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Predgovor
e skoraj 23 let je minilo od zaèetka naega turnosmuèarskega druenja
na spletu, ki je nato leta 1997 preraslo v idejo o ustanovitvi kluba. In
rodil se je Turni klub Gora, ki letos praznuje dvajseto obletnico
neprekinjenega delovanja. Podroèja nae dejavnosti so pestra in niso
omejena samo na turno smuèanje. Drui nas veselje do zahajanja v
naravo, predvsem gorsko, èe pa je to mogoèe poèeti s smuèmi, e toliko
bolje.
Pred vami je zbornik, ki predstavlja dokument naega dvajsetletnega
delovanja. Seveda pa na preteklost sedaj gledamo z dananjimi oèmi.
Zato imajo nekateri dogodki povsem drugaèno teo, kot so jo imeli
nekdaj. Na marsikaj, kar smo v teh dvajsetih letih poèeli, smo pozabili
ali pa se nam ni veè zdelo pomembno, o prenekateri stvari pa smo tudi
prièakovali, da bo o njej nekdo drug kaj napisal. Zato bo morda kdo v
zborniku pogreal to in ono, a niè ne de. Sedaj, ko smo e polni idej, e
lahko priènemo pripravljati na naslednji zbornik.
Naj bo kakorkoli e, ta zbornik je prvenstveno dokument naega
dvajsetletnega obstoja zato je v njem kar nekaj zgodovinsko obarvanih
prispevkov. Govorimo o nastanku naega kluba in o njegovem
preteklem delovanju, pa o spletièu "Razmere v gorah" ter o
alpinistiènosmuèarskem portalu Gosak in o nekdanji raèunalniki
konferenci Gore. Druenje in izmenjava informacij sta bili najbr nai
najpomembneji dejavnosti. O naih èetrtkovih veèerih in z njimi
povezanimi predavanji govori prispevek poverjenikov za predavanja,
zanimiv pa je tudi opis naega druenja na turnosmuèarskih piknikih.
Èlani Turnega kluba pa se ne ukvarjamo samo s turnim smuèanjem
ampak nam niso tuje tudi druge oblike gornitva. Dva prispevka tako
opisujeta nae plezalske dejavnosti, vsebino pa e dodatno popestri
nekaj bolj osebno doivljajskih in razmiljujoèih prispevkov. Zelo
pomemben del tega zbornika so tudi slike, ki ne samo dopolnjujejo
besedila ampak pripovedujejo tudi svojo posebno zgodbo.
Za to, da je ta zbornik sploh ugledal luè sveta se moram najprej posebej
zahvaliti Aleu, ki je temu projektu posvetil kar nekaj svojega èasa,
energije in znanja sicer bi najbr morali poèakati e na naslednjo
okroglo obletnico. Seveda gre zahvala tudi vsem pisalkam in pisalcem
prispevkov, saj brez njih tudi tega zbornika ne bi bilo. In pa seveda slike
 hvala vsem, ki ste jih prispevali ter tako res popestrili vsebino.
France Sevek
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ZGODOVINA TURNEGA KLUBA GORA
France Sevek
Ko sem obljubil, da napiem nekaj o zgodovini Turnega kluba Gora,
sem bil preprièan, da sem si zadal enostavno nalogo. Malo pobrskam
po dokumentaciji, dodam kaken spomin in zgodovina kluba bo tu. Pri
tem si lahko tudi izdatno pomagam s prispevkom, ki sem ga napisal leta
2001 za zbornik ob 80letnici Skale, sem si mislil. Pa sem svojo zmoto
hitro spoznal  èloveki spomin je ibak in dokumentacija pomanjkljiva.
Potrudil sem se izbrskati dokumente, pregledal sem svoje zapiske ter se
pogovarjal s prijatelji. A vseeno ta zapis predstavlja predvsem moje
lastno videnje dvajsetletnega delovanja Turnega kluba Gora. Veèino
dogodkov le omenjam, saj prièakujem, da bodo podrobneje opisani v
posameznih prispevkih v tem zborniku. Kljub marsikaknim
pomanjkljivostim pa naj ta moj zapis slui kot dananji dokument zato,
da bo do jutri ostal sploh e kaken spomin. Ali, kot velja: "dogodek, ki
ni zapisan in objavljen, se ni zgodil." Toliko v opravièilo tega mojega
pisanja.

Kje so zaèetki Turnega kluba Gora, teko natanèno reèem. Veliko let
smo s prijatelji hodili v gore in bili navdueni turni smuèarji. Potem pa
se je v zaèetku leta 1995 zgodilo, da sem v kombinaciji gornikega in
raèunalnikega veselja izdelal spletno turnosmuèarsko stran. V
navduenju nad monostmi, ki jih nudi hiperbesedilo, sem namreè zaèel
urejati svoje turnosmuèarske zapiske. Vanje sem vkljuèil èrnobele slike,
ki sem jih pobral s svoje video kamere. Naslov te spletne strani sem
najprej povedal znancem in prijateljem ter ga nato maja 1995 tudi javno
objavil v Notes na raèunalnikem sistemu Vax  tega smo namreè v
predinternetovskih èasih uporabljali za izmenjavo gornikih informacij.
Ta turnosmuèarska spletna stran je postajala vse bolj priljubljena in
kmalu je dobila poleg bralcev tudi precej aktivnih sodelavcev. Ti so mi
po elektronski poti poiljali o turah svoje zapise, ki sem jih vkljuèeval
v spletno stran.
Tako ni èudno, da se je èez èas pojavil predlog, da se "bralci in pisalci"
teh strani enkrat sreèamo tudi v ivo  ne samo preko raèunalnika. In res
se nas je 20. junija 1997 priblino petindvajset zbralo na Raici. V
planinski koèi smo gledali diapozitive in video posnetke tur, posluali
nekaj strokovnih predavanj  predvsem pa smo se pogovarjali. Prviè je
bil glasno izreèen tudi predlog, da bi ustanovili nekakno drutvo. Temu
ni toliko botrovala kolièina popitega piva in z njo povezano prijetno
druenje ampak tudi praktièen razlog: tedaj je bilo namreè e mogoèe
preko drutva kupovati izdelke brez davka.
Turni klub GORA
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Ideja je nato preko poletja in jeseni poèasi zorela. Pogovarjali smo se o
obliki organiziranosti ter tehtali razliène monosti sodelovanja z drugimi
sorodnimi organizacijami. Planinska zveza je bila velika organizacija z
zelo togo strukturo in tedaj zelo moèno politièno obarvana v izraziti
smeri preteklega obdobja. V tem letu pa je postala resniènost tudi ideja
o ponovni oivitvi Skale, ki naj bi nadaljevala nekdanjo gorniko
tradicijo. Oèitke o politizaciji Skale smo razumeli predvsem kot strah
pred izgubo monopola do tedaj edine gornike organizacije pri nas.
Odloèitev za pridruitev Skali zato ni bila teka.
Tako se nas je 2. decembra 1997 dvanajst zbralo na marni gori in
ustanovili smo Turni klub Gora. ''Turni'' zato, ker se tako kot npr. ''turne
smuèi'' in ''turne vezi'' nanaa na turno smuèanje. In vendar se ne omejuje
samo na smuèanje. Turo lahko naredimo tudi pe, s krpljami, desko itd.
Najpomembneje pri tem je gornitvo. Zato smo svoj klub imenovali
Gora.

V vabilu na ustanovni sestanek, ki smo ga objavili preko interneta, je
med drugim pisalo:
"e nekaj èasa smo turnosmuèarski navduenci razmiljali o ustanovitvi
svojega kluba. To naj ne bi bilo e eno planinsko drutvo ali njegova
sekcija, z mnoiènim èlanstvom, sestankovanji in nekaj organiziranimi
izleti na leto. Ne! elimo ustvariti predvsem monost za sreèevanje in
1997 2017

izmenjavo izkuenj. Vsi èlani kluba naj bi bili aktivni, vsak po svojih
monostih in interesih. elimo povezati gornike, ki se ukvarjajo s turnim
smuèanjem, pa tudi z drugimi oblikami gornitva. Gornitvo pomeni
predvsem aktiven odnos do gora, narave in soljudi. In turno smuèanje
je ena od oblik gornitva. Ni samo spust po zasneeni strmini, ampak je
celovito doivetje z vzponom, prijetnimi poèitki, zanimivimi sreèanji,
lepimi razgledi, odkrivanjem novih predelov gora in seveda z velikim
uitkom ob smuèanju."

Na ustanovnem obènem zboru smo nato sprejeli Pravila turnega kluba
in izvolili njegove organe. Klub smo nato registrirali kot drutvo na
Upravni enoti Ljubljana pod matièno tevilko 1204815.
Vendar je to le zelo poenostavljena "uradna" verzija dogodka. V resnici,
kot se spomnim, pa stvari niso bile tako enostavne. Zaradi kaj vem
kaknih obveznosti smo jaz in z menoj vsi skrbno pripravljeni papirji
skoraj za celo uro zamudili ustanovni sestanek. Eden od ustanovnih
èlanov, ki je ravno v tem èasu kandidiral za ljubljanskega upana, je
moral tako e pred zaèetkom sestanka na drugo zborovanje in je svoj
glas za Turni klub kar vnaprej oddal. Pa e en èlan je bil in ni bil tam 
priel je na marno goro ustanovit Turni klub, a bil je prezgoden in je
taval naokoli, pa zbirajoèih se ustanoviteljev kluba ni spoznal, zato se
je èez èas navelièal èakanja in odel domov. Enega od ustanovnih èlanov
pa sploh ni bilo tam. Delovne dolnosti so ga namreè tik pred tem
poklicale na bivi sovjetski vzhod in nam je pustil le svoje soglasje.
Seveda pa so prav vsi ustanovni èlani kasneje pri notarju overovljeno
podpisali svoje pristopne izjave.
O ustanovitvi Turnega kluba je naslednji dan v Alpinistiènih novicah
èasopisa Delo poroèal Franci Savenc. V novièki je povzel glavne misli
vabila in povedal, da bo klub deloval v okviru Slovenskega gornikega
kluba Skala ter da je njegov predsednik France Sevek. Za zakljuèek je
dodal, da "je klub predstavljen  tudi s statutom  e tudi na Internetu."
Zanimivo je, da se je ta dogodek pojavil v isti tevilki Dela e enkrat in
sicer v rubriki "Ljubljanski volilni drobi". Novinar je pod naslovom
"Zdaj tu, zdaj tam" napisal: "Dr. Anton Jegliè je vèeraj dokazoval, kaj
je hitrost. Dopoldne je v mestu sklical tiskovno konferenco, popoldne
se je pe napotil na marno goro  tam so ustanovili klub turnih
smuèarjev Gora  nato pa se je vrnil v dolino, se preoblekel in e sedel
Turni klub GORA
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za okroglo mizo univerzitetnega znanstvenega foruma, katerega
udeleenci so se pogovarjali o univerzi v tretjem tisoèletju."
Od ustanovitve dalje je bil predsednik in zakoniti zastopnik kluba France
Sevek, blagajnike posle je do leta 2009 opravljal Gregor Sever, nato
pa je prevzela blagajno Mojca Krivec. Tajnik kluba je bil ob ustanovitvi
Matija Medved, od 2001 dalje Jurij Minar in nato do leta 2010 Aljoa
Belingar, od tedaj pa te posle opravlja Mio Jenèiè. Predsednik Komisije
za razvoj je vse od leta 2005 Boris Milikiè, poverjenik za plezanje pa je
od leta 2010 Andrej Lavrenèiè. Uradni sede kluba je bil ob ustanovitvi
na sedeu Skale (Ob Ljubljanici 42), ko pa je ta opustila svojo pisarno,
smo sede kluba prenesli na naslov stanovanja predsednika  od leta
2003 do 2012 je bil na Ulici bratov Uèakar 44, nato pa na sedanjem
naslovu, aucerjeva 18.
Avgusta leta 2007 nam je na podlagi naih preteklih dejavnosti
Ministrstvo za olstvo in port priznalo status drutva, ki deluje v javnem
interesu. Ta status ni pomemben samo za nao veèjo verodostojnost pri
dogovarjanju z drugimi organizacijami, ampak omogoèa naim èlanom
in somiljenikom tudi to, da se odloèijo za nakazovanje do 0,5 %
odmerjene dohodnine v dobro naega kluba.
Èlani Turnega kluba smo bili tudi aktivni pri delovanju Skale, ki je naa
zveza gornikih klubov. Do sedaj je e 15 èlanov Turnega kluba uspeno
opravilo izobraevanje za gornikega vodnika Skale in ti so tisti, ki
pogosto vodijo nae vnaprej razpisane ture. Bili smo tudi vodilni pri
organizaciji prireditev ob 85letnici in 90letnici Skale ter nekaterih
drugih skalakih akcij. Vsa leta sodelujemo tudi pri pripravi
vsakoletnega zbornika Skale in dva naa èlana sta e opravljala funkcijo
predsednika Skale.
Ob ustanovitvi Turnega kluba smo si zastavili za cilj, da naj ta ne bi bil
e eno planinsko drutvo z mnoiènim èlanstvom, sestankovanji in nekaj
organiziranimi izleti na leto, ampak kraj prijateljskega druenja. In res
smo se na èetrtkovih sreèanjih pogovarjali in dogovarjali o vseh
organizacijskih zadevah ter odloèitve sprejemali s soglasjem. Zato prvih
deset ali petnajst let delovanja kluba nismo imeli prav veliko formalnih
sestankov z zapisniki in glasovanji, e manj pa s preglasovanji. Delovali
smo za skupne cilje in zato smo bili tudi tako uspeni. Vsako leto Obèni
zbor, ki smo ga vse do leta 2009 zdruevali s praznovanjem obletnice
ustanovitve kluba na marni gori. Na njem smo pregledali finanèno
poslovanje, sprejemali nove èlane in se hkrati tudi dobro zabavali.
Vendar pa se je z uspenim razvojem kluba prièela vse bolj pojavljati
tudi elja po bolj formalnem poslovanju. In tako smo od leta 2010 dalje
prestavili Obèni zbor v pomladansko obdobje, decembrska prireditev
na marni gori pa je ostala le e prijetno druenje. Od tedaj so se tudi
bolj pogosto vrstili formalni sestanki Upravnega odbora, ki so pogosto
1997 2017

povzroèali veè problemov, kot pa jih reevali ter zanetili kar nekaj
medsebojnega nezaupanja in nezadovoljstva. al je videti, da se
formalizacija demokracije veèinoma tako izrodi.

Prav niè nenavadno ni, da je bil Turni klub Gora e od samega zaèetka
prisoten na internetu, saj od tam vendar izhaja osnovna ideja o njegovi
ustanovitvi. Tako kot turnosmuèarska spletna stran je tudi spletna stran
naega kluba najprej gostovala na mojem slubenem streniku. A to je
zaradi velike popularnosti in naraèajoèega obiska hitro postajalo
nevzdrno. Leta 1998 mi je radio Ognjièe ponudil brezplaèno
gostovanje spletnih strani na svojem streniku v zameno za pravico
objavljanja naih prispevkov. Od tedaj je bila naa spletna stran
dosegljiva na naslovu www.slog.net/~tkgora, na elektronski naslov pa
tkgora@www.slog.net. Najbolj priljubljena je e vedno ostala osnovna
turnosmuèarska stran na naslovu www.slog.net/~frances in njena
rubrika, kjer so gorniki poroèali, kje so bili in kaj so doiveli. tevilo
objav na tej strani je hitro naraèalo, e hitreje pa je raslo tevilo ogledov.
Zato je postajalo vzdrevanje spletièe vse bolj zahtevno. Ko sem uspel
oktobra 2002 registrirati domeno Turnega kluba Gora, sem se po skoraj
petih letih dobrega sodelovanja poslovil od radia Ognjièe in prenesel
Turni klub GORA
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spletne strani Turnega kluba Gora, Razmer, poto ter vse ostalo
programje na novo domeno turniklubgora.si, ki je e vedno gostovala
kar na mojem namiznem raèunalniku. Tega je kasneje nadomestil
namenski strenik v mojem stanovanju. Nai èlani so leta 2002 pod
vodstvom Andreja Terèelja izdelali spletni portal za alpinistièno
smuèanje in ga imenovali Gosak. Po veè letih teavnega delovanja so
ga konèno leta 2012 preselili v domeno Turnega kluba in od tedaj tam
nemoteno deluje. Marsikaj se je e dogajalo na podroèju spletnih strani,
a naj bo to tema posebnih prispevkov. Èlani turnega kluba namreè nismo
nekakni zasvojenci raèunalnike navidezne resniènosti, ampak se zelo
radi sreèujemo tudi v realnem svetu.
Ob ustanovitvi kluba smo se odloèili, da bodo èetrtkovi veèeri nai  da
se bomo sreèevali, se pogovarjali in organizirali tudi razlièna predavanja
 gornika, popotnika in strokovna. V letu 1998 smo se prièeli sreèevati
v gostilni na Roniku. Bila je to res lepa toèka, a kaj, ko osebje gostilne
ni bilo kaj prida gostoljubno. Morda nismo dovolj popili, ali pa znana
ljubljanska turistièna toèka nudi e sama po sebi toliko zasluka, da se
jim s peèico gornikov ni splaèalo ukvarjati. Kakorkoli e, oktobra leta
1998 smo se preselili le nekaj minut proè  v okrepèevalnico turistiènega
drutva v Mostecu. To je oaza miru sredi gozda, in vendar zelo blizu
sredièa Ljubljane. Osebje v Mostecu nas je zelo prijazno sprejelo in
vse do junija 1999 smo bili tam redni èetrtkovi gosti. Opaali pa smo,
da obisk naih sreèanj ni in ni mogel dovolj narasti. Marsikdo se je
pritoeval, da je moral do okrepèevalnice peaèiti in to skozi gozd.
Morda to ponoèi in v slabem vremenu res ni bilo prav prijetno za vse.
Poleg tega so okrepèevalnico zveèer zelo zgodaj zapirali  do pol devetih
smo morali svoja sreèanja zakljuèiti  pogosto prav tedaj, ko se je
diskusija ele prav razvila.
V zaèetku leta 2000 smo zato èetrtkove veèere TK Gora preselili v drugi
del Ljubljane  v okrepèevalnico ibert na Brodu pod marno goro 
zopet blie naim zaèetkom. Ali je bila preselitev vzrok, ali pa je
informacija o turnosmuèarskih sreèanjih poèasi le prodrla do dovolj
velikega tevila gornikih navduencev, ne vem. Vsekakor pa se je takoj
po preselitvi obisk naih sreèanj moèno poveèal. Poleg tega pa je Jurij
Mlinar, ki je ob preselitvi prevzel organizacijo predavanj, poskrbel tudi
za zelo kvalitetne predavatelje. Od tedaj se predavanj na èetrtkovih
veèerih obièajno udeleuje od dvajset do trideset ali celo veè ljudi. Naa
sreèanja seveda niso namenjena samo èlanom Turnega kluba, ampak so
odprta za vse. Nanje vabimo gornike preko spletnih strani, elektronske
pote in mnoice razliènih medijev, ki povzemajo naa obvestila. Za
Jurijem Mlinarjem je organizacijo èetrtkovih predavanj prevzel Aljoa
Belingar in nato Darja Rugelj. e dvajset let se tako vsak èetrtek zveèer
sreèujemo za pogovor in pogosto tudi na predavanjih. Med poèitnicami
in prazniki nas je res malo manj, a vsak èetrtek se dobimo! Preprièan
1997 2017

sem, da je to velik uspeh, ki zaslui poseben prispevek v tem zborniku.
In predavatelji pogosto sodijo v sam vrh na svojem podroèju delovanja.
Ko smo se pozimi s smuèmi vzpenjali na Blego, smo se pogosto za
trenutek ustavili na pehovah pri ruevini nekdanje jugoslovanske
stranice imenovane Slugova dolina. Tu nekje smo se namreè skoraj
vedno dvignili iz meglene doline in odprl se nam je lep pogled na
okoliko grièevje. Ko se je nato novembra 2000 pojavila monost
brezplaènega najema te parcele v zameno za njeno vzdrevanje, smo se
zanjo hitro odloèili. Nato pa nam je Ministrstvo za obrambo leta 2004
ponudilo to parcelo v odkup. Ceno so na podlagi uradnih cenitev
postavili na dober milijon tolarjev, kar je 4200 evrov. Zato sem vsem
èlanom poslal dopis z vpraanjem, ali elimo kupiti to parcelo in kaj naj
bi nato z njo poèeli. En mesec smo se pogovarjali in tehtali razliène
monosti. Na koncu se je izkristaliziralo soglasno mnenje, da take
prilonosti ne gre spustiti, da bomo denar uspeli zbrati in nato na mestu
ruevine postavili svojo koèo. 29.10.2004 sem nato podpisal
kupoprodajno pogodbo in prièeli smo najprej zbirati prispevke èlanov.
Odziv je bil prièakovano velik: 22 èlanov in somiljenikov je v sklad za
koèo prispevalo veèinoma vsak po 50.000 SIT, kar ustreza 208 , prièeli
pa smo pridobivati tudi sponzorska sredstva. Parcelo smo tako uspeli v
celoti plaèati e 8.11.2004 in takoj nato vpisati svoje lastnitvo v
zemljiko knjigo.

Z velikim veseljem smo naèrtovali svoje bodoèe zavetièe in urejali
formalnosti glede gradnje. Pridobili smo soglasje obèine, le lastnica
sosednje parcele je nai gradnji nasprotovala. To je na zalet malo
omejilo, vendar smo nadaljevali z zbiranjem sponzorskih sredstev. Ko
je bilo denarja e skoraj dovolj za zaèetek gradnje, je nae navduenje
poèasi usahnilo. Kar naenkrat ni bilo veè nikogar, ki bi bil pripravljen
voditi ta projekt in mu posveèati vso svojo energijo in prosti èas.
Pokazale so se razlike med idejami èlanov in po izkunjah drugih drutev
nam je postajalo vse bolj jasno, da je koèo sicer lahko zgraditi, a kasneje
Turni klub GORA
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vzdrevanje in uporaba nedvomno vodi v spore in prinaa veliko slabe
volje. Mi pa se vendar druimo zaradi prijateljstva in dobre volje. Projekt
izgradnje koèe na pehovah smo zato odloili na kasneji, primerneji
èas in zbrani denar je poèasi prièel kopneti. e vedno smo lastniki parcele
t. 220, k.o. Leskovica v izmeri 752 m2, na kateri stoji poruena nekdanja
stranica, ki je po izpisku Geodetske uprave Republike Slovenije iz leta
ocenjena le e na 257 evrov.
Seveda pa se na klub ne imenuje zastonj "turni klub". Skoraj ves prosti
èas preivimo v gorah, od tega na turnih smuèeh skoraj vsak konec tedna
od prvega snega pa do sredine julija  vèasih pa si vzamemo èas za turno
smuko tudi med tednom. Taki "ukradeni" dopoldnevi ali veèeri imajo
e poseben èar. Najlepi pa so najbr turni smuki ob polni luni zveèer
po slubi. Za ture se praviloma dogovarjamo na èetrtkovih veèerih, nekaj
tur letno pa razpiemo tudi preko interneta in obvestil Skale.

Sezono obièajno zaènemo nekje v sredogorju  zelo lep je Blego, pa
tudi Slivnica, Lisca, Menina in e kaj. Nato zahajamo na tipiène zimske
ture, med katerimi imamo posebno radi Karavanke, pa Visoke Ture,
Nockberge, paè glede na vreme in snene razmere. Podroèje doline
Malta je naa priljubljena pomladanska izbira, prav tako tudi Kanjavec,
Kri pa je smuèljiv e pozno v poletje. Johannisberg je junija ravno pravi
in tam smo pod vodstvom Bojana Pograjca spoznavali osnove hoje po
ledenikih. Z Grossvenedigerjem smo nekajkrat zakljuèili turno
smuèarsko sezono in prav verjetno jo bomo e kdaj.
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Letos smo se e drugo leto zapored podali po Triglavski turnosmuèarski
magistrali z Vogla na Komno in dalje do Krnskih jezer. V obeh
postojankah smo preiveli nekaj dni in obiskali okolike gore.
Prièakujemo, da bo to popotovanje postalo tradicionalno. Seveda pa je
sneg mogoèe ujeti tudi poleti, posebno èe se odpravimo na druge celine.
V letu 2004 smo se poskusili tudi v smuèanju po melièih  zelo uspeno
smo se udeleili slovenskega "kamnski" prvenstva na Ljubelju. Prav
zanimivo pa je bilo leta 2000 tudi smuèanje s saharskih sipin v Maroku.

Smo pa gore, kot se neformalno imenujemo èlani TK Gora, tudi
navdueni spoznavalci sveta. Smuèali smo skoraj v vseh evropskih
deelah, od panije na zahodu do Romunije in Grèije na vzhodu ter od
Norveke do Sicilije. Bili smo s smuèmi na Visokem Atlasu, smuèali
smo z vulkanov osrednje Anatolije in June Amerike, bili s smuèmi v
indijski Himalaji in e marsikje.
V kopnem letnem èasu pogosto hodimo tudi na dalje pohode po
oddaljenih krajih od Himalaje do Patagonije ter Avstralije in obeh
Amerik. Tudi dalje kolesarske ture po zanimivih krajih nam niso tuje,
pa naj bo to po Evropi ali Aziji. O svojih izkunjah in spoznanjih redno
objavljamo poroèila na spletnih straneh ter poroèamo na naih èetrtkovih
sreèanjih.
Ko se sneg umakne previsoko in postanejo ledeniki zares ledeniki, gremo
v gore tudi pe. Pri tem z veseljem splezamo tudi kakno skalno smer.
Svojo plezalsko "formo" ohranjamo z obèasnimi obiski plezaliè,
predvsem pa z rednim tedenskim plezanjem na umetni plezalni steni.
Turni klub GORA
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Na podlagi pogodbe o sodelovanju med Ministrstvom za obrambo in
Skalo lahko kot drutvo, ki deluje v javnem interesu, e od leta 2009
dalje, z manjimi prekinitvami, enkrat tedensko uporabljamo plezalno
steno v vojanici Edvarda Peperka za vadbo gornikih veèin. Za
koordinacijo te dejavnosti znotraj Skale je odgovoren Turni klub Gora,
poverjenik pa je Andrej Lavrenèiè.
e od leta 2009 smo se èlani Turnega kluba z veseljem in redno
udeleevali pomladanskih piknikov, ki jih je organiziral na èlan Mio
Jenèiè na Reaktorskem centru v Podgorici za vse turne smuèarje. Na
njih nas je Marko Turk razvajal s svojimi kulinariènimi izdelki,
organizator pa je poskrbel tudi za èisto resen izobraevalni del. Seveda
pa je bila glavna aktivnost medsebojno spoznavanje, izmenjava idej in
izkuenj ter èisto preprosto druenje. Ta sreèanja so bila tako prijetna,
da smo se na Obènem zboru leta 2017 odloèili, da priènemo z
organizacijo turnosmuèarskih piknikov v okviru naega kluba. V maju
je nato sledil zelo dobro obiskan piknik "Pod kozolcem" v Podutiku.
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Èlani Turnega kluba pa smo se e est let zapovrstjo, od leta 2011 dalje,
sreèevali na pikniku tudi jeseni pred prihajajoèo turnosmuèarsko sezono.
Jaz sem odstopil v uporabo travnato parcelo, Marko svoje kuharsko
znanje, veèina udeleencev pa je pomagala pri organizaciji in prispevala
svojo dobro voljo. Na zaèetku nas je bilo 14, lani pa e kar 25. al vse
kae, da nam je letos slabo vreme prepreèilo jesenski piknik, bo pa
naslednjiè e toliko bolj veselo.

Morda bi moral za konec povedati e kaj o naih naèrtih. Veliko jih je,
vsaj toliko, kot èlanov. Smo zdruenje posameznikov in vsakdo poskua
v gorah najti nekaj svojega  gornitvo ne more biti nekakna skupinska
dejavnost. V Turni klub se povezujemo predvsem zato, da izmenjujemo
ideje in izkunje. Seveda pa se pogosto zgodi, da zanimivo idejo veèina
hitro sprejme za svojo. Pa e nekaj: smo odprti in elimo taki tudi ostati.
Torej, èe koga to veseli, naj ve, da bo pri nas vedno dobrodoel  na
predavanju, sreèanju ali turi, seveda èe mu bo le naa e rahlo starajoèa
se druba veè. Za vse to pa lahko izve na naem spletnem naslovu:
www.turniklubgora.si ali na èetrtkovih veèerih v varnem zavetju
okrepèevalnice ibert ob tacenskem mostu pod marno goro.

Turni klub GORA
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RAÈUNALNIKA KONFERENCA GORE
Igor Jenèiè
V drugi polovici 80. let prejnjega stoletja so se sicer e pojavili prvi
osebni raèunalniki, a glavnina raèunalnikega dela je potekala na ti.
"mainframe" raèunalnikih. V akademskem in raziskovalnem okolju, pa
tudi v nekaterih podjetjih, so bili najbolj popularni raèunalniki drube
DEC z imenom VAX.
Takrat se nam e sanjalo ni, kaj je to internet, a VAXe je bilo mono
povezati v mreo z imenom DECNET. Ta mrea je omogoèala
elektronsko poto, poleg nje pa tudi aplikacijo, ki se je imenovala Notes
in s pomoèjo katere smo se lahko pogovarjali o razliènih temah na ti.
raèunalnikih konferencah. Danes bi jim rekli spletni forumi.
Gornikom je bila namenjena konferenca Gore, ki je posebej zanimiva
zaradi tega, ker je pomenila zaèetek spletnega obveèanja o razmerah
na turnih smukih, iz katerega izhajajo  seveda prilagojene moderneji
tehnologiji  tudi "Razmere v gorah" turnega kluba Gora.
Takole je konferenco odprl administrator raèunalnikega centra
Instituta "Joef Stefan":

Celotna konferenca Gore je e danes zanimivo branje. Njena vsebina je
"ponatisnjena" v arhivu "Razmer" TK Gora ter na spletièu Gore
ljudje. V tem prispevku bom navedel  seveda v originalu, brez
kakrnihkoli tiskovnih ali drugih popravkov  samo nekaj
najznaèilnejih prispevkov.
Prva tema, ki smo jo naèeli, je bila oprema. Dandanes smo e kar
pozabili, kaken finanèni in logistièni podvig je predstavljala nabava
Turni klub GORA
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turnosmuèarske opreme. Le redki so imeli dovolj denarja, da bi si lahko
naenkrat kupili vso opremo in takole je pokojni Toma Vrhovec
predlagal, v kaknem vrstnem redu je najbolj smiselno kupovati
turnosmuèarsko opremo:

e dva Tomaeva nasveta:

Me prav zanima, ali dananja mladina sploh ve, kaj so to
"Slovenijaport", "Ferromoto", "Moe Pijadejeva" in nenazadnje "na tri
èeke"...
1997 2017

Naslednja tema so bili opisi tur. Najbolj zavzet je bil Andrej Stritar in
njegovi opisi, ki jih je najprej objavil v temi "Zanimive ture in izleti",
tvorijo hrbtenico njegovega knjinega prvenca "111 izletov po
slovenskih gorah". Tudi jaz sem objavil kar nekaj opisov v temi "Opisi
turnih smukov" in prav Andrej je bil  po uspeni izdaji 111 izletov 
tisti, ki me je spodbudil, da e objavljenim opisom turnih smukov
dodam e nekaj novih in vse skupaj izdam v knjigi. Konferenca Gore je
tako botrovala tudi pisanju mojega Turnosmuèarskega vodnika, ki je
leta 1998 izel pri zalobi Sidarta.
V tistih èasih nas je veèina poznala le domaèe turne smuke, zato je bil
Francetov opis ture na Grossvenediger nekaj posebnega:

Potem, ko smo se na zaèetku brali le preko raèunalnikih ekranov, se je
pojavila ideja, da se spoznamo tudi v ivo:

Turni klub GORA
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Dobili smo se 16. marca 1993 v gostilni Fortuna in tole je poroèilo:

Na tem uru sva se tudi spoznala s Francetom.
Poleg turnega smuèanja in "obièajnega" planinstva smo pisali tudi o
drugih portih, npr. o zaèetkih gorskega kolesarstva, o alpskem
smuèanju in e vrsto drugih tem. Med drugim so na TV Slovenija celo
pripravljali oddajo o konferenci GORE, a je na koncu iz ne povsem
pojasnjenih razlogov odpadla.
Na videz drobna notica o novih markacijah na Koèni pa je sproila kar
obseno razpravo o varstvu (gorske) narave. Pravzaprav se glede tega
razmere v èetrt stoletja niso prav dosti spremenile, zato iz omenjene
razprave citiram samo enega bolj zabavnih prispevkov:

1997 2017
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Zanimiva je tudi najava teèajev alpinistiènega smuèanja, ki sta jih
vodila kasneja èlana TK Gora Andrej Terèelj ter Borut Èrnivec:
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Vendar pa nobena od tem ni imela toliko prispevkov in bila tako brana
kot "Trenutne razmere". Osebnim poroèilom o razmerah v gorah so se
kmalu pridruila tudi uradna poroèila o stanju snene odeje. V prvi
sezoni so jih po elektronski poti poiljali kar meni ali Andreju Stritarju
in midva sva jih potem objavljala v Notes:

Turni klub GORA
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Tudi kasneji ustanovitelj in predsednik TK Gora se je zelo hitro
vkljuèil v poroèanje o trenutnih razmerah, vèasih pa malce
pokomentiral e ostale reèi:

Ko je France postavil svoj turnosmuèarski strenik, sem takole poroèal
o njem:

V tistem obdobju je VAXe e precej povozil èas  uporabljali smo jih
samo e zato, ker smo jih paè imeli  in svetovni splet se je medtem e
dodobra uveljavil. Tako je povsem zamrla tudi aktivnost na konferenci
Gore. Zadnja objava trenutnih razmer (in zadnja objava na konferenci
Gore sploh) je bila 14. marca 1998. Takrat je bil e ustanovljen Turni
klub Gora in njegova spletna stran Razmere v gorah je konferenco Gore
veè kot dostojno nasledila.
1997 2017
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SPLETIÈE RAZMERE V GORAH
France Sevek
V tem prispevku bom poskusil opisati zgodovino in tehnièni razvoj
spletièa "Razmere v gorah", ki je s svojo aktualno rubriko "Trenutne
razmere" e veè kot dvajset let pomemben vir turnosmuèarskih in
ostalih gornikih informacij pri nas. O vsebinskem delu spletièa pa
bodo podrobneje pisali njegovi uporabniki.

V zaèetku devetdesetih let prejnjega tisoèletja je Tim BernersLee
naredil sistem za izmenjavo dokumentov med zaposlenimi v
enevskem CERNu. Ta sistem je povezal v internet ter napisal
streniko programje in prvi brskalnik. Rodilo se je hiperbesedilo
(HyperText Markup Language ali kraje HTML), ki ga je bilo mogoèe
brati po svetovnem spletu. Omogoèalo je v besedilo vstavljati povezave
na druge dele istega besedila ali celo na druge dokumente, vkljuèno s
slikami. Seveda je to danes lastnost skoraj vseh urejevalnikov besedil,
tedaj pa je bila ideja tako nova, da me je takoj navduila. Poskusil sem,
kako bi se stvar obnesla za urejanje mojih turnosmuèarskih in tudi
drugih zapiskov. V zaèetku leta 1995 sem tako namestil ustrezno
programje na strenik intituta, kjer sem bil zaposlen. Hitro sem
spoznal, da bi bili zapisi veliko bolj zanimivi, èe bi jim lahko dodal e
slike. Seveda so bili tedaj e zelo redki terminali, ki bi lahko prikazovali
kaj drugega kot samo besedilo, a e zaradi sebe je bilo vredno poskusiti.
Na ture sem tedaj nosil precej okorno video kamero in snemal in
snemal. Ker sem se poklicno ukvarjal z analizo video posnetkov, sem
imel na razpolago sistem za zajem slik, seveda èrnobelih. S svojih video
posnetkov sem tako zajel nekaj slik in jih vkljuèil v besedilo. Naslov
teh spletnih strani (http://sizif.mf.unilj.si/~gore/) sem najprej povedal
prijateljem in znancem, maja 1995 pa je bil objavljen tudi v Notes na
Vaxu  ta sistem smo namreè v predinternetovskih èasih uporabljali za
izmenjavo informacij.
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Bila je to najbr prva internetna stran z gorniko vsebino pri nas. Tedaj
Planinska zveza namreè ni kazala nobenega zanimanja za take
novotarije. Na moj predlog za sodelovanje mi je tedanji predsednik
planincev pojasnil, da se je njegova organizacija odloèila, da se z
raèunalniki ne bo ukvarjala in naj to kar ostane domena nadebudnih
posameznikov.
V zaèetku leta 1996 je ta spletna stran vsebovala le moje zapiske o
turnem smuèanju. Tedaj so postali dosegljivi prvi skenerji in takoj sem
pomislil na barvne slike. Ker sem se intenzivno ukvarjal s fotografijo,
sem na vseh turah slikal tudi diapozitive. Ko sem poslikal vseh 36
posnetkov na filmu, sem tega poslal v razvijanje nato pa iz posameznih
diapozitivov dal delati malo veèje slike, ali pa sem to naredil sam. Te
slike sem nato skeniral in po kaknem tednu ali dveh sem lahko sliko
dodal v spletno stran. Drug problem je bil v tistem èasu slabo definiran
naèin prikazovanja slovenskih znakov s streicami. Zaradi zelo razliène
opreme obiskovalcev strani sem se odloèil za hkratno vzdrevanje
datotek s tirimi oblikami zapisa znakov: poleg iso 88592 (latin2) e
brez streic (csz), star ascii naèin (~{`) in pri microsoftovsko
usmerjenih uporabnikih priljubljen vzhodnoevropski naèin (winee).
V tem obdobju se je obisk strani poveèal. Prièel sem dobivati poto z
razliènih koncev sveta. Zato sem dodal e kratko besedilo v angleèini
in stran z zbirko slik  Mountain Gallery.
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Da pa ne bi bil sam edini pisec, sem v letu 1997 povabil bralce, naj mi
poljejo svoje podatke o turah in prièel sem jih objavljati. Ko sem prejel
po elektronski poti besedilo, sem ga roèno vpisal v spletno stran in
kasneje tudi dodal morebitne slike, èe mi jih je seveda avtor besedila
poslal. Prvi prispevek je objavil Ale Rotar, njemu pa je v tej sezoni je
sledilo e 49 prispevkov. Stran je v letu 1997 doivela okoli 3000
obiskov, kar je bilo za tedanje razmere razveseljivo veliko.

Odmev na to spletièe je bil zelo ugoden. Posledica tega je bila, da
smo se junija 1997 bralci in sodelavci Turne strani sreèali 'v ivo' na
Raici. Bilo nas je priblino 25. Gledali smo diapozitive in se
pogovarjali. Tedaj se je tudi rodila ideja, da bi ustanovili
turnosmuèarski klub in to se je v decembru istega leta tudi zares
zgodilo.

Z naraèajoèim tevilom prispevkov o turah je postajalo roèno
objavljanje vse bolj zamudno, poleg tega pa je v èasu mojih odsotnosti
prihajalo do zamud pri objavah. Zato sem v naslednjem letu napisal
program, ki je sproti pregledoval prejeto poto in èe je bila glava
Turni klub GORA
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sporoèila ustrezna je besedilo dodal v spletno stran. Ta program je bil
napisan v Fortranu, kar je bilo tedaj najbolj primerno na streniku, ki je
bil preteno namenjen raèunanju. Celotno spletièe je namreè gostovalo
na mojem slubenem raèunalniku. Z vse veèjo popularnostjo in hitro
rastoèim tevilom obiskovalcev pa je to poèasi postajalo nevzdrno.
Zato me je avgusta 1998 zelo razveselila ponudba radia Ognjièe, ki mi
je ponudil brezplaèno gostovanje na svojem streniku v zameno za
pravico objavljanja naih prispevkov. Od tedaj je bilo spletièe razmer
dosegljivo na naslovu www.slog.net/~frances. Vendar stvari niso le
povsem gladko. Ko se je prviè oglasil avtor prispevka z zahtevo po
prepovedi objave svojega besedila na radiu Ognjièe, je bilo treba stvari
tudi formalno urediti. Po zgledu strokovnih revij sem zato dodal v
navodilo za objavo izjavo o prenosu vseh pravic glede prispevka na
mene kot lastnika spletièa, seveda pa so vse moralne avtorske pravice
ostale avtorju prispevka.

Obisk spletièa je zelo hitro naraèal  do leta 2002 se je poveèal kar za
desetkrat. Tako obiskanih strani pa ni veè mogoèe kar sproti vzdrevati.
Poleg tega je bil moj dostop do strenika radia Ognjièe razumljivo
precej omejen. Zato sem se odloèil za razvoj in preizkuanje programja
postaviti svoj lastni strenik, ki je bil v zaèetku kar moj veènamenski
namizni raèunalnik. Ko sem po petih letih delovanja Turnega kluba
Gora oktobra 2002 le uspel registrirati domeno kluba, sem se poslovil
od radia Ognjièe in v letu 2003 prenesel spletne strani Turnega kluba
Gora, Razmer, poto ter vse ostalo programje na novo domeno turni
klubgora.si, ki pa je e vedno gostovala kar na mojem namiznem
1997 2017

raèunalniku, domenski strenik pa je bil s soglasjem dekana na tedanji
Visoki oli za zdravstvo. Tudi to je bila seveda samo zaèasna reitev.
Po nekaj letih sem kupil nov strenik in ga postavil v svojem
stanovanju. Ta strenik je skrbel za vse moje in e marsikatere druge
raèunalnike potrebe: gostil je nekaj razliènih domen ter njihove
imenske in potne strenike, vkljuèno z domeno Turnega kluba.
Spletièe Razmer sem nato poèasi razvijal in dopolnjeval, paè glede na
svoj razpololjiv èas in potrebe. Postal sem navduen uporabnik jezika
PHP, ki je nekaken predprocesor spletnega hiperbesedila. Spletne
strani so tako postale prilagodljive in sodobno zasnovane, èeprav je
videz v veliki meri ostal nespremenjen. Z razvojem digitalne fotografije
ni bilo veè potrebe po naknadnem dodajanju slik, ampak so jih avtorji
prispevkov objavljali hkrati z besedilom. tevilo slik posameznega
prispevka sem poveèal na deset in njihovo velikost za prikazovanje na
1500 pik, saj prostor na disku ni bil veè omejujoè. Slikam je bilo tudi
mogoèe dodajati podnapise in jih pregledovati s posebnim programom.
Postopoma sem tudi celotno programje spremenil v utf8 kodni sistem
za slovenske èrke. Naredil sem tudi monost dodajanja GPS sledi in
njihovega pregledovanja ter poskrbel za sorazmerno preprosto, a
uèinkovito iskanje po celotni bazi zapisov. Na eljo nekaterih
obiskovalcev sem uvedel tudi RSS kanal za obveèanje o novih
prispevkih.
Poleti leta 2013 je prilo do vloma v moje stanovanje in vlomilec mi je
med ostalim odnesel tudi skoraj vso raèunalniko opremo. Na sreèo
sem redno skrbel za arhiviranje programja tudi na drugi lokaciji in tako
sem lahko precej hitro, ko sem nabavil nov strenik, na njem obnovil
celotno spletièe. To in tudi obèasni izpadi mrene povezave me je
napeljalo na misel, da sem postavil e en pomoen strenik na oddaljeni
lokaciji, oba pa se odzivata med drugim tudi na naslov razmere.egora.si.
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Èe sem bil v prvih letih zadovoljen z desetimi obiski spletièa dnevno,
pa je danes to tevilo zunaj turnosmuèarske sezone naraslo na
neslutenih 30 tisoè dnevnih dostopov z veè kot 1 GB prenosov, v sezoni
pa je obiska e nekajkrat veè. Seveda gre veèina teh dostopov na raèun
robotov, ki neprestano pregledujejo svetovni splet, vsekakor pa tudi
zunaj sezone tipièno nekaj deset uporabnikov neprestano hkrati
pregleduje spletièe.
Morda se kdo vpraa, kako je z raèunalnikimi vdori v strenik.
Poskusov je res veliko, vsak dan nekaj. A kot vse kae, do sedaj ni bilo
e nobenega uspenega. Res je nekajkrat prilo do zlonamernega
prepisovanja veèjega dela vsebine strenika, saj tega naèelno na javno
dostopnem streniku tudi ni mogoèe prepreèiti, vendar pa je videti, da
so vse kljuène datoteke ostale nedotaknjene.
Pa e eno vpraanje mi veèkrat postavijo: zakaj sploh to poènem.
Odgovora pravzaprav ne vem. Predstavlja mi tehnièni izziv, najbr
podobno kot plezanje ali bolj zahtevna ura v gore. In ne, za svoje delo
in stroke nisem nikoli prejel plaèila. En raèunalnik je res kupil Turni
klub, napajalni sistem pa je enkrat nabavila Skala, to pa je bilo tudi vse.
In dokler bo lo, bom poskual ohranjati spletièe brez oglasov ter
iveti v preprièanju, da poènem nekaj dobrega za skupnost.
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SMUÈARSKI SPLETNI PORTAL GOSAK
Andrej Terèelj

Alpinistièni smuèarji smo v Sloveniji v osemdesetih letih zaèeli z
objavljanjem svojih predvsem prvenstvenih spustov v popoluranih
tednikih in v Alpinistiènih novicah na portni strani dnevnika Delo.

Z leti se je nabralo toliko materiala, da je leta 1987 izel spisek do tedaj
znanih spustov kot priloga Alpinistiènih razgledov, ki je bila z
ilustracijami in opisi izpiljena leta 1991 v knjiici Strme smuèine,
avtorjev Andreja Zorèièa in Dejana Ogrinca.
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Zime so bile radodarne s snegom, zato smo smuèarji dodajali nove in
nove prvenstvene smeri, ki so bile leta 1996 posodobljene kot druga
priloga Alpinistiènih razgledov.

Vse smo zbrali alpinistièni smuèarji v okviru nekdanje Podkomisije za
alpinistièno smuèanje pri Komisiji za alpinizem Planinske zveze
Slovenije.
Tako smo leta 1999 eleli v okviru KA prenesti svojo dejavnost in objave
na splet. Zgledovali smo se po tujih spletièih, posebej skirando.ch , ki
se je leta 1997 preimenoval v camptocamp.org, kjer smo èrpali prve
navdihe o trenutnih razmerah v zahodnih Alpah. Z idejo se je prvi strinjal
Franci Savenc, urednik in oèe gornike dokumentacije planid.org (Gore
in ljudje), kasneje www.goreljudje.net in jo tudi podprl s svojimi
neobjavljenimi zapiski smuèarskih
aktivnosti. S tako bogato popotnico
predhodnikov
smo
zasnovali
podatkovno ogrodje spletnega portala
Gosak. Gostovanje in domeno
gosak.net smo nali pri podjetju
Eranova, kjer se je gostil tudi
planid.org.
Poslanstvo in zakaj ime Gosak? Konec
tisoèletja so se zaèeli pojavljati novi
turno smuèarski priroèniki* (1997
Razmere na TK Gora , 1998 Jenèiè),
saj
so bili predhodni avtorjev
M.Èrnivca in C.Praèka razprodani in
ture e dobro opisane. Turni smuèarji
1997 2017

so postajali vse tevilèneji in spusti mnoièneji, zato smo Borut
Èrnivec, Simon Èopi in Andrej Terèelj nove opise in obveèanje eleli
ponuditi na Spletu.

Gosak je nastal z eljo, da postane vir informacij za smuèarje vseh
naklonin in snenih razmer. Oblikovno nam je svetoval in pomagal
Andrej Kelenc. Kratica GOSAK je skovanka besed GOrska Smuka
Alpinizem in vse uporabne stvari, ki se zaèno na K (kuloar, koe,
kamnodrè, karving, klister, kol ...).
Gosak je prviè vzletel septembra 2002, ko smo v okviru odprtokodnega
projekta ustvarili "Interaktivni spletni portal za gorsko smuèanje", a je
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imel zaradi napadov nemiren in nezanesljiv let. Prvi napad na forum se
je zgodil e decembra 2004.
Februarja 2003 smo imeli predstavitev iri strokovno smuèarski
javnosti na TK Gora.

A ne za dolgo, ker je bil s strani hekerjev veèkrat okuen, najbolj
septembra 2007, ko je bil sestreljen. Od njega v elektronski obliki ni
ostalo niti perje, zgolj ideje in podatki na papirju. Podatke je bilo
potrebno restavrirati, kar ni bilo lahko delo, a nas je smuèarje e tesneje
povezalo. Le tako smo brali drug o drugem in se med seboj spoznali.

Drug pogumen vzlet in selitev na novo strojno opremo pri istem
ponudniku je zaradi milih zim in malega tevila spustov trajal malo
dlje, nataèno do konca leta 2008. Od leta 2009 do januarja 2010 smo
imeli celo lasten strenik na Centosu, ki je zahteval veè vzdrevanja in
posegov, kar nam je vzelo veliko prostega èasa. Varnosti smo posvetili
dodatno pozornost, a napadalcev ni bilo mogoèe odvrniti od slabih
namenov, dokler se nismo forumu zaradi varnostnih lukenj odpovedali
v celoti.
Tretja, zadnja selitev se je zgodila leta 2010, ko smo postavili stran na
gosak.turniklubgora.si v obstojeèi strukturi in z novimi podatki.
1997 2017

To se nam je zdel logièen korak, da je vsa podobna vsebina na enem
mestu, zato jo je urednik strani France Sevek z veseljem podprl. Jaka
Ortar je poskrbel za nove vpise, s Simonovo delovno vnemo pa smo
restavrirali staro podobo, ki se od zaèetka praktièno ni spremenila do
danes.

Savenc prvi, Mivek drugi in Sevek sedanji skrbnik
Gosak arhiva
Podatkovna zasnova Gosaka je enostavna in se z leti ni spreminjala.
Sestavljena iz treh sklopov  smuèarskih akterjev, gore kot objekt in
akcije  samega spusta. Pri novem spustu je potrebno prvo vnesti
podatke o hribu in smeri, ele nato lahko zakljuèimo z opisom doloèene
ture. Kadar smer ponavljamo, lahko korigiramo predhodne podatke o
smeri in dodamo zgolj aktualne razmere. Do danes ima Gosak preko
350 registriranih dopisnikov za opisanih 500 smeri, v katerih je bilo
opravljeno preko tisoè tur.
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Izmenjava aurnih informacij o presmuèanih smereh in trenutnih
razmerah je elja vsakega smuèarja. In tako je spletièe TK Gora postalo
centralno pribealièe tako turnih kot alpinistiènih smuèarjev. Tako v
zavihku Razmere lahko preberemo aktualne snene in druge informacije,
na Gosaku pa so opisi smeri in druge podrobnosti. Seveda je za izvedbo
uspene ture potrebno e veliko drugih infomacij, ki jih mora smuèar
èrpati tudi na drugih spletièih, s tem pa ima spletièe TK Gora e mnogo
prostora za raziritev in razvoj.
*Jenèiè

Igor: Turnosmuèarski vodnik 1998; Miro Èrnivec, Ciril Praèek: Turni smuki
(2. dop. Izdaja leta 1985)
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ÈETRTKOVA PREDAVANJA
Jurij Mlinar, Aljoa Belingar, Darja Rugelj
Èlani TK Gora se dobivamo ob èetrtkih zveèer. Èetrtek je dan v tednu,
ki je namenjen za druenje in planiranje. V èetrtek so e bolj ali manj
poznane vse omejitve, ki lahko vplivajo na turo med vikendom. V
èetrtek je e jasno, èe bo med vikendom sneilo ali èe bo sijalo sonce
in pobralo ves novozapadli sneg. V èetrtek se e ve, katera grapa bo
smuèljiva in katera plazovita. Ob èetrtkih se ve e vse. Treba se je e
prebiti skozi 8 ur dela in zaèeti z izvedbo èetrtkovih planov. Ideje za
ture se najveèkrat porodijo spontano, ob pogovoru z udeleenci
èetrtkovih sreèanj. Ideje se obièajno dokonèno izoblikujejo tekom
èetrtkovega veèera. Kdaj pa kdaj se zgodi, da so proti koncu sreèanja
(zaradi doloèenih razlogov) te ideje e pretirano ambiciozne. Takne se
naslednji dan malo oklesti, da ostanejo v mejah izvedljivosti. A ideje
kot take ostanejo in se v veliki meri tudi realizirajo. Èetrtek lahko celo
podalja ture na dva dni ali pa iz njih naredi pravo popotovanje ali
ekspedicijo. Ti veèji podvigi ne nastanejo na enem samem èetrtkovem
sreèanju, ampak se kot rdeèa nit vleèejo skozi veè tednov, dokler ne
dozorijo do take mere, da so bolj ali manj izvedljivi. Tako se ob èetrtkih
porajajo ideje tudi za veèdnevne ali celo veètedenske ture v Alpah ali
po drugih gorstvih sveta.
Ob èetrtkih se svet razdeli na dva tabora: na tiste, ki zaèenjajo s
planiranjem ture in na tiste druge, odpadnike, ki se morajo v soboto
opoldan udeleiti srebrne poroke partnerjevih starev, v nedeljo
dopoldan peljati otroka na rojstnodnevno zabavo ali morajo
prisostvovati drugim podobnim bolj ali maj pomembnim dogodkom, ki
se na njihovo veliko alost prekrivajo s terminom ture. Da pa ne bi bili
èetrtkovi veèeri omejeni le na teoretièno razglabljanje o potencialnih
turah, smo v klubu hitro prili na idejo, da moramo veèere popestriti z
najrazliènejimi predavanji o e izvedenih podvigih v naih in tujih
gorah. Namen taknih predavanj naj bi bil poleg »samohvale«
predavateljev predvsem vzpodbuda sluateljem, da so njihove male
ideje lahko tudi izvedljive.
Zaèetki predavanj segajo v leto 1998. Njihov pobudnik in organizator
je bil France Sevek. V prvem letu je bilo opravljenih 10 predavanj
povezanih s turnim smuèanjem in dejavnostmi v gorah. Sreèanja so bila
najprej v prostorih gostilne na Roniku. Prostor je sicer omogoèal veèje
tevilo poslualcev, a odmaknjena lokacija in pe dostop nista bila
spodbuda za veèje tevilo obiskovalcev. Druga lokacija za organizacijo
predavanj je bila v Mostecu. Z lajim dostopom je bilo prièakovati
udelebo veèjega tevila poslualcev. Zaupanje med lastniki in
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organizatorji predavanj je bilo odlièno. Kadar je bila tema vroèa in se
je razvnela ivahna debata je tako lahko trajala dalj kot je bil zelo kratek
odpiralni èas.

Od leta 1999 je prevzel organizacijo predavanj Jurij Mlinar. Poleg
organizacije predavanj sta z Maticem Medvedom po dolgotrajnem in
temeljitem preuèevanju potencialnih lokacij na severnem delu
Ljubljane nala tudi novo, e primernejo lokacijo na Brodu v
Okrepèevalnici ibert. Nudila je prijaznega efa Toma, ki kdaj pa kdaj
zamii na eno oko in prisotne ob èudnih urah spusti skozi zadnja vrata,
ter prijetno sobico z dovolj intime in e z ravno prav prostora za bolj
obiskana predavanja.

Na sliki je prijazni ef Gostilne ibert Tom.
1997 2017

O tem, da je bila izbira posreèena, ni bilo dvoma, saj se je tevilo
sogovornikov in sluateljev e takoj po selitvi moèno poveèalo. Sobica
je bila ob najbolj zanimivih predavanjih nabita do zadnjega kotièka, a
je zdrala. In rodila se je zgodba o uspehu. Vse od leta 2000 pa do danes
so predavanja organizirana v okrepèevalnici ibert v Tacnu. Prostor
omogoèa 30 poslualcem udobno spremljanje predstavitev.
Od leta 2002 je organizacijo predavanj prevzel Aljoa Belingar. S svojo
razgledanostjo in spremljanjem dogajanja na podroèju gornitva je
organiziral predavanja nekaterih vrhunskih predavateljev, med njimi so
bili Tina di Batista (Smuèanje z Denalija, Prva enska naveza na Fitz
Royu in Vzponi v pogorju Torres del Paine), Drejc Karnièar (Smuèanje
z Anapurne), Irena Mrak, Alja Anderle, Matic Jot, Klemen Grièar,
Cene Berèiè, Roman Benet z eno Nives Meroi (edini zakonski par, ki
je do danes osvojil vse osemtisoèake). Po 9 letih prizadevnega in
skrbnega urejanja predavanj je Aljoa predal organizacijo predavanj
Darji Rugelj. Od leta 2010 pa do danes skrbi za organizacijo in
obveèanje o naèrtovanih predavanjih.
Vsebina predavanj na èetrtkovih sreèanjih je bila zelo pestra in
raznolika. Prepotovali smo vseh pet kontinentov in vse tri oceane.
Vsebine predavanj so segala od zemeljskih globin (jamarstvo), morskih
globin (potapljanje), od depresije (Mrtvo morje) do najvijih gora
(Himalaja), od vroèih puèav (Egipt, Death Valley) do ledenikov
(Denali, Pik Lenin) in zamrznjenih jezer (Bajkal). Precej predavanj je
bilo namenjenih izpopolnjevanju znanja na podroèju tehnike smuèanja,
varnosti in reevanja v gorah v zimskih in poletnih razmerah. Izvedenih
je bilo tudi nekaj delavnic s praktiènim usposabljanjem uporabe
lavinske olne, aparatov za oivljanje in prvi pomoèi ob nesreèah v
gorah.

Predstavitev projekta: Ta pleh ima duo avtorja Gorazda Lemajièa
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Vsebine predavanj so bile posveèene tudi zgodovini gornitva in
gornikih objektov. Tako so poslualci lahko spoznali zgodovino
Turistovskega kluba Skala, ivljenje in delo Mire Marko Debelak,
zgodbo o nastanku Aljaevega stolpa in njegove replike. Kot turne
smuèarje pa nas je zanimala tudi zgodovina smuèanja od njegovih
zaèetkov vse do danes. Gostujoèi strokovnjaki so nam omogoèili
spoznati tehnoloki razvoj smuèarske opreme in njegov vpliv na
tehnike smuèanja.
Predavanja so v eni sobi gostilne ibert. Postavitev platna, omizij in
krepèilni napitki zagotavljajo sproèeno in veselo vzduje.
Avtorji turnosmuèarskih in drugih vodnikov, smuèarskih in gornikih
monografij in slovarjev so svoje knjige predstavili zainteresirani
javnosti in tako omogoèili poslualcem spoznati tudi zgodbe iz ozadja
nastajanja knjig.
Na èetrtkovih sreèanjih smo gostili tudi legende smuèanja in gornitva.
Pridruili so se nam Joe libar, Anton Sazonov Tonaè, Tone karja,
Matja Deraj, Damijan Meko, Metod Humar, Bine Mlaè, France
Maleiè, Cene Berèiè, France Urbanija, Ale Guèek, Miha Kuhar,
Toma Vrhovec, Bojan Pollak in e mnogi drugi.
Predavanja pa niso bila omejena samo na smuèanje in s smuèanjem
povezane dejavnosti. V poletnem èasu se turni smuèarji ukvarjamo tudi
drugimi dejavnostmi v naravi in gorah. Tako smo spremljali kar nekaj
predavanj, povezanih z jadralnim padalstvom in v povezavi s tem
izpopolnili svoje znanje tudi iz branja meteorolokih napovedi.
Popotovalno pohodnitvo je bilo pogosto na sporedu, saj tako èlani kot
drugi gorniki radi pohajajo in svoja doivetja delijo s somiljeniki. Prav
tako so nas pogosto obiskali kolesarji, tudi z bolj nenavadnimi podvigi,
kot je bil na primer kolesarjenje v Himalaji. Voda v tekoèi obliki, ki je
poleti tako vabljiva, pritegne pustolovce, tako smo sliali, kako je
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mogoèe priti po vodi okoli Balkanskega polotoka.
Zakljuèek zimske (turnosmuèarske) in poletne sezone smo praviloma
zakljuèili z enim ali dvema sreèanjema z naslovom: Kaj smo delali
pozimi ali Kaj smo delali poleti. Na teh sreèanjih smo èlani in
simpatizerji v besedi in sliki pokazali svoje vrhunce zimske in poletne
sezone.
Obveèanje se je v dvajsetih letih nekoliko spremenilo. V zaèetnem
obdobju organizacije èetrtkovih sreèanj s predavanji so organizatorji
poleg objave na spletni strani pripravili tudi letake, ki so viseli na vratih
okrepèevalnice in e na nekaterih mestih. Veè kot petnajst let pa
obveèamo tudi preko elektronske pote. Kdor eli prejemati obvestila,
se le prijavi na listo elektronskih naslovov. Videti je, da je ta naèin
obveèanja uèinkovit in dosee zainteresirane poslualce. Podatke iz
spletne strani e dodatno povzemata radio Ognjièe in gorniko
spletièe Gore in ljudje.
Èetrtkova predavanja so bila v preteklih letih dobro obiskana, pogosto
je bil prostor v Okrepèevalnici ibert pretesen za vse, ki bi eleli
posluati. Najbolj obiskano predavanje, ki se ga spomni Aljoa, je bilo
11. novembra 2004. Na predavanju Matica Klanjèka o odpravi na
Daulagiri smo v »predavalnici« nateli 65 obiskovalcev. Nepreteti pa
so stali pred »predavalnico« za ankom.

Sprotno objavljanje vsebine èetrtkovih veèerov na spletni strani.
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IVLJENJE JE GIBANJE
Life is Movement (Aristotle, 4th century BC)
Boris Milikiè

Zaèetki komisije za razvoj segajo v leto 2005, ko so se Ale, France,
Mojca in Anita odpravljali na kolesarjenje v Malezijo. Postavilo se je
vpraanje namestnika predsednika, ki ga e ni bilo. Tako je predsednik
kluba dal idejo, naj bi bil to predsednik komisije za razvoj, ki ga tudi e
ni bilo. Ker sem bil poleg omenjenih edini s Turnega kluba gora (TKG)
na Brniku, sem postal zaèasni predsednik komisije za razvoj TKG, kar
sem e danes.

Spletno mesto
Iz iskanja v whois bazi podatkov o registraciji domenskih imen za
domeno turniklubgora.si se izpie, da je bila domena prviè
registrirana 2. oktobra 2002. Tako praznujemo poleg 20. obletnice
kluba tudi 15. obletnico domene.
domain:
registrar:
registrarurl:
nameserver:
nameserver:
registrant:
status:
created:
expire:
source:

turniklubgora.si
Hehe d.o.o.
http://www.hehe.si/
ns1.hehe.si (91.185.207.162,2a02:840:1:1000::162)
roznik.turniklubgora.si (86.61.76.239)
G42059
ok
20021004
20250606
ARNES

Èeprav je spletna ocena pagerank (po soustanovitelju Googla:
Larry Page) za spletno mesto http://razmere.turniklubgora.si samo 2,
kotira poddomena razmere.turniklubgora.si v googlovem iskalniku
izredno visoko. Med priblino 360.000 rezultati iskanja za kljuèno
besedo trenutne razmere je na 3. ali 4. mestu.
Èeprav strani na http://razmere.turniklubgora.si niso videti posebej
optimizirane za iskalnike, je za iskalnik pomembna tako kljuèna beseda
razmere v domeni kot tudi dolgotrajnost in starost domene1. Predvsem
pa Google ocenjuje vsebino in koristnost vsebine za uporabnike spleta
oz. Google iskalnika. Seveda pa zanimive vsebine brez vpisovalcev,
tako rednih kot tudi manj rednih, ne bi bilo.
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Vseh opisov v letih od 1.1.2013 do 1.10.2016 je bilo 3524. V spodnjem
diagramu je prikazano samo tevilo opisov avtorjev z veè kot 35 opisi
v navedenem obdobju.

Zgornji diagram in tabela v zakljuèku sluita za kasnejo primerjavo s
sodobnimi trendi glede pomembnosti vsakodnevnega gibanja.
tevilo opisov se spreminja glede na snene razmere, ki so povzete od
ARSO.
Zima 2012/13 je bila v veèjem delu drave topleja kot obièajno (veèina
odklonov je bila med 0 in 1°C) in je bila skoraj povsod bolj mokra kot
v dolgoletnem povpreèju. Leta 2013 je sneilo povsod po Sloveniji,
tudi na obali. Padavine so bile pogoste in obilne, dolgoletno povpreèje
je bilo z redkimi izjemami preseeno do 2,5krat toliko padavin kot
obièajno. Snena odeja je tla prekrivala nadpovpreèno dolgo, ni bila
rekordno debela2.
Zima 2014/15 je bila topleja kot v dolgoletnem povpreèju, v veèini
krajev je bilo dolgoletno povpreèje preseeno za 2° do 3° C. V
visokogorju Julijskih Alp pa je odklon ostal pod 1° C. Pomlad 2015 je
bila nadpovpreèno topla, k temu so nekoliko veè prispevali
nadpovpreèno topli popoldnevi kot pa nadpovpreèno topla jutra3.
V 2015/16 je povpreèna zimska temperatura vsaj za 1° C presegla
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dolgoletno povpreèje. Na Kredarici je bila povpreèna temperatura zraka
−4,0° C, kar je 3,2° C nad dolgoletnim povprečjem in druga najvišja
vrednost. Snena odeja je v zimi 2015/16 obleala manj dni kot v
dolgoletnem povpreèju. V Rateèah pozimi sneg praviloma prekriva tla
skoraj vse dni; tokrat je leal le 44 dni4.

Povpreèna temperatura zraka na postaji Ljubljana Beigrad naraèa praktièno e od zaèetka
meritev (graf zgoraj). Na spodnjem grafu je prikazano odstopanje temperature od dolgoletnega
povpreèja 19611990. Prvih 50 let prejnjega stoletja je temperatura naraèala poèasi, nato je
sledilo priblino 30letno obdobje stagnacije, zadnjih 30 let pa zopet naraèa, in sicer hitreje kot
v prvem obdobju. Tako so bila vsa leta od 1986 dalje nadpovpreèno topla. Povpreèna letna
temperatura se je za èasa prikazanih meritev (obdobje 18662009) zviala 23° C. Eden izmed
razlogov za naraèanje temperature je iritev mesta in posledièno mestnega toplotnega otoka.
Glede na podoben porast temperature na merilnih mestih izven Ljubljane pa lahko reèemo, da
ogrevanje zadnjih 30 let ni le posledica irjenja mesta, ampak zlasti odraz globalnih podnebnih
sprememb.

O gibanju je pisal e Aristotel v svojem delu Fizika. Z gibanjem
Aristotel (384322 pred naim tetjem) razume kakrno koli
spremembo. V svojem delu Physics, Aristotel definira gibanje kot
aktualnost potencialnega (Phys. 201B5).
Vpraanje je, ali se njegova razprava v "Physics" nanaa na gibanje kot
proces ali na stanje5.
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Torej vpraanje je: Ali je turno smuèanje proces ali stanje?
Dananja definicija gibanja èloveka se koncentrira na fizièno dejavnost
posameznika.
1. Fizièna dejavnost
Fizièna dejavnost je opredeljena kot vsako telesno gibanje, ki ga
proizvajajo skeletne miice, kar povzroèi porabo energije. Fizièno
dejavnost v vsakdanjem ivljenju se lahko razvrsti v poklicne, portne,
kondicijske, gospodinjske ali druge dejavnosti.
2. Fizièna dejavnost in telesna vadba
Fizièna dejavnost je iri izraz, ki zajema vsa telesna gibanja. Vadba je
podmnoica fiziène dejavnosti, ki je naèrtovana, strukturirana in
ponavljajoèa ter ima kot konèni ali vmesni cilj izboljanje ali
vzdrevanje telesne pripravljenosti. Fizièna sposobnost je niz atributov,
ki so povezani z zdravjem ali spretnostmi.
Èe bomo li na vadbo joge ali pilatesa, da bi izboljali ravnoteje in
skladnost, je ta dejavnost povezana z vadbo, ker je strukturirana in jo
veliki meri izvajamo za fitnes in zdravje.
3. Pomen fiziène dejavnosti
Biti fizièno aktiven je pomembno za ljudi vseh starosti. Fizièna
dejavnost lahko zmanja tveganje za veè bolezni, kot so koronarna
srèna bolezen, diabetes tipa 2, nekatere vrste raka. Prav tako lahko
vpliva na zdrave kosti, pomaga ohranjati zdravo telesno teo in tudi
izboljati splono kakovost ivljenja.
4. Kaj je fizièna nedejavnost
Fizièna nedejavnost pomeni zelo nizko raven telesne aktivnosti. Na
primer, èe v tednu ne porabimo 30 minut za telesno dejavnost, se lahko
opredelimo kot fizièno neaktivni. Zelo nizka raven telesne aktivnosti
lahko poveèa nae tveganje za nastanek bolezni, na primer koronarne
srène bolezni, sladkorne bolezni tipa 2, kap in rak. Biti fizièno
neaktiven lahko vpliva tudi na nae zdravje kosti in sèasoma lahko
povzroèi veèje tveganje za nastanek osteoporoze.
5. Kaj pomeni biti sedentaren?
Biti sedentaren pomeni sediti ali leati èez dan. Torej, na primer, èe
imate sedeèe delo na delovnem mestu, potem je verjetno, da preivite
veèji del dneva sede oz. sedentarno. Drugi primeri sedentarnega èasa v
vsakdanjem ivljenju so: sedenje na kavèu ob gledaju televizije,
sedenje pri vonji z motornimi vozili (v avtomobilu, z vlakom ali
avtobusom).
Vemo, da imajo ljudje, ki veè èasa sedijo v vsakdanjem ivljenju, veèje
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tveganje za zdravje. In to tudi posamezniki, ki dosegajo ali presegajo
priporoèila o telesni dejavnosti. Znano je, da je veè sedenja povezano z
debelostjo in poveèano verjetnostjo razvoja sladkorne bolezni tipa 2,
kardiovaskularnih bolezni ter nekaterih vrst raka in celo prezgodnje
umrljivosti. Zato moramo razmiljati o naèinih, kako sedeti manj in biti
manj sedeèi v vsakdanjem ivljenju.
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OMEJENE AKTIVNOSTI
Omejite sedentarne dejavnosti:
gledanje televizije, videa ali filma
sedenje za raèunalnikom

Kdor manj sedi,
dlje ivi!

23 DNEVI / TEDEN
Vadba za moè:
poèepi, sklece, dvigovanje na drogu
trening za moè, fitness

Vadba za raztegovanje in sprostitev:
raztegovalne vaje  pilates, joga
prostoèasne dejavnosti  ples, kegljanje, golf

35 DNI / TEDEN
Aerobne dejavnosti:
tek, kolesarjenje, plavanje, rolanje, veslanje,
smuèanje (tek na smuèeh, turno
smuèanje), nordijska hoja, ples, plezanje,
portne aktivnosti  koarka, nogomet,
odbojka, tenis, softball

Aerobne dejavnosti
20 do 60 minut dnevno

VSAK DAN

Bodite èim aktivneji: uporaba
stopnic, hoja ali kolesarjenje na
delo, v olo, pranje tal, oken,
avta, vrtnarjenje, konja,
grabljenje, igranje z otroki,
sprehajanje psa

Zmerna aktivnost
60 do 90 minut

6. Kaj lahko storimo glede sedentarnosti
Eden od naèinov je, da zaènemo razmiljati o uporabi alternativnih
oblik prevoza. Torej ali lahko aktivni prevoz kot so hoja ali kolesarenje
pogosteje uporabimo, namesto da uporabljamo motorni prevoz? Ali
lahko prekinemo dalja obdobja sedenja na delovnem mestu in se veè
gibljemo? Ali bi lahko porabili manj èasa za gledanje televizije in veè
za gibanje?
Eden od najboljih naèinov, kako biti bolj aktiven, je najti fiziène
dejavnosti, v katerih uivamo in jih naredimo del vsakdanjega ivljenja.
7. koda zaradi preveè sedenja?
Po Marc Hamiltonu (Mayo clinic) je sedenje novo kajenje.
Raziskave povezujejo dolgo sedenje s tevilnimi zdravstvenimi
teavami, vkljuèno z debelostjo in metaboliènim sindromom  grozdom
stanj, ki vkljuèujejo zvian krvni tlak, visok krvni sladkor, prekomerno
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telesno maèobo okoli pasu in nenormalne visoke ravni holesterola. Zdi
se, da preveè sedenja poveèuje tveganje smrti zaradi bolezni srca in
oilja ter raka6.

8. Stanje v Sloveniji
Glede na Global Observatory for Physical Activity zavzema Slovenija
visoko mesto po fizièni dejavnosti prebivalcev z 79 % (83 % mokih,
75 % ensk, nad 18 let), precej vije od njenih sosed: Avstrije 30 % (nad
15 let) in Italije 67 % (nad 18 let)7.
9. Prehrana
portna prehrana se pogosto osredotoèa na ogljikove hidrate. Na
primer, portniki, ki trenirajo za vzdrljivostna tekmovanja, pojedo veè
ogljikovih hidratov v dnevih pred tekmovanjem, da bi poveèali svojo
energijo in zmogljivost. Seveda portna prehrana presega preprosto
tisto, kar jeste. Pomembno je tudi, kdaj jeste pred in po vadbi. Èe elite
maksimirati svojo vadbo, uskladite svoje obroke, prigrizke in pijaèe7.
Za èimbolj zdravo in naravno prehrano sem uporabil primer iz male
Azije (vzhodna Turèija, Kavkaz), kjer uporabljajo naravne metode
suenja sadja in je konèni proizvod sadna ploèa. Danes nekateri to
imenujejo tudi sadno usnje. Za to suenje je bil razvit je tudi suilec za
suenje sadnega usnja8.
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10. Kratka analiza diagrama
Èe pogledamo spodnjo tabelo in izpustimo leto 2013 (extremno glede
padavin pozimi in spomladi ), je opazno da z leti zmanjujemo
aktivnosti.
Poleg tega pa je iz tabele razvidno, da je samo okoli 12 turnih
smuèarjev, ki jim je turna smuka e navada (~ 2 ture na teden, 4
smuèarji presegajo 150 tur, povpreèno 3 smuèarji v skupini).
Cilj je, da postane fizièna dejavnost (e bolje vadba) dnevna
doivljenska navada nas vseh  Making physical activity a lifelong habit
for you and others9.
Avtor

Ale_S
andrej
barbara
Boris
Èeha
Domen
France
Franci
Goran
Igor Deman
IgorZlodej
Janez
Jure N.
Ksenija
Marijana & Marko
matej
Matev
Miha
miro
Mio Jenèiè
pehM
Vse skupaj

2013

51
12
7
16
30
3
22
73
11
38
85
31
52
44
61
38
22
24
38
61
1
720

tevilo opisov(>35)
2014
2015

31
15
11
9
27
14
38
31
31
49
11
35
56
23
12
22
28
47
24
514

2016

21
9
4
7
17
33
10
25
29

34
12
14
5
20
35
12
20
6

66

65
2

2
16
13
5
4
5
14
45
14
339

24
34
7
6
15
32
6
349

Skupaj

137
48
36
37
67
98
58
156
77
69
265
44
89
84
164
73
44
66
80
185
45
1922

11. Zakljuèek
20. obletnica TKG je povezana tudi z razvojem interneta, ki je
omogoèil objave razmer na spletu. Na zaèetku TKG ni bilo iternetnih
iskalnikov, socialnih medijev na internetu, itd. Tako je bilo drutvo
edini naèin povezave in izmenjave informacij. Tudi do opreme se je
tako laje prilo. Je pa internet omogoèil popularizacijo turnega
smuèanja, hitreji dostop do informacij in predvsem do informacij
glede razmer v gorah.
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Tudi Google praznuje letos 19. rojstni dan.
Najbolj pogosta iskanja na Google iskalniku, povezana s »turno
smuèanje« so:
turno smuèanje za zaèetnike
turno smuèanje oprema
turno smuèanje wikipedija
razmere v gorah danes
razmere v gorah triglav
trenutne razmere na cestah
kamniko sedlo trenutne razmere
arso razmere v gorah

Reference
1. https://backlinko.com/googlerankingfactors
2. http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2014/020.pdf
3. http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2016/018029.pdf
4. https://goo.gl/djj19b
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Potentiality_and_actuality
6. https://goo.gl/4AJXkW
7. http://www.globalphysicalactivityobservatory.com/countrycards/
8. https://github.com/bmili/RasPiDry
9. https://www.coursera.org/learn/getactive
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TRENUTNE RAZMERE V TEVILKAH
Igor Jenèiè
Poroèila o razmerah v gorah so prav gotovo najbolj prepoznana in
verjetno tudi najbolj pomembna dejavnost Turnega kluba Gora. Prvi
prispevki so se na spletni strani Franceta Sevka pojavili e pred
ustanovitvijo TK Gora. Od sprva suhoparnih poroèil so z leti
posamezne objave postajale èedalje bogateje in dalje in tudi krog
dopisnikov se je iril, tevilo objav pa poveèevalo.
Prvo poroèilo je 26. januarja 1997 napisal Ale Rotar in od takrat do
poletja 2017 se je nabralo preko 12500 objav. V teh dveh desetletjih
se je baza z objavami spreminjala in dopolnjevala, nekaj objav je bilo
iz razliènih razlogov izbrisanih ali zdruenih v eno objavo.
Zato rezultati statistiène obdelave niso povsem eksaktni. Za
"objavljeno poroèilo" sem smatral tisto, kjer je (preko kazala ali preko
iskalnika) vsebina e vedno dostopna. e veè nedoreèenosti je bilo
pri dopisnikih, ki so z leti spreminjali svoja uporabnika imena in/ali
elektronske naslove, pri posameznikih pa je bilo potrebno tudi kar
nekaj roènega dela oziroma truda, da sem loèil razliène uporabnike z
istim uporabnikim imenom. Posamezne napake niso izkljuèene.
Vseeno pa je odstopanj pri tevilu objav ali pri njihovem pripisovanju
posameznim avtorjem verjetno manj kot 20, zato te napake nimajo
skoraj nobenega vpliva na konène rezultate.

Slika 1: tevilo poroèil in tevilo razliènih dopisnikov skozi sezone
tevec objav je 31. avgusta 2017 priel do tevilke 12577; k tem
objavam je skupaj prispevalo 801 razliènih dopisnikov. Med njimi je
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521 takih, ki so objavili najmanj dve poroèili. Priblino tretjina vseh
evidentiranih dopisnikov je torej objavila le eno poroèilo (pogosto gre
za obvestilo o najdeni ali povpraevanje po izgubljeni opremi). Tudi èe
gledamo tevilo razliènih dopisnikov, ki so objavljali poroèila v
posamezni sezoni, se izkae, da je ena tretjina med njimi objavila le en
prispevek. Slika 1 prikazuje gibanje tevila poroèil ter tevila razliènih
dopisnikov po posameznih sezonah. tevilo objav je kar dobro
korelirano s tevilom razliènih dopisnikov.
Prav tako lahko domnevamo, da obstaja povezava med s snegom
bogatimi oziroma revnimi zimami in tevilom objav. Katero zimo so
ugodne razmere za turno smuko, je sicer odvisno od razliènih
dejavnikov, ki jih je nemogoèe eksaktno zdruiti v en sam parameter.
Za orientacijo sem vzel podatke ARSO o viini snega na Voglu (ki lei
na tipièni nadmorski viini obièajnih turnih smukov pri nas) in za vsako
sezono izraèunal povpreèno viino snega za obdobje od 15. decembra
do 15. maja. Primerjavo tega podatka s tevilom objav na TK Gora
prikazuje slika 2.

Slika 2: Primerjava tevila objav in povpreène viine snega na Voglu
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Trend spreminjanja viine snega na Voglu se sicer ne ujema povsem s
tevilom objav, a vseeno je opazno sovpadanje lokalnih maksimumov
oziroma minimumov pri viini snega ter pri tevilu objav.
Kot "sezono" sem vzel obdobje od 1. septembra do 31. avgusta
naslednjega leta in zanimivo je pogledati, kaken dele objav odpade na
posamezne mesece (povpreèeno èez vse sezone). Prièakovano je najveè
objav marca (19,7 %) in februarja (18,3 %), najmanj pa septembra
(0,4 %) in avgusta (0,5 %). Toda tudi septembra je bilo skupaj 51 objav,
kar pomeni povpreèno veè kot 2 objavi na sezono.

Slika 3: Dele objav po posameznih mesecih
Med dopisniki je bil najbolj ploden pokojni Igor Zlodej, ki ima kar 732
objav. Èlani TK Gora so skupaj objavili 2270 ali 18 % vseh objav.
Seznam prvih 20 dopisnikov glede na tevilo poroèil oziroma èlanov
TK Gora, ki so prispevali najveè poroèil, je v Tabeli 1.
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Tabela 1: Seznam dopisnikov oziroma èlanov TK Gora z najveè
poroèili
Tudi najbolj vztrajni dopisniki niso bili vedno enako "pridni". Skoraj
vsak med njimi je imel obdobja veèje ali manje intenzivnosti pisanja
poroèil. Tako je npr. v "prvi petletki" najveè poroèil prispeval France
Sevek, ustanovitelj spletnega portala ter predsednik TK Gora.
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Naslednjih 5 let so prevladovala poroèila Alea Selikarja, v zadnjem
desetletju pa je bil najbolj produktiven Igor Zlodej. Igor je postavil tudi
rekord objav v eni sezoni, in sicer je v sezoni 2007/08 objavil kar 104
poroèila. Toda tudi njega je dvakrat prehitel Marko Kern (Marijana &
Marko), enkrat pa Rok Medja (z drugim najveèjim tevilom objav na
sezono  92). Dopisniki, ki so v posamezni sezoni objavili najveè
poroèil, so v Tabeli 2.

Tabela 2: Najbolj plodni dopisniki po sezonah in tevilo njihovih
objav
Precej bolj negotovo kot razvrèanje prispevkov po dopisnikih pa je
razvrèanje po ciljih turnih smukov. Naslov prispevka je namreè v
celoti prepuèen avtorju in tu je mona vrsta razliènih poimenovanj iste
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ture; prav tako je mono z istega vrha oziroma cilja smuèati na razliène
strani (in gre torej za razliène ture); mnogi opisi oziroma ture
povezujejo veè vrhov v isto turo; nekateri dopisniki so obrnili nekje pod
vrhom, v naslov ture pa so e vedno dali vrh ipd. Mehanièno
razvrèanje prispevkov po originalnih naslovih tudi ne da zelo
uporabnih rezultatov, ker je ponekod zraven imena vrha e nadmorska
viina ali kak drug podatek (npr. "popoldanska Rodica"), pogoste so
tipkarske napake pri geografskih imenih, uporaba rahlo razliènih
poimenovanj za isti cilj ipd.
Pred statistièno analizo ciljev je bilo tako potrebno veliko roènega dela.
Seveda nisem v podrobnostih prebral vseh prispevkov in je bila
doloèitev (enega ali veè) ciljev pri posameznem prispevku e vedno
precej arbitrarna. Prav tako sem zdruil opise tur na Malo, Veliko in
Zadnjo Mojstrovko (pogosto sta dve izmed njih tudi opisani kot ena
tura) v "Mojstrovko"; podobno sem v "Begunjèico" uvrstil vse opise
spustov po vseh njenih grapah in plazovih. Po drugi strani sem npr.
Kredarico in Triglav obravnaval loèeno, èeprav je precej oèitno, da je
bila velika veèina tistih, ki so se pozimi povzpeli na Triglav, tudi na
Kredarici (vendar sedaj niso upotevani pri tevilki za "Kredarico").
Zato imajo rezultati za posamezne cilje zgolj orientacijsko vrednost.
Kljub vsem negotovostim pa lahko najbr verjamemo dobljenemu
vrstnemu redu  da so Begunjèica, Vievnik in Mojstrovka najveèkrat
opisani in verjetno tudi najveèkrat obiskani turni smuki pri nas.

Tabela 3: Najveèkrat opisani cilji tur
Julijske Alpe so nae najveèje gorstvo, zato je precej logièno, da je med
20 najbolj popularnimi cilji skoraj dve tretjini (13) ciljev v Julijcih. Res
pa jim je prvenstvo speljala karavanka Begunjèica V Karavankah
je in slovenskem sredogorju so na lestvici "top 20" po trije cilji. Poleg
napol domaèe ture Pod Vrièi (na italijanski strani Kanina) se je
razmeroma visoko uvrstila ena povsem tuja tura  Kölnbreinspitze.
Zanimivo, da med 20 najbolj obiskanimi turnimi smuki ni niti enega iz
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KamnikoSavinjskih Alp. Ker analiza zajema 21 sezon, tevilke v
Tabeli 3 pomenijo, da je v povpreèju vsako sezono 18 poroèil z
Begunjèice ter 5 poroèil z vrha Triglava.
So pa dopisniki, poleg zgoraj omenjenih najbolj obiskanih ciljev,
napisali poroèila tudi s precej eksotiènih destinacij, tako iz Evrope kot
iz drugih kontinentov. Statistika nekaterih najvijih vrhov Evrope je:
Grossglockner (Veliki Klek)  50 objav, Mont Blanc  15 objav, Elbrus
 11 objav. Precej neprièakovan je tudi podatek, da je o Haute Route
(Chamonix  Zermatt) 13 objav, medtem ko je z domaèe Triglavske
smuèarske magistrale zgolj 6 objav. Enako tevilo objav (6) je tudi z
Visokega Atlasa v Maroku
Èeprav so poroèila o turnih smukih iz preteklih sezon dobesedno lanski
sneg, ima arhiv razmer na TK Gora vseeno nezanemarljivo vrednost,
saj iz njega lahko razberemo marsikaj zanimivega o zgodovini in
razvoju turnega smuèanja pri nas. Prav tako pa opisi bolj oddaljenih ali
manj poznanih tur vsebujejo uporabne informacije za morebitne
ponavljalce. Zato se bomo upam vsi e naprej trudili, da s svojimi
poroèili prispevamo k bogastvu in raznolikosti Razmer v gorah.
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METOD HUMAR
Ustanovni èlan Turnega kluba GORA
Gregor Gomièek
Ob 20letnici Turnega kluba Gora je prav, da se spomnimo na Metoda
Humarja, naega dobrega prijatelja in ustanovnega èlana Turnega kluba
Gora ter prvega èlana Èastnega predsedstva Skale.
Doma izpod Kamnikih planin,
je bil z vsem svojim bitjem
predan goram, slovenski zemlji
in tradicionalnim vrednotam.
Bil je gorski reevalec, alpinist
in himalajec, povsod je
izareval svojo moè, vztrajnost
in neuklonljivost. Plezati je
zaèel v njemu tako dragih
Kamnikih Alpah. Izkazal se je
z vzponi preko tedaj najtejih
skalnih smeri kot so prvenstvena smer v Planjavi, prva ponovitev Glave
Planjave in centralnega stebra v Rzeniku, druga ponovitev direktne v
tajerski Rinki in tretja ponovitev zajede it. Sledile so najteje ledne
smeri, predvsem v Franciji  kot prvi Slovenec je preplezal severno steno
Grand Charmoza in direktno v Aguille Verte. Kot udeleenec II.
jugoslovanske alpinistiène himalajske odprave je kot prvi Slovenec
osvojil prvi slovenski sedemtisoèak, e neosvojeni Jalung Ri. Treba je
poudariti, da je to e vedno najviji vrh, na katerega je kdajkoli stopil
Slovenec kot prvopristopnik.
Njegovo gorniko udejstvovanje pa se ni omejilo le na premagovanje
sten. Je eden najzaslunejih gornikov, ki je veliko pripomogel k zagonu
Slovenskega gornikega kluba Skala kot naslednika Turistovskega kluba
Skala. V Skali si je prizadeval za njeno tevilèno rast in bil tisti, ki je
vodil prve izlete. Predvsem pa ob spominu nanj takoj pomislimo, kako
neutrudno je poudarjal pomen gornikih in moralnih vrednot. Z duo in
srcem je sodeloval tudi pri ustanavljanju drugih klubov, naj navedemo
le Gorniki klub dr. Henrik Tuma in Gorniki klub Karavanke. Za svoje
delo na podroèju gornitva smo ga gorniki nagradili s Kocbekovim
priznanjem.
Metod Humar je bil dejaven tudi kot vzgojitelj. Ne le v okviru
alpinistiènih ol, predvsem s svojim zgledom je vzgojil tevilne alpiniste.
Mnogi izmed njih so poeli svetovno slavo, postali tudi prejemniki zlatih
cepinov! Metod pa ni bil tisti, ki bi v alpinistièni oli le predaval èastni
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kodeks planinstva in etike, bil je tudi pogumen in neposreden zagovornik
boljih, predvsem pa praviènejih medsebojnih èlovekih odnosov v
slovenski drubi. S svojim jasnim pogledom je navdueval tudi na
tevilnih predavanjih po Sloveniji. Kritièen in odkrit, brez dlake na
jeziku!
Na tem mestu moramo tudi poudariti Metodove odloèilne zasluge pri
ponovni postavitvi kria na krlatici leta 1996, za mnoge enega najlepih
simbolov skalatva in prijateljstva.
Hvaleni smo, ker smo imeli to sreèo, da smo lahko z Metodom delili
tevilne prelepe gornike trenutke. S svojimi dejanji je bil vsekakor
èlovek za vzgled, ki ga skalai zelo cenimo! Spominjali se ga bomo po
njegovi samobitnosti in egavosti, kot dobrega tovaria, prijatelja,
soplezalca in turnega smuèarja! Takega ga bomo vedno spotovali in
imeli radi.

1997 2017

TURNOSMUÈARSKI PIKNIKI
Igor Jenèiè
Zima 2008/09 je bila ena najbolj bogatih s snegom v zadnjem desetletju
in temu ustrezno je naraslo tudi tevilo objav na Trenutnih razmerah. V
eni izmed njih je padel predlog, da bi se turni smuèarji sreèali v ivo,
dali kaj na zob in malo pokramljali:

Na Reaktorskem centru Podgorica obstaja primeren prostor za piknike
in eno od poslanstev Instituta "Joef Stefan" je tudi promocija znanosti
ter informiranje javnosti o jedrski energiji. Tako sem sklenil zdruiti
prijetno s koristnim in zadnji teden maja 2009 povabil vse dopisnike
Trenutnih razmer ter vse turnosmuèarske navduence na prvi
turnosmuèarski piknik.

Na prvem pikniku smo spoznali, da Marko odlièno obvlada ar
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Zbralo se nas je 47 in èeprav je na dan piknika deevalo, se kot izkueni
gorniki nismo vdali, temveè smo se vremenu prilagodili: ar smo
prenesli pred vhod, namesto prostora za piknik pa smo uporabili eno
izmed predavalnic. Ogledali smo si stalno razstavo o jedrski
tehnologiji, pokazal sem nekaj poskusov, Marko pa se je medtem veè
kot izkazal s peèenjem. Meso ter zelenjavo smo zmazali skoraj do
zadnje mrvice, a glavno je bilo druenje. Poleg znanih obrazov s TK
Gora je prilo kar nekaj zvestih dopisnikov ter drugih ljubiteljev
turnega smuèanja, ki smo jih doslej poznali zgolj virtualno. Sreèanje so
posamezni udeleenci popestrili s svojimi slikami ter filmi; zvezda
veèera je bila nedvomno Cici s predavanjem Hot route. Vse pa nas je
presenetil Ale z dvema tortama, ki sta bili ne samo svetovno okusni,
ampak sta bili tudi zelo umetelno okraeni s turnimi smuèmi in
palicami, vse na temo TK Gora. Prijetno druenje je je trajalo do polnoèi.

Detajl torte s turnimi smuèkami  2009
Èeprav je prvi piknik odlièno uspel, je popolnost pokvaril de, poleg
tega pa je ostala precejnja kolièina piva (turni smuèarji oèitno le niso
bili tako gajstni kot se opisujejo na forumu). Zlasti slednje, pa tudi
dejstvo, da se piknika niso mogli udeleiti vsi, ki so to eleli, je bil
dober razlog, da smo naslednji piknik organizirali kar v zaèetku
septembra istega leta. Tokrat smo imeli krasno poznopoletno vreme,
zbralo se nas je 27, ogledali smo si reaktor TRIGA, igrali tenis in se
sploh fino imeli.
Naslednji piknik je bil zadnji teden maja 2010 in prilo je kar 51
udeleencev. Tisto sezono smo si zapomnili tudi po manjem kresanju
mnenj na Trenutnih razmerah, in sicer, ali naj opisi snenih razmer
vsebujejo zgolj suhoparne podatke o snegu in razmerah, ali se jih sme
dopolniti tudi z opisom drugih dogodkov, npr. kje in kaj so udeleenci
1997 2017

popili in pojedli pred turo ali po njej. Ker se je eden od dopisnikov
spotaknil ob muffine, s katerimi se nekateri dopisniki oboroijo za turo
(in to tudi napiejo), je Stanka za piknik spekla dve katli muffinov.
Seveda smo jih pospravili kot bi mignil.

Skupinska s prvega piknika  2009

Skupinska z muffini  2010
V naslednjih letih je piknik postal tradicionalen; praviloma smo ga
izvedli zadnjo (ali predzadnjo) sredo v maju. Tudi program piknika se
je dodobra ustalil. Kmalu po zaèetku piknika smo si ogledali enega od
laboratorijev na Reaktorskem centru: bili smo na reaktorju TRIGA, na
Turni klub GORA

89

90

pospeevalniku Tandetron, na stalni razstavi o jedrski energiji, v
laboratorijih Odseka za okolje, v vroèi celici, v skladièu radioaktivnih
odpadkov, imeli smo razna predavanja

Na ploèadi reaktorja TRIGA  2009
Medtem ko je bila veèina na obisku kakega laboratorija, je Marko
spekel na aru; tudi za vegetarijance se je nalo. Ob hrani in pijaèi smo
seveda uivali v klepetu, obujanju spominov, izmenjavi izkuenj in
kovanju naèrtov za naslednjo sezono. Ko smo se najedli dobrot z ara,
sta sledili Aleevi torti  ne samo, da sta bili odlièni za posladkat,
povrhu sta bili vedno zelo izvirno okraeni.

Smuèarji  nosilci tafete  2011
1997 2017

Skozi desetletje so pikniki potekali tako v lepem sonènem vremenu kot
v hladnem in deevnem, a ne glede na vreme se nas je vedno zbralo
okoli 50. Èe je bilo vreme res neugodno, smo se paè preselili v eno od
predavalnic Izobraevalnega centra za jedrsko tehnologijo. Glede na
nao povpreèno starost smo dokazali, da ni samo mladost tista, ki je
nora. Tudi kakna iskrica je preskoèila, a ostati moramo v mejah
diskretnosti...

Turne smuèarke  2012
Sèasoma smo pridobili tudi sponzorje piknika. e leta 2012 smo dobili
majice Agencije za radioaktivne odpadke, leta 2013 in 2014 pa je
sponzorski prispevek podjetja GEN energija omogoèil tisk majic z
motivom turnosmuèarskega sreèanja.

Skupinska s sponzorskimi majicami  2013
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Z leti se je glede udelebe vzpostavila tudi statistika, ki pravi nekako
takole: okoli 30 udeleencev sestavlja "trdo jedro", ki se
turnosmuèarskega piknika udeleijo skoraj vsako leto. Okoli 10
udeleencev pride vsakih nekaj let, okoli 10 pa je povsem novih.

Obèudovanje kreacij na tortah  2014
V sezoni 2015/16 smo prviè izvedli izbor naj fotografije na Trenutnih
razmerah in na pikniku smo razglasili zmagovalce ter podelili nagrade.
Ker je bil izbor novost, smo izvedli tudi krajo anketo med udeleenci,
kaj menijo o izboru naj fotografije. Veèina udeleencev je bila
navduena in izrazili so prièakovanje, da se izbor obdri tudi v
naslednjih letih.

V prièakovanju razglasitve naj fotografij
1997 2017

Maja 2017, ob jubilejnem desetem pikniku, je nastopil èas, da se malce
zamenja lokacija in tudi glavni organizator. Logistiko je prevzel Ale,
sreèali pa smo se na piknik prostoru v bliini avtoceste pri Podutiku.
Seveda je vse potekalo gladko, pomembna novost je bila toèeno pivo
(prejnja leta smo ga imeli zgolj v ploèevinkah). Bil je tudi prvi piknik
z mednarodno udelebo  udeleila sta se ga namreè tudi Amerièana
Crystal in Michael, ki smo ju prejnjo jesen sreèali na vrhu vulkana
Casablanca v Èilu. Po spletu nakljuèij sta bila toèno na dan piknika v
Ljubljani Na tem pikniku smo e drugiè podelili nagrade za naj
fotografije; tokrat so nagrade dobili tudi tisti, ki so najbolje napovedali
konèni vrstni red izmed 10 nominiranih fotografij.

Kozolec pri Podutiku ima idealno infrastrukturo za piknik
Pikniki so tako postali tradicionalno sreèanje ob koncu sezone, ki ga
"noben turni smuèar, ki da kaj nase"  kot smo ugotovili na enem izmed
piknikov  ne sme zamuditi. Upam, da se bo ta tradicija obdrala e
lepo tevilo let.
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NAJ FOTOGRAFIJA TRENUTNIH RAZMER
Igor Jenèiè
Turni klub Gora ima (skoraj) vsako pomlad sejo formalnih organov
drutva (Upravni odbor ter Obèni zbor), na katerih se med drugim
doloèi tudi plan dela za tekoèe leto. Spomladi 2016 sem premiljal, èesa
novega bi se lahko lotili, da bi malo osveili dejavnost, oziroma kaj bi
lahko dodali e zelo rutinskim aktivnostim (smuèanje, objave na spletni
strani, predavanja, sreèanje na marni gori ), ki se ponavljajo iz leta
v leto.
Na salzburkem turnosmuèarskem forumu vsako sezono izberejo
najbolje fotografije in oèitno je to uspeen projekt, ker izbor
ponavljajo e 16 let zapored. Tudi njihovi dopisniki oziroma fotografi
se trudijo, saj so nagrajene fotografije res estetske, prav tako pa so
korist fotografskega tekmovanja prepoznali sponzorji oziroma
proizvajalci ter prodajalci turnosmuèarske opreme, ki prispevajo v
nagradni sklad praktiène nagrade v vrednosti okoli 10.000 EUR.
Avstrijski zgled je bil vsekakor vabljiv, zato sem na seji Upravnega
odbora predlagal, da bi nekaj podobnega organiziral tudi TK Gora.
Nihèe ni bil proti, le nekaj pomislekov je bilo o kompliciranosti tega
projekta.
Meni se izvedba izbora vendarle ni zdela tako zelo zahtevna, seveda
pod pogojem, da se irija, ki izbira fotografije, dri zadanih èasovnih
rokov. Za razglasitev rezultatov se je kot skoraj idealna prilonost
ponujal turnosmuèarski piknik, ki je e tradicionalno sreèanje turnih
smuèarjev ob koncu sezone.
V irijo za izbor naj fotografije sem povabil Mateja Amana  Amija,
Tineta Èopièa, Marka Kerna, Jaka Ortarja ter Darjo Zaplotnik. Z
Amijem in Tinetom smo prijatelji in pogosto skupaj na turah, vsi smo
tudi èlani TK Gora. Z ostalimi sem se poznal skoraj izkljuèno preko
objav na Trenutnih razmerah. Skupno vsem èlanom irije pa je, da
cenim njihovo smuèanje ter njihov smisel za fotografijo. Po drugi strani
sem se izognil najbolj vztrajnim dopisnikom Trenutnih razmer, kajti
fotografije èlanov irije so bile izloèene iz izbora in èe bi bili med èlani
dopisniki z veliko objavami, skoraj ne bi bilo veè koga ocenjevati
Sestava irije v razmerju 50:50 med èlani in neèlani TK Gora se mi je
zdela tudi dokaj optimalna glede na to, da èlani TK Gora prispevajo le
okoli 20 % vseh objav. Vsi povabljeni so takoj pristali na sodelovanje
v iriji, le Marko je nekaj okleval. Ko pa sem mu zagotovil, da se mu
ne bo treba udeleiti piknika, je tudi on pristal.
Najprej se je bilo potrebno dogovoriti za postopek izbora oziroma za
pravila za ocenjevanje fotografij. Precej hitro smo se zedinili o
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naslednjih toèkah:
1. V izboru sodelujejo izkljuèno fotografije, ki spremljajo objave na
Trenutnih razmerah v aktualni sezoni (od novembra do maja).
2. Fotografije èlanov irije (in njihovih partnerjev) ne pridejo v izbor.
3. Specifiènih kriterijev, kaj naj bi bila dobra fotografija, ni. Vsak èlan
komisije jih vrednoti po svojih osebni estetski presoji.
4. Izbor fotografij poteka v veè stopnjah: vsak koledarski mesec vsak
èlan nominira (do) 10 fotografij tega obdobja. Tako dobimo nabor do
60 nominiranih fotografij (praviloma manj, ker so mnoge nominirane
veèkrat), o katerih èlani komisije nato glasujejo po "evrovizijsko":
1. mesto  12 toèk,
2. mesto  10 toèk
3. mesto  8 toèk
4. mesto  7 toèk
...
10. mesto  1 toèka
5. Deset fotografij, ki zberejo najveè toèk, postanejo fotografije
meseca. Med teh 10 fotografij se lahko uvrstijo najveè 3 fotografije
istega dopisnika. Èe je na 10. mestu veè fotografij z istim tevilo toèk,
se naprej uvrsti tista, ki je prejela veè glasov èlanov irije.
6. Ob koncu sezone se nabere 5 x 10 fotografij meseca. Z enakim
toèkovanjem kot prej (tevilo toèk, ki so jih zbrale v prejnjih
glasovanjih, ni pomembno) zoimo ta izbor v prvem koraku na 20
fotografij in v drugem koraku na 10 nominiranih fotografij. Veljata e
dodatni omejitvi, da se med 20 fotografij lahko uvrstita najveè 2
fotografiji istega dopisnika in med 10 fotografij najveè 1 fotografija
istega dopisnika. Tako dobimo konèni vrstni red.
7. Dopisnike, ki so objavili 10 nominiranih fotografij, obvestimo o
podelitvi in jih prosimo, da sporoèijo ime avtorja fotografije (v kolikor
niso oni sami). Prav tako se 10 najfotografij objavi v splonem vabilu
na piknik.
8. Nagrade prejmejo samo tisti, ki se podelitve udeleijo oziroma
pravoèasno imenujejo svojega namestnika. Èe se avtor ali njegov
zastopnik ne bo udeleil podelitve, se bodo nagrade zamaknile po
lestvici navzdol.
Potem smo se lotili dela. Èasa nismo imeli na pretek, saj smo se za
projekt dogovorili v drugi polovici marca. Na sreèo se je sezona
2015/16 pozno zaèela in smo vse objave od novembra do januarja lahko
zdruili v eno meseèno kvoto. Nato smo obdelali e februar in marène
fotografije so prile na vrsto za glasovanje sredi aprila. ele po tistem
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smo malo laje zadihali. Dirka s èasom se je ponovno zaèela po 10.
maju, ko smo morali v zelo kratkem èasu najprej opraviti izbor majskih
fotografij, izbor sezone ter zoenje iz 20 na 10 naj fotografij sezone.
Konèati smo morali dovolj hitro, da smo lahko v razumnem roku pred
piknikom (14 dni) obvestili vse dopisnike in tudi objavili vabilo na
turnosmuèarsko sreèanje.
Rezultati glasovanj, tako na meseènem nivoju kot pri konènem izboru,
so bili po eni strani prièakovani, po drugi strani pa je bilo kar nekaj
preseneèenj. Npr. pri nominacijah za fotografije meseca smo bili kar
usklajeni, saj je bilo tevilo nominiranih fotografij vsak mesec vedno
precej manje od 60  z drugimi besedami, precej fotografij sta
nominirala dva ali veè èlanov irije. Po drugi strani so se pri toèkovanju
pokazale tudi velike razlike: kaka fotografija je od enega èlana dobila
npr. 12 toèk (tj. postavil jo je na 1. mesto), od drugih pa zelo malo ali
sploh niè toèk. Okusi so paè razlièni. Seveda pa je konèna posledica
izbranega sistema ocenjevanja, da so se visoko uvrstile tiste fotografije,
ki so od vseh ali vsaj veèine èlanov irije dobile razmeroma veliko
tevilo toèk. Fotografije, ki so se pri posameznem glasovanju uvrstile
na eno od prvih treh mest, so praviloma dobile toèke od vseh ali veèine
èlanov irije.

Potek izbora naj fotografije v sezoni 2015/16
Tudi pri dopisnikih je bila slika varljiva: nekateri so se pri vsakem
meseènem izboru uvrèali naprej z veè svojimi slikami in so imeli v
naboru 50 slik sezone tudi po 6, 9 ali 10 fotografij. Pa vendar jim tudi
taka mnoica dobrih fotografij ni pomagala, èe je nekdo drug v celi
sezoni objavil samo peèico fotografij, toda med tistimi je bila ena res
odlièna. Ne da bi o tem vnaprej kaj razmiljali in e manj, da bi se kaj
dogovarjali, se je na koncu izkazalo, da je bilo za uspeh skoraj nujno,
da je na fotografiji tudi kakna oseba. Ponekod smuèajo, ponekod se
vzpenjajo, toda kar na 9 od 10 naj fotografij sezone so ljudje.
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Sprva smo nameravali razglasiti 3 najbolje fotografije in nismo resno
raèunali, da bi lahko zraven sodila tudi kakna praktièna nagrada.
"Upam, da bomo vsaj za prvonagrajeno fotografijo lahko zagotovili
tudi kakno praktièno nagrado" sem zapisal v prvem obvestilu. Toda
odziv sponzorjev (ActionMama, Kibuba ter Tehnomat) je bil zelo
ugoden, tako da smo na koncu lahko podelili 5 nagrad:
1. nagrada: turnosmuèarski nahrbtnik RC 20 L PDG Dynafit + èelna
svetilka Spot BD
2. nagrada: lopata Deploy 3 BD + èelna svetilka Cosmo BD
3. nagrada: plezalno  smuèarski varovalni pas Colouir BD
4. nagrada: turnosmuèarske palice 2delne Tehnomat
5. nagrada: aktivna majica Zdrav duh Rogelli

Diplome naj fotografijam sezone 2015/16
Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad je bila v okviru
turnosmuèarskega sreèanja 1. junija 2016 na Reaktorskem centru.
Potekala je v sproèenem in prijetnem vzduju. Izvedli smo tudi anketo,
ki je pokazala, da se velika veèina prisotnih (95%) strinja z
ocenjevanjem fotografij ter da si elijo, da se izbor naj fotografije izvaja
tudi v prihodnje.

Zmagovalci so se sprehodili po rdeèi preprogi
1997 2017
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Nagrajenci so bili:
1. mesto: Ane Èokl za sliko "Najbolja mona smuka z vrha pika."
iz objave "pik (Bor_umrada, 14.03.2016)"
2. mesto: Bogdan Jamek za sliko "tudi prièa ni manjkalo" iz objave
"Feldseekopf 2864 m (BogdanJ, 30.01.2016)"
3. mesto: Boris Berce  Baèko za sliko "pa e ena spominska, ko portal
TK Gora ni obratoval ...." iz objave "Stol (Baèko, 19.03.2016)"
4. mesto: Jure Noè za sliko t. 2 iz objave "Schwarzhorn 2931m
(Jure_N., 07.05.2016)"
5. mesto: Franci Pogaèar za sliko t. 9 iz objave "Vievnik (Franci,
01.03.2016)"
Na podelitvi sem posebej izpostavil tudi Stojanovo fotografijo iz objave
"Triglavska magistrala (100jan, 19.03.2016)", ki je v pravem
glasovanju e povsem na zaèetku izpadla zaradi umetno narejene
poteze s èopièem v Photoshopu (ali kakem podobnem programu). ele
èez dva meseca je Marku potegnilo, da gre v bistvu za erotièno
fotografijo. Strinjali smo se, da je to najbolj erotièna fotografija vseh
èasov doslej na TK Gora.

"Najbolj erotièna fotografija vseh èasov" na Trenutnih razmerah
Po uspeno izpeljani prvi sezoni izbora naj fotografije je v Upravnem
odboru TK Gora dozorelo spoznanje, da gre za pozitiven prispevek k
prepoznavnosti Trenutnih razmer in izbor naj fotografije je formalno
postal aktivnost TK Gora v sezoni 2016/17.
V drugi izvedbi se je obstojeèim èlanom irije za izbor (Matej Aman,
Martin Èopiè, Igor Jenèiè, Marko Kern, Jaka Ortar, Darja Zaplotnik)
pridruil e Janez Skok, priznani planinski fotograf zalobe Sidarta. Pri
tem je lo tudi za upotevanje ene od idej s spomladanskega piknika, ko
smo izvedli anketo o smotrnosti izbora naj fotografije  med predlogi
za izboljave je bila tudi, naj bo med èlani irije kak profesionalni
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fotograf. Drug predlog pa je bil, naj se dopisnikom Trenutnih razmer
dopusti monost, da izrazijo svoje (ne)strinjanje z uvrstitvijo njihovih
fotografij v izbor. France je ustrezno dopolnil obrazec za vpis novega
poroèila, tako da je bila udejanjena tudi ta pobuda. V resnici na ljubo je
bilo potem manj kot 10 % objav, ko avtorji niso eleli sodelovati v
izboru.
Drugo sezono je odziv sponzorjev (Actionmama, Annapurna, Elan,
Extreme Vital in Salomon, Kibuba, Orbico, Sidarta, port 11/11 ter
Tehnomat) skorajda "eksplodiral". Prispevali so nam veliko tevilo
bogatih nagrad, zato smo se odloèili, da, poleg 5 naj fotografij, nagrade
dobijo tudi tistim udeleenci piknika, ki bodo najbolje napovedali
vrstni red. Kot zanimivost naj omenim, da port 11/11 ni prispeval
posamiène nagrade, temveè je vsem udeleencem piknika podaril
bidon, èesar smo bili prav tako zelo veseli. Poleg tega so portne
trgovine, ki so bile med sponzorji, vsem èlanom TK Gora ponudile
znatne popuste pri nakupih portne opreme.

Potek izbora naj fotografije v sezoni 2016/17
Nagrade za naj fotografije sezone 2016/17 so bile:
1. nagrada: turnosmuèarski komplet: smuèi Elan Alaska + vezi Marker
Kingpin + psi Kohla
2. nagrada: brivnik Braun Cooltec CT2s + voucher Salomon Mountain
Academy course I + II
3. nagrada: nahrbtnik Deuter Guide Lite 32 + voucher Salomon
Mountain Academy course I + II
4. nagrada: èelada Salomon MTN lab
5. nagrada: 2delne turnosmuèarske palice Tehnomat
In zmagovalci:
1. mesto: Jure Noè za sliko t. 9 iz objave "Otok Senja, Norge
(Jure_N., 05.04.2017)"
2. mesto: Edo Krniè za sliko t. 3 iz objave "Jalovèev ozebnik
(Edokrnic, 26.02.2017)"
1997 2017

3. mesto: Bogdan Jamek za sliko "Naa èetica koraka  po le par cm
novozapadlega snega" iz objave "Damavand 5671 m  Iran (BogdanJ,
14.03.2017)"
4. mesto: Meta Megliè za sliko "Botjan v akciji" iz objave "Ankogel
(Meta_Megliè, 28.03.2017)"
5. mesto: Stojan Kralj za sliko t. 8 iz objave "RO. Karpati (Stojan,
23.02.2017)"

Diplome naj fotografijam sezone 2016/17

Darja je bila odlièna sovoditeljica pri razglasitvi rezultatov
Tudi drugo sezono je razglasitev izbora naj fotografij potekala v
prijetnem in zabavnem vzduju. Glede na to, da smo bili na novi
lokaciji in da tokrat ni bilo "strokovnega" ogleda, je bila podelitev
nagrad e bolj dobrodola, saj je popestrila dogajanje na pikniku.
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Plezanje TK Gora
Andrej Lavrenèiè
Plezanje je osnovno èloveko gibanje. Zaène se sicer s plazenjem, potem
pa se èlovek postavi na dve nogi in s tem tudi v svet vertikale, plezanja
pa pri tem ne pozabi. Samo zamenja ga za plezanje po karierni lestvici.
A to je e povsem druga zgodba.

Èlani TK Gora plezamo e od nekdaj. Le da smo se ele pred nekaj leti
odloèili, da je èas za organizirano vadbo. No ja, teh nekaj let jih je v
resnici kar osem, èas nam res hitro teèe. V ta namen smo se v okviru
Skale dogovorili z Ministrstvom za obrambo za uporabo plezalne stene
v telovadnici vojanice Edvarda Peperka (FRS, po domaèe) v Mostah.
Termin je bil v zaèetku kar ugoden in na tej steni se nas je zvrstilo tudi
veè kot deset hkrati. Potem pa je vojska termin spremenila, postal je
zgodnjepopoldanski, kar vsem ni veè ustrezalo, zato smo zaznali tudi
osip plezalcev. Na koncu pa smo ostali eno leto celo brez stene. Takrat
smo nadaljevali svoje redno tedensko plezanje na steni waldorfske ole,
ki pa nas s svojo postavitvijo smeri ni posebno navduevala, pa e
plaèevati smo jo morali. Kljub temu moramo pohvaliti Andreja Terèelja,
da smo steno sploh lahko uporabljali.
Potem smo ponovno podpisali pogodbo o sodelovanju z Ministrstvom.
In od takrat tam ponovno plezamo. e veè. Postali smo skrbniki stene,
kar je pomenilo, da jo tudi oèistimo, kar smo tudi storili. Z ene od
najpogosteje plezanih smeri smo najprej sneli vse oprimke, jih oznaèili
in potem oprali kar v telovadnici. Boris je pri tem spet dokazal veliko
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mero inovativnosti, a je bil ta postopek e vedno prepoèasen. Zato smo
se pri èièenju drugih smeri raje dogovorili, da oprimke snamemo (in
seveda e prej oznaèimo), odnesemo domov, jih potem doma operemo
in jih naslednjiè na steno samo namestimo. Tako smo lahko med temi
postopki celo nekaj èasa plezali, nekdo pa se je v tem èasu rtvoval in
nameèal oprimke.
Ni pa ostalo samo pri plezanju dobro znanih smeri, ki smo jih obvladali
e z zavezanimi oèmi. Polona se je dogovorila z AO Raica za
organizacijo teèaja plezanja na kofijski gimnaziji in na balvanski steni
Osnovne ole entvid. Tega teèaja se nas je udeleilo sedem. Vaditelj
nam je pokazal, kako se stvarem na boulderci stree v crocsih ali celo
v natikaèih (japonkah in
podobnih obutvah). In to na
postavitvah, v katere mi s
plezalniki na nogah niti vstopiti
nismo mogli. Na na pozdrav,
da je sedaj postal vodja kluba
penzionistov, je na vaditelj
reagiral skoraj ualjeno, a
menim, da ni povsem razumel,
da se ta oznaka ni nanaala nanj,
ampak na to da bo treniral
penzièe in njim podobne.
Sèasoma se je omehèal in
najbr tudi uvidel, da na
plezalski potencial ni bil prav
visok, predvsem pa, da ne
predstavljamo nobene prave
konkurence. Kot je eden od
naih dejal, nismo zaèetniki,
ampak glede na nao starost in
izkunje bi se prej lahko
1997 2017

imenovali konèevalci. Smo pa na teèaju dobro napredovali in nam tudi
teje smeri v telovadnici kofijske gimnazije, ter kasneje v matièni
telovadnici FRS niso delale teav. Tudi tistim med nami ne, ki jih skupaj
drijo tudi nerjaveèi titanovi ali keramièni sestavni deli.
Vsakokratno druenje in prijetno vzduje smo vedno zakljuèili na
analizi. Beri: na pivu. Med srkanjem te osveilne pijaèe smo
ugotavljali, da e nismo povsem zarjaveli, da smo sposobni e kaj
prelesti. Pri tem je Darjin pricer postal e pregovorno najbolja mona
kombinacija  pol radenske in pol vode.
Naa dejavnost pa ni bila omejena samo na plezalne stene v zgoraj
omenjenih telovadnicah. Èeprav smo veèinoma v razliènih kombinacijah
celotno obdobje plezali v naih plezalièih, smo se odpravljali tudi na
razlièna plezalièa po Evropi od Arca in Sicilije do Hrvake. Pa tudi v
tapravih visokih stenah smo se pojavljali. Od Zelenikih pic in
Zahodnega grebena Planjave, pa do smeri v Veici, Brani in Mangartu,
za vrhunec pa je vsekakor poskrbel Borut s ponovitvijo legendarnega
Èopovega stebra v Triglavu. Verjetno pa to ni vse. To so le plezarije, ki
smo jih opravili od zaèetka organiziranega plezanja v FRS. Seveda
pa ob plezanju nismo pozabili na druge dejavnosti TK Gora.
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SMUÈARJI V LEDENEM KRALJESTVU
Borut Èrnivec
Primarno zanimanje veèine èlanic in èlanov TK Gora nedvomno zadeva
turno smuèanje. To se e preko 20 let nehote samodejno promovira preko
priljubljenega spletièa trenutnih razmer, ki nam z uporabnimi
informacijami poveèuje smuèarske uitke, laja lov tako na celec kot
veselec. Spekter èlanstva in individualnih interesov pa je kljub temu precej
raznolik in veèini smuèanje v devikih prostranstvih naih in tujih gora
ni edina portna aktivnost. Najbolj podhranjeni sicer zaènejo praskati po
snegu e oktobra ali vsaj novembra in ne odnehajo do junija  tako morajo
nezadovoljeni nekako prebroditi le tri poletne mesece. Mnogi pa smo se
teh nespornih sladkosti e dodobra nauili in smuèanje zoili na èas
najboljih razmer. Tako osvobojeni pridobimo prosti èas, ki ga lahko
posvetimo drugim portom in izzivom. V naih krogih pravzaprav ni
presenetljivo, da je tudi veèina leteh oje ali vsaj ire povezana z gorskim
svetom. Na vrhu tovrstnega alternativnega seznama vsekakor najdemo
vse oblike gornitva  od pohodnitva do alpinistiènih podvigov, a nedaleè
sledi vrsta drugih razirjenih aktivnosti  gorsko kolesarjenje (kamor ob
klasiènih makaronih e vidno in nezadrno prodira epogon), tek za telo
in duo v viine ali (tudi maratonske) doline, portno plezanje in e bi
lahko natevali. Proti koncu, na dnu seznama, naletimo na bolj
specializirane porte, kot so na primer kajakatvo, soteskanje, jadralno
padalstvo, ledno plezanje.
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Kristali ledu, ki se sprijeti v sveèe, stebrièe in zavese zamrznjenih slapiè
lesketajo v soncu, predstavljajo pogled, ki pritegne in oèara prav vsakogar.
Veèina verjetno sceno dojema kot okamnelo, grozeèo poast, ki se ji
nikakor ni dobro preveè priblievati. Odkar se je pojavilo in razvilo ledno
plezanje, pa izkueni gorniki tovrstne demone gotovo vidijo tudi v povsem
drugi luèi. Po hrbtu jih zaèemi in v drobovju zaèrvièita strah in elja po
novih, neznanih obèutkih, ki jih obeta spopad z ledeno vertikalo. Ti
obèutki so posebej zanimivi e zaradi izhodièa, da èlovek verjetno zaradi
tisoèletnih izkuenj vsak slap dojema kot nekaj tekoèega in je vsaj na
zaèetku potrebno s precejnjim vlokom razuma samega sebe preprièati
v nasprotno. Vzporedno nas takoj èaka e en, podobno zapleten miselni
korak: kjer koli v vsakdanjem ivljenju naletimo na led, imamo teave z
ravnotejem in gibanjem, zato se mu naravno izogibamo. Kdor premaga
vse notranje zavore in prostovoljno sprejme izziv, je bogato nagrajen.

Ledno plezanje se izkae kot koristna in uèinkovita priprava na zahtevne
zimske vzpone, obiske alpskih tiritisoèakov in vijih gorstev. Pri tem
nemalokrat naletimo na razlièno zahtevne zaledenele odseke, kjer je vsaka
izkunja napredovanja oziroma varovanja v ledu kljuèna za varno izvedbo
podviga. Nekateri èlani TK Gora se z lednim plezanjem ukvarjamo e
vrsto let, a z razmeroma nizko intenzivnostjo, ki je usmerjena v
vzdrevanje ledne tehnike predvsem takrat, kadar razmere za smuèanje
niso najbolje. Tako se nas najveèkrat sreèa na blinjih lokalnih slapièih
v Polhograjcih, Ikem vintgarju ali Peklu, obèasno pa tudi na bolj znanih
ciljih v Kokri, Tamarju, Logarski dolini, Idrijski Beli in drugod.
1997 2017
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Letonja (2016 / 2017) zima se je v naih gorah zaèela s skromno, za turno
smuèanje milo reèeno pogojno uitno sneno odejo  Ale je na
razmerah zapisal: bolj za entuziaste kot za uivaèe. Vzporedno je
pritisnil dolgotrajen mraz, da je zaledenelo skoraj vse kar teèe, leze in gre.
V takih okolièinah smo bili veseli impulza, ko nas je Slovenski gorniki
klub Skala povabil na ledno plezanje v sotesko Mlaèca pri Mojstrani.
Navduenje je nekoliko usahnilo, ko smo se 28.01.2017 zjutraj preobuvali
na parkirišču in nam je mraz (14 ºC) takoj zarezal do kosti. Tudi z
lesketajoèimi kristali ledu, ki naj bi oèarali vsakogar, ni bilo niè  sonce
je komaj obsijalo Karavanke, temaèna soteska pa je bila v popolni, skoraj
zloveèi senci  vse skupaj ne ravno za jumbo plakat. Ob vstopu v
pravljièno ledeno kraljestvo pa se iz oblik, podob in skulptur zaèuti
umetniki duh, energijo in trud ustvarjalcev  Pavla Skumavca in njegovih
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blinjih. Mraza ne obèutimo veè, nae poglede pa pritegne impresivno
umetno zaledenelo ostenje, na katerem e visi nekaj vrvi za varovanje od
zgoraj.
Kljub dolgoletnim zimskim gornikim izkunjam uporabe cepina in derez,
je bilo za marsikoga to prvo sreèanje z lednim plezanjem. Za ostale, ki
smo na lastne prve korake v ledu seveda e pozabili, je bilo to e posebej
zanimivo in tudi zabavno. Po osnovnih napotkih smo zaèeli s plezanjem
v levem, najbolj razgibanem delu ostenja, visokem priblino 25 m. Vsak
je najprej uporabil lastne (ali sposojene) cepine  prevladovali so stareji
modeli s poevnim oklom, a ravnim ratièem. Kasneje smo opremo
menjavali, da je vsak preizkusil razlièna noveja ledna orodja, ki nudijo
povsem drugo izkunjo. Po prvem lajem krstnem vzponu smo se takoj

posvetili tehniki. Zaèetno stanje je namreè skoraj spominjalo na soko
bojièe. Nabijanje z derezami in silno, premoèno mlatenje po ubogem
ledu je izstreljevalo ledene projektile, ki so ogroali zlasti varujoèe v prvi
frontni liniji.

A sto let po èudeu pri Kobaridu je uspel tudi èude pri Mojstrani 
optimalneji zamahi, da so dereze in cepini prijemali e ob prvih udarcih
in da plezalec oziroma plezalka ni izpustila due pri iztikanju. Kljuèno je
bilo spoznati, da led sploh ni sovranik, temveè zaveznik, ki nam z
uporabo orodij in tehnike omogoèa napredovanje, da so resnièni
nasprotniki pravzaprav le gravitacija in nereklamni indeksi telesne mase.
Napredek je omogoèil vzpone v vse tejih in povsem vertikalnih odsekih,
spoprijeli pa smo se tudi z zahtevnejimi problemi, kot so bili razni detajli
in kombinacije nerodnih prehodov in sveèk ter izkorièanje zatikanja. Èas
je hitro mineval in ko je v sotesko opoldne posijalo e sonce, je bila scena
res enkratna, navduenje pa popolno. Tudi ozraèje se je dejansko ogrelo,
tako da smo ob koncu prikazali e naèine varovanja z lednimi vijaki in
orodji ter izdelavo sidrièa za spust Abalakov. Po zakljuèku smo se
premaknili na toplo in seveda izvedli tudi temeljito analizo celotne
akcije, kjer smo brez zadrkov sprejeli sklep, da jo poskusimo prihodnjo
zimo v podobni ali iri zasedbi ponoviti.
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"TURAICE"
Barbara Dekleva Jenèiè
Ne vem, zakaj je vèasih veljalo, da je turno smuèanje bolj moki kot
enski port. Dejstvo je, da pred davnimi èasi prav veliko punc ni
hodilo na turne smuke; èe pa e so, so po pravilu pridno hodile po
sledeh svojih bolj vzdrljivih, moènejih in bolj ali manj zanesljivih
mokih vodnikov. Redko si sreèal punco samo samcato nekje sredi
zasneenih hribov. Pa e to je veèina mokih oznaèila za èudakinjo in
da ièe moko drubo. Da bi sama uivala v hribih, se jim ni zdelo
ravno verjetno, morda celo nesprejemljivo.
Temu pa paè ni veè tako

.

Turne smuèarke pri koèi Chanrion (CH)
In zakaj je to, da sreèujemo vedno veè turnih smuèark na turah, samo
po sebi razumljivo, poleg tega pa e zelo fajn tudi z moke perspektive?
Prviè, turno smuèanje morda nekateri enaèijo s portno aktivnostjo,
ampak vsi, ki turno smuèamo, vemo, da je precej veè in v bistvu nekaj
povsem drugega. To je eno samo uivanje v gorah, v naravi, v njeni
zimski tiini in samoti  to pa menda znamo tudi punce, morda celo
bolj, saj je vedno veljalo, da smo bolj èustvene in smo torej za te vrste
uitke bolj dojemljive.
Drugiè, za turno smuèanje je veljalo, da zahteva precejnjo vzdrljivost,
tako fizièno kot psihièno. Psihièna vzdrljivost je bolj stvar karakterja
in ne spola; fizièno vzdrljivost pa si pridobiva vsak po svoje, predvsem
pa si tudi vsak ièe sebi ustrezne cilje  lahko je to vzpon in smuèanje
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z domaèega kuclja ali pa spust po zahtevni grapi ali osvojitev visoke
gore. Priznajmo si, za uivanje v zimski idili niso vedno potrebni
ekstremni cilji, velikokrat nam srce zaigra v globokem prièu na dobro
znanem in e veèkrat obiskanem cilju.
Glede na to, da je  kot smo ugotovili  turno smuèanje fajn in da se
najde turni smuk, ki je primeren tako za fizièno pripravljene dobre
smuèarje kot tudi za manj pripravljene, je samo po sebi razumljivo, da
se je v zadnjih desetletjih moèno poveèalo tevilo turnih smuèarjev,
med njimi pa je tudi vse veè punc.

Col d'Argentiere (F)
In fantje so pravzaprav lahko zelo veseli, da lahko na turah sreèajo
èedalje veè punc. Pa poglejmo, zakaj.
Res je, da smo punce drugaène od fantov in se pogosto lotevamo reèi
na drugaèen naèin, kar pa ni vedno slabo z vidika turnega smuèanja.
Splono mnenje sicer je, da smo ibkeje, kar ponazarja dobro znani
1997 2017

stavek ne obnaaj se kot baba. Morda pa vèasih »obnaati se kot
baba« ni slaba reè, predvsem, kadar brezglavo izziva naravo, ko eli
na vsak naèin doseèi zastavljeni cilj iz nekega, le mokemu egu znanega
razloga. Obnaati se kot baba vèasih dejansko pomeni obnaati se
pametno, pa èe nam fantje to priznajo ali ne. Verjetnost za napako v
elji po samopotrditvi je v enski drubi verjetno manja.

Vzpon po ledeniku Brenay (Haute Route)
Ena najlepih reèi v hribih je tudi ta, da lahko deli svoja doivetja s
tistimi, ki so ti blizu, da jih kasneje podoivlja in naèrtuje nova. Zato
je najlepe, èe lahko zahaja v hribe in seveda turno smuèa s svojim
partnerjem. Poleg tega velikokrat opazujem fante, katerih punce niso
turne smuèarke in te èudake dejavnosti tudi ne razumejo oziroma niti
ne elijo razumeti. Ti fantje se na after pivu nervozno presedajo,
gledajo na telefone in se jim v bistvu mudi domov, kjer jih
(predpostavljam) èaka nejevoljna punca s spiskom reèi, ki jih mora (za
kazen, ker si je vzel dan frej) postoriti naslednji dan, ko so ostali
prijatelji e dogovorjeni za novo turco. Ja, precej bolj praktièno je, da
se punca navdui nad turnim smuèanjem in skupaj spijeta tisto tako
dobro after pivo in delata naèrte za naslednji dan. Vsi ne ravno zabavni
spiski opravil lahko vedno poèakajo na deeven dan.
Punce smo brez dvoma vnesle v turno smuèanje tudi nekaj novosti, na
katere nai fantje do sedaj sploh pomislili niso; to pa ne pomeni, da jih
zdaj ne sprejemajo. Na primer turnosmuèarska moda  opazno se je
poveèala barvitost na turnosmuèarskih pistah, kar vsekakor izbolja
kvaliteto oziroma predvsem veènost fotografij, ki jih naredimo na
turah. Lahko bi rekla celo takole  punce so vnesle barvitost v
turnosmuèarsko modo, fantje pa tej barvitosti posluno sledijo in morda
celo malce pretiravajo .
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Smuka po spomladanskem srencu je res uitek
Turnosmuèarsko osamosvajanje punc je prineslo tudi druge novosti:
proizvajalci turne opreme so zaèeli izdelovati enske modele, kar je
bilo pred desetletji nepredstavljivo. Ne le, da ni bilo turnih smuèi, kaj
ele, da bi bile na voljo enske turne smuèi. Po vsem svetu so
organizirani raznorazni enski turno smuèarski kampi, ki se jih seveda
udeleujejo izkljuèno punce in kjer se menda poleg ostalih turno
smuèarskih znanj krepi tudi njihova efovska oziroma vodnika
veèina. Ali se tega lahko veselijo tudi fantje, je e drugo vpraanje .

Pogled na Jadransko morje s pogorja Gran Sasso
Èe se spomnim malce e svojih zaèetkov pred veè kot tridesetimi leti 
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sledila sem svojemu vodniku, spraevala nisem kaj dosti, kam in
kako, niso me skrbele plazovne razmere, tudi vreme ne, saj je o tem
tuhtal moj vodnik in brezpogojno sem mu zaupala, vsako predlagano
turo sem sprejela brez ugovorov, ker saj on najbolje ve in èe so bile
razmere zaniè, se nisem pritoevala, saj mi na pamet ni padlo, da bi
lahko kje drugje bile razmere super in da je bila izbira slaba. Ker je bila
obiskanost hribov v tistih èasih precej manja kot je sedaj, je bilo
pogosto potrebno utirati prvo gaz, kar sem z veseljem prepustila
svojemu vodniku. Ker mi je turno smuèaje zelo hitro zlezlo pod
koo, sem kmalu zaèela tudi sama naèrtovati ture, spremljati razmere
in vreme, kar je prineslo nekaj veè dinamike v najino turno
smuèarsko planiranje. Kadar je le mono, se odpraviva z Miom na turo
skupaj, èe pa to ni mogoèe, grem na turo tudi povsem sama. Prav super
je obèutek, da zaupam sama sebi, da nimam teav z izbiro ustreznega
cilja in da me tudi nihèe èudno ne pogleda, ko sem sama samcata nekje
sredi zasneenih hribov.

Vrh Strmali
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CHACALTAYA  NAJVIJE UREJENO SMUÈIÈE NA
SVETU
France Sevek

“Ajajaj” je rekel señor presidente, “ajajaj” smo ponovili vsi za njim in
kot e nekajkrat v zadnji uri dvignili kozarce, trèili in popili cocacolo
z viskijem. Tega je preskrbel el presidente, midva z Aleem sva
prispevala veliko steklenico cocacole, zdravico ajajaj pa potomec
staroselcev, ki se je nekako tudi znael za nao mizo. Baje to pomeni v
jeziku aymara na zdravje ali nekaj podobnega. Z vsakim vzklikom in
spremljajoèo aktivnostjo je nae navduenje nad domorodsko kulturo
naraèalo, jezikovne pregrade so se manjale in besedo ajajaj smo
izgovarjali vse bolj navdueno. Dokler nista bili obe steklenici prazni.
Potem pa smo jo skupaj mahnili po zasneeni cesti do kombija, ki se je
med dnevom le nekako uspel s popolnoma gladkimi gumami prebiti do
zadnjega ovinka pod koèo. Poskakujoèa vonja do La Paza je veselo in
hitro minila, èeprav ni bilo veè ajajaj.
Tako sva zakljuèila zelo zanimiv in prijeten smuèarski dan na najvijem
urejenem smuèièu na svetu  karkoli e beseda »urejen« pomeni.
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Leta 1940 se je bolivijski Club Andino odloèil zaèeti razvijati
mehanizirani smuèarski turizem. Na poboèju 5395 m visoke gore Cerro
Cahacaltaya so postavili planinsko koèo, zraven nje manjo kolibo in
avtomobilski motor v njej. Ta je vlekel jeklenico, ki je bila speljana
okoli kolesa na ledeniku pod koèo, potekala priblino 700 viinskih
metrov okoli nekaj koles na snegu skoraj naravnost pod vrh Chakaltaye
in od tam po zraku do hiice z motorjem.
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To je bila prva smuèarska vleènica v Juni Ameriki in v dobrih
estdesetih letih se ni kaj dosti spremenila. Sredi devetdesetih let se je
sicer Club Andino Boliviano odloèil vleènico posodobiti. Kupili so 25
let staro napravo v Sestrieru in jo pripeljali v Bolivijo. Eno leto je nato
ta nenavadni kup materiala leal v skladièu. Ko sta v Bolivijo prila
italijanska inenirja, sta ugotovila, da bi bilo sicer e vedno mogoèe iz
zmede opreme nekaj narediti. A ker je smuèièe na ledeniku, ti pa se
tudi v Juni Ameriki premikajo, bi bilo potrebno iènico vsako leto

ponovno postaviti. Za enkratno gradnjo bi CAB e zbral denar, da pa
bi to poèeli vsako leto, je bilo pa povsem nesmiselno. Zato so se
odloèili za cenejo monost  jeklenico in nekatere druge dele
italijanske iènice so porabili za delno obnovo originalne vleènice.
Tako e danes poteka vrv vleènice veè ali manj po snegu, poganja jo
star avtomobilski motor, s katerim upravlja v hiici nad smuèièem
strojnik, ki z daljnogledom opazuje dogajanje na napravi ter veè ali
manj sunkovito spreminja hitrost vleke.
Na Cahkaltayi za plaèilo dnevne karte v planinski koèi ne dobite listka
ampak kovinsko kljuko (gancho), na katero je z vrvico privezana
deèica. Vstop na vleènico poteka tako, da se postavite s smuèmi na
strmini preèno na smer jeklenice, postavite zgornjo smuèko vzporedno
z jeklenico, nataknete kljuko na jeklenico, daste deèico med noge in
ko vrvico napnete kljuka pritisne ob jeklenico. Trenje zadostuje, da vas
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katapultira naprej, pristavite e drugo smuèko in e se peljete navzgor.
Jeklenica ni speljana povsem naravnost, saj poboèje na sredini rahlo
visi navzdol proti desni. Zato so na sneg namestili nekaj koles, ki naj bi
vodila jeklenico. A kaj, ko e prvi mimo vozeèi smuèar povzroèi, da se
jeklenica sname s kolesa. Da pa je veselje e veèje, ima vedno kdo od
smuèarjev na vleènici teave. Zato operater zmanjuje in pospeuje
hitrost, ustavlja vleènico, jo premika nazaj in sploh skrbi za zabavo
vseh udeleencev. Te pa je veliko  na sreèo pa je smuèarjev malo, pa
e ti se hitro navelièajo zimskega veselja.

Moram priznati, da sva z Aleem zelo uivala  na viini 5300 metrov
res ne smuèa vsak dan. Sneg je bil odlièen, smuèièe skoraj prazno in
razgled na pusto bolivijsko planoto proti La Pazu navduujoè.
Do smuèièa sva se iz La Paza pripeljala v razdrapanem kombiju CAB
pod vodstvom samega predsednika kluba. Ker sva nameravala v
Boliviji e kaj veè smuèati, sva imela s seboj svojo opremo. Drugaèe pa
si jo je mogoèe izposoditi tudi v koèi.
Kar nekaj ur sva veselo smuèala, spoznala nekaj zanimivih ljudi in na
koncu rekla Ajajaj, res je bilo lepo! Ob priliki ponoviva!
1997 2017
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Nekaj podatkov:
Smuèala in slikala sva dne 3. 4. 2004 France Sevek in Ale Selikar.
V La Pazu sva se prejnji dan
dogovorila za prevoz s señorom
Alfredom v Clubu Andino Boliviano
Señor presidente del CAB se je
izkazal za zelo koristnega. Ko sva
èez nekaj dni odpotovala v Sajamo,
nama je za zelo majhno pristojbino
organiziral prevoz od glavne ceste
do vasi. Sama bi s tem gotovo imela
veliko veè dela in strokov.
V La Paz smo prili z avtobusom iz
Lime, si spotoma ogledali Machu
Picchu, jezero Titicaca in nadaljevali
preko slane puèava Uyuni v Èile do
Santiaga. Z Aleem sva smuèala tudi
s Parinacote in Sajame. Dobro
doivetje je bilo tudi kolesarjenje v
Coroico.
O vsem tem pa kje drugje
Po dosegljivih podatkih je leta 2005 to smuèièe prenehalo obratovati,
ker se je baje ledenik tako skrèil, da smuèanje ni bilo veè mogoèe.
Najina izkunja je zato e toliko bolj nenavadna, saj sva ravno e uspela
ujeti ostanek pretekle slave najvijega smuèièa na svetu.
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SMUÈARSKI ZAVOJI DO OSEMTISOÈAKA
Andrej Terèelj

Po definiciji smuèarskega slovarja je smuèanje zimska portna zvrst, pri
kateri se drsi po sneni podlagi s smuèmi ali smuèem podobno napravo,
v izbrani smuèarski tehniki. Kako enostavno, èe skrivnosti uspeha
drsenja ne bi bile skrite v podrobnostih. Sneg se vseskozi spreminja
zaradi vremenskih vplivov. Smuèamo na razliènih nakloninah,
izpostavljenostih in viinah. Posledièno se z viino zmanjuje vsebnost
kisika v ozraèju. Ture so razlièno dolge, z razliènimi pristopi in
subjektivnimi razlikami, ki jih prinaa nov dan. Èlovek je dokazal, da
lahko smuèamo z najvijega vrha sveta vse do morske gladine. Spust z
najveèjo viinsko razliko znaa skoraj 5500 m in je bil opravljen na
Aljaski z vrha Mount Saint Elias do morja, v Evropi pa znaa najdalji
spust 3800 m z vrha Mt. Blanca do Chamonixa.
Kot smuèarskemu uèitelju mi je bilo vedno pomembno naèelo
postopnosti, ki ga kot otrok sprva nisem razumel. Smuèati sem zaèel
tako, da sem smuèal po tejih terenih, kot sem jih bil sicer sposoben
varno previjugati. Nekateri preveè pogumni so s spustom z vrha Vitranca
to drago plaèali. Mnogo kasneje sem dojel, da je postopnost kljuèna,
posebej pri smuèanju v visokogorju. Zaèel nisem ob morju kot lahko to
prakticirajo Norveani, tudi domaèe sredogorje je primerno za zaèetke.
Blego, Ratitovec, Pokljuka in Zelenica  na katero me veejo mrzli
spomini  nudijo odlièno izhodièe vse do vrhov Evrope, ki z nadmorsko
viino nad 4000 m predstavlja prvo stopnico v zahtevnosti, organizaciji
in izvedbi spusta. Drugo stopnico v zahtevnosti postavljam nad mejo
6000 m, saj so Andi in Aljaska enostavno dosegljivi, a z obvezno naèrtno
aklimatizacijo. Nad to mejo se teave vseh oblik eksponentno poveèujo.
Imel sem sreèo, da sem svoje lastne izkunje lahko nadgrajeval v drubi
izkuenih gornikov in strokovnjakov razliènih podroèij. Po vzoru Patrica
Valençanta, katerega zgodbe smo na predavanjih z odprtimi oèmi
poirali v Franciji, smo kasneje v osemdesetih letih uspeno kronali s
spusti v Cordilieri Blanci v Andih. A pri tem se nisem ustavil, elel sem
preizkusiti sneg na vseh viinah. Prva je bila odprava v Tien an leta
2000, ki je imela razliène cilje  znastveno raziskovalne, plezalne v skali,
plezalne v ledu kot tudi smuèarske. Prvo spoznanje je bilo, da izvedba
zahteva veè denarja, dolgotrajno organizacijo, pomoè lokalne agencije
do drugaènega pristopa in opreme. Infomacij o zasneenosti in razmerah
ni bilo, saj je to tako kot spraevati gorskega vodnika o razmerah v
Couturieru maja, ko preneha obratovati gondola na Les Grands Montets.
Tako smo pristopili k spustu z Khan Tengri (7010 m), kot da bodo
razmere idealne. A smo se seveda uteli. Do 6000 m smo naleteli na vse
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vrste snega, od junega do prièa, grozeèih serakov, ki so se zaradi
osonèenosti podirali in nesmuèljivih ledenikih razpok z obhodi, kjer
na pomoè smuèi nismo mogli raèunati. Nad mejo 6000 m pa se je zaèel
meati bel granit s snenim poprhom, ki je od daleè vlival upanje na v
celoti zasneeno stmino, toda smuèanje ni bilo izvedljivo. Pri prvem
poskusu pe naskoka na vrno piramido nisem bil dovolj dobro
aklimatiziran in se zato nisem uspel pridruiti ekipni osvojitvi vrha. V
drugem poskusu sem gazil tisoè viinskih metrov sam, potroil ogromno
dragocene energije, predvsem pa nisem napredoval tako hitro, kot sem
naèrtoval. Tako je bil dan prekratek in tik pod vrhom sem bil primoran
1997 2017

obrniti z namenom, da e pred veèerom sestopim èez zahtevno skalno
steno. A to so bile neprecenljive izkunje o tem, kakne snene razmere
vladajo nad 6000 m in kako se moje telo odziva na tej viini. V okolici
sva z Iztokom pred tem vzponom in kasneje izvedla veè eno in dvo
dnevnih strmih smuèarskih spustov.
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Iskala sva kompromis med teo nahrbtnika in smuèljivostjo. Ugotovila
sva, da bi za zahteven naskok na Pik Pobeda (7439 m) potrebovala teak
nahrbtnik, ki bi naju pri
vzponu oviral, smuèi pa
bi lahko samo pogojno
izkoristila na veèkilo
meterskem
preèenju
grebena in spustu. Slabo
vreme je poskrbelo, da
nisva poskusila, kar danes
ocenjujem kot pravilno
odloèitev, saj je bolj
plezalni kot smuèarski
hrib. Na teh viinah velja
pravilo, da se po obilnem
sneenju ni vredno izpostavljati plazovom in globokemu gaenju. Tudi
nekaj dni po sneenju sneg e ohranja prno obliko. Sneg se ne tali,
ampak zaradi suhega zraka dejansko sublimira, izpari in s tem se snena
odeja tanja.
To je bilo obdobje, ko smo Slovenci krojili vrh v smuèarskih spustih z
osemtisoèakov v Himalaji. Brata Karnièar sta aprila 1995 opravila spust
z Anapurn, Marko Èar in Iztok Tomazin sta tri mesece kasneje z
izjemnimi napori s sneno desko in smuèmi opravila najteji neprekinjen
spust z osemtisoèaka  Gasherbruma I . Sledil je e preseek smuèanja
Dava Karnièarja z Everesta leta 2000.
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ele z lastnimi izkunjami pa v resnici lahko spozna razsenost in
zahtevnost teh spustov.

Naslednjo novo prilonost sem izkoristil leta 2004 v podobni zasedbi
odprave, a s e ambicioznejimi cilji.
Peterica od sedemèlanske
ekipe je elela opraviti
smuèarski spust z osem
tisoèaka. Ker je G1 e bil
presmuèan,
smo
se
osredotoèili na Gasherbrum
II. Po slikah iz leta 1986
sem si obetal nepretrgano
smuèanje, skrbel me je
samo vrni greben, ki se je
kasneje
izkazal
za
najmanjo teavo. Bil je
irok in poloen, primeren
za
prve
zavoje.
V
osemnajstih letih se je al
vse spremenilo, slike
kasnejih odprav pa niso
bile nazorne. Z vrha do
tabora T3 bi smuèali v
mehki kloi, ki jo je delno
zgostil veter po obilnem
sneenju. Med T3 in T2 je sledilo veè pasov nesmuèljivih serakov in
skalnih sten, preko katerih se je bilo mogoèe spustiti zgolj ob vrvi. Zaradi
tega odseka smo se vsi zavestno odpovedali smuèanju, da bi nam veè
energije ostalo za osvojitev vrha. Res nam je uspel izjemen podvig, saj
je v edinem oknu lepega vremena tega leta vsem èlanov odprave
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Univerze v Ljubljani uspelo osvojiti vrh, razen enemu, ki je imel
zdravstvene teave. Vse preobrazbe snega so nad 6000 m podobne, edino
vetrnih pojavov kloe, zastrugov in ledu je z viino veè, odvisno koliko
dni je minilo od zadnjega sneenja in jakosti vetra. Veter pa je
konstantno prisoten.
Ne gre pa spregledati
zahtevnosti samega dostopa
po 66km dolgem ledeniku
Baltoro do baznega tabora,
ki pije energijo teden dni
vsakemu pohodniku. Vroèe
in suho podnebje na viini
nad 3000m najeda moèi.
Zaradi neprilagojenosti na
bakterije sem sam zbolel in
zaostal za skupino. Zaradi
pomanjkanja hrane in pijaèe
ter brez popolne oskrbe sem
se le teko prebil v bazni
tabor na viini 5200m.
Èeprav je regeneracija na tej
viini e poèasneja, je bila pomembna za nadaljevanje moje poti.
Smuèanje z najvijih vrhov sveta Himalaje je mogoèe, kar je dokazalo
veè kot 50 smuèarjev, ki so obuli smuèi nad 8000 m. Uspeh je omejen
na redke sreènee, ki ob svoji vrhunski pripravljenosti, vremenu in
ustreznih snenih razmerah ujamejo pravi trenutek spusta. Ponavadi je
to zgolj nekaj dni v letu, pa e to le v primeru splone zasneenosti.
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Poloneji je spust, veèja je verjetnost uspeha. Iskanje ustrezne nove
linije spusta stran od vzpona, ponavadi zaradi vremena in omejenega
èasa ni mogoèe. Tako si vezan na smer vzpona, ki jo uporabljajo za
vzpon in spust tudi pohodniki, ki jo opremijo s fiksnimi vrvmi. Lete
motijo spust in so za smuèarja lahko ivljensko nevarne, saj oteujejo
drsenje. Vedno pa sem in bom zagovarjal spust v celoti brez spuèanja
ob vrvi od vrha do konca snega v dolini. Bojim pa se, da bo takih
trenutkov èedalje manj, saj se dobrina z imenom sneg umika iz nije
leeèih podroèij. Tako je spust preko 3000 viinskih metrov v Himalaji
e bolj redkost kot pravilo.
Smuèanje nad 6000m v nobenem primeru ne nudi istih uikov kot nije,
posebej ne nad mejo smrti, kjer so oteene osnovne èloveke funkcije.
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LIBANON
Mojca Krivec
Sredi aprila 2006 se ob estih zjutraj znajdemo na letalièu v Bejrutu, v
iskanju prevoza do mesta. A nas nihèe niti ne povoha in vsi preseneèeni
se spraujemo  èakaj, a nismo med Arabci? Konèno se pojavi kombi
in ponudi razumno ceno. A ko se spakiramo noter, poskua ceno zviati.
Mimoidoèi vojak njegovo namero uvidi in ga opomni. Zdaj se pa e
poèutimo bolj domaèe.

Na osnovni cilj je smuèanje nad in med cedrovimi gozdovi Libanona.
To je nemirna dravica, precej nesreèno postavljena na svetovni
zemljevid, kjer meji na Sirijo na severu in vzhodu ter Izrael na jugu. V
dravi ima sede nekaj teroristiènih sekt, zato je varnostna situacija
tu zelo nepredvidljiva.
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Z avtobusne postaje se odpeljemo ob obali proti severu, do Tripolija.
Po kratkem postanku za menjavo denarja in prvem zajtrku s falafli
(polpet iz èièerike in zaèimb) nas strpajo v minibus skupaj s èeto
vojakov, a le do roba mesta, kjer nas pretovorijo v veèji avtobus in z

njim se zapeljemo po èudoviti panoramski cesti proti hribom v vas
Bshare, ki lei 1400 metrov visoko. Po dolini, polni cerkvic, samostanov,
slapov, previsov, najlepi sceni v Libanonu. Sredi vasi izstopimo in
zloimo velik kup prtljage pred veliko katedralo. Ta del Libanona je
krèanski. Jure in Ale poièeta najbolj ugoden hotel in konèno si lahko
privoèimo poèitek. Zveèer smo spet na promenadi, kjer uivamo ob
sprehodu mladih deklet, levo, desno, gor in dol in e in e. Prav lutne
so temi koatimi dolgimi èrnimi nakodranimi lasmi in zapeljivimi
zadnjicami.

A mi moramo spat, saj smo naslednji dan ob estih zjutraj e pokonci.
Po zajtrku pri prijazni teti, ki nam speèe nekakne palaèinke z
zaèimbami, nas taksi e èaka in odpelje cedram nasproti. Videti je prav
lepo in zasneeno. Pri zadnjih hotelih naloimo smuèi na nahrbtnike in
na 2000 metrih priènemo s hojo. Nosimo le nekaj minut do prvega snega,
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od tu pa naprej med iènicami, na levi stara francoska opuèena, na desni
nova tiriseda in vleènica, kjer so ravno odstranjevali sidra. Do sedla na
viini 2800 metrov je ravno prav strm nagib terena, da obeta odlièno
smuko. Zgoraj se nam odprejo prostrane irjave peèeno rjavega snega,
deloma prekritega s sveo belino, kar daje okolici e veèji èar. Ni pa
prav enostavno ugotoviti, kateri od neteto vrhov tu okoli je najviji. V
ta namen se povzpnemo na najblijega. Pod smuèmi nam nov, e
neseseden sneg moèno poèi in razpoka se narie daleè naokrog. V naih
krajih bi ob tem zvoku e drveli v dolino, tu pa je precej polono in
vsakiè znova le trznemo.
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Na vrhu nekako doloèimo potencialnega zmagovalca po viini, a do
njega je e zelo daleè, pa ne samo to, pot se vije gor in dol, gor in dol
Po e tretjem spustu nazaj na viino 2600 m se Katja vda in odloèi za
poèitek, ostali trije nadaljujemo do vrha.

Sonce moèno pripeka in tudi nam poèasi e zmanjkuje energije, a ko si
pokrijemo glave z marokimi rutami, se elja po osvojitvi vrha Quornet
as Souda (3080m) spet povrne. Res po tri èetrt ure le ugledamo piramido,
ki nakazuje konec vzpenjanja. Ne verjamemo veè, da je to najviji vrh
Libanona, saj se nam v daljavi kaejo vedno novi in novi, ki so videti
dosti viji. A oznaèba nas preprièa, da smo res zmagali.

Z viine 3065 m odsmuèamo navzdol. Ker je sneg e lepo zmehèan od
sonca, je tudi smuka veè kot ugodna. Teava je le v tem, da spustu sledi
vzpon, ki se nikakor ne konèa. Vleèe se spet kar dobro uro, da
prikolovratimo do zgornje postaje vleènice. Potem pa res dol po
smuèièu. Super! Skoraj do prvih hik, mimo dveh stricev, ki ravno
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orjeta smuèièe. e pogled na lepo porisano poboèje in e smo na
pivu. No ja, tako hitro ne gre, ele èetrti bife nudi grenko osveitev, pa
tudi nekaken sendviè s sirom se prilee. Domaèini si radovedno
ogledujejo nao opremo, dvigajo okovje gor in dol in to umetnost
razkazujejo tudi ostalim mimoidoèim. Mi se medtem predvsem
zabavamo ob uèenju teka na smuèeh mladih uèencev v oli v naravi. Vsi
navelièani vleèejo za sabo pripadajoèo opremo. Po ogledu trgovinice s
cedrovimi izdelki se skupaj z vsemi otroki in luknjami v avtu vrnemo v
dolino. Hitro pod tu in na veèerjo na kuro, humus in zelenjavo in pivo.
Ob klepetu z e rahlo veselimi vakimi fanti veèer prijetno mineva.
Zjutraj malo potegnemo v dopoldne in se nato spustimo za cerkvijo v
Kadisha Valley. Potka je sprva zaraèena s koprivami in trnjem, kasneje
postane cela makadamska cesta. Res lepa soteska, po okolikih hribih
so v vsako luknjo Maroniti stlaèili kak samostan. Okrog pa previsne
stene, slapovi teèejo po vseh bregovih, terasasta neobdelana poboèja,
drevesa oljk in vsake toliko kakna na pol zapuèena hika. Ogromno
je piknik placev, ki jih ljudje z uitkom uporabijo za obrniti kakno
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ovèko. Prehodimo e dobren del doline, ko se pri naslednjem samostanu
(iz 4. stoletja  v gradnji) odloèimo, da je èas za vrnitev nazaj na viji
nivo. V kaki urici prispemo v malo mestece in ker nam toparjem nihèe
ne ustavi, moramo celo pot po cesti opraviti pe. Saj nam ni dolgèas,
drubo nam delajo na pol zgrajeni bloki (betonski stebri in tja in sem
pozidano kakno nadstropje), sprehajajoèe deklice in domaèini, ki
posedajo v veèernem hladu pred hiami. Vsi utrujeni tako e v temi
prispemo v Bshare, se sesedemo v prvi lokal in odlièno poveèerjamo

Naslednji dan je spet smuèarski. Ob 7.30 ponovimo zajtrk in taksi do
ceder. Ravno smo pripravljeni, da zaènemo z vzponom, ko se pripelje
kombi olarjev in uèiteljev teka na smuèeh. Napravljeni bolj za veèerno
zabavo kot za smuèanje, spet z muko na plano vlaèijo smuèi in palice.
Skupaj zaèenjamo turo, se vzpenjamo po cesti proti sedlu. Vse okrog
nas je kopno, le cesta poevno zalita, kar povzroèa malim smuèarskim
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tekaèem nemalo teav, saj nekateri s prekrianimi smuèkami drsijo po
poboèju navzdol, da jih je e kar teko gledati. Na prvem ovinku se
ustavijo in uèitelj jim le pokae osnovni korak. Mi nadaljujemo z
vzpenjanjem po cesti, e dva ovinka, pa smo na sedlu  si mislimo.
Zadeva se kot obièajno raztegne v 3 ure, saj se cesta vleèe èez celo

poboèje. Konèno se na sedlu sesedemo in spoèijemo, pogledamo e na
drugo stran v zeleno dolino in se e vzpenjamo proti vrhu, najvijem v
tem grebenu (2655 m). Sonce spet neumorno sije, vendar so tokrat oblaki
na nai strani in malo olajujejo zadevo. Po tirih urah in pol le doseemo
vrh, ki ga poimenujemo Quornet des Cedres. Nadenemo si smuèi in
juhuhu navzdol po èudoviti flanki, naravnost v konveksno globino, ki
je kar ne zmanjka. Vriskamo in jodlamo od uitka in veselja. A kaj, ko
v teh krajih vsakemu spustu sledi vzpon. Tokrat ni bil prav dolg in spet
juhuhujamo po flanki, ki niti ni tako polona (okrog 40 °).
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Turo zakljuèimo ob akvaduktu, kjer utrujeni a zadovoljni operemo blatne
smuèi in pancarje ter se prepustimo sonènim arkom. Seveda poèitku
sledi vzpon  noenje opreme do najveèjega cedrinega gozda na svetu.
Ograjen je s kamnito ograjo in ni prav velik  po naem laiènem mnenju
teje kakih 150 dreves.

Ko se mu bliamo, iz gozdièka priteèe prava pravcata ravno oddrstena
puèavska lisica. Ne more verjeti, res se hodijo drstit med cedre!!! Iz
gaja zasliimo glasno glasbo in se èudimo zvoènemu nasilju nad e tako
izumrlimi cedrami. Vse kae, da imajo domaèini velik piknik. Ko
zlezemo èez zid, hitro ugotovimo, da v gaju snemajo videospot enega
najbolj popularnih libanonskih pevcev Hanija. Kar naenkrat pademo v

kader skupaj s smuèmi, ki trlijo visoko nad naimi glavami iz
nahrbtnikov. Vsi nas prijazno pozdravljajo in debelo gledajo, kaj
poènemo tu s smuèmi sredi poletja. Èeprav je Hani velika zvezda in fejst
fant, nas bolj zanimajo cedre. Najstareje so gromozanske, samo veja
zraste 10 metrov v dolino in meri v obseg kak meter.
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Zadnji dan si pogledamo le e muzej Kalila Gibrani  najbolj znanega
libanonskega umetnika  slikarja, pisatelja, filozofa in e kaj. Nato se
poslovimo od tega malo zaspanega a prijaznega mesteca in se podamo
novim dogodivèinam naproti v dolino.
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IZ KRME NA KOMNO S PRIJATELJI
Marijan Breèak
S turno smuko sem prièel na Komni e takrat, ko turne opreme ni bilo
mogoèe kupiti za vsakim vogalom, kot danes. Takrat so bile vezi e
Kandahar, Diagonalzug, Langrimen in vse mogoèe. Smuèi so merile e
preko dveh metrov, brez robnikov itd., da ne zaidem v zgodovino razvoja
te opreme, katere prièa sem bil.
Pot me je nato zanesla v drubo Aljoe in Marièke, s katerimi smo
naredili precej lepih tur po naih hribih in znali uivati v tem, kar nam
je bilo dano.
Kasneje, ko sem se preselil v Menge, sem spoznal Slavca etino.
Popeljal me je v drubo srènih gorskih reevalcev iz Kamnika. Z njimi,
posebej e s Cenetom, Acom, Cenkom, Janetom, Èehom in drugimi smo
se podajali na ture v naih in okolikih avstrijskih ter italijanskih gorah.
Na te izlete me veejo nepozabni spomini.
Leta 2000 sem v Ameriki kupil svoj prvi digitalni fotoaparat. Nameraval
sem objavljati svoja doivetja v gorah na svoji spletni strani. Ko sem se
vrnil domov in brskal po spletu, sem naletel na spletno stran TK Gora,
kjer je bilo vse to, kar sem si elel in e veliko veè, e narejeno in
uteèeno. Zanimalo me je, kako potekajo opisana sreèanja pri ibertu ob
èetrtkih. Ojunaèil sem se in tako nael zbrano prijetno druèino. Z
nekaterimi smo se poznali e iz preteklih tur  Aljoa, Mare , z drugimi
prijetnimi, radoivimi in odprtimi ljudmi pa stika ni bilo teko navezati.
Druila so nas doivetja v gorah, skupni pogledi, vtisi, mnenja, e
posebej pa zimske turnosmuèarske ture.

Leta 2010 sem se odloèil, da se sam odpravim iz Krme, pristal pa sem
èez tri dni v Lepeni. Vreme je bilo fantastièno, kondicija na viku, dobre
volje pa tudi ni manjkalo. Pa sem navsezadnje opravil to preèenje, èeprav
sem sprva naèrtoval sestop na planino Kuhinjo, kar pa mi je prepreèila
nenadna sprememba vremena. Preèenje sem tudi objavil na forumu TK
Gora in kar nekaj prijateljev je pokazalo zanimanje za e kaken tak
podvig.
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Pobuda je bila na dlani, stekli so dogovori, naèrti, ideje ... In smo
sklenili  opravili bomo pot: Krma, Kredarica, Komna, Vogel. V ekipi
smo bili sami starèki, Cene, Paro, Ale, France in jaz. France je obljubil,
da se nam pridrui kasneje, ko zakljuèi z obveznostmi. V Krmi smo
pustili avto in odkorakali proti Kredarici.
Lepo v vrsti, v primernem tempu za vse in v prièakovanju novega
doivetja smo jo dobre volje mahnili navzgor in se prviè oddahnili pri
e skoraj podrti lovski koèi. Snene razmere so bile skoraj idealne. V
sonènem dnevu in dobri drubi je bilo prijetno hoditi in kaj kmalu smo
se znali na Kredarici.

Tam pa sami stari znanci, od vremenarjev, posebno vedno prijaznega
Janeza, al e pokojnega Metoda Humarja in e nekaj drugih turnih
smuèarjev, ki se poznamo iz raznih tur. Vzduje je naraèalo in prijetni
klepeti, obujanje spominov ter smeh so nas kar zapeljali pozno v noè.
Janez nam je postregel z odliènim rièetom s kranjsko klobaso, brez piva
za obvezno nadomestitev izgubljene tekoèine pa seveda tudi ne gre. Ko
je Paro zagledal klobaso na svojem kroniku, so se mu oèi zasvetile,
dokler ni pospravil zadnjega koèka.
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Bil je lep veèer. Skorajda smo pozabili na Franceta, ko se je precej pozno
v temi pojavil na Kredarici. Seveda smo se ga iskreno razveselili in
dobro razpoloenje se je irilo. Spat smo se odpravili pozno in noè je
bila kraja kot smo mislili.

Jutranji pogled skozi okno je bil pravi ok. Trda megla. Komajda se je
videlo do blinje kapelice. V taknih razmerah res ni bilo za nikamor.

Najprej èajèek, potem kavica in zajtrk. Pogledi ven so bili eno samo
razoèaranje. Konèno, okoli 10ih se je prièelo svetlikati, zato smo se le
odpravili. Smuka iz Kredarice proti Konjskemu sedlu je bila v zgornjem
delu samo napeto tipanje, bila je naporna zaradi slabe vidljivosti. Na
Konjskem sedlu se je vendarle odprlo.
Spustili smo se v Velsko dolino. Potem pa kot obièajno. Nataknili smo
pse in lepo capa, capa vse do Hribaric.
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France je prièel malo zaostajati in kmalu sedel na nahrbtnik ter si sezul
èevelj. Grdo ouljeno stopalo ni obetalo niè dobrega. Po preudarku se
je pravilno odloèil. Poslovil se je in se odpeljal po dolini proti Vodnikovi
koèi, potem pa navzgor na Bohinjska vratca in nazaj v Krmo. Sreèno je
prispel domov.
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Za nas pa so se na Hribaricah uitki e prièeli. Vidljivost se je izboljala
in prikazal se je celo sonèek. Vriskajoè smo oddivjali po lepem celcu v
Dolino triglavskih jezer in kaj kmalu smo se znali pri koèi. Ura je bila
primerna za kratek in sladek postanek.

Pomalicali smo in 100 m od koèe proti Komni preèili dokaj svee sledi
medveda, ki je morda kratko pred nami preèil nao smer. Niè kaj prijeten
obèutek. Zanimivo e, ker jih ne vidimo ravno vsak dan, a neprijetno,
ker ne ve, od kod se kosmatinko lahko prikae. Postali smo malo bolj
glasni, za vsak sluèaj, da bo ocenil, da je pametneji vegetarijanec, ki
se preudarno umakne tem neotesanim razgrajaèem. No, videli ga nismo
in neprijeten dogodek smo kmalu pozabili.
Privoèili smo si e dobre pol urice poèitka, ki smo ga zaèinili z
dobrotami vsak iz svoje malhe, potem pa veselo naprej. Malo po
markacijah, malo po obèutku. Pot se je kar vlekla in trenutki v iskanju
markacij so bili napeti. Te so bile najveèkrat pod sneno odejo, ko pa
so se vsake toliko le prikazale na deblu, smo si oddahnili. In tako spet
in spet iskanje. K sreèi je bila vidljivost dobra.
In smo nadaljevali. Malo gori, malo doli, pa se v daljavi e vidi Dom na
Komni. In vsakiè ista zgodba. Ko ga zagleda, si misli, tu je, za
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naslednjim ovinkom, tam te èaka pivo, potem se spet skrije in oddaljuje.
Brez konca se je vleklo. A bili smo vztrajneji in smo le pridrsali do
njega.
Prièakala nas je prijazna oskrbnica in osebje, odlièna hrana in postreba.
Vse za pravo uivanje. V trenutku smo pozabili, kje je koga kaj ulilo
ali tièalo, utrujenost je izginila, dobra volja in klepet pa spet z vso silo
na plan.

Kot se spodobi, ima taka postojanka tudi televizijo, program pa tudi
vremensko napoved. Ta nas je, poleg piva, e najbolj zanimala. e prej
je bilo najavljeno poslabanje. Pa saj dobro veste, kako je z vremenom
v bohinjskem koncu. Èe so kje v Sloveniji padavine, so tam. Napovedali
so moèno poslabanje s sneenjem in meglo.
Staknili smo modre glave in sprejeli novo odloèitev. Èe napoved dri,
kar pa bomo videli zjutraj, jo uberemo do Savice. Ni bilo nobenega
razloga vztrajati v taknem vremenu in za vsako ceno nadaljevati pot
do Vogla. Tako se je tudi zgodilo.
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Lepo smo se odpoèili po kar dolgi turi, zjutraj pa nas je prièakalo moèno
sneenje. Seveda ni bilo druge izbire, kot poklicati Brigito, da nas
prièaka pri Savici in odpelje nazaj v Krmo do avtomobila. Spust do
Savice je bil nadvse zanimiv. Sneilo je, drevje pa gosto, kot v vsakem

gozdu. Debele bukve vse do doma pri Savici. "Kar je nadvse varno," je
pripomnil Cene. "Nima se èesa bati, saj so bukve debele in se zanesljivo
zaustavi." Priblino do pol poti smo se peljali na smuèeh, ko pa se je
izpod njih zaèelo iskriti, smo si jih hvaleno nadeli na ramena.
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Pri Domu pri Savici nas je prièakala Brigita z nasmehom in dobro voljo
v rokah  v rdeèih ploèevinkah. Kako se je prileglo.

Odpravili smo se torej v Krmo po avto in konèno na Bled k monu na
zasluene kremnite in kavico.
Zadovoljni, malce utrujeni in odliène volje smo se razli vsak na svoj
konec. e prej pa sklep: naslednjiè gremo iz Vogla na Komno, Krnsko
jezero, Krn do planine Kuhinja.
Morda pa bomo to opravili letos, saj bo zima, pozimi pa je tudi sneg.
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AVTOBUSNE TURE
Barbara Dekleva Jenèiè
Pravilo je, da nam dogodki, ki so fajn in se poleg tega zgodijo
nenaèrtovano in povsem spontano, ostanejo v najlepem spominu. In
taka je bila tudi naa prva avtobusna tura.
Ob besedi »avtobusna tura«, si predstavljamo dobro organiziran izlet, z
vnaprej znanim ciljem, ob vodstvu izkuenega vodièa in seveda z
avtobusom kot prevoznim sredstvom. V naem primeru bi teko
govorili o kakni zelo dobri organizaciji ture, tudi cilj ni bil znan vse do
zadnjega, o kaknem vodièu ni bilo ne duha ne sluha, seveda pa tudi
avtobusa ni bilo. Zakaj se je torej ture prijelo ime avtobusna tura, pa
v nadaljevanju.
Vse se je zaèelo z nam vsem dobro znanimi petkovimi telefonskimi
klici, kam naslednji dan na turo. Izbire je bilo veliko, saj je bil april leta
2009 bogato zaloen s snegom, tista zima je bila ena najboljih, kar jih
v zadnjih letih pomnimo turni smuèarji. Idej, kam in kako iti na sobotno
turo, je bilo veliko.

Vzpon v Belski Koèni
Tone, ki se je dogovarjal za turo z Borutom, si je elel samotno turo v
ne zelo obiskanem predelu Kamniko  Savinjskih Alp. Ledinski vrh iz
Belske Koène se je zdel primeren cilj, ki zagotavlja lepo smuèarijo in
primerno samoto. Mio in jaz sva se najprej dogovarjala z Igorjem.
Cilje smo imeli sicer druge; ko pa sta se javila e Marko ter Andrej in
ko smo izvedeli za Borutovo idejo, kjer mnogi od nas e nismo bili, smo
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bili takoj za. Pridruil se nam je e Ivo, Tonetu sta se javila e Dik in
Uro, Andreju se je javil Uro s tajerskega konca .Tone je ob
toliknih prijavah postajal vse bolj nervozen in je nergal, da bo to
tura za pol avtobusa. To se mu ni uresnièilo, saj nas je na koncu bilo
le za èetrt avtobusa. Od tod tudi ime avtobusna tura.
e na samem startu ture, ko smo komaj nali prostor za parkiranje vseh
naih avtomobilov, sta v zgodovino prila dva dogodka  prihod
tajerskega Uroa èez Pavlièevo sedlo, ko je Tone na pripombo tale pa
ni na, dobil pojasnilo, da je tudi tale na, in Tonetov pogled, s katerim
je premeril Iva (ki ga je takrat prviè sreèal), obleèenega v belo srajco in
kavbojke. Mi, ki smo z Ivom prej skupaj turno smuèali e skoraj
petindvajset let, smo bili tega Ivovega stila vajeni, poleg tega smo
vedeli, kaj vse je Ivo doslej presmuèal. Tonetov pogled pa je dal vsem
jasno vedeti, da je tura na Ledinski vrh iz Belske doline morda le malce
prezahtevna za nedeljski sprehod gmano obleèenega Ljubljanèana.
Vsem, ki smo Tonetov pogled takrat ujeli, je e zdaj al, da ga nismo
uspeli ovekoveèiti na fotografiji ..

Oddih med smuko

Na Ledinskem vrhu
Po zaèetnih stresih smo startali. Do preèke smo smuèi nosili, potem
pa na psih v lepem sonènem vremenu skoraj do vrha, kamor smo se
povzpeli pe. Na vrhu obvezna skupinska slika, potem pa smo se
zapodili v dolino. Na zaèetku je lo super po prièu, vmes je bilo malo
gnoja, ki je poskrbel za nekaj atraktivnih padcev, za zakljuèek pa
super firn, po katerem smo prismuèali vse do avtov. Ko smo sedeli na
1997 2017

Jezerskem na zasluenem pivu, je zaèelo deevati. Vzduje je bilo ves
èas na vrhuncu, zabavnih dogodivèin na turi dovolj in sklenili smo, da
naj avtobusne ture odslej postanejo tradicionalne. e Tone ni imel
ugovorov.

Pivo na Jezerskem se je zelo prileglo
e jeseni istega leta smo zaèeli naèrtovati cilj nae druge tradicionalne
avtobusne ture. Ideje so padale, aprila 2010 pa je konèno napoèil èas,
da jo tudi izpeljemo. Vsi smo si bili edini, da si elimo nekam, kjer nas
veèina e ni bila. Aljoa je poklical naega prijatelja Igorja, dobrega
poznavalca bovkih koncev  al ga ni veè med nami  in padla je ideja
preèenja s Kanina v Monico.

Takole smo se postrojili na zaèetku druge avtobusne ture
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Tone se je prijavil med prvimi, za njim pa e mnoica ostalih (bilo nas
je blizu dvajset) in v organizaciji agencije Zlodej tours smo preiveli
imeniten dan. Tokrat smo se e kar precej pribliali temu, kar si veèina
predstavlja pod avtobusno turo  imeli smo organizatorja, imeli smo
vodièa, cilj ture je bil znan e veè dni vnaprej, no le avtobus nam je e
manjkal. Z iènico smo se povzpeli na Kanin in na krbino pod
Prestreljenikom ter odsmuèali na Prevalo. Preko gornje postaje nove
gondolske iènice na italijanski strani smo odvijugali pod Prevalski
Kuntar, se s psi povzpeli na sedlo v Konjskih policah in odsmuèali po
prièu na pode med Pobièem in Bavho. Ponovno s psi na sedlo Breic,
od koder sta nas Igor in Rafko varno pripeljala èez skriti prehod do
irokih plaziè v zatrepu Monice.

Igor nas je povedel v nedotaknjeno belino potem pa

Organizacija je bila brezhibna, saj je Igor e dan prej pustil v Monici
en avto, s katerim je voznike prepeljal nazaj v Bovec po preostale avte.
Vsekakor je bila tura super, z obilico pokrajinskih cukrèkov (kot je v
zapisu napisal Mio). Hkrati se je v imenu celotnega avtobusa Igorju
zahvalil za portvovalnost in strpnost do vèasih malce razigranih
potnikov  Igor pa je komentiral, da so bili obèasno razigrani potniki
prav prijetni sopotniki .
V naslednjih letih smo e veèkrat obujali spomine na obe nai
avtobusni turi. Delali smo naèrte za nove skupne ture, jih veliko tudi
izpeljali, tako v domaèih hribih (zadnja leta vsaj za en vikend zasedemo
nam zelo domaèo koèo pri Krnskih jezerih) kot v tujih gorstvih in celo
na drugih celinah, vendar prave avtobusne ture z avtobusom kot
prevoznim sredstvom e nismo uspeli izpeljati, morda nekoè .

Skriti prehod v Monici

DRUGAÈNO SMUÈANJE
Ale Selikar
Kaj je smuèanje, se lahko poduèimo v Slovarju slovenskega knjinega
jezika, e bolj strokovno in natanèno pa v Slovenskem smuèarskem
slovarju:
smúèanje a s (ȗ) glagolnik od smučati: ponesrečiti se pri smuèanju;
smuèanje in plavanje / èevlji za smuèanje / razvoj smuèanja pri nas /
tekmovalno smuèanje; vodno smuèanje ali smuèanje na vodi drsenje po
vodni gladini, pri katerem se smuèar dri za vrv, ki jo vleèe motorni èoln
// iti na smuèanje se smuèat
♦ šport. alpsko smučanje smuk, slalom in veleslalom; klasično smučanje
tek na smuèeh in skakanje
Slovar slovenskega knjinega jezika

Smuèanje in plavanje na in pod Sajamo
smúèanje a s
1. zimska portna zvrst, pri kateri se drsi po snegu, sneni podlagi s
smuèmi ali s smuèem podobno napravo, zlasti s sneno desko, v izbrani
smuèarski tehniki
GL.: alpinístièno smúèanje, blóko smúèanje, dvorána za smúèanje,
ekstrémno smúèanje (1, 2), ekstrémno zarézno smúèanje, gôrsko
smúèanje, helikóptersko smúèanje, hitróstno smúèanje, hítro smúèanje,
jadrálno smúèanje, klásièno smúèanje (1), kríno smúèanje, ledeníko
túrno smúèanje, ljúdsko smúèanje, nadzorováno smúèanje, nórdijsko
smúèanje, nôèno smúèanje, otróko smúèanje, paralélno smúèanje (1),
partizánsko smúčanje, potoválno smúčanje, prilagojêno smúčanje,
prostoèásno smúèanje, prôsto smúèanje (1, 2), póhorsko smúèanje,
raziskoválno smúèanje, razvedrílno smúèanje, rekreatívno smúèanje,
sinhróno smúèanje, smúèanje gibálno ovíranih oséb (1, 2), smúèanje
invalídov (1, 2, 3), smúèanje nôve óle, smúèanje oséb s posébnimi
potrébami (1, 2, 3), smúèanje oséb z môtnjami v razvôju, smúèanje po
grbínah, smúèanje po grbínastem svétu, smúèanje po ledeníku, smúèanje
po ovírah (1, 2), smúèanje po priprávah (1, 2), smúèanje po stárem (1),
smúèanje po trávi, smúèanje prôstega slóga, smúèanje s kôlom,
smúèanje slépih in slabovídnih, smúèanje v célcu, smúèanje v
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formácijah, smúèanje v páru, smúèanje v trójkah, smúèanje vzvrátno (1,
2), smúèanje z nadzorovánjem, smúèanje z vzporédno postavítvijo
smúèarjev, smúèanje z vájetmi, smúèanje z vàvico, smúèanje za zabávo,
smúčanje zúnaj urejênih smučíšč, smúčanje čez prelómnice, sprehajálno
smúčanje, starosvétno smúčanje, sénčno smúčanje, sònôžno smúčanje,
tekmoválno smúèanje, terénsko smúèanje, télemark smúèanje, túrno
smúèanje, variántno smúèanje, virtuálno smúèanje, zarézno smúèanje,
zasledoválno smúèanje, álpsko smúèanje (1, 2), pórtno smúèanje
Slovenski smuèarski slovar
Slovar slovenskega knjinega jezika in Slovenski smuèarski slovar nam
ne ponujata veliko monosti, da bi smuèali tudi drugaèe. Lahko smo na
vajetih in v senci, ali pa na vodi in lahko zaidemo celo na travo, gremo
se lahko partizane in smuèamo vzvratno. Avtorji Slovarja slovenskega
knjinega jezika nimajo najlepih spominov na smuèanje in ga najprej
poveejo z nesreèo. Je pa presenetljivo, da poveejo smuèanje s
plavanjem. Razen snega, vode in trave, drugih podlag slovarja ne
poznata. Slovenski smuèarski slovar celo omejuje smuèanje samo na
zimo in samo na sneg, no ja kaken zavoj dovoli tudi po travi..
In èe ne smuèamo senèno, z vrvico, v formacijah ali s kolom se postavlja
vpraanje: Kdo smo in kaj poènemo?

Turni smuèar ni sreèen, èe zapelje na kamen. Pa vendar, ali se da smuèati
e po èem drugem kot po snegu? In ali se da smuèati tudi kako drugaèe
kot nas usmerjajo nai slovarji?
Kamenski
Ko e ni novega snega in te jesenski dnevi speljejo v hribe dol grede
razmilja kako lepo bi bilo to narediti s smuèmi. Spust po melièu malo
spominja na smuèanje. Predavanje Janka agarja, Gaperja Bratina in
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Mateva Stanovnik so nas pripravili do prvega poskusa. Prvi previden
zavoj na melièih na Ljubelju je bil pravo preseneèenje. Saj je bilo zelo
podobno kot poskakovanje v mokrem narinjenem poznopomladanskem
snegu na smuèièu. Zadeva se je, v sodelovanju z druèino, ki je to zvrst
gojila e nekaj èasa, razvila v pravo tekmovanje. Leta 2004 in 2005 smo
imeli nadvse zabavni tekmi. Èlani TK Gora smo veè kot dostojno
zastopali nae barve. O poimenovanju te zvrsti smuèanja je bilo kar
nekaj predlogov. Na koncu se je e najbolj prijel izraz »kamenski«.
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Smuèanje po sipinah
Èe ima smuèi v avtu in se znajde pod sipinami, ne gre drugaèe kot da
poskusi. V Maroku leta 2000, po lepem smuèanju na Visokem Atlasu,
smo si privoèili eno lepo sipino. Ugotovili smo, da so za to zvrst
smuèanja najprimerneje oblaèilo smuèarsko spodnje perilo.

Monte Kaolino
Ime hriba zveni zelo prijazno in vabljivo. Nael sem ga na sestrskih
solnograkih straneh in mi seveda ni dal miru. V bliini Hirschaua,
mesteca vzhodno od Nürenberga so obmoèje degradirano zaradi izkopa
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kaolina, preuredili v prijazen
kamp z bazenom, toboganom,
skatersko progo, golf igrièem.
Glavna atrakcija pa je na hribèku
odpadnega materiala, kjer so
postavili pravo poletno smuèièe.
Opremo si lahko sposodi, kar je
dosti pametneje kot uporabiti
svojo. Doma sem moral
smuèarske vezi popolnoma
razstaviti, da sem jih spodobno
oèistil. Smuèanje je zabavno. Ko
progo pokropijo z vodo gre
enako kot po snegu. Za vzpon si
lahko privoèi vzpenjaèo v obliki
èolna ali pa potrudi pe. S turnimi
smuèmi gre precej enostavno tudi brez psov. S smuèmi na rami je pa
veè kot dober kondicijski trening.
Mestno smuèanje
Tole so bolj nostalgièni spomini. Ko je v Ljubljani zapadlo veliko snega,
je nastal tale opis na Trenutnih razmerah:
Ronik (Ale S, 08.01.2010)
Idealne snene razmere so nas zveèer pregnale izpred televizorja èez Celovko
cesto, mimo Ceklinovega gradu, po preèki juno pod ienskim hribom in èez
Cankarjev vrh na Ronik. Spustili smo se po SZ vesinah do zavetièa na
Roniku. Kuhanèek je bil dober. Sledil je vzpon na ienski hrib. Spust deloma
po nemarkirani poti, deloma po brezpotju nad Belvijem in po strmih stopnicah
mimo Stare cerkve do Celovke ceste. Premoèeni in prezebli smo se reili v
Piramidi. Od tod pa vriskajoè po nesplueni Celovki do domaèih vrat. Snene
razmere so bile idealne. Ostalo e bolj. Juhuhu Juta, Mojca, Paro in Ale

Odgovora na vpraanje Kdo smo in kaj poènemo? nisem nael. Bo pa
morda prispevek pomagal bodoèim ustvarjalcem slovarjev, da bodo
izumili popolneji opis naega poèetja.
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IMAMO SE FAJN
Namesto besede urednika
Ale Selikar
V Turnem klubu Gora se imamo fajn. Nekateri dvajset let. Nekateri
kakno leto manj. Nekateri so samo obèasni obiskovalci, spremljevalci
ali le radovednei. Vse nas drui veselje do turnega smuèanja. Èe pa e
ne do smuèanja, pa druenje s turnimi smuèarkami in turnimi smuèarji.
Ne mislimo enako. Vsak od nas je po svoje posebne. Tako kot v vsaki
drubi vèasih nismo zadovoljni s sabo, e manj z drugimi èlani Turnega
kluba Gora. Tudi v tem zborniku smo o istih stvareh pisali razlièno.
e na turne smuke hodimo razlièno. Enkrat v eni drubi, drugiè v drugi.
Nae smuèarske drube in drubice so se v dvajsetih letih e veèkrat
spremenile.
e vedno pa sanjarimo, kaj vse bomo presmuèali in kako se bomo fajn
imeli. Saj ni lepega kot po turi sezuti pancerje, se usesti v toplo sobo
in ob pivu e enkrat podoiveti turo in sanjariti, kaj vse bomo e
presmuèali.
V Turnem klubu se imamo zato fajn. Vsako leto se sreèamo na
turnosmuèarskem pikniku, na marni gori ob obletnici ustanovitve
Turnega kluba Gora ter za konec leta e na tradicionalnem
prednovoletnem sreèanju pri ibertu. Vsake toliko èasa kdo doèaka
rojstni dan, ki se konèa z nièlo in èe nas povabi, se dobimo e takrat.
Imamo se fajn

pravijo tudi slike na teh straneh.

Turni klub GORA

165

Turni klub

GORA
1997 2017

