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IZVLEČEK
Gorsko vodništvo v Triglavskem pogorju –od nekdaj do danes
NamenprispevkajepregledgorskegavodništvaingorskovodniškihtrendovnaobmočjuTriglavanekdaj
inpredvsemdanes.Gorskovodništvoimav Slovenijizelodolgotradicijo.ZdruženjegorskihvodnikovSlovenijejebiloustanovljenoleta1993,v mednarodnozdruženjegorskihvodnikovIFMGApajebilosprejeto
leta1997.Gorskovodništvosejekotpokliczačelouveljavljatipredpribližnodesetimileti.KerimaTriglavv Slovenijiposebenpomen,jenajboljzanimivagoratudiv gorskemvodništvu.V prvihletihveliko
turnaTriglavnibilovodenih.Skoziletavztrajanjajegorskimvodnikomuspelotrgudokazati,dasoza
vodenjeturistovv visokogorjeoptimalnousposobljeni,s tempasejepočasizačeltudirazcvetgorskega
vodništvav Sloveniji.OsrednjovlogojeimelinjoševednoimaTriglav.
KLJUČNEBESEDE
Vodenjev gorah,turizem,Triglav
ABSTRACT
Mountain guiding in the Triglav region –from history to present day
ThemainaimofthepaperistobrieflysummarizethehistoricalaspectsofmountainguidinginSlovenia,withspecialreferencetotheTriglavarea,fromitsbeginninginthenineteenthcenturytonowadays.
GuidinginthemountainsofSloveniahasa longhistorythatculminatedintheestablishmentoftheSlovenianmountainguidesAssociation(SMGA)in1993.SMGAthereafterbecamea memberoftheinternational
federationofmountainguidesassociation(IFMGA)in1997.Approximately10yearsago,mountainguidingstartedtoestablishitselfasanindependentoccupationwitha numberofSMGAmembersworking
predominantlyintheSlovenianAlps.GiventhespecialimportanceofTriglav,ourhighestmountain,the
vastmajorityofprofessionalguidingactivityisnowadaysperformedinthisregion.Withrecenttouristic
developmentinSloveniathenumberofclientshiringprofessionalmountainguidesformountaineeringrelatedactivitiesissteadilyincreasingandtheascentsonTriglavareamongthetopwishesofthevisiting
tourists.
KEYWORDS
mountainguiding,tourism,MountTriglav
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1 Uvod
NamenprispevkajenakratkoorisatirazvojintrendegorskegavodništvanapodročjuSlovenijein
Triglavaodzačetkovdodanašnjihdni.Prispevekjeosredotočenizključnonaprofesionalnooziroma
komercialnovodenjev gorah.Vzporednos tovrstnimvodništvomjev Slovenijioddrugesvetovnevojnedaljemočnorazvitoinrazvejanotudiprostovoljnovodništvo,kigav okviruplaninskihdruštevizvajajo
kadri(vodnikiPlaninskezvezeSlovenije(PZS)),izobraženiv sistemuPZS.

2 Začetki gorskega vodništva na slovenskem

HRANIGORNJESAVSKIMUZEJJESENICE,ENOTASLOVENSKIPLANINSKIMUZEJ,MOJSTRANA

Začetkivodništvav Slovenijisegajov devetnajstostoletje.Kososev novemvekuraziskovalcizačelizanimatizaAlpeindrugagorstva,sojihskorajbrezizjemeodkrivaliv spremstvudomačinov.Ti
sojihvodilipopoteh,kisojihspoznaliprisvojemvsakodnevnemdelu,kisogav gorskemsvetuopravljalipredvsemizgospodarskihrazlogov.Tudipozneje,kososeraziskovalcemgorskenaravepridružili
prviplaninci(izletniki,pohodniki,plezalci),soimelidomačinipomembnovlogo.Najsposobnejšiza
hojov goresoseuveljavilikotgorskivodniki(MikšainAjlec2011).Oblastisojimpodeljevaleuradnadovoljenjazaopravljanjevodniškeslužbe.Prvivodnik,kijeprinasdobilvodniškoknjižico,jebil
SimonPinterizMojstraneleta1877(Duhovnik2001;2004).Vodnikisobilizasvojedeloplačaniv skladuz vodniškotarifo,kisojodoločileoblasti.Polegvodenjasogostomponavadinosilitudiprtljago.
Planinstvosejehitrorazvijaloinprirojenesposobnostivodnikovsopostalepreskromne.Kersoseplaninskeorganizaciježetakratčutileodgovornezavarnostobiskovalcevgora,soposkrbelezausposabljanje
vodnikovnaposebnihtečajih,kisokmalupostalipogojzaopravljanjevodniškegapoklica.Prvitečaj
zavodenjepogorahnaobmočjudanašnjeSlovenijejebilleta1894v Mojstrani(Hribar1961).Organizirala

Slika1:Udeleženciprvegavodniškegatečajav organizacijiSlovenskegaplaninskegadruštvaleta1906.
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gajeNemško-avstrijskaplaninskazveza.Natovrstnetečajesonekaterislovenskivodnikihodilidovključno1911.Slovenskoplaninskodruštvo(SPD)jeprvitečajorganiziraloleta1906v Ljubljani(slika1).
DelovodnikovjebilonaKranjskemurejenoz Redomzagorskevodnike27.junija1874innato
z RedomzagorskevodnikezaVojvodinoKranjsko20.avgusta1904,naŠtajerskempaz naredboštajerskeganamestnika23.julija1896.V tistemobdobjusobilivodnikipopotrebitudigorskireševalci
(MikšainAjlec2011).Gledenazgorajnapisanojejasno,daimagorskovodništvov Slovenijizelodolgoinbogatotradicijo.Planinstvoseježepokoncuprvesvetovnevojnehitrorazvijaloinpostajalovedno
boljmnožično.Pospešenrazvojpajedoživelopodrugisvetovnivojni(MikšainAjlec2011).Čedalje
večjebiloplanincev,kinisopotrebovalispremstvavodnikov.Medčlaniplaninskihorganizacijinv njihovihvodstvihsosepojavilitudinasprotnikigorskegavodništva.Vodnikiv alpskihdržavahsosetudi
zatopostopnoorganiziraliv samostojnihzdruženjih,kinisobilavečpodrejenanacionalnimplaninskimorganizacijam.V Alpah –tamjebilogorskovodništvonajboljrazvito –sogorskivodnikizlasti
obnesrečahugotavljalipotreboposodelovanjuz vodnikisosednjihdržav.ZatosopredstavnikiizItalije,Francije,AvstrijeinŠvicejulija1965skleniliustanovitimednarodnozvezozdruženjgorskihvodnikov
(IFMGA), oktobra 1966 pa je delegatska skupščina sprejela njen prvi statut (Duhovnik 2004).
V IFMGAsosedoleta1993postopnovključilašezdruženjagorskihvodnikovNemčije,Kanade,VelikeBritanije,NoveZelandije,Norveške,JužneTirolske,Aoste,JaponskeinPeruja.Tudislovenskigorski
vodnikisopovzorihv drugihalpskihdržavahpoletu1970prvičposkušaliustanovitizdruženje.Pripravljenjebilnovpravilnik,kijepredvidevalsamostojnoZdruženjegorskihvodnikov.Negledenato
sov tistemobdobjupomislekiv vodstvuPZSprevladalinadidejamio osamosvojitvivodniškeorganizacijeinnjenevključitvev IFMGA.Usposabljanjenovihgorskihvodnikovjetakošenaprejpotekalo
v podkomisijizagorskovodništvo,gorskovodništvokotdejavnostpasev primerjaviz drugimialpskimidržavaminirazvijalotako,kotbisemoralo.Kotizgovorzanepotrebnostgorskihvodnikovsoplaninski
funkcionarjiinideologi,zanjimipašedrugiplanincinavajaligostorazpredeneindobrooznačeneplaninskepotiinštevilneplaninskekoče(Tominšek1980).Pravirazlogpasobilirazličniinteresiinpredsodki.
Nekaterisomenili,dasovlogovodnikovskorajv celotiprevzeliprostovoljniplaninski vodnikiinmladinski planinski vodniki. Zanimive misli je v tistem obdobju strnil Tone Strojin (1962, 111): »Ob
spremenjenivlogiizletništvapamoramoševednodopustitivlogogorskihvodnikov,kizaradialpinističnegaobeležjagorsketurezadoločenhonorarvodijovarovancapoplezalnihsmerehindelajoz njimzimske
vzpone.Takogorništvovečinipofizičnihinalpinističnihsposobnostihnipristopno,zahtevavečjoodgovornostinalpinističnoznanjevodnikainjev paraleliz zgorajomenjenimizletništvomdragluksuz,namenjen
predvsempoatraktivnostipovprašujočemutujcu«.Drugisoimelipomislekezaradiplačilazadelovodnikov:»Značilnostnašeureditvejenamrečneprofesionalnostinbrezplačnostobpraktičnoenakostrogih
pogojihzapridobitevnaziva,obveznostihinodgovornostih,kakorjetopredpisanodrugodzapoklicne
vodnikev zakonu.Odlikanašihvodnikovjetorejv amaterstvu,v veseljuinljubeznidotegapoklica,ne
pamaterialniinteres,kiprevladujeprivečiniplačanihvodnikovprofesionalcev«(Tominšek1980).NerazumevanjevodstvaPZSzasamostojnoorganiziranostpadejavnostigorskihvodnikovniv celotizavrlo.
V organizacijiplaninskihdruštevinpodkomisijezagorskovodništvososemarsikateriSlovenciv spremstvugorskihvodnikovudeležiliturnihsmukov,sepovzpelinanajvišjealpskevrhove,neredkipasoobiskali
tudidrugagorstvav tujini.Izkušnjeinuspehinašihalpinistovv vsehgorstvihsveta,kibijihdrugod
uporabilitudizarazvojgorskegavodništva,soprinasostajalipovečinineizkoriščeni.

3 Začetek organiziranega gorskega vodništva v sloveniji – ustanovitev ZGVs
PoosamosvojitviSlovenijesoserazmeregledeorganiziranjainvključevanjaslovenskihgorskihvodnikovv IFMGAbistvenospremenile.Podkomisijazagorskovodništvoje9.septembra1991pripravila
pismotajnikuIFMGABernharduTrufferju,kigajepolegnačelnikapodkomisijezagorskovodništvo
RomanaRobasapodpisaltudipredsednikPZSAndrejBrvar(Duhovnik2004).Odgovorpredsednika
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IFMGALeaCaminadejeprišel25.oktobra1991.V njemjebilozapisano,dajepogojzasprejemv IFMGA
samostojnozdruženje,kimoraimetisvojstatutinprogramusposabljanjavodnikov(Duhovnik2004).
Gorskovodništvomorabitizakonskourejeno.NapodlagidopisasonaIFMGAoziromanjenegapredsednikaLeaCaminadonasloviliprošnjozavzorcestatutovdrugihzdruženj.Kmalujebilv Slovenijoposlan
statutIFMGA,v kateremsobiliv 4.členupogojizačlanstvonedvoumnozapisani(Duhovnik2004).
PobudozaustanovitvenizborbodočegaZdruženjagorskihvodnikovSlovenijejev imenušenekaterihmlajšihgorskihvodnikovdalBojanPograjc.Nazboru30.marca1993jebilaizvoljenanova
podkomisija,kijezaglavnonalogodobilaustanovitevZGVS.RomanRobas,kijeodleta1969(z enoletnimpresledkom1970)skrbelzaregistracijo,odleta1975pajebiltudinačelnikpodkomisije,je
načelništvopredalMarkuŠtremflju.Podkomisijaje15.aprila1993naslovilanaupravniodborPZSpredlog,najpodpreprizadevanjazaustanovitevsamostojnegazdruženjas sedežemnaDvoržakoviulici9
v Ljubljaniinzanjegovovključitevv IFMGA(Duhovnik2004;LetnebrošureZGVS).Upravniodbor PZS
jetapredlogsprejel24.aprila1993naMozirskikoči,ustanovniobčnizborZGVSpajebil26. maja 1993
naPZSnaDvoržakoviulici9v Ljubljani(Duhovnik2004).ZdruženjegorskihvodnikovSlovenijeje
biloustanovljenoleta1993,v mednarodnozdruženjegorskihvodnikovIFMGApajebilosprejeto
leta 1997(Z vodnikom … 1998).Tojepomenilo,dasosezopetzačelipojavljatiposameznigorskivodniki,kisoželeliopravljatipoklicgorskegavodnikav Sloveniji.Nažalostpadomačitrgnatošenibilnajbolje
pripravljen,zatosopoklicnislovenskigorskivodnikisprvadelalivečinomav tujihgorahzatujeagencije.

4 Usposabljanje gorskih vodnikov z IFMGA licenco
Začetkiusposabljanjazagorskevodnikez IFMGAlicencopravtakosegajov začetekdevetdesetih
letpreteklegastoletja.ŽemedskupščinoIFMGAv St.MoritzujenaobiskprišelErichGutgsell,predsednikjužnotirolskih
gorskihvodnikov(Duhovnik2004).Povedalje,dajebilkotuslužbenecnaministrstvuzagozdarstvoževečkratv Slovenijiinobljubilpomoč.Povabiljeslovenskegorskevodnike,najpošljejonanjihove
tečajesvojeinštruktorjekotopazovalce.Napodlagitehizkušenjjebilopoustanovitvizdruženjakmalu organizirano samostojno izobraževanje za slovenske vodnike v okviru ZGVS (Duhovnik 2004).
V preteklihdvajsetihletihtakoZGVSstalnoizvajanaslednjevrsteusposabljanj:usposabljanjekandidatov in pripravnikov za gorske vodnike, stalno usposabljanje gorskih vodnikov in specializirano
usposabljanje,namenjenoinštruktorjem.Vsaizobraževanjapotekajov skladuz Zakonomo gorskih
vodnikih(ZGV),pravilnikomZGVSinizobraževalnoplatformoIFMGA.Novirazpisizavključitev
v izobraževanjesoizdanivsakodrugoleto.

5 Profesionalno vodništvo v sloveniji in v Triglavskem pogorju danes
NegledenarelativnoneugodenpoložajprofesionalnegavodništvainvodniškegatrganaSlovenskemv obdobjuustanovitveZGVSsestvarihitroinpozitivnorazvijajo.Gorskovodništvosekotsamostojniinsamozadostnipoklicuveljavljapredvsemzadnjihdesetlet.Niposebejpresenetljivo,da
Triglavgledenastatusinposebenpomen,kigaima,predstavljatudidalečnajboljzanimivogoro
z vidikagorskegavodništva.ZačetkiuveljavljanjaintrženjaTriglavasobilidokajtežki,sajv prvih
letihnibilovelikovodenihturnaTriglav.Skoziletavztrajanjapajeslovenskimgorskimvodnikom
uspelodokazatitrgu,dasozavodenjeturistovv visokogorjeboljeusposobljeniodraznihdrugih
vodnikov,s tempasejepočasizačeltudirazcvetgorskegavodništvav Sloveniji.Osrednjovlogoje
imelinjoševednoimaTriglav.S temseSlovenijapostavljaobbokvelikimalpskimdržavam,kiso
žeodnekdajznaleuveljavitiinizkoristitivelikeinznamenitegoretudiz vidikaturizma.Tovrsten
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razcvetvodništvanamrečnevplivasamonavodnike,ampakimamultiplikacijskevidikenaceloten
turističnisektor.Jasnopajetudi,daz rastjoturizmav Slovenijirastetudigorskovodništvo.Kergre
kljubdolgoletnitradicijizadokajnovopanogoturizma,rastešehitrejekotostalisektorjiturizma.
Ocenjujemo,dasmogorskivodnikiv poletnisezoni2017naTriglavpopeljaliokrog200vodenih
skupin,zgodilosejecelo,dajebilov enemdnevunaTriglavvodenihčez40gostov.Čeprimerjamo
toštevilkoz vodenimituramipreddesetimialidvajsetimileti,grezaeksponentenporast,sajsetakrattovrstnihtur(vodenjegostovpoeniodklasičnihplaninskihpotinavrhTriglava)praktičnoskorajniizvajalo.
RazmahvodenihturnaTriglavpajesevedaneločljivopovezantudis pomenomTriglavazaSlovence.KerimaTriglavv Slovenijiposebenpomen,jevzponnanjopisanv večiniturističnihvodnikov
medglavnimidesetimistvarmi,kijihv Slovenijimoratenarediti.Takosemedtistimi,kisiželijovzponanavrh,najdetudimnožicaposameznikov,kinimajoskorajnobenihgorniškihizkušenj.Precejse
jihodločizanajemgorskegavodnika.Podrugistranipav Slovenijoprihajatudivednovečgostovz resnimiplezalskimiambicijami.Tudinatempodročjuz vidikavodništvav SlovenijiprednjačiTriglavsko
pogorje(naprimerSevernatriglavskastena).Kotžeomenjenopagorskivodnikinisoedini,kičutijo
porastzanimanjazanašegore.Podobnosedogajatudiv našihplaninskihkočah(ponovnojetonajbolj
očitnov okoliciTriglava).Dandanessepogostozgodi,dasonašekočev vrhuncusezonepolnevsedni
innesamoobkoncutedna.Nažalostpasevedatakšenporastobiskapomenitudivečjoobremenitev
zaokoljeinzagorskoreševalnoslužbo.Česebotovrstentrendnadaljevals podobnohitrostjo,bov prihodnje,vsajv okviruTriglavskeganacionalnegaparka,veljaloresnorazmislitio načinihomejevanja
oziromausmerjanjaobiskanašihgora.Najzaključimoz mislijo,dasejetudizaradiTriglavav zadnjih
letihgorskovodništvov Slovenijiuveljavilokotpoklic,odkateregasedaživetiintudipreživeti.Delo
sodobnega slovenskega gorskega vodnika tako vključuje vodenje popolnoma neizkušenih gostov
v oziromanagore,patudivodenjezahtevnejših,tehničnoboljepodkovanihgostovv plezalnihsmerehinpogrebenih.ZahvaljujočodličnimpoteminnjihoviraznolikostiponujaTriglavnekajzavsak
okus.

Slika2:NaTriglavuobsončnemzahodu.
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