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SLOVENSKI (!ENSKI) ALPINIZEM V "ASU 
FIZKULTURNEGA KOLEKTIVIZMA (1945–1955)
Slovenian female climbing during the period of 
physical-cultural collectivism (1945–1955)

Jure K. $okl, dr. Peter Mik!a

IZVLE!EK 

$as, v katerem so plezale prve slovenske povojne alpinistke (do leta 
1955), ni bil naklonjen !enskemu alpinizmu. Ideolo"ko je Planinska zveza 
Slovenije podpirala idejo !enskega alpinizma, vendar bolj v smislu 
kolektivizma kot pa dejanske enakovrednosti plezalk in plezalcev. 
Te#ajev, na katerih bi lahko !enske pri"le do znanja enakovredno z 
mo"kimi, je bilo malo. Tudi na teh so morale !enske pokazati toliko kot 
mo"ki, kar je bilo z vidika fizi#ne mo#i neprimerno. Tudi nekateri alpinisti 
tega obdobja o !enskem plezanju niso imeli dobrega mnenja. Dodatno 
je razvoj !enskega plezanja zaviralo dejstvo, da je ob rojstvu otrok doma 
morala ostati !enska. Kljub temu so nekatere plezalke dosegle vrhunske 
rezultate in preplezale celo vrsto prvenstvenih smeri. To velja predvsem 
za plezalke, ki so imele med na"imi najbolj"imi povojnimi alpinisti stalne 
soplezalce. Obdobje med letoma 1945 in 1950 je zaznamovalo tudi 
veliko pomanjkanje opreme, denarja in infrastrukture, ki bi omogo#ala 

"SMER "E NE MORE BITI PREVE! TE"KA, 
!E JO JE PREPLEZALA BABA."
»THE CLIMBING ROUTE CAN'T BE TOO DIFFICULT, IF IT WAS 
ALREADY CLIMBED BY A WOMAN.«

UDK: 796.52-055.2(497.4)"1945/1955"

* Prispevek temelji na raziskovalnem projektu Alpinisti!na literatura: Slovenija in onkraj. Intertekstualnost, 
intersubjektivnost, internacionalnost ( J6-1808), ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije.
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hitrej"i razvoj alpinizma. V tem #asu je bila Jugoslavija zaprta dr!ava 
in mo!nosti za plezanje v tujini, predvsem na Zahodu, je bilo malo. 
S prevlado miselnosti mlaj"e generacije alpinistov po letu 1952 so se 
mo!nosti za obisk gora v tujini, tudi na Zahodu, mo#no pove#ale. &e 
vedno pa je ostajala te!ava pri nakupu opreme in primernih obla#il.

Klju!ne besede: 'enski alpinizem, kolektivizem, Planinska zveza 
Slovenije, enakopravnost, "port, fizkultura

ABSTRACT 

The time until 1955, in which the first Slovene post-war women 
climbers made their ascents, was not favorable for women mountain 
climbing. Ideologically the Slovene Mountaineering Association 
supported the idea of women mountain climbing, however, much 
more in a sense of collectivism rather than the actual male and female 
equality. Courses where women could attain equal knowledge to the 
male counterparts were scarce. Even within those that were available, 
women had to show as much strength as their male counterparts, 
which was inappropriate in terms of physical strength. Even some male 
climbers held negative views on female mountain climbing. Additionally, 
women climbers were hindered by the fact that after giving birth, they 
were the ones who had to stay at home. Despite this, some of the 
women mountain climbers achieved topmost results and had climbed 
a number of new routes. These were mostly women climbers who 
had permanent climbing partners, most of them the best in the post-
war generation. The period between 1945 and 1950 was marked by 
scarcity of gear, money and infrastructure that would enable quicker 
development of mountain climbing. At the time, Yugoslavia was a closed 
state and opportunities for mountaineering abroad were scarce. With 
the opening of Yugoslavia after 1952, the opportunities to visit foreign 
mountains became increased. Despite this difficulties with acquiring 
gear and suitable clothing remained.

Keywords: Women's mountaineering, collectivism, Alpine Association of 
Slovenia, equality, sport, physical culture
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UVOD

Medvojno obdobje slovenskega alpinizma je svoje sklepno dejanje 
oziroma svoj epilog dobilo "ele po 2. svetovni vojni. Pavla Jesih in Jo!a 
$op sta s svojim vzponom v osrednjem stebru Triglavske severne stene 
postavila piko na i sanjam predvojne generacije slovenskih plezalcev.1

Vzpon, ki je trajal skupno pet dni (od 26. do 30. junija 1945),2 sta 
opravila takoj po vojni, med katero nista plezala, brez predhodne fizi#ne 
priprave in v zelo visoki starosti ( Jo!a $op je imel !e 52 let, Pavla pa jih 
je imela 44) za takratne plezalce. Pavla po padcu v Veliki Mojstrovki 
leta 1934 sploh ni ve# plezala.3 Vzpon bi se lahko kon#al tudi druga#e, 
#e ne bi Jo!a tretji dan, potem ko je Pavla v steni omagala, sam izplezal 
iz smeri, od"el v dolino po pomo# in se z njo vrnil na rob stene. Po 
dveh dneh je tudi Pavla stala na vrhu Triglavske severne stene. Do tja 
je zmogla sama, re"evalci so jo zgolj varovali z vrvjo. Zato je vsekakor 
prav, da prvenstvo v smeri pripisujemo tudi njej.4 

Ta dogodek je zaklju#il sicer bogat opus predvojnih plezalk in 
plezalcev, hkrati pa je simboli#no zaznamoval tudi obdobje, ki se je 
s tem dejanjem za#elo. Po vzponu se je namre# veliko dogajalo tudi 
v njegovem ozadju, predvsem glede poimenovanja nove smeri – 
samega vrha vseh plezalnih dose!kov pri nas do takrat. Pavla in Jo!a 
naj bi bila dogovorjena, da bi novo smer v primeru uspeha poimenovala 
Skala"ki steber.5 Pavla je tudi sicer prvenstvene smeri zaradi svoje 
velike pripadnosti Turistovskemu dru"tvu Skala (TKS) najpogosteje 
poimenovala s pridevnikom skala"ka, torej Skala"ka smer, Skala"ki 
steber in tako naprej.6 A zgodilo se je druga#e – smer so namesto 

1 Mik"a, Peter in Urban Golob. Zgodovina slovenskega alpinizma. Ljubljana: Friko, Mik"a in prijatelji, 
2013, 52.

2 Prav tam.

3 »Nesre!e.« Planinski vestnik, 34/9 (1934), 288.

4 Mik"a, Peter. »Zadnji vzpon Pavle Jesih.« V: Dru!beni status - zgodbe o uspehih in porazih: zbornik 
strokovnih prispevkov za mentorje zgodovinskih kro!kov, ur. Ljudmila Bezlaj Krevel, 80–86. Ljubljana: 
Zveza prijateljev mladine Slovenije, Komisija za delo zgodovinskih kro#kov, 2015, 83–84.

5 Zgodovina.si: Ni ga "pika in ni stene, katerih bi na"i plezalci ne zmogli! http://zgodovina.si/ni-ga-
spika-in-ni-stene-katerih-bi-nasi-plezalci-ne-zmogli/ (dostop: december 2019).

6 Mik"a in Golob, Zgodovina slovenskega alpinizma, 36.
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njiju dokon#no poimenovali drugi. Najprej so jo poimenovali Centralni 
steber, nato pa $opov steber, #eprav bi glede na njun dogovor verjetno 
morala biti Skala"ki steber ali smer $op-Jesih.7

'e v prvem #lanku na to temo v Planinskem vestniku zasledimo veliko 
(upravi#ene) hvale na ra#un Jo!e $opa in zmanj"evanje Pavlinega 
prispevka k vzponu. Evgen Lov"in takole opisuje njuno plezanje v 
klju#nem detajlu smeri: 

Ves drugi dan je bilo na pretek opravka z njim. Ko sta sprostila 
zapleteno vrv, je Pavla poskusila svojo sre!o. #ele ko se je trikrat 
zagnala, trikrat odletela in obvisela v zraku, ji je uspelo priti na 
tisto poli!ko, na kateri je Jo$a preno!eval. 'Bila sem kakor cunja, "e 
v nobeni plezi se mi ni kaj takega pripetilo. Jo$a pa je bil izredno 
dober, morda ravno zato, ker v meni ni bilo nobenih mo!i,' se glasi 
njeno priznanje.8

Smer sta 18. in 19. avgusta 1948 prva ponovila France Av#in in 
Daro Dolar. V svojem #lanku v Planinskem vestniku je Av#in ves #as 
nedvoumen, komu je treba pripisati vse zasluge za preplezano smer. 
Iz njegovega pisanja lahko zelo hitro razberemo tudi splo"no mnenje 
takratnih plezalcev. Av#in je zapisal: 

Kajti alpinska dejanja, ki jih je Jo$a izvr"il v Centralnem stebru, so 
izredna dejanja izrednega !loveka. Tako bomo sedaj malo te$je 
juna!ili tam za Alja$evim domom pred obli!jem Stene, ponavljajo! 
Jo$ev steber kar z o!mi in jezikom, !e": 'E, !e je Jo$a s petimi kri$i in z 
netrenirano Pavlo povrhu pri"el preko, $e ne bo kaj tako posebnega 
vse skup.'9

7 Av!in, France. »$opova smer v Triglavski steni.« Planinski vestnik, 48/9-10 (1948), 289.

8 Lov"in, Evgen. »Triglavski steber, Srednji raz, smer $op-Jesihova.« Planinski zbornik (velja za 
Planinski vestnik), 45 (1945), 163.

9 Av!in, »$opova smer«, 281.
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$op naj bi torej Pavlo spravil #ez, njen vlo!ek pa se je zdel plezalcem 
precej zanemarljiv. Kar seveda ne dr!i. Pavla vse do klju#nega mesta 
smeri ve#inoma res plezala kot druga v navezi, a je vsa te!ka mesta 
preplezala brez Jo!eve pomo#i. Jo!a sam celotne smeri tudi nikakor 
ne bi mogel preplezati v solo vzponu. V smeri ga je na klju#nih mestih 
varovala Pavla, kar pomeni, da je vsaj del zaslug tudi njen. Tudi na koncu 
je izplezala sama, kar pomeni, da je smer preplezala brez pomo#i. A 
avtor verjetno klju#nega #lanka glede poimenovanja te smeri nadaljuje 
v enakem slogu: 

Iz jeze in zaradi stare obljube, v starosti 52 let na prvo turo po "tirih 
letih okupacije za bode!o $ico in tudi za litr!ki cvi!ka pri 'Sokolu' 
v Ljubljani, s tovari"ico brez treninga, ki ga tudi sam ni imel. 
Samo njegovemu nezmotljivemu, gamsovskemu orientacijskemu 
pranagonu, $elezni mo!i in vzdr$ljivosti rok jeseni"kega kovinarja, 
njegovi ogromni plezalski praksi in pa pravi gorenjski trmi gre hvala, 
da sta dve !love"ki bitji takrat preplezali, tako ali tako, smer, s katero 
se morejo pri nas meriti le najte$ji vzponi najdrznej"ih.10

Poveli#evanje Jo!evega plezanja in zmanj"evanje Pavline vloge pri 
vzponu lahko razberemo tudi iz nadaljevanja: 

Ni va$no, kaj sva po!enjala midva, toda da je Jo$a poleg sebe !ez 
vse to bojno flotilo samih 'Ladij' spravil "e Pavlo, res da nekdaj sijajno 
in odlo!no plezalko, a zaradi nesre!nega svoje!asnega padca in 
vsled pomanjkanja vsakega treninga tudi fizi!no nedoraslo, to je in 
ostane uganka ne le njima, temve! tudi nama. Za te pol dol$ine vrvi 
sta rabila ves dan! Le znana naravna inteligenca, moralna sila in 
brezpogojno, tudi na smrt pripravljeno tovari"tvo %opovega Jo$a so 
zmogle toliko dejanje. V tem sva si edina in to podpi"eva z obema 
rokama. Kdor bo "e lazil po Jo$evih in najinih klinih tam gori pod 
nebom, bo vse to rad priznal in potrdil, !e bo le koli!kaj iskren.11

10 Prav tam.

11  Prav tam.
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Piko na i pa je avtor postavil v povedi, v kateri pripi"e vse zasluge za 
to smer Jo!u $opu: »Poleg imen in dneva sva napisala samo "e najino 
najiskrenej"o misel v onem trenutku: 'Slava %opovemu Jo$i za to smer!'«12

Vendar pravi namen vsega tega postane jasnej"i "ele v nadaljevanju, 
kjer Av#in jasno razkrije namen svojega pisanja: 

Marsikdo ima $e svojo smer v Triglavski steni. Imamo nacionalne 
smeri: slovensko, nem"ko, bavarsko itd. Imamo strokovno kovinarsko, 
v resnici zopet Jo$evo smer. Imamo osebne smeri: Tumovo, Konigovo, 
Jugovo, Zimmer-Jahnovo, Wissiak-Zupan!i!evo, Prusik-Szalayevo in 
kaj vem "e katero. Edino on, ki je re"il "e ta najve!ji in zadnji njen 
problem, pred katerim se vsi ostali lahko poskrijejo, edino Jo$a 
%op, ki je tej na"i takoreko! sveti Steni dokon!no udaril doma!i 
slovenski pe!at, edino on da ne bi imel svoje smeri? To bogme ni 
pravi!no. Zato predlagava, da se dosedanji Centralni steber re"i 
tega svojega prisiljenega, ne vem od kod vzetega imena. '%opov 
steber' naj se odslej naziva in preko njega naj !ez najdrznej"i del 
stene vodi ponosna '%opova smer'. Naj ostane vklesano v skalnih 
!ereh Triglavske stene tudi %opovo ime. Imenuje naj se ta smer 
po na"em najve!jem alpinistu, najve!jem ne po gladki in pisani 
besedi, temve! po mo"kem alpinskem dejanju. Jo$a res ni vsem in 
povsodi po volji in marsikaj je moral $e v svoji skromnosti presli"ati, 
odkritega, "e ve! pa zahrbtnega. V tola$bo naj mu bo, da tudi zanj 
velja ona francoska: 'On ne jette des pierres qu'aux arbres fruitiers', 
ali pa srbsko: 'Samo pozadi dobra konja se di$e pra"ina!13 Tebi, Jo$a, 
pa hvala za bo$anske u$itke na Tvojem stebru. Lep"e Triglava ne 
morem ve! do$iveti. 'Pa bohlonej, k'smo prjatl!'14

12 Prav tam, 285.

13 Za dobrim konjem se vedno pra"i.

14 Av!in, »$opova smer«, 289.
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Jo!a $op je bil v o#eh tedanje oblasti kot #lovek, ki ima najve#jo 
zaslugo pri tako velikem plezalnem podvigu, kot je bil vzpon v osrednjem 
stebru Triglavske severne stene, sprejemljivej"i kot Pavla Jesih. Pavli 
Jesih pa# zgodovinski trenutek ni bil naklonjen. »Ljudski« Jo!a $op, sicer 
odli#en plezalec, je bil kot delavec v !elezarni po modelu #loveka 
novega dru!benega reda najprimernej"a oseba tudi v alpinizmu. Pavla, 
predvojna bur!ujka in padla velekapitalistka, pa# ne.15 

Slika 1: Na Triglavu.16

15 Batagelj, Borut. »Pavla Jesih.« V: Pozabljena polovica: portreti !ensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem, 
ur. Alenka %elih et al, 378. Ljubljana: TUMA, SAZU, 2007, 378.

16 Fotografijo hrani Staza $erni!.
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KRATEK PREGLED ALPINIZMA MED OBEMA VOJNAMA (1918–1941) 

Po 1. svetovni vojni je na slovenskih tleh oziroma v slovenskih gorah 
pri"lo do zelo podobnih trenj, kakr"na so se pojavila po 2. svetovni vojni. 
Vojna je za seboj pustila opusto"enje in Slovensko planinsko dru"tvo 
(SPD, predhodnika Planinske zveze Slovenije) je menilo, da je primarna 
naloga dru"tva obnova poti in gorskih ko#.17 Toda mladi generaciji, ki 
si je !elela enakopravnega polo!aja »strme turistike«18 s planinstvom, 
to ni bilo ve# dovolj. 'eleli so si "portnega izziva v gorah, ki ga je lahko 
prineslo zgolj plezanje. Na stran mladih so se postavili tudi uveljavljeni 
izobra!enci, na primer Henrik Tuma. Pri vodstvu SPD so naleteli na 
nerazumevanje, zato so leta 1921 ustanovili Turistovski klub Skala in 
se za#eli organizirano ukvarjati z alpinizmom.19 TKS je bil "portna in 
kulturno-vzgojna organizacija, pomembna za velik razmah smu#anja, 
predvsem pa alpinizma na Slovenskem. Obdobje delovanja Skale velja 
za eno najbolj vsestransko bogatih v slovenski gorni"ki zgodovini. Iz vrst 
skala"ev je iz"lo mnogo odli#nih alpinistov, smu#arjev, sanka#ev, gorskih 
re"evalcev, fotografov, literatov, predavateljev in filmskih ustvarjalcev. 
Te!ko je re#i, v kateri od teh dejavnosti je TKS dosegel najlep"e rezultate, 
ker je bilo njegovo delo tako zelo vsestransko in so marsikje prav skala"i 
morali orati ledino. Lahko pa bi izpostavili alpinisti#no in smu#arsko 
dejavnost, saj gre »turistiki in smu!arstvu med vsemi tovrstnimi sredstvi 
gotovo prvo mesto, ker krepita !loveka ne samo telesno, temve! ga 
izpopolnjujeta tudi eti!no, vode! ga v naravo in odkrivajo! mu v njej 
najlep"ih, res !loveka vrednih u$itkov«.20 

Biti skala" je pomenilo obveznost, pa tudi ponos in !ast. TK Skala je 
bila demokrati!na, domoljubna in nepoliti!na organizacija, v kateri 
so se zdru$evali ljudje razli!nih socialnih slojev, poklicev, starosti 
ter politi!nih, verskih in svetovnih nazorov. Pomembni so bili zgolj 

17 Mik"a, Peter in Kornelija Ajlec. Slovensko planinstvo/Slovene mountaineering. Ljubljana: Planinska 
zveza Slovenije, 2015, 58.

18 Tako se je takrat imenoval alpinizem. Glej Mik"a in Golob, Zgodovina slovenskega alpinizma, 30.

19 Mik"a in Ajlec, Slovensko planinstvo, 63; Mik"a, Peter in Elizabeta Gradnik. Trden kakor skala. 
Kratka zgodovina Turistovskega kluba Skala. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2017, 15.

20 Mik"a in Gradnik. Trden kakor skala, 5.
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gorni"ko delovanje in dose$ki. V mnogo ozirih je bila Skala elitna 
oziroma ekskluzivna avantgardna organizacija, v kateri je bilo 
!lanstvo !ast – !lan pa ni mogel postati kdorkoli. Skala"i so izpostavili 
nova eti!na pravila in vrednote ter vplivali na ves nadaljnji razvoj 
slovenskega alpinizma in gorni"tva.21

Skala"i so trdili, da je treba pred Nemci (nasploh tujci) ubraniti primat 
v slovenskih stenah ravno tako, kakor je bilo pred 1. svetovno vojno treba 
ubraniti slovenske gore pred Nemci z nadelavo poti in gradnjo ko#.22

Klement Jug, ideolog alpinizma pri TKS, je govoril: 

Sramota je, da so vse $e pred nami preplezali tujci. Mi se moramo 
dvigniti nadnje. %lovek zmore veliko, !e ho!e. In mi moramo hoteti, 
!e naj postanejo vse na"e planine v vsakem oziru na"e. Kdor izmed 
narodov se zadovolji z majhnim, izgine. Za velike pa ni veli!ine 
nikoli dovolj. Jugoslovani smo po "tevilu majhni, zato pa moramo po 
svojem bistvu postati veliki.23 

Z vplivom Klementa Juga v TK Skala so za#eli tudi na"i plezalci 
sistemati#no plezati v prvenstvenih smereh in tako prevzemati primat 
v slovenskih gorah. Do leta 1932 se je "tevilo prvenstvenih vzponov 
nagnilo v korist Slovencev. Do izdaje prvega alpinisti#nega vodnika 
Na" alpinizem24 je bilo na obmo#ju slovenskih gora opravljenih 238 
prvenstvenih vzponov. 130 smeri so preplezali slovenski alpinisti, pod 
108 prvenstvenih vzponov so se podpisali tujci.25 

21  Prav tam, 5, 7.

22 Mik"a in Golob, Zgodovina slovenskega alpinizma, 32; Mik"a in Ajlec, Slovensko planinstvo, 38-43; 
Mik"a, Peter. »Da je Triglav ostal v slovenskih rokah, je najve! moja zasluga.« Jakob Alja# in njegovo 
planinsko delovanje v Triglavskem pogorju. Zgodovinski "asopis, 69/1-2 (2015), 112–123.

23 Jug, Klement. »O smotru alpinizma.« Planinski vestnik, 28/1 (1928), 3.

24 Kajzelj, Mirko in Herbert Drofenik. Na# alpinizem. Ljubljana: Turistovski klub Skala, 1932.

25 Mik"a in Golob, Zgodovina slovenskega alpinizma, 39.



Razprave | 19

Slovenski (!enski) alpinizem v "asu fizkulturnega kolektivizma (1945–1955)

Graf 1: Dele! prvenstvenih smeri v slovenskih Alpah glede na 
narodnost plezalcev med letoma 1900 in 1932.26 

Z vidika plezanja v posameznih delih slovenskih Alp je bilo do leta 
1932 stanje podobno. Slovenci so v tem obdobju glede preplezanih 
prvenstvenih smeri prevzeli primat tako v Julijcih kot tudi v Kamni"ko-
Savinjskih Alpah.27

Graf 2: Dele! prvenstvenih vzponov v Julijskih Alpah od 
leta 1900 do leta 1932 po narodnostni sestavi.28 

26 Podatki povzeti po Kajzelj in Drofenik. Na# alpinizem.

27 Mik"a in Golob, Zgodovina slovenskega alpinizma, 39.

28 Podatki povzeti po Kajzelj in Drofenik. Na# alpinizem.
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Graf 3: Dele! prvenstvenih vzponov v Kamni"ko-Savinjskih Alpah 
od leta 1900 do leta 1932 po narodnostni sestavi.29 

Po letu 1932 zanesljivih podatkov ni ve#. Ve#inoma jih lahko 
razberemo iz Planinskega vestnika in drugega tiska, na primer #asopisa 
Jutro, v katerem je skala" Slavko Peri"i# zapisal, da je v obdobju od 
leta 1932 do za#etka 2. svetovne vojne nastalo "e 120 smeri v Julijskih in 
Kamni"ko-Savinjskih Alpah.30 

"ENSKI ALPINIZEM V SLOVENIJI MED OBEMA VOJNAMA

Slovenske plezalke so imele v #asu med obema vojnama glede na 
mo"ke plezalce razmeroma dober polo!aj. Bile so udele!ene pri sicer 
malo"tevilnih izobra!evanjih, plezale so v navezah tako z mo"kimi kot 
tudi z !enskimi ter dosegale za to obdobje zavidljivo te!avnostno 
stopnjo.31 Nevina Rebek je leta 1924 kot prva Slovenka preplezala 
Triglavsko severno steno, leta 1929 je v navezi preplezala tudi Zimmer-
Jahnovo smer v njej. Bila je tudi turna smu#arka. Prva samostojna 
!enska naveza, Pavla Jesih in Dana Kuralt, je leta 1925 preplezala 

29 Podatki povzeti po Kajzelj in Drofenik. Na# alpinizem.

30 Mik"a in Golob, Zgodovina slovenskega alpinizma, 40.

31  Prav tam.
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Slovensko smer v Triglavski severni steni. Sestri Mara in Francka 
Mohor#i# sta leta 1933 kot prvi Slovenki stali na vrhu Matterhorna.32

Prav gotovo sta najbolj znani alpinistki tega obdobja Pavla Jesih in Mira 
Marko Debelak Der!aj. Tudi z vidika takratnega evropskega !enskega 
alpinizma sta bili v samem vrhu. Sicer nista dosegali te!avnostne 
stopnje nekaterih najbolj"ih evropskih alpinistk, vendar sta preplezali 
ve# prvenstvenih smeri in te ve#inoma v vodstvu naveze, medtem ko 
so tuje alpinistke preplezale te!je smeri, vendar ne prvenstvenih in ne 
kot prve v navezi.33 Odli#ni plezalec iz povojnega obdobja Marko Dular 
je njuno veljavo v medvojnem obdobju imenoval kar »na" medvojni 
alpinisti!ni matriarhat«.34 Zanimivo pa je, da sta Jesih in Debelak skupaj 
plezali le enkrat, in sicer na za#etku njune plezalne poti. Leta 1926 
sta s Stankom Tomin"kom in Tonetom Guerro preplezali prvenstveno 
varianto skozi Triglavsko okno v Triglavski severni steni, potem pa 
sta se njuni poti lo#ili. Na njuno veliko vlogo v slovenskem alpinizmu 

med obema vojnama opozarja 
statisti#ni dele! pri prvenstvenih 
smereh v na"ih stenah. Do leta 
1932 je bilo v Julijcih skupaj 105 
smeri, !enske so sodelovale pri 
32. V Kamni"ko-Savinjskih Alpah 
je bilo do leta 1932 zabele!enih 67 
plezalnih smeri, a je bil dele! !ensk 
znatno manj"i, saj so sodelovale le 
pri treh smereh – Debelak pri dveh 
in Lipold pri eni.35

Slika 2: Staza $erni# in Miha Arih na Veliki 
Martulj"ki Ponci septembra leta 1938.36 

32 Prav tam.

33 Prav tam, 41.

34 Prav tam, 39.

35 Prav tam.

36 Fotografijo hrani Staza $erni!.
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KONEC 2. SVETOVNE VOJNE IN ORGANIZIRANOST SLOVENSKEGA 
PLANINSTVA IN ALPINIZMA

Organiziran alpinizem v #asu pred 2. svetovno vojno je gojil 
predvsem TKS. Po vojni so se razmere tako spremenile, da TKS ni ve# 
mogel delovati. Sleherna individualnost je bila neza!elena, kakr"na koli 
ideja elitnega zdru!enja pa tako reko# prepovedana. Duh kolektivizma, 
ki je postal edina smernica tega obdobja slovenskega alpinizma, je 
zagovarjal mno!i#nost pred kakovostjo, to pa je bilo popolnoma v 
nasprotju z ideologijo TKS.37

Na sestanku slovenskih planincev junija 1945 v Ljubljani so sklenili, da 
se planinska organizacija vklju#i v Fizkulturno zvezo Slovenije (FZS),38 ki 
je bila #lanica Fizkulturne zveze Jugoslavije (FISAJ). 24. februarja 1946 je 
bilo v Ljubljani ustanovljeno Planinsko dru"tvo Slovenije (PDS), ki so ga 
pozneje preimenovali v Odbor za planinstvo in alpinistiko FZS.39 Izvoljen 
je bil nov glavni odbor, prvi predsednik pa je bil France Av#in.40 V istem 
letu ga je nasledil Vlasto Kopa#, njega pa dve leti zatem (leta 1948) 
Fedor Ko"ir.41

PDS je po vojni prevzelo tudi alpinizem, ki ga je sicer delno zastopalo 
tudi pred vojno; takrat se je PDS imenovalo SPD.42 Leta 1948 se je 
PDS na ustanovni skup"#ini Planinske zveze Slovenije preimenovalo v 
Planinsko zvezo Slovenije (PZS).43 Prvi predsednik PZS je postal Fedor 
Ko"ir, ki je na tem mestu ostal do leta 1965.44 Podpredsednika sta bila 
France Ov#in in Ljubo Tipli#.45

37 Mik"a in Gradnik, Trden kakor skala, 99.

38 Mik"a in Ajlec, Slovensko planinstvo, 78-80.

39 Prav tam, 78-89.

40 »I. redna skup"!ina Planinskega dru"tva Slovenije.« Planinski vestnik, 46/1 (1946), 56.

41  Mik"a in Ajlec, Slovensko planinstvo, 83, 150.

42 »I. redna skup"!ina Planinskega dru"tva Slovenije«, 56.

43 »Ustanovna skup"!ina "PIaninske zveze Slovenije".« Planinski vestnik, 48/7-8 (1948), 270.

44 Mik"a in Aljec, Slovensko planinstvo, 150.

45 »Ustanovna skup"!ina "PIaninske zveze Slovenije"«, 270.
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IDEOLO#KA USMERITEV RAZVOJA ALPINIZMA PO 2. SVETOVNI VOJNI

Jo!e Pretnar, na#elnik SPD od leta 1931 do leta 1946,46 je !e v prvi 
"tevilki Planinskega vestnika (takrat se je izjemoma imenoval Planinski 
zbornik)47 po 2. svetovni vojni jasno pokazal, v katero smer naj bi se 
razvijal alpinizem in katere prvine v njem niso za!elene. Njegov uvodnik 
lahko razumemo kot manifest planinstva in alpinizma po vojni na ozemlju 
Slovenije in Jugoslavije. Jasno je izrazil, da tehni#ni plezalski uspehi in lovi 
za rekordi, kakor so imenovali najte!je in najhitrej"e vzpone, odpadejo. 
Poudaril je tudi duh kolektivizma, ki mora prevladati.48

K obiskovanju gora in pridru!itvi planinskim dru"tvom je Pretnar 
pozval tudi !enske. Posebno skrb glede gradnje ko#, ki so bile po vojni 
ve#inoma podrte, je nalagal #lanstvu in organizaciji.49 Tudi kar se ti#e 
samih obiskovalcev gora, Pretnar ni pu"#al veliko dvoma o tem, kaj je 
za!eleno in kaj ni. Ta del je najbolj oster v vsem uvodniku in ka!e na 
to, da so vodilni kadri takratnega SPD !eleli obiskovalce pritegniti v 
gore, vendar ne v vse in ne za vsako ceno. Lepo je razvidno, da je bila 
pozornost usmerjena na Vzhod, na obmo#je nekdanje Sovjetske zveze, 
kar je imelo tudi strate"ki pomen. Vendar tega ne smemo pripisovati 
vodstvu SPD, pa# pa navodilom, ki so prihajala z vi"jih ravni oblasti.50 
Stali"#e vodilnih struktur glede planinstva in alpinizma povzema tudi 
takratni minister za notranje zadeve in poznej"i minister za finance 
Federativne ljudske republike Slovenije (FLRS), Zoran Poli#,51 v uvodu 
prve "tevilke Planinskega vestnika leta 1946, ko je izjavil: »Delavci in 
mladina morajo postati prvi ljubitelji na"ih planin. Ker so nosilci telesne 
vzgoje nasploh, morajo biti tudi najmo!nej"i oblikovalci novega duha 
in novih tradicij v raziskovanju na"ih planin, v iskanju njih lepote in v 
ustvarjanju popolnega soglasja med planinstvom in telesno vzgojo.«52

46 Mik"a in Aljec, Slovensko planinstvo, 59-60, 149.

47 Prav tam, 43.

48 Pretnar, Jo#e. »Uvodna beseda.« Planinski zbornik, 45 (1945), 5.

49 Prav tam, 7.

50 Poli!, Zoran. »Planinstvo v novi dobi.« Planinski vestnik, 46/1 (1946), 1.

51  Bjelo", Nenad. »Odlikovani Slovenci 1944–1950.« V: Vojnozgodovinski zbornik, 8 (2002), 97–102.

52 Poli!, »Planinstvo v novi dobi«, 1.
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V isti "tevilki Cene Malovrh, ena izmed naprednej"ih osebnosti v 
alpinisti#nih krogih pred vojno,53 ostro napade delo in lik Klementa Juga, 
vzornika in pobudnika delovanja TKS. To je mogo#e razumeti kot poskus 
spreminjanja miselnega vzorca, ki naj bi mu sledili mladi alpinisti in 
alpinistke.54 Leto dni pozneje je takratni predsednik PDS Vlasto Kopa#55 
alpiniste vzel v bran. Tukaj lahko znotraj vodstva PDS in mladega 
rodu, ki je po#asi za#el prevzemati trende iz tujine, opazimo razkorak. 
Vlasto Kopa# je bil namre# "tudent Ceneta Malovrha, a nazorov 
glede alpinizma ni delil z njim. Svoj zagovor je utemeljil s koristnostjo 
alpinizma pri obrambnih sposobnostih na"e nekdanje skupne dr!ave, 
Jugoslavije.56

Samo nekaj mesecev pozneje je Vlasto Kopa# napisal nov #lanek in 
ga objavil v Planinskem vestniku. V njem je ostro napadel individualizem 
v alpinizmu, hkrati pa posredno tudi Henrika Tumo in Klementa Juga, 
vzornika predvojne generacije alpinistov, ki sta zagovarjala popolnoma 
druga#no miselnost, kot so jo !eleli mladim privzgojiti po vojni. Zakaj si 
je v tako kratkem #asu premislil, ni znano.57

Vendar se na#rt uvajanja kolektivizma v planinstvu, predvsem pa v 
alpinizmu, ni najbolj obnesel. Planinska organizacija ni zmogla slediti 
zahtevam tako imenovanih petletk in ji ni uspelo pridobiti toliko #lanstva, 
kolikor naj bi ga glede na prvotne na#rte. Prvi povojni predsednik 
SPD, France Av#in, je na 3. redni letni skup"#ini odbora za planinstvo 
in alpinistiko FZS v svojem poro#ilu za neuspeh posredno okrivil slabo 
organiziranost planinstva.58

Leta 1948 je ob ustanovitvi Planinske zveze Slovenije njeno vodenje 
prevzel pravnik Fedor Ko"ir, podpredsednika pa sta postala Ljubo 

53 Ekar, Franci. »MALOVRH, Vincenc.« Dostopno na: http://www.gorenjci.si/osebe/malovrh-
vincenc/1508/ (dostop: december 2019).

54 Malovrh, Cene. »O vpra"anju alpinizma.« Planinski vestnik, 46/1 (1946), 4.

55 Mik"a in Aljec, Slovensko planinstvo, 78–79, 150.

56 Kopa!, Vlasto. »Planinstvo v fizkulturi.« Planinski vestnik, 47 /1-2 (1947), 3.

57 Kopa!, Vlasto. »Na"a alpinistika.« Planinski vestnik, 47/6-7-8 (1947), 121.

58 »III. redna letna skup"!ina Odbora za planinstvo in alpinistiko FZS.« Planinski vestnik, 48/1-2 (1948), 
47.
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Tipli# in France Av#in.59 Fedor Ko"ir se je v prihodnjih letih izkazal za 
zagovornika konservativnej"ega pogleda na alpinizem. Prihajal je iz 
smu#arskih vrst, zelo se je zavzemal za obnovo gorskih ko# in promocijo 
planinstva v javnosti.60 Svoj pogled na alpinizem je predstavil !e v 
uvodnem referatu na plenumu PZS leta 1948: 

V tej zvezi se mi zdi potrebno opozoriti na napake, ki jih rada 
zagre"i predvsem na"a mlaj"a generacija. Nikdar ni mogo!e 
prehiteti naravnega razvoja in to pravilo ne velja samo v planinstvu 
in alpinistiki, temve! povsod. Prehiter in nenaraven razvoj "koduje 
osebnosti in skoro redno kon!a v ekstremih. Posebno nenaraven je 
tak nenormalen razvoj pri alpinistih, ki so fizi!no morda sposobni 
izvr"iti najte$je vzpone, njihov notranji, ideolo"ki in moralni razvoj pa 
ne prenese tako sunkovitih razvojnih stopenj in zato zaostaja.61

Svoje stali"#e ob koncu referata je podkrepil tudi z zelo neposredno 
gro!njo vsem, ki bi !eleli razmi"ljati in delovati izven konteksta, ki ga je 
za#rtal. Ko"ir je rekel: 

Ne imejmo pomislekov, !e je treba kje s trdo roko izlo!iti nezdrave 
pojave v planinstvu in alpinistiki, ne imejmo pomislekov, odstraniti 
iz na"ih vrst vse tiste osebe, ki namerno no!ejo razumeti nalog 
dana"nje fizkulture; kajti le z zdravimi in dr$avi zvestimi kadri bomo 
lahko izpolnjevali na"e velike naloge.62

Vendar Ko"irju ne smemo v celoti pripisovati avtorstva tega pogleda 
na razvoj planinstva in alpinizma. 'e ob ustanovitvi PZS je bilo navzo#im 
jasno, da navodila za nadaljnje delovanje novoustanovljene planinske 
organizacije prihajajo s samega dr!avnega vrha.63

59 »Ustanovna skup"!ina "PIaninske zveze Slovenije"«, 270.

60 Mik"a, Peter. »Planinska zveza Slovenije skozi !as.« Dostopno na: https://zgodovina.pzs.si/ 
(dostop: december 2019).

61 Ko"ir, Fedor. »Kultura planincev in alpinistov.« Planinski vestnik, 49/1 (1949), 2.

62 Prav tam, 4.

63 »Plenum Planinske zveze Slovenije.« Planinski vestnik, 49/1 (1949), 27.
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Mlaj"a generacija se na ideolo"ka razhajanja glavnih struktur 
planinstva in alpinizma glede prihodnosti ni kaj prida ozirala. Leta 
1948 je pri"lo do velike prelomnice v razmi"ljanju generacije povojnih 
alpinistov, ki so sprva zgolj ponavljali najte!je predvojne smeri, ki so 
jih v na"ih gorah preplezali doma#i in tuji plezalci. Rado Ko#evar, Ciril 
Debeljak - Cic, Janez Kru"i#, Janko Mirnik, Marjan Ker"i# - Bela#, France 
Zupan, Igor Levstek, Milan Schara, Mitja Kilar, Roman Herlec in drugi64 
se po uspe"no ponovljeni smeri Aschenbrennerja v Travniku niso ve# 
hoteli zadovoljiti s ponavljanjem starih smeri, ampak so !eleli slediti 
zgledu tujih alpinistov, ki so premagovali vedno ve#je te!ave predvsem 
v visokih Alpah. Kaj kmalu je tudi v Planinskem vestniku pri"lo do objav 
razmi"ljanj, ki niso bila v skladu s tistim, kar je promoviralo vodstvo PZS. 
Rado Ko#evar, ki je ponovil Aschenbrennerjevo smer, je ob podatkih o 
svojem vzponu zapisal: 

S ponovitvijo Aschenbrennerjeve smeri v Travniku je v glavnem 
zaklju!eno na!rtno ponavljanje najte$jih smeri, ki so jih v na"ih 
stenah preplezali tujci. #lo je pri tem za to, da bi tudi mi dobili nekako 
predstavo o te$avnostnih stopnjah v svetu, saj so tujci ocenili te smeri 
po lestvici te$avnostnih stopenj, ki je pri njih v veljavi. Ob ponovitvi 
Comicijeve variante v severovzhodnem razu Jalovca smo spoznali 
te$avnostno skalo Italijanov in s smerjo v Travniku nem"ko merilo. 
Vendar je treba pripomniti, da je bilo tako leta 1935. Danes je seveda 
zopet druga!e.65

Leta 1949 se je #lanstvo v PZS pove#alo in preseglo na#rte. V 
alpinizmu napredka z vidika pove#evanja #lanstva ni bilo, zato je 
vodstvo na plenumu PZS istega leta sklenilo, da poskusi z novimi ukrepi. 
Vedno bolj se je kazalo, da mno!i#nosti v alpinizmu ni mogo#e dose#i.66

64 Mik"a in Golob, Zgodovina slovenskega alpinizma, 52.

65 Ko!evar, Rado. »Aschenbrennerjeva smer v severni steni Travnika.« Planinski vestnik, 49/5-6-7 
(1949), 129.

66 »Plenum Planinske zveze Slovenije«, 27.
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Toda !e v naslednjem letu se je "tevilo alpinisti#nih pripravnic in 
pripravnikov mo#no pove#alo, kar je dalo zalet konservativnej"emu 
delu PZS. Tone Bu#er, takrat na#elnik Komisije za alpinizem pri PZS, sicer 
pa planinski aktivist in odbornik, organizator alpinizma ter tri desetletja 
podpredsednik PZS in predsednik njenega nadzornega odbora,67 je 
takole opisal stanje #lanstva v alpinisti#nih odsekih: 

#tevilke nam povedo, da se je "tevilo alpinisti!nega kadra dvignilo od 
299 na 570. Na prvi pogled predstavlja zvi"anje za 271 velik uspeh. 
%e pa to analiziramo, vidimo, da smo pravzaprav "ele v prvi stopnji, 
to je na stopnji vklju!evanja pripravnikov v odseke. Danes imamo 
135 !lanov in 437 pripravnikov. #tevilo pripravnikov se je dvignilo 
iz leta 1948. za 125 %. Od skupnega "tevila !lanov in pripravnikov 
odpade 29 % na delavce, 27 % na name"!ence, 34 % na dijake in 
9 % na delavsko mladino. %e upo"tevamo te$ke pogoje za nabavo 
rekvizitov, vidimo, da so alpinisti izvedli zadovoljivo "tevilo vzponov. 
Letnih vzponov je bilo izvedenih 1956, zimskih 1064. Iz te poslednje 
"tevilke vidimo, da stopamo s hitrimi koraki k razvoju zimskega 
alpinizma.68

Planinski zvezi je uspelo pritegniti znatno "tevilo pripravnic in 
pripravnikov v alpinisti#ne odseke, vendar so bile te "tevilke bolj 
posledica !elje vodstva po "tevilnosti kot pa odraz dejanskega stanja. 
To je bilo vidno !e leta 1949 na !enskem alpinisti#nem te#aju v Vratih,69 
kjer nekatere najbolj"e alpinistke tistega #asa sploh niso sodelovale 
(Staza $erni#, Aleksa Ivanc), nekatere udele!enke pa so v sklopu te#aja 
opravile zgolj vzpon na Triglav po poti #ez Prag in bile prisotne na 

67 Mik"a, Peter. »Bu!er, Tone.« Dostopno na: http://www.slovenska-biografija.si/oseba/
sbi1019440/#novi-slovenski-biografski-leksikon  (dostop: januar 2020).

68 »I. redna skup"!ina PZS.« Planinski vestnik, 50/3 (1950), 67.

69 »&enski alpinisti!ni te!aj.« Planinski vestnik, 49/8-9 (1949), 213.
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predavanjih in prakti#nih vajah.70 Formalno je vodstvo PZS v tem videlo 
pravo usmeritev in uspeh.71

Vrhunec ideolo"kega nestrinjanja med mlado in staro generacijo se 
je zgodil leta 1950, ko je Cene Malovrh v Planinskem vestniku napisal 
odmevno kritiko ideologije mlade generacije.72 Razlog za pisanje so bile 
"tevilne ponovljene in prvenstveno preplezane stene v nekaj letih, ki so 
rodile !eljo po "e te!jih smereh, kakr"ne so takrat "e veljale za smiselne, 
da bi se sploh preplezale. Rado Ko#evar je najprej s Francetom Zupanom 
februarja 1950 ponovil Jugov steber v Triglavski steni, aprila pa sta v 
zimskih razmerah s Cicem Debeljakom v isti steni dodala "e vzpon v 
Skala"ki z Ladjo. Ista naveza je nato poleti preplezala Centralni steber v 
Dedcu in s tem naredila smer zgornje "este te!avnostne stopnje v na"ih 
stenah.73 Ciril Debeljak, "e eden izmed najbolj"ih plezalcev povojne 
generacije, je poleg Centralnega stebra v Dedcu preplezal verjetno 
svojo najbolj znano prvenstvena smer – varianto Aschenbrennerjeve 
smeri v Travniku, ki ima "e vi"jo oceno te!avnosti od originalne smeri, 
ki je dolgo veljala za najte!jo smer, kar se jih da preplezati v na"ih 
Alpah.74 Ob tem velja omeniti tudi to, da je Radu Ko#evarju v prvih 
povojnih letih uspelo $opov steber preplezati v zgolj osmih urah, kar 
"e danes velja za izjemen dose!ek. Vse to je pri vodstvu PZS in prista"ih 
kolektivisti#ne miselnosti vzbujalo dvom, ki je dosegel vrhunec leta 1950 
v Malovrhovem #lanku v Planinskem vestniku.75 Malovrh je zapisal: 

Se naj mar za!nemo sramovati ne!esa, za kar smo se vneli $e 
zgodaj in za kar smo vneti po vseh izkustvih in pretentavanjih "e 
naprej v mo"ki dobi svojega $ivljenja? Naj mar pristanemo na to, da 
nosijo dejanja alpinistov znamenja infantilne nezrelosti, psihopatije, 
da, celo kriminala? Mar naj dopustimo, da se bo razpaslo danes, 

70 Bla#ina, Danica. Dnevnik te"aja v Vratih leta 1949. Dnevnik je del osebnega arhiva dru#ine Bla#ina, 
kopijo in prepis hrani avtor !lanka.

71  $okl, K. Jure. »&enski alpinisti!ni te!aj v Vratih leta 1949.« Retrospektive, 1/2 (2018), 6.  

72 Malovrh, Cene. »&elim si nemega pogovora z gorami.« Planinski vestnik, 50/8-9 (1950), 162.

73 Mik"a in Golob, Zgodovina slovenskega alpinizma, 52.

74 Prav tam, 57.

75 Malovrh, »&elim si nemega pogovora«, 162.
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v dobi prerajajo!ega se !loveka mra!no gledanje na nekak"no 
'vampirstvo' v gorah? Ne!76

Malovrh je v svojem #lanku kot argument, ki govori v korist njegovi tezi 
o nepremi"ljenosti in napa#nosti usmeritve mlade generacije plezalcev, 
uporabil tudi nesre#o, ki se je zgodila v Hornovi smeri v Jalovcu leta 
1950. V njej so zaradi nepredvidljivo spremenjenih razmer, pomanjkanja 
izku"enj in pomanjkljive opreme !ivljenje izgubili trije mladi plezalci. 77

V prvi "tevilki Planinskega vestnika leta 1951 je sledil odgovor mladega 
alpinista Janka Bla!eja,78 ki je bil po vojni uspe"en in ugleden plezalec 
(z Marjanom &avljem je na primer od 4. do 5. marca 1949 prvi pozimi 
ponovil Dibonovo smer v &piku), planinski publicist in ideolog.79 Pred 
#lankom, ki so ga objavili v Planinskem vestniku, je uredni"tvo zapisalo 
spremno besedo v zagovor Cenetu Malovrhu, ker je njegov prispevek 
naletel na burno reakcijo v alpinisti#ni javnosti.80

Zanimivo je, da uredni"tvo Planinskega vestnika pod vodstvom 
urednika Tineta Orla in vsekakor tudi nadzorom predsednika PZS 
Fedorja Ko"irja in drugih funkcionarjev ni razmi"ljalo o cenzuri, ampak 
zgolj o relativizaciji kritike Malovrhovega napada na mlado generacijo. 
Malovrha so torej podprli, niso pa iz debate izklju#ili predstavnika 
mlade generacije Janka Bla!eja. Ta je med drugim zapisal: »Ali ne 
govori pisec !lanka v preve! posmehljivem in omalova$ujo!em tonu 
o dejanjih mlade generacije? Ali more o!itati mladim alpinistom, da so 
le tropa nezrelih pubertetnikov, katerih uspehi so le nekulturni produkti 
njihovega "portnega pojmovanja alpinistike?«81

76 Prav tam, 163.

77 Male"i!, France. Spomin in opomin gora: kronika smrtnih nesre" v slovenskih gorah. Radovljica: 
Didakta, 2005, 199.

78 &ivel je na Jesenicah. Bil je profesor sloven"!ine in angle"!ine ter direktor "ole za gluhoneme v 
Piranu.

79 Bla#ej, Janko. »Dibonova v %piku pozimi.« Planinski vestnik, 50/45 (1950), 73.

80 Bla#ej, Janko. »Kriza mlade alpinisti!ne generacije.« Planinski vestnik, 51/1 (1951), 28.

81  Prav tam, 30.
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Ta #lanek je ostal brez odgovora tako Malovrha kot tudi vodstva PZS. 
Delno verjetno tudi zato, ker ga je Bla!ej napisal dovolj argumentirano 
in spravljivo, da je po eni strani umiril mlaj"o generacijo, ki je dobila 
svojevrstno zado"#enje v njegovi obrambi njenega stali"#a, po drugi 
strani pa ni preve# razburil vodstva PZS. Je pa Bla!ejev #lanek odprl 
vrata drugim mladim plezalcem, ki so si zdaj upali bolj konkretno 
kritizirati miselnost predvojne generacije. Samo nekaj mesecev 
pozneje, v sedmi "tevilki Planinskega vestnika, je Janez Svolj"ak, tajnik 
GRS Mojstrana, napisal precej konkretnej"i in ostrej"i #lanek, ki je pritrdil 
Bla!eju ter relativno ostro napadel vodstvo PZS in njegovo usmeritev v 
mno!i#nost v alpinizmu.82 

Na kongresu Mednarodne zveze planinskih organizacij (UIAA, 
International Climbing and Mountaineering Federation) na Bledu je v 
tem letu Ivo Lukanc v razpravi opozoril na razkol glede smeri razvija 
alpinizma. Sam je bil bolj naklonjen viziji PZS, vendar modernej"ih 
vidikov ni apriorno odklanjal.83 Ob koncu leta je Rado Ko#evar, eden 
izmed najvidnej"ih in uspe"nih predstavnikov povojne generacije, ob 
pregledu petletnega delovanja alpinizma po vojni ob koncu #lanka 
zapisal: »Vsi ti uspehi so nam jasen dokaz o dose$eni vi"ini. Seveda ne 
bo ostalo pri tem in bodo neko! preplezane "e veli!astnej"e smeri.«84

S tem je jasno izrazil, da se mlada generacija ne bo uklonila volji 
stare in da napredka tudi v alpinizmu ni ve# mogo#e zaustaviti. Hkrati 
je novo generacijo slovenskih plezalcev glede dose!ene te!avnosti 
postavil ob bok najbolj"im tujim alpinistom.

Tudi predsednik PZS Fedor Ko"ir se vsaj v sklopu #lankov, 
objavljenih v Planinskem vestniku, ni ve# odzval. Njegovo razmi"ljanje 
o tej problematiki zasledimo "ele leta 1952 v zapisniku 2. redne letne 
skup"#ine Planinske zveze Slovenije, kjer pa se je omejil bolj na ideolo"ki 

82 Svolj"ak, Janez. »Delo v na"ih alpinisti!nih odsekih.« Planinski vestnik, 51/7 (1951), 257.

83 Lukanc, Ivo. »XII. kongres UIAA na Bledu.« Planinski vestnik, 51/8-9 (1951), 289.

84 Ko!evar, Rado. »Pet let (1946–1951).« Planinski vestnik, 51/10-11 (1951), 333.
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pogled na razvoj planinstva in alpinizma kot pa na trenja, do katerih je 
pri"lo v minulih letih.85

Do novega mejnika je pri"lo leta 1953 na sestanku na#elnikov 
alpinisti#nih odsekov, kjer so med drugim sprejeli tudi sklep Planinarskog 
saveza Jugoslavije (PSJ, Planinske zveze Jugoslavije): 

PSJ ka$e vedno ve! zanimanja za alpinizem. Ka$e, da so alpinisti 
s svojim vztrajnim delom dokazali svojo sposobnost in da sedaj 
PSJ gleda na inozemske odprave s popolnoma drugimi o!mi kot 
doslej. Zato je tudi na zadnji skup"!ini pristala na to, da se v na"em 
alpinizmu dela na poedinih alpinisti!nih odsekih. Sklenil je, naj bi se 
takoj pri!elo s pripravami za ekspedicijo na Himalajo.86

S tem sklepom je PSJ podprl smernice, ki jih je zagovarjala mlaj"a 
generacija.87 Zahteva, da se bodo priprav v Franciji lahko udele!ili zgolj 
tisti, ki lahko opravijo najte!je vzpone v Sloveniji, je pri!gala zeleno lu# 
vsem plezalcem, ki so bili prej ozna#eni za ekstremiste, njihove ambicije 
in videnje razvoja alpinizma pa za popolnoma zgre"ene. V tem #asu 
so se na ste!aj odprla vrata tudi slovenskim alpinistkam, ki so bile do 
takrat v precej bolj podrejenem polo!aju.

Urednik Planinskega vestnika Tine Orel, ki je "e leta 1949 zagovarjal 
mno!i#nost v alpinizmu, je v zadnji "tevilki leta 1953 napisal #lanek ob 
60-letnici slovenskega planinstva, v katerem je govoril o triumfu na"ih 
mladih alpinistov. Ostal je zvest svojim na#elom, vendar je obrat v 
njegovem pogledu na razvoj alpinizma o#iten.88

Predsednik PZS Fedor Ko"ir je moral popustiti glede vpra"anja 
kakovosti in mno!i#nosti, vendar pa je videti, da o tem ni bil prepri#an.89 

85 »II. redna skup"!ina Planinske zveze Slovenije v Ljubljani.« Planinski vestnik, 52/5 (1952), 230.

86 »Sestanek na!elnikov alpinisti!nih odsekov.« Planinski vestnik, 53/9 (1953), 557.

87 Prav tam.

88 Orel, Tine. »Ob 60-letnici slovenskega planinstva - triumf na"ih mladih alpinistov.« Planinski 
vestnik, 53/12 (1953), 705.

89 Ko"ir, Fedor. »Poro!ilo na tretji redni skup"!ini Planinske zveze Slovenije.« Planinski vestnik, 54/5 
(1954), 239.
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Na#elnik komisije za alpinizem Tone Bu#er je ostal podobnega 
mnenja, vendar se je v svojem poro#ilu prav tako uklonil smernicam, 
ki jih je narekovala PSJ.90 Tukaj Bu#erjevo videnje pravzaprav zapade 
v paradoks – po eni strani svari pred ekstremizmom, hkrati pa je bil 
prav tovrstni »ekstremizem« prvi pogoj, da je plezalec lahko postal #lan 
skupine, ki se je pripravljala v visokih Alpah. Premik v miselnosti je viden 
tudi v rehabilitaciji osebnosti in dela Klementa Juga, ki so ga v minulih 
letih pogosto ozna#evali kot enega izmed vzornikov »ekstremistov«, 
katerega ideologija naj bi bila zgre"ena.91 

Ob koncu leta 1954 se je "e enkrat oglasil Janko Bla!ej, ki je bil tokrat, 
razumljivo, neposrednej"i, saj je miselnost, ki jo je zagovarjal, postavila 
smernice za razvoj alpinizma pri nas. V Planinskem vestniku je zapisal: 

Oster ideolo"ki spopad med pripadniki ekstremnega plezanja in 
med njihovi protivniki je izostal. Mogli bi celo re!i, da so se poslednji 
- umaknili in spoznali svojo stvar za izgubljeno, preden se je boj 
sploh za!el. Proti nazorom svojega nasprotnika se lahko borimo in 
ovra!amo njegovo mnenje, dejstev in dejanj ni mogo!e zanikati. 
Plezanje ekstremnih smeri je pri nas nujna posledica na"ega razvoja 
v preteklosti in nekaj organskega, kar raste iz na"ega $ivljenja in 
iz na"ih razmer ter je tesno povezano z na"o splo"no dru$beno 
stvarnostjo in $ivi ter utripa z njo vred.92

Leta 1954 je PZS izdala knjigo V na"ih stenah,93 zato je bilo popolnoma 
obi#ajno, da je uvodnik napisal predsednik PZS, Fedor Ko"ir. Njegov 
zapis !e ka!e nove sprejete smernice glede alpinizma: 

Povojna skupina slovenskih alpinistov je predstavnik novega rodu, ki 
je rastel v !asu na"e borbe za svobodo, zato je ta rod tudi ustvarjalec 

90 »III. redna skup"!ina Planinske zveze Slovenije, alpinisti!no poro!ilo.« Planinski vestnik, 54/6 (1954), 
336.

91  Malovrh, »O vpra"anju alpinizma«, 3.

92 Bla#ej, Janko. »Beseda o ekstremizmu.« Planinski vestnik, 54/12 (1954), 633

93 Levstek, Igor, Ko!evar, Rado, in Mitja Kilar. V na#ih stenah. Izbrani plezalni vzponi v slovenskih 
Alpah. Ljubljana: Planinska zalo#ba Slovenije, 1954.
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novega obdobja v zgodovini na"e alpinistike. Ta knjiga je odraz dela 
in miselnosti na"e mlade alpinisti!ne generacije, ki z novimi pogledi 
in novimi uspehi udarja svojstven pe!at svoji dobi.94

Ideolo"ki spopad generacij plezalcev, #e ga lahko tako imenujemo, 
se kon#a z zapisom Igorja Levstka, enega izmed avtorjev knjige V na"ih 
stenah. Njegovo pisanje je tudi zadnji prispevek na to temo v Planinskem 
vestniku v tem obdobju: »Je potemtakem upravi!en obstoj 
superekstremizma? Moj odgovor je kljub vsemu - da! Zakaj - ali se je 
kdaj v zgodovini !love"tva izkazalo za pametno postavljati meje in 
zapornice !lovekovemu delovanju?«95 

Slovenski alpinizem je v obdobju od leta 1945 do 1955 do!ivel 
spremembe, ki so bile za razvoj te dejavnosti pri nas klju#ne. Ne glede na 
to, da je predvojna generacija s predsednikom PZS Fedorjem Ko"irjem 
na #elu tej usmeritvi nasprotovala, je ni zavirala do te mere, da bi 
razvoj alpinizma pri nas zaradi tega utrpel resnej"e posledice. Mogo#e 
so ravno s svojim nasprotovanjem in za tiste #ase !e nazadnja"kim 

pogledom med mladimi plezalci spro!ili 
neke vrste modo, ki je prinesla spremembe in 
usmeritev, ta pa je postavila temelje naslednjim 
generacijam, ki so zrasle iz povojnih. 

V teh desetih letih so se med avtorji 
prvenstvenih smeri in odmevnih vzponov 
najprej po#asi, nato pa vedno pogosteje za#ela 
pojavljati imena !enskih plezalk. Nekatera med 
njimi lahko brez slehernega dvoma uvrstimo 
med tista, ki so imela na razvoj slovenskega 
!enskega alpinizma s svojim zgledom in te!kimi 
vzponi izjemen vpliv.

Slika 3: Danica Bla!ina v Turncu pod &marno Goro.96 

94 Prav tam, 1.

95 Levstek, Igor. »Rumena zajeda v Koglu in "e nekaj o dana"nji alpinistiki.« Planinski vestnik, 51/1 
(1951), 7.

96 Fotografijo hrani dru#ina Bla#ina.
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IZOBRA"EVANJE ALPINISTK V SLOVENIJI MED LETOMA 1945 IN 1955

Do 2. svetovne vojne je bilo pri nas organiziranih zelo malo 
alpinisti#nih te#ajev in le pet alpinisti#nih "ol, v prvih povojnih letih pa 
so samo med letoma 1946 in 1955 alpinisti#ni odseki organizirali kar 192 
alpinisti#nih zimskih in letnih te#ajev.97 

Leta 1946 je Alpinisti#ni odsek Ljubljana prvi organiziral alpinisti#ni 
te#aj  na  Kamni"kem  sedlu,  drugi  alpinisti#ni  odseki  so  za#eli  leto 
pozneje.98 Leta 1947 je na Kamni"kem sedlu alpinisti#ni te#aj organizirala 
tudi Gorska re"evalna slu!ba z vodstvom jeseni"kih plezalcev, na katerem 
so sodelovali alpinisti#ni odseki Celje, Tr!i#, Jesenice in Ljubljana.99

Na teh alpinisti#nih te#ajih v letu 1947 in na zveznem te#aju za 
in"truktorje so sodelovale tudi !enske.100 Te#aja AO Ljubljana Matica leta 
1947 sta se udele!ili Milena Hartman in Staza $erni#,101 te#aja GRS na 
Kamni"kem sedlu leta 1947 prav tako Staza $erni#,102 zveznega te#aja 
za in"truktorje istega leta pa Aleksa Ivanc.103 'al se je te#aj AO Ljubljana-
Matica leta 1947 kon#al tragi#no, na Dolgih stenah pod Grintovcem je 
zdrsnila in se smrtno ponesre#ila Milena Hartman.104

Leta 1949 je bil v Vratih organiziran prvi !enski republi"ki alpinisti#ni 
te#aj, ker naj bi bile !enske manj sposobne v tehniki plezanja in so 
zato preve# zaostajale za povpre#no ravnijo pripravnikov.105 Po 
kak"nem klju#u so bile kandidatke povabljene nanj, ni znano, tega ni 

97  Mik"a in Golob, Zgodovina slovenskega alpinizma, 61.

98  Prav tam.

99  Prav tam.

100 $okl, »&enski alpinisti!ni te!aj«, 6.  

101  »Plezalni te!aj Alpinskega odseka ljubljanske podru#nice PDS (od 22. do 27. julija 1946).« Planinski 
vestnik, 46/2 (1946), 209.

102 Zupan, Franc. »Te!aj gorske re"evalne slu#be FZS na Jermanovih vratih od 18. do 26. V. 1947.« 
Planinski vestnik, 47/6-7-8 (1947), 181.

103 Kostanj"ek, Avgust. »Poro!ilo o zveznem te!aju za alpinske in"truktorje (od 16. do 29. IX. 1947).« 
Planinski vestnik, 47/11-12 (1947), 282.

104 Male"i!, Spomin in opomin gora, 188.

105 Mik"a in Golob, Zgodovina slovenskega alpinizma, 61.
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vedela niti udele!enka te#aja Danica Bla!ina.106 Nanj na primer ni bila 
povabljena Staza $erni#, udele!enka dveh predhodnih te#ajev (leta 
1947 v organizaciji AO Ljubljana-Matica in istega leta kot edina !enska 
te#aja GRS), zakaj, ne ve niti sama.107 Mogo#e je razlog dejstvo, da je 
bila Staza $erni# leta 1949 izklju#ena iz Komunisti#ne partije Jugoslavije 
zaradi podpore Tiborju &kerlaku na Fakulteti za kemijo, ko se je ta 
zna"el v politi#ni nemilosti zaradi proruske miselnosti.108 Ker je bilo v 
tistih #asih pomembno biti neopore#en s tega vidika, je ta razlog 
verjeten, s #imer se strinja tudi Staza $erni#.109 Presene#a tudi dejstvo, 
da med in"truktorji ne zasledimo Alekse Ivanc, udele!enke zveznega 
in"truktorskega te#aja leta 1947.110 'enski te#aj je bil potem organiziran 
samo "e enkrat, leta 1951 na Koro"ici pod vodstvom Jo!e $opa. Takrat 

se ga je udele!ilo le 15 deklet 
oziroma !ena.111 Pozneje so 
se !enske izobra!evale na 
te#ajih, ki so jih organizirali 
alpinisti#ni odseki, skupaj z 
mo"kimi.112

Slika 4: Danica Bla!ina 
s soplezalci.113

106 Intervju z Danico Bla#ina. Intervju je 19. 5. 2018 opravil Jure K. $okl, ki hrani tudi posnetek pogovora.

107 Intervju s Stazo $erni!. Intervju je 4. 6. 2018 opravil Jure K. $okl, ki hrani tudi posnetek pogovora.

108 "Na seji politbiroja CK KPS januarja 1949 je o Informbiroju poro!al Stane Kav!i!, ki je namignil, 
da bi bilo potrebno preveriti profesorsko celico na univerzi. &e naslednji mesec so bili aretirani docent 
pravne fakultete dr. Bo#o Kobe, profesor na filozofski fakulteti Cene Logar ("tiri leta na Golem otoku), 
znanstveni sodelavec ministrstva Janez Logar, docent tehni!ne fakultete dr. Tibor %kerlak, Tine Logar, 
pisatelj Cveto Zagorski idr.  Vrdlovec, Zdenko. »Jugoslovanski gulag: 60 let od prvega transporta 
internirancev na Goli otok.« Dostopno na: https://www.dnevnik.si/1042282489 (dostop: december 
2019).  

109 Intervju s Stazo $erni!.

110  »&enski alpinisti!ni te!aj«, 213.

111   Mik"a in Golob, Zgodovina slovenskega alpinizma, 61.

112  $okl, »&enski alpinisti!ni te!aj«, 6.  

113  Fotografijo hrani dru#ina Bla#ina.



36 | Razprave

Slovenski (!enski) alpinizem v "asu fizkulturnega kolektivizma (1945–1955)

VLOGA ALPINISTK V PLANINSKEM VESTNIKU (1945–1955)

V povojnem #asu !enske v Planinskem vestniku niso objavljale 
nobenih prispevkov. Prvi prispevek o alpinizmu je leta 1947 napisala 
Staza $erni#. Napisala je do!ivljajski opis plezanja v Rusi pe#i z Jo!o 
$opom.114 V eni "tevilki Planinskega vestnika je bil pred tem objavljen 
kratek zapis iste avtorice o nesre#i njene prijateljice Milene Hartman 
istega leta.115 Leta 1947 je v reviji iz"el prvi del Kronike Triglava Mire 
Marko Debelak,116 ki pa je bila napisana !e pred drugo svetovno vojno. 
Prvi #lanek, ki ga nista napisali ali Mira Marko Debelak Der!aj ali Staza 
$erni#, se je pojavil "ele leta 1949.117 Do naslednjega !enskega prispevka, 
ki ni pri"el izpod peresa Staze $erni# ali Mire Marko Debelak, je bilo 
treba spet #akati vse do leta 1952.118 Urejena statistika objav in omemb 
!ensk v Planinskem vestniku med letoma 1945 in 1952 je v grafi#ni 
podobi precej klavrna (graf 4).

Graf 4: $lanki in omembe !ensk v Planinskem vestniku med letoma 1945 in 1955.119

$e iz tabele izvzamemo "e prispevke Mire Marko Debelak, ki so 
nastali pred 2. svetovno vojno, je statistika "e precej slab"a. Mira Marko 
Debelak je med letoma 1947 in 1949 objavila skupno 14 nadaljevanj 

114 $erni!, Staza. »Svojevrstna alpinistika.« Planinski vestnik, 47/6-7-8 (1947), 154.

115 $erni!, Staza. »Mileni.« Planinski vestnik, 47/5 (1947), 112.

116 Debelak, Marko Mira. »Kronika Triglava.« Planinski vestnik, 47/6-7-8 (1947), 165.

117 Frelih, Janja. »Zimski alpinisti!ni te!aj.« Planinski vestnik, 49/5-6-7 (1949), 172.

118 Budnar - Lipoglav"ek, Ana. »Vihar nad Zgornjo Krmo.« Planinski vestnik, 52/10 (1952), 435.

119 Povzeto po arhivu Planinskega vestnika.
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Kronike Triglava. Ko je leta 1949 iz"el zadnji del, do leta 1952 ni iz"el 
niti en #lanek, ki bi ga napisala !enska. Ta statistika je pomembna s 
sociolo"kega vidika, saj je bil v tem obdobju v Sloveniji Planinski vestnik 
edina literatura, v kateri je bilo mogo#e objaviti podatke o dejavnostih 
v gorah, vzponov alpinistk v tem obdobju pa ni manjkalo. Tem za 
pisanje je bilo torej dovolj, #lankov pa razen tistih, ki jih je napisala 
Staza $erni#, ni bilo. Polo!aj glede omemb alpinistk se je spremenil "ele 
po letu 1950. To niti ne presene#a, saj so alpinistke predvsem v letih 
1949 in 1950 opravile izjemno "tevilo prvenstvenih vzponov in ponovitev 
prvenstvenih smeri (graf 4). Seznam prvenstvenih vzponov, ki so jih 
opravile !enske, je sestavljen iz podatkov, ki so bili na voljo v Planinskem 
vestniku med letoma 1945 in 1955, v plezalnih vodnikih v knji!ni in spletni 
obliki, zasebnih zbirkah, biografijah itd.120

VLOGA "ENSK V PLEZALNIH NAVEZAH (1945–1955)

Alpinistke so plezale izklju#no v me"anih navezah, kjer niso imele 
vodilne vloge.121 Naveze so vodili mo"ki soplezalci, med katerimi 
najdemo najve#ja imena slovenskega povojnega alpinizma: Ciril 
Debeljak - Cic, Rado Ko#evar, Marjan Ker"i# - Bela#, Sandi Bla!ina, 
Mitja Kilar idr.

Graf 5: Prvenstveni vzponi alpinistk v Sloveniji med letoma 1945 in 1955.122

120 Seznam literature, uporabljene za izdelavo statistike, hranita avtorja. Navedena je tudi v virih 
!lanka.

121  Intervju z Danico Bla#ina.

122 Povzeto po arhivu Planinskega vestnika, plezalnih vodni!kih, arhivu Planinskega muzeja 
Mojstrana ter seznamu prvenstvenih smeri Komisije za alpinizem v obdobju 1945-1955.
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Statisti#no lahko z vidika preplezanih prvenstvenih smeri v na"ih 
gorah izlu"#imo nekaj imen alpinistk, ki niso veliko zaostajale za 
najbolj"imi mo"kimi plezalci tega #asa (graf 5). Treba pa je vedeti, da so 
imeli mo"ki plezalci ve# mo!nosti za plezanje, saj je bila vloga !enske v 
tem obdobju vezana na otroke in skrb za gospodinjstvo. Tudi ena na"ih 
najbolj"ih povojnih alpinistk, Danica Bla!ina, je po rojstvu h#erke Neve 
dala prednost pri plezanju svojemu mo!u Sandiju Bla!ini, sama pa je 
ostala doma in skrbela za otroka.123 Podobno izku"njo ima tudi Staza 
$erni#, ki je po rojstvu otrok morala skrbeti zanje in zato v gore ni ve# 
mogla odhajati tako pogosto, kot si je !elela.124 Kljub neenakopravnemu 
polo!aju z vidika prevzemanja dru!inskih obveznosti pa so nekatere 
alpinistke opravile zavidljivo "tevilo prvenstvenih vzponov takratnih 
najvi"jih te!avnostnih stopenj. To v ve#ini velja za Danico Bla!ina, Silvo 
Urh, Tanjo Vinter in Alenko Ker"i# Svetel.

Prav vse alpinistke, ki so zabele!ile ve#je "tevilo prvenstvenih vzponov, 
so imele stalne soplezalce. To je bila velika prednost, saj so bili najbolj"i 
alpinisti tega obdobja tisti, ki so bili sposobni preplezati najte!je smeri. 
$e plezalka ni imela soplezalca, je bila primorana plezati samostojno, 
torej solo. Vendar je bilo to zaradi ve#je nevarnosti (ni bilo varovanja) 
posledi#no tehni#no manj zahtevno. Primer take plezalke je bila ena 
na"ih najbolj"ih povojnih alpinistk, Staza $erni#, ki je preplezala zgolj 
eno prvenstveno smer, vendar je hkrati opravila celo vrsto zahtevnih 
solo vzponov v tujini. Iz tega primera izhaja, da ne smemo zanemariti 
mo!nosti, da je bila s sicer malo prvenstvenimi vzponi katera izmed 
plezalk prav tako sposobna plezanja vi"jih te!avnostnih stopenj, vendar 
za to ni imela toliko mo!nosti kot tiste alpinistke, ki so imele stalne 
soplezalce. 

Zanimiva je tudi statistika plezalcev, ki so v tem obdobju opravili 
najve# prvenstvenih vzponov z !enskimi soplezalkami (graf 6).

123 Intervju s Stazo $erni!.

124 Prav tam.
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Graf 6: Slovenske alpinistke z najve# preplezanimi prvenstvenimi smermi 
v letih 1945-1955.125

Graf 7: Slovenski alpinisti z najve# preplezanimi smermi 
v navezi z !enskami v letih 1945-1955.126

Nekatere naveze so bile "e posebej uspe"ne: Rado Ko#evar in Danica 
Bla!ina (Pajer), Ciril Debeljak - Cic in Tanja Vinter, Marjan Ker"i# - Bela# 
in Alenka Ker"i# (Svetel).

125 Povzeto po arhivu Planinskega vestnika, plezalnih vodni!kih, arhivu Planinskega muzeja 
Mojstrana ter seznamu prvenstvenih smeri Komisije za alpinizem v obdobju 1945-1955.

126 Prav tam.

Statisti#no lahko z vidika preplezanih prvenstvenih smeri v na"ih 
gorah izlu"#imo nekaj imen alpinistk, ki niso veliko zaostajale za 
najbolj"imi mo"kimi plezalci tega #asa (graf 5). Treba pa je vedeti, da so 
imeli mo"ki plezalci ve# mo!nosti za plezanje, saj je bila vloga !enske v 
tem obdobju vezana na otroke in skrb za gospodinjstvo. Tudi ena na"ih 
najbolj"ih povojnih alpinistk, Danica Bla!ina, je po rojstvu h#erke Neve 
dala prednost pri plezanju svojemu mo!u Sandiju Bla!ini, sama pa je 
ostala doma in skrbela za otroka.123 Podobno izku"njo ima tudi Staza 
$erni#, ki je po rojstvu otrok morala skrbeti zanje in zato v gore ni ve# 
mogla odhajati tako pogosto, kot si je !elela.124 Kljub neenakopravnemu 
polo!aju z vidika prevzemanja dru!inskih obveznosti pa so nekatere 
alpinistke opravile zavidljivo "tevilo prvenstvenih vzponov takratnih 
najvi"jih te!avnostnih stopenj. To v ve#ini velja za Danico Bla!ina, Silvo 
Urh, Tanjo Vinter in Alenko Ker"i# Svetel.

Prav vse alpinistke, ki so zabele!ile ve#je "tevilo prvenstvenih vzponov, 
so imele stalne soplezalce. To je bila velika prednost, saj so bili najbolj"i 
alpinisti tega obdobja tisti, ki so bili sposobni preplezati najte!je smeri. 
$e plezalka ni imela soplezalca, je bila primorana plezati samostojno, 
torej solo. Vendar je bilo to zaradi ve#je nevarnosti (ni bilo varovanja) 
posledi#no tehni#no manj zahtevno. Primer take plezalke je bila ena 
na"ih najbolj"ih povojnih alpinistk, Staza $erni#, ki je preplezala zgolj 
eno prvenstveno smer, vendar je hkrati opravila celo vrsto zahtevnih 
solo vzponov v tujini. Iz tega primera izhaja, da ne smemo zanemariti 
mo!nosti, da je bila s sicer malo prvenstvenimi vzponi katera izmed 
plezalk prav tako sposobna plezanja vi"jih te!avnostnih stopenj, vendar 
za to ni imela toliko mo!nosti kot tiste alpinistke, ki so imele stalne 
soplezalce. 

Zanimiva je tudi statistika plezalcev, ki so v tem obdobju opravili 
najve# prvenstvenih vzponov z !enskimi soplezalkami (graf 6).

123 Intervju s Stazo $erni!.

124 Prav tam.
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'enske planinke, smu#arke in alpinistke lahko zasledimo tudi v 
glavnem odboru PDS127 in na "portno-smu#arskih tekmah ter pri drugih 
"portnih dogodkih, povezanih s planinstvom.128

Dosti druga#e ni bilo niti v tujini. $e za zgled razvitega alpinizma 
tistega #asa lahko jemljemo Veliko Britanijo, !enske niti tam niso imele 
enakopravnega polo!aja. Britanske plezalke so !e davnega leta 1907 
ustanovile 'ensko alpinisti#no dru"tvo (Ladies' Alpine Club), ker !ensk 
v Alpinisti#no dru"tvo (Alpine Club) niso sprejemali. Razlog naj bi bile 
njihove »fizi#ne in moralne pomanjkljivosti na podro#ju alpinizma.«129 
Najbolj presene#a dejstvo, da se je 'ensko alpinisti#no dru"tvo v Veliki 
Britaniji priklju#ilo Alpinisti#nemu dru"tvu "ele leta 1975.130

'enskih plezalk kot sebi enakovrednih, razen redkih izjem, kot sta bila 
na primer Ciril Debeljak - Cic in Rado Ko#evar, niso videli niti takratni 
slovenski mojstri plezanja. Dekleta so v gore ali druge ni!je le!e#e stene 
(npr. Paklenica, Makarska) s seboj pogosto jemali zgolj zato, da bi jim 
kuhala in delala dru!bo, se spominja Danica Bla!ina.131 Spominja se tudi 
opazke Marjana Ker"i#a - Bela#a v letih po !enskem te#aju v Vratih, ko 
je ob novici, da je bila ponovljena te!ka smer v Ojstrici, dodal, da »smer 
!e ne more biti preve# te!ka, #e jo je preplezala baba«.132 Smer, ki sta jo 
takrat preplezala Danica Bla!ina in Rok Prelo!nik, je Herletova smer v 
Ojstrici, ki je "e danes spo"tovanja vreden plezalni dose!ek, v kontekstu 
povojnega #asa pa "e toliko bolj. 

O#itno je tudi, da plezalke povojne generacije niso nikoli (ali pa zgolj 
izjemoma) smele plezati kot prve v navezi, kar je poleg Danice Bla!ina 

127 »I. redna skup"!ina Planinskega dru"tva Slovenije«, 56.

128 »%portni podvigi in tekme v na"ih gorah.« Planinski vestnik, 46/1 (1946), 68.

129 Walsh, Megan. »Can't Keep Her Down: A Consolidated History of Women’s Climbing 
Achievements.« Dostopno na: Povezava: https://www.climbing.com/people/cant-keep-her-down-a-
consolidated-history-of-womens-climbing-achievements/ (dostop: december 2019).

130 Wikipedia: Ladies Alpine Club. https://en.wikipedia.org/wiki/Ladies%27_Alpine_Club (dostop: 
december 2019).

131  Intervju z Danico Bla#ina.

132 Prav tam.
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potrdila tudi Staza $erni#.133 Kar je protislovno – pred 2. svetovno vojno, 
v obdobju »alpinisti#nega matriarhata« Pavle Jesih in Mire Marko 
Debelak, sta bili slednji ne samo enakovredni, ampak celo bolj"i od 
ve#ine takratnih plezalcev, #e kot merilo upo"tevamo "tevilo preplezanih 
prvenstvenih smeri, ki sta jih preplezali v vodstvu ali izmeni#no, in 
te!avnost, ki sta jo bili sposobni preplezati.134 Pavla in Mira sta plezali 
kot prvi v navezi, medtem ko alpinistke povojne generacije tega 
»privilegija« praviloma niso imele. S tega vidika je bila miselnost #lanov 
Turistovskega dru"tva Skala naprednej"a od miselnosti SPD, PDS in PZS 
v obdobju od leta 1945 do leta 1950. S prihodom Barbke &#etinin se je 
spremenilo tudi to.

Slika 5: Staza $erni# v steni (petdeseta leta).135 

133 Intervju s Stazo $erni!.

134 Mik"a in Golob, Zgodovina slovenskega alpinizma, 41.

135 Fotografijo hrani Staza $erni!.
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OBLEKA IN OPREMA ALPINISTK MED LETOMA 1945 IN 1955

Alpinistke v tem obdobju niso mogle ra#unati na !enski postavi 
prilagojena obla#ila in obutev. V prvih letih po vojni je bila Jugoslavija 
zaprta dr!ava, kar je posledi#no pomenilo dvoje – na eni strani veliko 
pomanjkanje opreme in obla#il, po drugi strani pa razcvet tihotapljenja 
tega blaga. Za materialno opremljenost alpinisti#nih odsekov je v danih 
okvirih skrbel Odbor za planinstvo pri Fizkulturni zvezi Slovenije. Odbor 
je leta 1947 alpinisti#nim odsekom brezpla#no razdelil komplete obleke, 
plezalno opremo in relativno skromna sredstva za nakup opreme.136 

Do opreme za alpinisti#ne odseke so pri"li na ve# na#inov. Plezalne 
vrvi so po »"oferskih zvezah« kupovali pri ameri"ki vojski v Trstu. Plezalne 
kline so iz mehkega !eleza kovali na Jesenicah, v Kamniku in drugje. 
Anorake in vetrne hla#e so izdelovali iz gumiranega platna zapornih 
zra#nih balonov. Polst za plezalnike – profiliranih gumijastih podplatov 
takrat "e ni bilo – so nabavljali v vev"ki papirnici in jih z avstrijskim 
lepilom lepili na podplate. Na podplate #evljev so zabijali !eblje vrste 
Silvretta in Fuchs.137 Zaradi zapletenih birokratskih postopkov je velik del 
opreme ostajal v skladi"#u planinske organizacije in je bil alpinistom 
te!ko dostopen.138 

Te!ke dereze, cepine in kladiva so dobili iz voja"kih zalog ali pa so 
jih izdelovali sami. Danica Bla!ina na primer pripoveduje o kova#u iz 
Kamnika, pri katerem je naro#ila cepin. Nanj je morala potem #akati kar 
nekaj #asa, saj je bil prav vsak kot unikat izdelan ro#no. Ko si je kupila 
prve smu#i, je bila zaradi tega ves mesec brez zajtrkov in ve#erij.139

Alpinistke so bile oble#ene tako kot alpinisti. Takoj po vojni so bili 
oble#eni podobno kot alpinisti med vojno: za poletno plezanje so 
uporabljali !ametne pumparice, volnene nogavice, flanelasto srajco 
in suknji#. Zimska obla#ila so bila volnena. Vrhnji sloj je predstavljala 

136 Mik"a in Golob, Zgodovina slovenskega alpinizma, 69.

137 Prav tam, 70.

138 Prav tam.

139 Intervju z Danico Bla#ina.
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vetrovka s kapuco iz gostega impregniranega blaga, v viharnem 
vremenu so alpinisti uporabljali tudi vetrne hla#e iz istega materiala.140 

SEZNAM SLOVENSKIH ALPINISTK IN PLEZALK V OBDOBJU OD LETA 
1945 DO LETA 1955141

140 Mik"a in Golob, Zgodovina slovenskega alpinizma, 70.

141 Seznam vklju!uje vse alpinistke oziroma plezalke, na katere sva avtorja !lanka naletela v sklopu 
raziskave. Na seznam sva jih uvrstila na podlagi virov, ki izpri!ujejo njihovo plezalno dejavnost – bodisi 
s prvenstvenimi bodisi z obi!ajnimi vzponi. Na tem mestu morava poudariti, da obstaja mo#nost, da 
ne seznamu ni vseh plezalk, ki so bile dejavne v tistem !asu.

• Marinko, Majda

• Marn, Jo!ica

• Medic, Diva

• Modic, Adela

• Poljan"ek, Marija

• Purkeljc, Nu"ka

• Rebek-Prevec, Nevina

• Sakelj"ek, Ivanka

• Stare, Vida

• Svetel-Ker"i#, Alenka

• &#etinin, Barbka

• &uligoj, Vera

• &u"tar, Vida

• &u"ter"i#, Draga

• Urh, Silva

• Vihteli#, Marica

• Vinter, Tanja (Tatjana)

• Zupan, Marija

• Beden, Rezika

• Bla!ina, Danica

• Copeland, Fanny Susan

• $atar, Vera

• $erni#, Staza

• Escher, Anna

• Fajdiga, Nadja

• Frelih, Janja

• Heim, Erika

• Hribar, Marija

• Ivanc-Olivieri, Aleksa

• Jak"e, Maja

• Jan"a, Marija

• Kekec, Olga

• Kristan#i#, An#ka

• Lapornik, Albinca

• Lavrih, Vera

• Majcen, Josipina

• Mally, Ida
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POVZETEK

Po 2. svetovni vojni se je slovenski alpinizem zna"el na razpotju. 
Organiziran je bil znotraj Komisije za alpinizem v okviru Planinske zveze 
Slovenije, ki je bila #lanica Planinske zveze Jugoslavije in podrejena 
Fizkulturni zvezi Jugoslavije. Polo!aj in vlogo "porta je narekovala 
politika, ki je smoter "portnega napredka videla v pripravljenosti ljudi 
na obrambo domovine. Komunisti#na partija Jugoslavije je sledila 
sovjetskemu zgledu in dajala prednost kolektivizmu pred elitizmom. 
Ve#ji smisel je videla v mno!i#nosti kot pa v manj"em "tevilu bolj 
izurjenih plezalcev. Po nekaj letih zati"ja je po vojni pri"lo do spora 
med mlaj"o generacijo alpinistov z Radom Ko#evarjem, Cirilom 
Debeljakom, Vlastom Kopa#em, Mitjo Kilarjem, Uro"em 'upan#i#em in 
Evgenom Vavknom idr. na #elu ter vodstvom Planinske zveze Slovenije 
s predsednikom Fedorjem Ko"irjem. Spor je dosegel vreli"#e leta 1950 
s #lankom Ceneta Malovrha v Planinskem vestniku, v katerem je ostro 
napadel domnevno stremu"tvo in napa#en pristop do gora pri mladi 
generaciji. Ta je z ni# manj ostrim odgovorom najprej Janka Bla!eja, 
nato pa tudi Vlasta Kopa#a v Planinskem vestniku spro!il pravo vojno, 
ki se je kon#ala "ele leta 1954, ko je Planinska zveza Slovenije morala 
popustiti in dovoliti tisk planinskega vodi#a V na"ih stenah, v katerem 
so bile opisane tudi smeri, ki so se starej"i generaciji zdele popolnoma 
neprimerne za plezanje, saj naj bi bile predvsem prete!ke za "tevilnej"i 
obisk. V duhu tega spora, ki je zaznamoval ta #as, so se bile alpinistke 
skoraj v celoti primorane podrejati miselnosti tega obdobja – !enska 
naj bi se po vojni osredoto#ala na rojevanje in vzgojo otrok ter delo v 
gospodinjstvu, ne pa na "port. &port so ponekod !enskam odsvetovali, 
saj naj bi kvarno vplival na njihove reproduktivne funkcije. V Jugoslaviji, 
kjer so !enske vsaj na papirju imele enake pravice kot mo"ki, tudi v praksi 
ni bilo dosti druga#e. Tiste, ki niso imele stalnih soplezalcev, so imele za 
plezanje izrazito manj mo!nosti od mo"kih soplezalcev. $eprav so se 
predvsem po zaslugi nekaterih, ki so kljub na"tetemu opravile izjemne 
vzpone, po#asi za#ele vedno bolj uveljavljati. Kljub poskusom, da bi jih 
lo#ili od mo"kih in jih za plezanje "olali posebej, so kmalu dokazale, 
da so jim lahko v marsi#em enakovredne. V tem obdobju je !enski 
alpinizem v Sloveniji naredil klju#ne korake na poti k enakopravnosti.
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