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bilo namenjeno posredovano vabilo k 
prijavi filmov na 12. festival gorniškega 
filma, ki bo od 26. februarja do 4. mar-
ca 2018. Rok za oddajo filmov je 10. no-
vember 2017. 
PZS je objavila vest za člane PZS, da 
jim Adriatic Slovenica nudi možnost 
ugodnejšega zavarovanja otrok in 
mladine. S kodo PZS2017, ki velja do 
30. novembra 2017, prejmejo dvajse-
todstotni popust pri sklenitvi nezgo-
dnega zavarovanja otrok in mladine.
Izšla je tretja številka letošnjih e-novic 
Evropske popotniške zveze (ERA).
Planinske koče v visokogorju se po-
spešeno zapirajo, zato se pred odho-
dom v hribe pozanimajte o odprtosti 
planinske koče na vaši poti. Informa-
cije o kočah najdete na spletni strani 
www.pzs.si/koce.php. Prav tako pred 
odhodom ne pozabite preveriti vre-
menske napovedi, stanja planinskih 
poti in podatkov o snežni odeji ter nato 
prilagodite svoje pohode temu in svoji 
psihofizični pripravljenosti.

Zdenka Mihelič

Srečanje planincev 
Dolenjske in Bele krajine 
Planinci, združeni v Meddruštvenem 
odboru planinskih društev (MDO PD) 
Dolenjske in Bele krajine, so ime-
li v soboto, 27. maja, na Planinskem 
domu pri Gospodični na Gorjancih 
svoje tretje srečanje. Letos je bil orga-
nizator Planinsko društvo Krka Novo 
mesto. Planinci so prišli iz različnih 
smeri, najbolj oddaljeni iz Novega me-
sta, Kostanjevice, Semiča, Črnomlja in 
Metlike. Najbolj zgodaj so vstali Črno-
maljci, ki so krenili že ob 2. uri zjutraj. 
Približno 180 zbranih udeležencev je 
prisluhnilo pozdravnim nagovorom. 
V kulturnem programu so nas s svo-
jim samozavestnim nastopom nav-
dušili učenci OŠ Brusnice in Brusni-
ški Maček. Simpatične osnovnošolce 
je pred mikrofonom zamenjal kar Kr-
javelj, ki je prisotne pozabaval z ak-
tualnimi domislicami. Za zaključek 
je predsednik PD Krka Novo mesto 
Anton Progar ekipi dvanajstih jekle-
nih planincev, ki so ob petdesetletnici 

Trdinove poti pot prehodili v štirih 
dneh, svečano podelil značke in potr-
jene izkaznice. Zaigral je še duet An-
dreja Bajuka, ki je planince zavrtel 
v plesne takte vesele glasbe.

Zdravko Damjanovič – Somy

PD Gorenja vas skrbi za 
tradicijo in mlade planince
Planinska krožka v okviru Planinskega 
društva Gorenja vas delujeta na Osnov-
ni šoli (OŠ) Ivana Tavčarja Gorenja vas in 
na OŠ Poljane. V Gorenji vasi za vsako 
leto številčnejšo skupino učenk in učen-
cev od 6. do 9. razreda skrbita mentori-
ci planinske skupine Neža Erznožnik in 
Darja Krek, na poljanski osnovni šoli pa 
mlade planince v dveh starostno različ-
nih skupinah od 1.–2. razreda in od 3.–5. 
razreda navdušujeta mentorici Alen-
ka Jelovčan in Katja Zorko. Gorenjeva-
ški mladi planinci se na pohode poda-
jajo ob vikendih, če jim je vreme pozimi 
naklonjeno, tudi na dvodnevni planinski 
tabor, teoretičnega znanja pa se v veli-
ki meri naučijo kar na pohodih samih. 
Vsako šolsko leto obiščejo okoliške hri-
be in bolj oddaljene gore, najbolj zažele-
na pa je septembrska dvodnevna tura 
v visokogorje. V šolskem letu 2016/17 
so se odpravili na Krn s planine Kuhinja 
prek planine Leskovca do Rdečega roba 
in prek Batognice na vrh Krna, sestopili 
pa so mimo Krnskega jezera, Prehod-
cev proti Zatolminu in vmes tudi veliko 
zvedeli o soški fronti. Letos so se pov-
zpeli na Slemenovo špico iz Tamarja.
Najmlajši iz poljanske osnovne šole so 
se lansko šolsko leto povzpeli na Ja-
mnik, Možic, Lajnar in Škofje, starejši pa 
na Slavnik, Črni vrh in Javorč, vsi skupaj 
pa so obiskali Jezersko, Ravensko Koč-
no in razgledno točko Na prodih. Ob 
sestopu so spoznali tudi osnove pre-
živetja v naravi in prve pomoči. V tem 
šolskem letu prav tako načrtujejo pe-
stre pohode.
PD Gorenja vas pa ne pozablja tudi na 
tradicijo. Letošnjega 7. maja smo se po-
dali že na 41. spominsko-rekreativni po-
hod na 1562 metrov visoki Blegoš, kjer 
je zavihrala slovenska zastava, na osre-
dnji prireditvi pri koči tega poljanskega 
lepotca pa je zapel operni pevec Tone 
Habjan, zbrane sta nagovorila predse-
dnik PD Gorenja vas Rafael Krvina in 
osrednji govornik Drago Štefe, z iskri-
vostjo pa so navdušili otroci poljanske 
in gorenjevaške šole. Naslednje leto, 
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predvidoma 6. maja, bo že dvainštiride-
seti pohod, zato že sedaj vabljeni k nam.

PD Gorenja vas

NOVICE

Planinska zveza Nepala ima 
novega predsednika 
Na letošnjem zasedanju Planinske 
zveze Nepala (NMA) 5. avgusta so po-
tekale tudi volitve predsednika. Za no-
vega predsednika je bil izvoljen San-
ta Bir Lama, dolgoletni menedžer in 
podjetnik na področju turizma. Nje-
gov protikandidat je bil Zimba Zan-
gbu Sherpa. Izvolili so tudi izvršni od-
bor, ki ga sestavljajo podpredsednika, 
generalni sekretar, sekretar, finanč-
nik in osem članov odbora. Novi pred-
sednik NMA Santa Bir Lama je bil do 
zdaj v izvršnem odboru NMA, ki ga je 
vodil dosedanji predsednik Ang Tshe-
ring Sherpa. Planinska zveza Sloveni-
je (PZS) in NMA sodelujeta že dolgo 
let (slovenska šola za gorske vodnike 
v Manangu, slovenski del v gorniškem 
muzeju v Nepalu …), v letu 2003 pa sta 
podpisali tudi uradni sporazum, ki sta 
ga leta 2010 po politični preureditvi 
Nepala iz kraljevine v republiko ustre-
zno osvežili. Naj se dobro sodelovanje 
in slovensko-nepalsko prijateljstvo tudi 
po izvolitvi novega predsednika NMA 
nadaljuje.

Pred petdesetimi leti 
na Pik Leninu
Štirinajstega avgusta je minilo 50 let 
od prvega slovenskega vzpona na 

Pik Lenin, na katerega so se povzpe-
li Ante Mahkota, Franci Ekar, Barbka 
Ščetinin - Lipovšek in Peter Ščetinin, 
16. avgusta pa sta na vrhu pamirske-
ga sedemtisočaka stala še Sandi Bla-
žina in Pavle Dimitrov. Vodja odprave 
Miha Potočnik se je zaradi poškod-
be obrnil pred vrhom. Takrat je bil to 
prvi osvojeni sedemtisočak alpini-
stov tedanje Jugoslavije. Ob zlatem 
jubileju so se v ponedeljek, 14. avgu-
sta, v Slovenskem planinskem mu-
zeju v Mojstrani srečali člani te od-
prave, med njimi Franci Ekar, Pavle 
Dimitrov in Peter Ščetinin, dva teda-
nja člana sta že pokojna, dva pa v le-
tih oziroma bolna. Dosežek leta 1967 
na 7134 metrov visoki vrh je bil podla-
ga za nadaljnje alpinistične vzpone in 
odprave, ki so dosegale uspehe v vi-
sokih ostenjih.

Nekdanji predsednik 
Planinske zveze 
Švice v Sloveniji
Frank Urs Müller, nekdanji predsednik 
Planinske zveze Švice (SAC) med leto-
ma 2005 in 2013, se je v času svojega 
letošnjega dopustovanja mudil v Slo-
veniji, kjer ga je za kratek čas gostil tudi 
nekdanji predsednik PZS Franci Ekar, 
predsednik PZS med letoma 2001 in 
2010. Nekdanji predsednik SAC Müller 
si je ogledal številne slovenske kultur-
ne in naravne lepote, povzpel pa se je 
tudi na Triglav, si ogledal Bled, Bohinj, 
Ljubljano, Trento, Piran, Kras, Kranj … 
Nekdanja predsednika sta se dotakni-
la tudi jubileja 75-letnega Petra Ha-
belerja, avstrijskega vrhunskega al-
pinista in himalajca, ki je pred 48 leti 
začel plezati z Reinholdom Messner-
jem, s katerim sta se leta 1978 kot prva 

povzpela na vrh Everesta brez uporabe 
dodatnega kisika. Habeler kljub letom 
še vedno skrbi za popularizacijo in ra-
zvoj sodobnega in klasičnega alpiniz-
ma. Tako je lani pri svojih 74 letih z Da-
vidom Lamo ponovil vzpon na Eiger po 
severni steni.
Naj dodamo še, da je bil Müller s svo-
jo podporo in pozitivnim mnenjem še 
posebej zaslužen za podelitev nagrade 
fundacije kralja Alberta I. za izjemne in 
trajne dosežke, ki imajo pomemben 
vpliv na gorski svet in zaščito Alp, Slo-
venskemu planinskemu muzeju. 

Zdenka Mihelič 

Life naturaviva: 
Biodiverziteta – 
umetnost življenja
Slovenija ima zaradi ohranjene na-
rave in bogate biotske raznovrstno-
sti med evropskimi državami največji 
delež zavarovanih površin. Na to dej-
stvo smo lahko upravičeno ponosni, 
hkrati pa ob smotrnem ravnanju in 
s sodelovanjem to izjemno kvaliteto 
Slovenije lahko ohranimo za zanam-
ce ter jo istočasno postavimo za te-
melj zelenemu turizmu in celotnemu 
trajnostnemu razvoju gospodarstva 
na teh območjih. V Javnem zavodu 
Triglavski narodni park smo prepri-
čani, da so vsebine na področju in-
formiranja, ozaveščanja in izobra-
ževanja ključne za omenjeni razvoj 
zavarovanih območij. S tem name-
nom vse leto organiziramo raznoliko 
paleto aktivnosti, namenjeno različ-
nim ciljnim skupinam. 
S pomočjo projektov EU te vsebine 
lahko nadgradimo in pomnožimo ter 
tako laže dosežemo številnejšo cilj-
no publiko. S tem namenom smo 
v sodelovanju z devetimi projektnimi 
partnerji v letu 2016 pripravili in pri-
javili projekt LIFE NATURAVIVA, ki 
je bil aprila 2017 odobren, septembra 
pa se je uradno tudi začel. Javni za-
vod TNP bo s pedagoško platformo 
z vsebinami, animiranim filmom in 
številnimi naravoslovnimi delavnica-
mi nadgradil vsebine za vzgojno-iz-
obraževalne dejavnosti; pripravljene 
bodo številne naravoslovne delavnice, 

Franci Ekar in Frank Urs Müller
Arhiv Francija Ekarja
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predavanja in filmski večeri, izvedene 
bodo ekskurzije in delavnice za turi-
stični in kmetijski sektor ter v sode-
lovanju s partnerji pripravljene in iz-
vedene razstave in drugi dogodki, ki 
bodo na ogled po vsej Sloveniji. Cilj 
je, da projektne aktivnosti dosežejo 
več kot milijon uporabnikov. Program 
LIFE je finančni inštrument, ki ga 
upravlja in financira Evropska komi-
sija. LIFE je največji evropski finanč-
ni mehanizem, namenjen izključno 
ukrepom na področju varstva okolja, 
ohranjanja narave ter blaženja in pri-
lagajanja podnebnim spremembam. 
Projekt LIFE NATURAVIVA bo tra-
jal od septembra 2017 do septembra 
2022. Vodilni partner je Nacionalni in-
štitut za biologijo, ostali projektni par-
tnerji pa so: Inštitut Lutrak, Univerza 
v Ljubljani – Botanični vrt, Krajinski 
park Ljubljansko barje, Kozjanski re-
gijski park, Krajinski park Goričko, 
GRM Novo mesto – Center biotehni-
ke in turizma, Kmetijsko gospodarska 
zbornica Slovenije, Notranjski regijski 
park in Javni zavod TNP. Projekt po-
leg komisije EU finančno podpira tudi 
Ministrstvo za okolje in prostor. 

Majda Odar

V SPOMIN

Boris Kumer
(1959–2017)

Človeka, kot je bil Boris Kumer, član 
PD Idrija, je bilo vredno poznati. Bil 
je planinec, ljubitelj skritih brezpo-
tij in velik gorski estet. Z njim je bilo 
nemogoče na hitro in površno opra-
viti. In to na kateremkoli področju, ne 
le glede gora, preko katerih sem pred 
leti v iskanju informacij končno prišel 
na sled večini neznanemu Šodrovcu 

s hribovskega, oziroma BorKumu s 
starega spletnega foruma PZS. Boris 
je pod psevdonimom, ki razkriva nje-
govo veliko ljubezen – brezpotja v vsej 
svoji lepoti in kompliciranosti – obja-
vil na desetine opisov. Ne običajnih, 
temveč pravih esejev, prežetih z gor-
sko mistiko in poželenjem odstiratelja 
skrivnosti. Žal je šlo s prenovo strani 
PZS marsikaj v nepovrat, pa tudi sple-
tni forum tam ni nikoli več zaživel … 
Zaradi svojega znanja, skromnosti in 
nekonfliktnosti, kar je na današnjem 
spletu bolj izjema kot pravilo, je bilo 
nanj naslovljenih precej vprašanj. Ve-
dno je odgovoril, a nikoli takoj in na-
ravnost. Po žličkah in temeljito je raz-
dajal široko znanje, zavedajoč se, da 
ponavljalcu tura ne bo nikoli toliko po-
menila, če mu bo delo preveč olajšal. 
Želel je, da tudi drugi vidimo, ne samo 
gledamo.
Takole je zgledal delček enega nje-
govih zapisov: "Sreda, 12. julij 2006; 
odločitev med ostati sam doma in 
oditi sam od doma, je bila čudovito 
lahka. Polnoč me je ujela ob tlače-
nju vrvi v nahrbtnik, prvo svetlika-
nje pa že pri pobalinskem divjanju 
v smeri Gorenjske. Nič se ne bom 
opravičeval zaradi hitrosti, niti zato, 
ker sem zavrnil prijazno vabilo prija-
teljev na skupno turo. Hitel sem, ka-
mor me je tako silno vleklo - v mar-
tuljške robé. Uresničiti sem si šel željo, 
pri kateri bi bila družba moje drage 
dobrodošla, a je njeno dežurstvo po-
magalo pri pametni odločitvi, da ji 
tokrat raje odtegnem "užitke trplje-
nja". Prav posebnega, popolnoma 
prvinskega, planinsko presežnega … 
Pravzaprav o omenjeni poti ni lah-
ko pisati – doživeti jo je treba! Pov-
sem mogoče je, da doživetje v celoti 
komu ne bi bilo všeč, da pa zase ne 
bi našel prav ničesar, tega ne morem 
verjeti! Taki na to pot sploh ne stopi-
jo! Če pa slučajno le, jih takoj grobo 
zavrne! // … in potem se začne. Na-
daljevanje je eno samo iskanje pre-
hodov. Občutek izpostavljenosti je 
stalnica in oprimki radi ostanejo v ro-
kah. Naj, le stòpi se ne smejo podreti! 
Pot mi curlja. Sopara. Gaj redkih ma-
cesnov me vabi k počitku. Obsedim, 
a prežene me kaplja dežja, ki napo-
veduje naslednje. Že nekaj časa sem 
brez orientacijske oporne točke. Prav 
v nedrjih sem, nekje na pol … Kaj pa 

nazaj? Bi znal? Strmo plezanje nav-
zgor bi bilo ob povratku strmo pleza-
nje navzdol … Odmislim! Nad mano 
se sem in tja vozita dva para rdečka-
stih ptic. Postovke. Dva para skupaj. 
Redkost. Kako fino bi bilo zdaj na ter-
mični vzgornik nasloniti krila in odle-
teti. Stena nad mano je mirna. Rušje 
v navpičnici skriva polico. Uh, kakšen 
prehod. Verjeti ne morem. Kako neki 
sta ga prvopristopnika Uroš Župančič 
in Dušan Vodeb našla prvič … In tudi 
jaz, zdaj? Pod skalo, na polici, čepi 
skalnat možic in čaka na mojo druž-
bo. Prisedem …" 
Boris je pot Planica–Pokljuka z obi-
lico poizvedovanja in v več poskusih 
sam ponovil v celoti, z njegovo po-
močjo pa kasneje tudi nekaj drugih 
ljubiteljev, ki so se navdušili nad "šo-
drovstvom". Če je tekla voda v grlo, 
si ga lahko tudi poklical naravnost s 
terena, ne enkrat je pomagal komu 
iz zagate. Pobrskal je po svojem foto 
spominu in ugotovil, kje se nahajaš in 
kam se moraš usmeriti, da boš po-
novno vdel nit. Marsikdo ga je zato iz 
hvaležnosti namesto po imenu, kli-
cal Mentor, kar je sprejel skromno, z 
nasmeškom v glasu. Nikoli pokrovi-
teljski, vedno pripravljen poslušati in 
skozi tvoje besede podoživljati čas, 
ko je lahko še sam trl brezpotne ore-
he, seveda ne zgolj na poti PP, kajti 
celotni Julijci so bili njegova dome-
na. V njegovem kraju človeku, ki ima 
na plečih tako življenjsko širino, čisto 
enostavno rečejo, da je "fejst díc". 
Kljub omenjeni komunikaciji je bilo 
le malo "vajencev", ki so uspeli tega 
mentorja osebno spoznati, čeprav so 
z njim veliko klepetali po telefonu ali 
si dopisovali preko spleta. Boris je kot 
človek iz malega kraja, v katerem le 
redko kateri lonec ostane pokrit s po-
krovko, enostavno ljubil svojo zaseb-
nost.
Ko mu je pred desetletjem na gor-
niški turi ponagajalo srce, so mu 
gore čez noč postale previsoke. 
Kako mu je bilo v duši, smo le slutili, 
sam ni nikoli potožil z besedico. Še 
vedno pa je, tako kot včasih za ka-
kšno neuspelo turo, rekel: "Pa saj je 
leto še dolgo, in še bo let!" Jih bo Bo-
ris. Tvoji vajenci pa bodo med tem 
odrasli po svoje. Še zmeraj je bilo 
tako, mar ne?

Dušan Škodič80
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jesenska
doživetja
narave

z Blažem Lesnikom

http://oddaje.ognjisce.si/dozivetja

vsak petek ob 17.02 h

na radiu Ognjišče

Od Trente do Trojan, najbolj poslušana 
regionalna radijska mreža na Primorskem.

88,3 MHz, 96,9 MHz, 97,2 MHz,

99,5 MHz, 103,7 MHz,

105,1 MHz in 106,2 MHz.

V prihodnjih številkah Planinskega 
vestnika boste lahko prebrali …
TEMA MESECA
Reševalni psi, vojaško gorništvo, o delu markacistov
INTERVJU
Mitja Kilar, Aljaž Anderle, 
Danilo Cedilnik-Den, Hanzej Lesjak
Z NAMI NA POT
Sekstenski Dolomiti, Slavnik

POČITNIŠKA
PLEZALNA

ŠOLA

AKTIVNE IN ZABAVNE POČITNICE | ZA ZAČETNIKE IN IZKUŠENE MLADE PLEZALCE 
10 TERMINOV PREKO CELEGA POLETJA | WWW.PLEZALNICENTER.SI 


