
Slornnci veljamo za planinski narod.

Planinarjenje je priliubljena oblih

rckracije tako ea posameznike in

druiine kot veije skupine.lla majhnem

koiiku weta se lahko pohualimo z vei

kot 10.000 kilometri planinskih poti,

179 planinskimi koiami,zavetiSii in biva-

ki. Planinslo zveza $lovenije, ki zdruiuie

292 dnritev z vei kot 61.500 ilani,je eru

najveijih nevladnih, prostovoljskih orga-

nizacij pri nas.Seve& paje med obisko-

valci gora 5e veliko ljudi,ki nlm ilani

planinskih druitev.ie prcd epidenrijo je

slovenske gorc letno obiskalo 1,7 rniliiona

obiskoualeev. Epidemija korunavitttu,

omejene moinosti potovani ozirona

deljiih izletov in ne nazadnje turistiini

boni pa so u nareuo zvebili mnoiice

ljudi,kitja sicer ne zahajajo alitnaj

ne pogosto.Za porest itevila bolj ali

manjrcsnih planincev v zadnjih letih!e

"kri'va" tudi promoc$a naiih naravnih

lepot na druiabnih ommijih in spletu.

Posamezniki navduieno objavljajo foto-

grafije s woiih planinskih tur'. I'larsikdo

si ob teh objavah monda zmotno prtd-

staulja, da lahko ne glede na izkuinje,

telesno pripravlienost irr oprtrnljenost

brcz veijih teiav owoji katenikoliurh.

Irled najbolj obishnimi in zaielenimije

nejui$a gora Slovenije Tniglav, ieprav

nanj uodijo izkljuino zelo zahtevne

planinske poti.ie uedno velja nenapisano

pravilq da nisi pravi Slovenec, dokler

ne opravi5 uzpona na Triglau.ilekateri

obiskoualci tega 2864 metrou

visokege oialo,kot mu tudiradi

rc[ejqhn "tekmui4o",kdo bo na

vrhu narcdil bolj izvirno ozinoma

drzno fotografijo. Poveian obisk pa

ial pomeni tudi veije onesneienje in

vei nesrti v gonah. Ceprav aelo radi

hiemo s prstom na tui'ce - in tuditeh

je u slouenskih gonah vse vei - pa !e

prau, da najprtj pometemo pred woiirn

pragom in prtuerimq hko pripravfieni

in oprtmljenist samiodpravimo na pot

ter hko se v gonah obnaiano.

lreniravaza uelike

suizca pri nriiu!

vzpone.Zatikase 
ae,?e

le 5e pri lelrciji: pusti

@trislau ';$ Ifll*s,ru

$r0l,Elil$l(0



/
t
It

Gora je viija od hriba, najniZji pa je
grii, a meja med njimi ni enotno
dolotena. Ko govorimo o hribih in
planinarjenju, obitajno mislimo na

hojo v sredogorju, torej do gozdne
meje, v kulturni krajini, kjer je opazna
prisotnost tloveka in njegovega dela.
V Slovenijije gozdna meja med 1600

in 1800 metri. Gorni5tvo pa pomeni
hojo (tudi turno smuianje in plezanje)

Pa& in plardrnki rtrnoui nr ltliliphnini

Vrhunski, najbolj pogumni in izkuienl
gorniki so alpinisti. Osvajajo najviS-
je in zelo teZko dostopne vrhove.
Slovenski alpinisti so 2e skoraj pol

stoletja med najboljiimi na svetu.
Osvojili so vse osemtisotake v Hima-
laji, najviSjem gorstvu na svetu. Pri

tem so opravlli 5tevilne prvenstvene
vzpone. To pomeni, da so se vzpenjali
po smeri, ki je ni 5e nihie preplezal.
Uspeini so bili tudi v drugih visokih
gorstvih, predvsem v Andih in Pata-
goniji v JuZni Ameriki. Od leta 1991,

ko se je zatelo podeljevanje zlatega
cepina, najuglednejiega svetovnega
priznanja za alpinizem, so jih sloven-
ski alpinisti prejeli kar devet. Trajni
ugled pa je slovenskemu alpinizmu
prinesla tudi slovenska Sola za ne-
palske gorske vodnike v Manangu v
Nepalu. Ustanovljena je bila leta 1979.

Nepalce, ierpe, ki so kot nosaii sode-
lovali v vse itevilnejiih mednarodnih

v visokogorju,
v gorah nad
gozdno mejo, v
neobljudenem
naravnem okolju.
V Sloveniji imamo
sicer kar nekaj

vrhov, niZjih od
1000 metrov, ki

imajo v imenu

!&tilr;l{t}itr.f #r$tir&s,

besedo gora:

5marna gora,

Mala gora,

Sveta Gora,

Polhograjska
gora, Donaika
gora itd. Kljub
imenu so to 5e

vedno hribi.
Kam pa sodijo
poimenovanja

planina oziroma planine in planinec?

V ljudski govorici je planina s travo
porasel gorski svet s planiarskimi
stanovi, namenjen paii, planinec pa

tisti, ki 2ivi in dela na planini - planiar.
Vendar pa so planine lahko tudi
sopomenka za visoke hribe, gore.

Prav tako sta planinec in gornik
ma rsikdaj enakovredna izr aza, ki

se jima pridru2ujeta 5e pogovorni
besedi hribolazec in hribovec.

odpravah v Himalajo, so v tej Soli utili
alpinistiinih veiiin. Tako so naredili
konec obdobju itevilnih tragiinih
nesrei domaiinov v himalajskih
stenah. Sodelovanje nepalske 5ole s
slovenskimi gorniSkimi initruktorji

je trajalo kar 35 let. Zdaj so Nepalci
2e dovolj suvereni in usposoblje-
ni, da sami izvajajo tako teiaje
osnovnih planinskih veitin kot tudi
usposabljanja za gorske vodnike z

mednarodno licenco.

Alei 6esen in tuka

Straiar sta med

prejenniki datega

cepina 2019.
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Slovenija je gorata, alpska deZela.
Alpski svet obsega visokogorje, pre-
dalpska hribovja in alpske ravnine -
skupaj kar 42 70 povriine Slovenije.
35 o/o povrSja na5e drZave leii nad
500 metri nadmorske viSine, viso-
kogorje pa obsega '11 o/o driavnega
ozemlja. Sestavljajo ga tri gorske
skupine, ki si sledijo od zahoda
proti vzhodu:Julijske Alpe ali Julijci,

Karavanke in Kamniiko-Savinjske
Alpe. Julijci so najviija in najobseZ-
nej5a gorska skupina v Sloveniji, ki
se nadaljuje tudl iez mejo v ltalijo.
Najvi5ji vrh Julijskih Alp je Triglav
(2864 m), kije hkrati tudi najviSji
vrh v Sloveniji. Najvi5ji vrh Kara-

vank je Stol (2236 m), najviSja gora
v Kamniiko-Savinjskih Alpah pa je
Grintovec (2558 m).

Uisokogorje Slovenije sestavljajo hi
skupine: Julijske Alpe, (anauenke in

Alpe.

Pogled z Blejskege jezera na Stol

Prvo zavarovano naravno obmoije v
Slovenijije bila Dolina Triglavskih je-
zer, ki so jo ie leta 1924 razglasili za

Alpski varstveni park. Ta se je pozne-
je razSiril na skoraj celotno obmotje
Vzhodnih Julijskih Alp. Dana5nji ob-
seg Triglavskega narodnega parka je
840 kvadratnih kilometrov oziroma
4 0/o povriine Slovenije, To je edini
narodni park v Sloveniji; v letu 2021
praznuje 40-letnico obstoja. Uvriia
se med najstarejie, najbolj obiska-
ne in tudi najveije narodne parke
v Evropi. Njegov namen je za5iita
in varovanje narave ter ohranjanje
kulturne dediStine.

Dolina lriglavskih jezer ali Dolina Sedmerih jezer je

ledeni5ka alpska dolina med Bohinjenr in lrento.

Predalpsko sredogorje se

razteza juino in vzhodno od
alpske gorske verige. Dosega
nadmorske viiine do gozdne
meje. Zahodno predalpsko
hribovje obsega ld rijsko-Cerk-
ljansko hribovje (najvi5ji vrh je
Porezen, 1630 m), 5koSeloiko
hribovje (najvi5ji vrh je Blegoi,
1562m) in Polhograjsko hribovje
(Toii, 1021 m). Vzhodno predalpsko
hribovje predstavlja Posavsko hri-
bovje (najviiji vrh je Kum, 1220 m),
severovzhodno pa Pohorje (najviSji

hrib je erni vrh, 1543 m) in Kozjak
(Kapunar, 1051 m). Tudiju2na polovi-
ca Slovenije je hribovita; najviiji vrh
je SneZnik (1796 m). Pokrivajo jo
kraike planote in skrajni severni del
Dinarskega gorovja, ki poteka vzdoli
obale Jadranskega morja.
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Do konca 1 7. stoletja so se ljudje bali gora. To so bila
zanje nevarna obmoija, kjer so bili naravni pojavi 5e

bolj intenzivni kot v dolini in si jih niso znali razlo2iti.
V gore so zateli zahajati, ko so se zateli zavedati njiho-
vih koristi za preZivetje. To so bili zlasti drvarji, oglarji,
iskalci rude, zeli5iarji, pastirji in divji lovci. Naravoslovci
(botaniki, geologi) so zateli natrtno odkrivati gorski

svet v 18. stoletju v obdobju razsvetljenstva. Kmalu je
zaiel gorski svet zanimati tudi umetnike. Prvi obisko-
valci, ki sta jih v gore zvabili vedoZeljnost in Zelja po
pustolov5iinah, so bili premoZni izobraienci. Za svoje
podvige so najemali vodnike, domaiine. Tako so )itirje
srini mo2je<: ranocelnik Lovrenc Willomitzer iz Stare

FuZine in njegovi spremljevalci, kmet in rudar Luka Ko-

roiec, rudar MatevZ Kos in kmet ter lovec Stefan Roiit,
26. avgusta 1778 prvi stopili na vrh Triglava.

0dkrivanje slovenskih vrhovje spodbujal in tudi finanino podpiral baron iiga

Zois, ki so ga zaninrala pnedvsen gor"ska nahajaliSia rude, geologija in minerali.

Tekma za slovenske gore
Le zelo redki izobraZenci so v gore

zahajali zaradi razvedrila. Svoje

somiiljenike so nailiv dveh tujih
planinskih organizacijah, ki sta

v 2. polovici 19. stoletja aktivno

delovali na slovenskih tleh. To sta

bila Nem5ko-avstrijsko planinsko

druitvo in Avstrijski turistovski
klub. Tujci so v slovenskih gorah gradili

tudi prve koie in oznaievali planinske

poti v nemikem jeziku. Narodno zave-

dni domaiiniv nemikih kotah niso bili
zaieleni, pa tudisami so se jih raje izogi-
bali. Druitvena dejavnost Slovencev je

zaradi posebnih polititnih in druZbeno-
-ekonomskih razmer precej zaostajala.

Ena redkih planinskih dru2b je bil klub
Pipa. Claniso se imenovali piparji. Na

obveznih planinskih izletih so morali
namrei s seboj nositi pipo, vZigalice in

tobak. Na izletu na Stol so se resno vpra-
iali, zakaj je vsepovsod po slovenskih
gorah videti le rezultate dela nemikega
tabora, namenjene nemikim planin-

cem. >'Vzdramimo se!' rekli so na trdi skali
sedeii mladeniti, podali si roke, pobratili
se ter za trdo sklenili, ne prej odnehati,
dokler se ne ustanovi slovensko planinsko

druitvo,< saj >nam bodo Nemci po vseh

naiih planinah napravili nemike napise in

kaZipote.< Na pobudo piparjev je bilo
2T.februarja 1893 v gostilni
pri Maliiu v srediScu Ljublja-

ne (kjer danes stoji trgovska
hiia Nama) ustanovljeno
Slovensko planinsko druitvo
(SPD). Glavna naloga druStva
je bila posloveniti naie gore,

onemogotiti tujce, ki so sijih
prisvajali, in navduiiti 5ir5e

mnoZice ljudi za planinstvo.

Med Nemci in Slovenci se je

zatela prava tekma v gradnji

koi in poti. Clani SPD so

vneto oznatevali planinske

poti s slovenskimi napisi in
gradili koie. Prva slovenska

kota je bila slovesno odprta
1 5. 7. 1 894.To )e bila OroZno-

va kota na planiniza Liscem

pod Crno prstjo. Poimenovali

so jo po Franu OroZnu, prvem

predsedniku 5PD. Druitvo
je Ze od zaietka razvijalo

tudi kulturno dejavnost. Ze dve leti po

ustanovitvi je zaielo izdajati Planinski

vestnkV njem so bili objavljeni potopisi,

strokovna besedila, razne gorniike
novice, pa tudi pesmi, proza in

gorni5ke fotografije.

* *'r.:i, *irl
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Pleninski vestnikizhaja ie 125 let in je tako

najstarejia slovenska revrja z neprekinjenin

izhajanjem.
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Ko je priSel duhovnikJakob Alja2 (1845-

1 927) kot Zupnik sluZbovat v Dovje pri

Mojstrani, je postal osrednja osebnost

ogorienega narodnega boja v triglav-
skem pogorju. Veiina zemlji5t v okolici

vrha Triglava je bila takrat v lasti verske-
ga sklada, kije bil naklonjen Nemcem.

AljaZu je uspelo za en goldinar kupiti
obiinsko zemlji5de na vrhu Triglava.

Tam so leta 1895 postavili Aljaiev stolp,

najbolj prepoznaven objekt v sloven-

skih gorah. Na slovesnem odprtju
stolpa je bila prvit izvedena pesem 07,

Triglav, moj dom, ki jo je uglasbil prav

Jakob AljaZ in je danes himna Planinske

zveze Sloveni.je. Triglav z AljaZevim stol-
pom je postal pravi simbol slovenstva,
planinstvo pa del narodne identitete in

neloiljiv del naie kulture. Uradni nacio-

nalnisimbol je postal leta 1947,ko jebil
vkljuien v grb Socialistitne republike
Slovenije. Po osamosvojitvi leia 199'l
jeTriglav postal tudi del slovenskega
grba in zastave. Kot del imena ali kot
simbol ga lahko najdemo ie v Stevilnih

kulturnih in Sportnih druitvih, tudiv
oddaljenih tujih deZelah, kjer Zivijo

slovenski izseljenci. Od kod pravzaprav

izvira imeTriglav, pa nipovsem jasno.

Z imenom in viiino je prvii omenjen
na zemljevidu Kranjske leta 1744. lme

se najverjetneje nanaia na obliko gore,

kot se vidi iz Bohinja. Manj verjetno pa

je, da jeTriglav dobil ime po staro-

slovanskem bogu Triglavu, najviSjem

poganskem boZanstvu, ki je imelo

sedei na njegovem vrhu.

Skupna vsota vseh planinskih poti v
Slovenijije malo vei kot 10.000 km,

kar je vei kot sedemkratna dolZina
na5e drZavne meje. lmamo tudi B0

veznih poti ali obhodnic. Najbolj

priljubljena med njimi je Slovenska
planinska pot (SPP), ki sodi med

najstarejie vezne poti v Evropi in na

svetu. Najdaljia obhodnica pa je Pot

kurirjev in vezistov, ki je dolga vei kot

6ora Triglavje za Slovence ponenrben narodni

sinrbol, upodobljen tudi v driavnern grbu

Republike Slovenije.

1 000 km. Za oznaievanje in vzdrZe-

vanje planinskih poti pri nas skrbijo
posebej usposobljeni prostovoljci,

markacisti. Na skale in drevesa ri5ejo

rdeie kroge z belo piko. Poleg rdeie-
-belih krogov nas na planinskih
poteh usmerjajo tudi irte, pu5iice,
napisi in smerne table, na katerih je
zapisan cilj in predviden ias hoje.

Poleg razlitnih posebnih oznak

tematskih poti lahko naletimo ie na

druge oznake: Knafelieve marka-

cije z dodatnim zelenim krogom
so uradne obmejne markacije na

meji z Avstrijo, rdet krog z rumeno
piko oznaiuje evropsko peipot (iez
Slovenijo potekajo evropske poti E6,

E7 in kratek odsek E12), moder krog
z rumeno piko pa Pot kurirjev in ve-

zistov NOV Slovenije. Na nekaterih
obmotjih so tudi posebne zimske

markacije, ki omogoiajo orientacijo
v snegu. To so visoki rdeii drogovi s

smernimi puiticami.

' Xreftlleve nertaer! siir iE Frd stoletjsn ?enislil
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Planinske poti se po tehniini zahtevnosti delflon
rAHKA PrAiilit$tfi P(,T

TEZAUi'(,STfiIE MTEG{}RIJE P(ITI

v tri kategorije:

Za gibanje ne potrebujemo pomoti
ro( varna je tudi za manj izkuiene. Ne
potrebujemo posebne opreme, samo
primerno obutev in po Zelji pohodne
palice. Na zemljevidu je narisana

z neprekinjeno irto.

ZAIITEUiIA P{lT

Z ustanovitvijo Slovenskega planin-
skega druitva leta 1 893 se je zaiela
>tekma za slovenske gore< in z njo
pospeiena graditev slovenskih planin-
skih koi. Prizadevni slovenski planinci
so do zaietka prve svetovne vojne
po Stevilu koi 2e ujeli in tudi prehiteli
nemSke tekmece. Po koniani vojni in
razpadu skupne drZave Avstro-Ogrske
so vse nemike koie na slovenskem
ozemlju postale last Slovenskega
planinskega druitva. 5 tem se je tudi
konial >narodni boj za gore<. Do zaiet-
ka druge svetovne vojne (1 94l ) je bilo
v slovenskih gorah 2e skoraj 70 koi. Vse

so bile med vojno uniiene ali motno
poikodovane. Po letu 1 945 pa se je za-

ielo obdobje mnoZiinega planinstva in
graditeljstva. Planinci so obnovili skoraj
vse koie in zgradili 5tevilne nove. Ob

Na posameznih teZjih mestih zahteva

uporabo rok, varovala na poti (jekleni-

ce, klini, stope) so namenjena varnosti.
Na zemljevidu je narisana s trtkasto
irto, na smernih tablah pa s praznim

trikotnikom.

koncu iestdesetih let prejinjega stole-
tja se je Stevilo obiskovalcev v sloven-
skih gorah 2e povzpelo iez milijon na

Ieto. Danes imamo 'l 79 planinskih kot,
domov, zavetiSi in bivakov. Namenjeni
so zavetju, poiitku, prehranjevanju in
planinskemu usposabljanju. V kotah
lahko dobimo tudi
koristne informacije
o poteh, vremenski

napovedi in posre-

dujemo morebitno
obvestilo o nesreti.

Tudi najsodobnej5e in

najbolje opremljene
planinske koie pa

niso potitniSki hoteli,
zato v koii vedno
skrbno porabljamo
energijo in vodo

ZEI(} ZAI{TEUI'JA POI

Nujno zahteva uporabo rok. Varovala na

poti omogoiajo varnost in napredova-
nje, kjer bi bilo to za obiiajne planince

sicer nemogoie. Primerna je za dobro
izurjene planince. Na zemljevidu je
oznaiena s pikiasto trto, na smernih
tablah pa s trikotnikom s klicajem.

ter powroiamo iim manj hrupa in

odpadkov.

lalisrr pavfu obneienja v planinslih koieh pravi,

d p'ti be C v niejne mlicamo hranqkisnolb

Firtl s srbo v nahdtnikl. llaroiimo jo u koll ie ps

d* hid,ryftmo rnajtopelpleninsli iaj. Tako podprc-

m d* odctnikovter onrogocemo ndriwanje ko&.
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Naslednica Slovenskega planinskega
druStva je po 2. svetovni vojni (1 948)
postala Planinska zveza Slovenije.
ZdruLu)e 291 druitev z vet kot 61.000
tlani. To so planinci, alpinisti, plezalci,
gorski reSevalci, turni smuiarji in gorski
kolesarji. Med ilani planinskih druitev
je pribliZno tretjina mladih planin-
cev, od prediolskih otrok do mlajiih
odraslih. Nekateri ilani dru5tev imajo
posebne vloge oziroma naloge. Da jih
lahko opravljajo, so se morali udeleZiti
razlitnih izobraievanj in usposabljanj.
Za vet kot 2000 oznaienih pohodnih

Zavzgojo in izobraZevanje miadih
planincev pri nas skrbi Mladinska
komisija PZS v mladinskih odsekih
planinskih dru5tev oziroma z
mentorji planinskih kroZkov v
vrtcih in osnovnih 5olah. Pred-
Solskim otrokom in najmlajiim
osnovnoSolcem (do vkljuino 2.

razreda) je namenjen program
Ciciban planinec, starejiim
osnovno5olcem pa program Mladi
planinec. Mladinska komisija
organizira razl iina tekmovanja
(Mladi in gore, planinska orienta-
cijska tekmovanja ...), mladinske
tabore, planinsko 5olo, teiaje ori-
entacije, izlete ipd. Mladi planinec
lahko postane vsak, ki se vtlani
v planinsko druitvo oziroma
planinski kroZek na svoji 5oli.

poti skrbijo markacisti, zdruieni v okviru Komisije za
planinske poti. Vsi so prostovoljci. Povsem prostovoljno
delujejo tudi gorski re5evalci (alpinisti, zdravniki, vodniki
reievalnih psov...), ki imajo posebna znanjaza posredova-
nje ob nesreiah v gorah.To ni njihova sluZba, pai pa za to
fizitno in psihitno zelo zahtevno in tudi nevarno humani-
tarno delo Zrtvujejo svoj prosti ias. planinski ali gorski
vodniki so izurjeni za vodenje ljudi v gorah. Nekateri to
poinejo prostovoljno v okviru planinskih druitev, za druge
pa je gorsko vodniStvo tudi poklic. Marsikje v tujinije
spremstvo vodnika na gorski turi celo obvezno (na primer
zavzpon na KilimandZaro, najvi5jo goro v Afriki).

Reievalni psi nemalokret

priskoiijo na ponol tudi pd

neievanju v gorah.
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Prvi in morda najpomembnejii pogoj

za varen obisk gora je primerna fizii-
na in psihiina pripravljenost oziroma

kondicija. Na tej podlagi zatnemo
nacrtovati planinsko turo - njeno

dolZino, trajanje, viSinsko razliko in

tehniino zahtevnost poti. Od tega
je odvisna tudi oprema, ki jo bomo

vzeli s sabo. V nahrbtniku ne smeta

manjkati komplet prve pomoii in

telefon s polno baterijo.Vse Pa se

zaine pri ustreznih pohodnih ievljih.
Zanesljiv korak je kljutenl Prav padci

zaradi zdrsa ali spotikanja najpogo-
steje pripeljejo do nesreie. Pred turo
moramo preveriti vremensko naPo-

ved in razmere na predvideni poti.

Ne glede na to, da je v dolini Zelie
pravo poletje, nas v visokogorju lah-

ko presenetijo sneZiSia.Tudi ie gre

samo za nekaj metrov, je sneZiite na

strmem pobotju lahko zelo nevarno

za usoden zdrs.Za varno pretkanje

bomo potrebovali dereze in cepin.

Raiunati moramo tudi na mo2nost

nenadne spremembe vremena,

zato ne smemo pozabiti na oblaiila,
ki iiitijo pred mrazom, vetrom in
padavinami. Preverimo 5e, alije v
bli2ini nairtovane poti kakina koia
ali zavetiSie, kamor se bomo lahko

zatekli in okrepiali. 5e bolj kot hrana

je zlasti poleti pomembna zadostna

koliiina tekoiine. Najbolj primerni so

izotonitni napitki, s katerimi obno-
vimo tudi zaloge elektrolitov, ki jih

izgubljamo med hojo. V nahrbtniku
ne smeta manjkati klasiini papirnati

zemljevid in vodnik, 5e posebej, ie
poti ne poznamo. Mobilne aplikacije

z zemljevidi so zelo priroine, vendar
pa se ne gre zanaiati samo nanje.

V kritiinem trenutku lahko ostanemo

brez signala ali pa se nam baterija na

telefonu zaradi Sibkejiega signala in

nizkih temperatur nepriiakovano hi-

lro izprazni. V koiah in na vrhovih se

vpisujemo v vpisne knjige, saj bo to
gorskim reievalcem v veliko pomot,

ie bi potrebovali njihovo pomoi. Ce

se zgodi nesreia, pokliiemo center

za obveiianje na itevilko 1 1 2. Na

planinskih poteh, ki so izpostavljene
padajoiemu kamenju, uporabimo

ielado. Na zahtevnih in zelo zahtev-

nih poteh, opremljenih z varovali,

uporabimo opremo za samovaro-

vanje. 5e prej se moramo seveda

nauiiti njene pravilne uporabe.To

velja tudi za uporabo zimske opreme

Teiaje varnega gibanja v gorah v

letnih in zimskih razmerah redno

organizirajo razliina planinska in

Sportna druStva.

F#

V naravnem okolju, 5e posebej visoko

v gorah, vladata mir in tiSina. Planinci

smo tam na obisku, zato se moramo

temu primerno tudi obnaiati.Vedemo se

spoitljivo do narave in njenih prebivalcev

pa tudi do drugih planincev. Ne povzro-

tamo hrupa, ne motimo divjih 2ivali,

ne trgamo gorskih rastlin. Pozorno jih

opazujmo in v tiiini prisluhnimo njiho-

vemu sporotilu. Ne kopamo se v gorskih

jezerih, hodimo po oznaienih Poteh,
smeti pa pospravimo in odnesemo s

seboj v dolino. V naravo ne prinaSamo ni-

iesar in tudi niiesar ne odnaiamo. Samo

tisto, kar lahko shranimo v svojem spomi-

nu ali v spominu svojega fotoaparata.
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U visokogorju nas lahko presenetijo

sneii5[a. Sneii5ie na strmem pobo[iu

je lahko zelo nevanno za zdrs.

(ateno opremo homo

potrebovali za vanno

preekanje sneiiSi?
a. Vrv in ielado. ?': Dereze in cepin. 7
c. Turne smuii. L#
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Odgovor poilji do 5. februarja 2021 na naslov vesela.sola@mkz.si ali na naslov UredniStvo Vesele 5ole, Slovenska 29,
1000 Ljubljana, s pripisom Varno v gore. Vei o pravilih nagradne igre in pogojih sodelovanja na http://www. veselasola.net/
pravila-nagradnihiger/. Med prispelimi odgovori bomo izZrebali 3 sreineZe, ki bodo prejeli paket preseneienja, ki ga podarja

Zava roval nica Triglav.
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triglav
wwwtriglav.si

Pri hoji v gorah vedno
pazi, da ne proiii
kamenja, ki bi lahko
padlo na ostale
planince pod teboj.

Kria Pazi varuje,
KuZa Pazi svetuje!
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Vse bo v redu.
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Lots of tourists like visiting the Alps throughout the year. During the summer hikers like walking past

the green pastures. During the winter these pastures turn into attractive ski slopes and invite skiers

from everywhere to visit.

The Atps offer many activities. Write the name of each activity under the photos below.

Help yourself with the vocabulary.

JJJU:"JJJJ JJU -}*}JJ JJJ EL j***L-,t-;.*;
B-sJ; ),**j

zaliv - a gulf
reka - a river
dolg - long
najviSji - the highest
linija(irta)-aline
densely - gosto
sezona - a season

pohodniStvo - hiking
pohodnik - a hiker
smuiar - skiing
turist - a tourist
plezanje - climbing
jadranje s padalom - paragliding
gorovje - a mountain range

gorsko kolesarjenje -
mountain biking
aktivnost - an activity
painik - a pasture
smuiiSie-askislope
ozemlje - a territory
driava - a country
poseljenost - a population

The Alps are a mountain range in the Central Europe which

stretches across 1200 km long line between the Gulf of
Genoa and the Danube river atVienna.The Alps are the

highest and also the most densely populated mountain

range in Europe covering the territory of as many as seven

different countries.

Doyou knowwhich ones? Circlethem.
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DIE ATPEN

Die Alpen locken zu allen Jahreszeiten vieleTouristen an. lm Sommer laufen dieWanderer gerne r'iber

die Weiden, die sich im Winter in Skigebiete verwandeln und viele Skifahrer anlocken.

Die Alpen ermiiglichen viele Aktivitdten. Schreibe unter die Fotos die englische/deutsche

Bezeichnung. Nimm dafiir einWiirterbuch zur Hilfe'

pohodniStvo - wandern
pohodnik - der wanderer
smuiar - der skifahrer
turist - der tourist
plezanje - klettern
jadranje s padalom -
gleitschirmfl iegen (paragliding)

gorovje - das gebirge

--;!J J J ** J * * J Jt -"i J * * JJ
gorsko kolesarjenje -
mountainbiken
aktivnost - die aktivitdt
painik - die weide
smuii5ie - das skigebiet
ozemlje - das gebiet
driava - das land
poseljenost - die besiedlung
poseljeno - besiedelt

llJJ-JJIJJ*.!JJJJ
zaliv - die bucht
veiji morskizaliv - der golf
reka - der fluss

dolg - lang
najviSji - der/die/das hochste

linija (irta) - die linie
gorski sistem - die gebirgsgruPPe

sezona (letniias) - die jahreszeit

Die Alpen sind eine Gebirgsgruppe in Mitteleuropa, die auf

einer 1200 km langen Linie vom Golf in Genua bis zur Donau

beiWien verlduft. Die Alpen sind aber auch das hochste und

am dichtesten besiedelte Gebirge in Europa, das sich auf einem

Gebiet von sieben Liindern erstreckt.

WeiBt du, welche Linder das sind?

Kreise die richtigen Ldnder ein.
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a. Oro2nova koia.
, Zoisova kota.

c. Pipova kota.
d. StraZarjeva koia.

0hi5ii ueselasola.net in

reli uino pot.Cakajo te

lepe nagrade.

a. 7,

6.

c, 12.
d. 9.
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Izpolni preizkus in ga poilji na naslov:Vesela 5ola, Mladinska
kn)igaZalolba, Slovenska 29,1000 Ljubljana, s pripisom
Januarska V5.

Ne pozabi pripisati svojih podatkov (ime in priimek, nasiov). Podatke naj podpiie
eden od stariev oziroma skrbnikov, ki s podpisom dovoljuje, da jih posredujei in
sodelujeS v nagradni igr,. Med prispelimi pravilnimi odgovori bomo 5. februarja
2021 iz2rebali nekaj sretne2ev, kijih iakajo nagrade. lmena nagrajencev bodo v
tednu dni po irebanju objavljena na www.verelasola.net, kjer so objavijena tudi

nagradnih lger

Luka Koroiec, MatevZ
Kos in Stefan RoZit so 26.
avgusta 1778 prvi stopili
na vrh Triglava.
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Pri izpeljavi celotne zasnove letoSnje Vesele iole nam pomagajo
Telekom Slovenije in Zavarovalnica Triglav.

Vesela Sola je priloga mesedne revije Pil; letnik 51, it. 05
(januar 2021 ).

De Cecco (ilustracija); Manca Svara (oblikovanje); Vera Jakopit
(lektoriranje); Rebeka Tomiit (urednica).

Slikovno gradivo: Shutterstock.


