sem jo odkurila ven in ženska je za menoj skrbno
zaklenila vrata.
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Naravnost za kočo je šla steza v nekakšno grapo in gozd,
zahodno pa je ozka steza zložno vodila skozi gozdiček.
Podala sem se po njej, saj je bilo zelo mirno in lepo. Kmalu
sem prišla do križpotja: ena steza je vodila navkreber, druga
naravnost. Vedela sem, da bi navkreber prišla na Črniške
Ravne. Dvakrat sem bila že tam. Na vrhu je taborsko
obzidje, med obzidjem dve domačiji. A ker se je obetal dež,
sem se raje obrnila naravnost. Steza je bila zložna, ob njej
sta že cvetela glog in dren. Kamenje, ki so ga umaknili, da bi
naredili stezo, je bilo obraslo z mahom. A ker je bila cvetna
nedelja to leto kar blizu božiču (za nazaj), se je še lepo
videlo, kje so s kamenja pobrali mah za jaslice. Ob stezi je
domiselna ograja iz vej preprečevala nevarnost, da bi kdo s
steze zdrsnil v grapo.
Kmalu sem zagledala prve hiše. In ko pridem na plano, je
tam zopet lepa vila.
Sedaj sem že v Malovšah. Tu niti ne vidim kaj prida starih
hiš – najbrž so nižje doli. Seveda, tam okrog cerkve – ki ima
stara vrata in nov tlak, a je tudi zaprta. No, nekaj starih hiš
vidim, potem pa pridem na ono slovito bližnjico za Črniče, ki
jo vsi, ki hočejo
pobegniti srečanju s
plavimi
angeli,
uporabljajo, ko gredo
v Novo Gorico.
Že sem zunaj vasi in
ob cesti ležijo smeti,
ki jih mečejo ven iz
avtov.
Pod
seboj
zagledam že neke
nove hale pri glavni
cesti proti Ajdovščini.
Na levi strani – vzrejališče koz! Na desni razcvetena
drevesa, rešeljika, dren! Kaj vse zamudijo ljudje, ki se
peljejo z avti. Ampak jaz vseeno moram na večerjo.
Dvignem palec in ustavi mi mlad možakar. »V Ajdovščino
grem, v predjamski grad«. Vedel je zanj. »Jaz pa grem v
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Ljubljano, ampak ne bom šel po avtocesti. Saj moram v
Vrhpolju naložiti študentko in vas peljem prav do Doma.« Ne
vem, zakaj je potoval okoli riti v žep, a meni je le prišlo
prav!
Nada Kostanevic

Jbel Tubkal, prvi dan
Med potepanjem po Maroku sva se z Marjeto odpravili tudi
proti goram. Na prvi dan islamskega posta (ramadana) je bil
najin cilj najprej majhna vasica po imenu Imlil.
Tam se je z nama takoj začel ukvarjati neki moški. Na
zemljevidu nama je pokazal pot, povedal ceno najema
vodiča in naju nato odpeljal do konkurence – urada
francoske alpinistične zveze, kjer za uradnega vodiča
postavijo višjo ceno ... Seveda se odločiva za domačina.
Ampak možakar nama pove, da naju ne bo peljal on. Prikaže
se njegov brat. Marjeta je skoraj padla s stola v upanju, da
bo to najin vodič. In res je bil. Najin (bolje rečeno njen)
Hibraim je bil »najjači«. Na začetku je bil kar malce zadržan,
kmalu pa se je sprostil. S sicer slabo angleščino smo se
pogovorili o vsem.
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Ker pa seveda lenobi, kot sem jaz, hoja ne gre najbolje od
rok (in nog), je bil do mene zelo prijazen in je kar brez
prestanka spraševal: »You ok?« Saj pravim, da je bil
najprijaznejši. Vendar ga je Marjeta popolnoma omrežila.
Zato sem sklenila, da ju naslednji dan pustim, da gresta do
vrha sama. Začela sem s svojo taktiko. Kot bi rekla Marjeta:
vlekla sem se kot polžek in bila sploh najbolj utrujena ... No,
morda pa ni šlo za taktiko.
Po dolgem času hoje v hrib sem se kot že tolikokrat sesedla
na skalo in zakričala: »I'm having a break!« (»Odmor!«).
Hibraim se je seveda prijazno ustavil in nekaj mahal po
zraku. Marjeta pa je vsa vesela (že dolgo je namreč
zadrževala v sebi jezo, ker se je Hibraim več ukvarjal z
mano kot z njo) vzkliknila: »Smo že tu! To je to?!«
Seveda je vzklik tudi v meni naredil čudežni preobrat –
zbrala sem še zadnje kančke energije in vzdignila glavo za
pogled, ob katerem zastanejo besede. Končno sva videli
kočo, ki je bila najin cilj za prvi dan. Ura je bila okoli 13h
popoldne.
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Še kakšno uro hoje in kmalu smo se znašli v neposredni
bližini koče. Marjeta je nekoliko omagala in z izgovorom, da
fotografira, zaostala. Takrat pa sem šla v akcijo jaz. Kakih
100 m pred kočo sem se obrnila k Hibraimu in po pravici
povedala: »Ne morem več, nazaj grem.« »Prav,« je bil
njegov odgovor med smehom.
V koči naju je pričakala malica, nato pa zaslužen počitek. Ko
se je zmračilo, so se vodiči izmenjevali v kuhinji in skupnem
prostoru. V kuhinji so kuhali za nas turiste, v skupnem
prostoru pa prepevali svoje tipične pesmi ob spremljavi
bobnov. Kakšna predstava! Hibraim nama je pripravil
okusen tajin (tipična maroška jed). Po večerji smo se
zasedeli za mizo in se še zabavali, dokler nas ni končno
premagal spanec.
Meta Makovec

Jebel Toubkal, drugi dan
Premetavam se po ležišču in čakam, da bo čas za bujenje.
Pogledujem na mobitel, ki kaže šele 2 zjutraj. Nič, še nekaj
časa bo treba ležati. Poškilim k Meti, ki že celo noč mirno
spi. No ja, vsaj nekomu to dobro uspeva. Skušam zaspati,
končno malo zadremljem. Zdaj pa je gotovo že čas … 2.45
… Postopek še nekajkrat ponovim in končno zagledam 3.45.
V popolni temi tipam po ležišču za oblačili, pripravim
nahrbtnik. Medtem se prebudi tudi Meta. Poskušam jo
prepričati, naj spi dalje, saj ne namerava na vrh, vendar
vztraja, da bo tudi sama zajtrkovala ob tej nečloveški uri.
Čimbolj neslišno se skušava spraviti s pograda in paziva, da
ne zbudiva ostalih v sobi. Med obilico bolj ali manj
pritajenega smeha nama to tudi uspe.
Končno se pretipava do jedilnice, kjer naju že čaka Ibrahim s
pripravljenim zajtrkom. (Vem, kar dobro se nama je godilo.)
Nekaj malega pojeva. Meta se vrne v spalne prostore, jaz pa
čakam na začetek drugega dela našega pohoda, in sicer
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vzpon na Jebel Toubkal, ki se ponaša z višino 4167 m in je
tudi najvišji maroški vrh.
Z Ibrahimom zapustiva zavetišče in šele zunaj opazim, da
nisva edina, ki bova krenila na pot tako zgodaj. Že se zbira
nekaj skupin, ki bodo tudi skušale osvojiti Toubkal. Ibrahim z
urnimi koraki začne, jaz pa mu sledim.
Kmalu prehitiva vse večje skupine in pred nama se dviga
prazna steza. Nadaljujeva. Večinoma v tišini, saj sva oba
zadihana, ker Ibrahim kar vztrajno hiti naprej. Jaz pa za
njim. Ravno tako vztrajno. Vsake toliko časa se obrne, da
preveri, če sem še tam. »You OK?« »Yes. You?« Po dobri uri
hoje mu povem, da se bova pa zdaj res morala ustaviti.
Zaskrbljeno pogleda in seveda speti sledi slavni »You OK?«.
Razložim mu, da sem OK, vendar moram vseeno piti. Malo
se odžejam in ponudim vodo tudi njemu. Odkima. Seveda,
ramadan. Spet sem pozabila. In nadaljujeva po stezi, ki je
kar strma, vendar ne pot ne nadmorska višina ne
povzročata večjih težav. Kmalu prideva do grebena, od
koder se razprostira čudovit pogled na okoliške vrhove, ki se
bohotijo v prvih jutranjih žarkih. Malo postaneva in
občudujeva razgled.Vendar ne predolgo, saj sva vse bližje
vrhu in tja bi rada prispela v času sončnega vzhoda. Zato
malce pohitiva.
In
nedolgo
zatem
jo
zagledam. Dokaj neugledno,
kovinsko strukturo v obliki
piramide, ki označuje vrh. V
nekaj korakih sva pri njej in
tam naju pričaka sončni
vzhod.
In
Američan,
ki
prepeva „Here comes the
sun“. In stojim tam. Ponosna.
Moj prvi štiritisočak. Pa
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upam, da ne zadnji. Uživam v razgledu in Ibrahima mučim z
imeni ostalih vrhov.
In že je čas za spust. Po nekaj minutah začne grmeti,
bliskati. Hitiva. Nato začne padati sodra. Še bolj hitiva.
Srečava skupine, ki sva jih prehitela na poti navzgor. Te se
zdaj obračajo in vračajo v dolino, saj kaže, da bo nevihta
trajala kar nekaj časa. In še bolj hitiva. Zadihana prideva do
zavetišča in takrat, seveda, se vse umiri. Dragi Murphy …
V zavetišču spravim še ostale stvari v nahrbtnik. Meta je že
pripravljena. Spijemo še kozarec ali dva metinega čaja,
poklepetamo s simpatičnima Špancema (Gorka in Laura) in
se odpravimo proti Imlilu. Ibrahim, Meta in jaz. Pot do Imlila
je precej prijetna, vendar dolga, zato z Meto na ves glas
prepevava in strašiva vse maroške ovce in koze, Ibrahima
pa nama ni uspelo odgnati. In že smo v Imlilu, kjer moramo
SPET barantati za prevoz. In nam uspe.
Marjeta Babić
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... Najbrž ste (ali pa morda tudi niste) zasledili, da so se na
Planinski zvezi Slovenije (PZS) odločili prepovedati izraza
gornik in gorništvo. Po informacijah, ki sem jih dobila od
tistih, ki so organizaciji malo bliže, so se baje mnenja kar
hudo kresala. In lahko si mislim, zakaj. Po mojem mnenju je
šlo s strani PZS-ja za eno samo in veliko pretiravanje. Sej ne
rečem – poenotite izrazoslovje. Po več kot 100 letih, kar
obstaja zveza oziroma prej društvo, je res čudno, da se še
niso dogovorili za en sam termin. Ampak govoriti o
prepovedi je vseeno preveč, se vam ne zdi? Razumem, da
priporočimo izraz planinstvo (če naj bi bil že ta boljši),
ampak prepoved?
… Kmalu bo novo leto in s tem čas za podaljšanje članstva v
planinskem društvu. Kakšna bo višina zavarovanja se še ne
ve, gotovo pa večje razlike s prejšnjimi leti ne pričakujemo.

Oglasi

EDINA Z VEČ KOT 100  LETNO
TRADICIJO.
HRANILNICA IN POSOJILNICA VIPAVA D.D.

Oglasi

DROGERIJA TERČELJ
MAGDA TERČELJ s.p.
Tovarniška cesta 2c, Ajdovščina
05 36 61 160
se vsem zahvaljuje za obisk
in se priporoča tudi vnaprej!

PROGRAM AKCIJI V LETU 2010
1. januar – 16. novoletno srečanje na plazu
9. januar – Po Otmarjevi poti od Podrage do Štjaka
januar – nočna orientacija
16. januar – državno tekmovanje MIG
14. marec – lahka zimska tura
začetek mareca – orientacija (PD Ajdovščina)
25. april – Krpanova pot 1
konec maja  SPOT
12.  13. junij – peš romanje od Vipave na sv. Goro
17.  24. julij – 29. planinski tabor
18.  19. september – Apenini (Italija)
konec oktobera – pohod ob dnevu kostanja
november – orientacija (PD Vipava)

Vabljeni!
Članarina
Tudi tokrat se na vas obračamo s prošnjo, da čimprej poravnate
članarino. Tako boste lahko skozi vse leto 2010 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 2010 boste lahko poravnali 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.

