
Poskrbeli sta za vrhunske dosežke
Marca sta najuspešnejši slovenski alpinistki zadnjega obdobja Sara Jaklič in Marija Jeglič na odpravi na norveškem otoku Senja preplezali več zahtevnih
smeri. V Kranju pobuda za dobrodelne Zgodbe iz izolacije.

Vilma Stanovnik

Sara Jaklič (AO PD Kranj)

in Marija Jeglič (AO PD Lju-

bljana-Matica) sta se še pred

epidemijo covida-19 odpra-

vili na norveški otok Senja.

Ta je že del polarnega kro-
ga. Tako sta na severozaho-
du Norveške preplezali dve
prvenstveni smeri Postrv na
suhem in Slepeče luči, opra-
vili pa še šest drugih vzpo-
nov ter tako najbolje izkoris-
tili zahtevne razmere z obil-
nimi snežnimi padavinami,

ki so krojile njuno odpravo.

»Najino odpravo na Senji
je najbolj zaznamovala spre-
menljivost vremenskih raz-

mer. Pričakovali sva, da bo
vremenska napoved stabil-
nej ša, a sva se morali prilago-
diti. Posledično sva imeli za-

radi slabega vremena poleg
plezanja dovolj časa tudi za

avanture, ki dajejo življenju
malo drugačno barvo. Spre-

menljivost vremena vpliva

tudi na spremenljivost raz-

položenja, a nama je kljub

temu uspelo ohraniti rado-

živost in veselje do plezanja,
kar se nama v tovrstnih si-
tuacijah zdi najpomembne-
je. Ko si enkrat sproščen, se

stvari začnejo dogajati (sko-
raj) same od sebe. Alpinisti

se vedno želimo spopasti s še

težjim in višjim, vendar sva

s šopkom najinih prvenstve-

nih in ponovljenih smeri
zelo zadovoljni,« je poveda-

la vodja odprave Sara Jaklič,
najuspešnejša slovenska al-
pinistka minulega leta.

»Sari in Mariji je kljub
muhastemu vremenu uspe-
lo preplezati kar nekaj dob-
rih smeri na severu Norve-
ške. Izstopata seveda dve
prvenstveni kombinirani le-
dno-skalni smeri. Je pa nju-

na alpinistična odprava po-
leg dobrega plezanja tudi
dokaz, kaj pomeni pravo in
iskreno prijateljstvo. Tudi to

je ena bistvenih lastnosti al-
pinizma, vsaj s te bolj človeš-
ke strani. Lahko zaključim,
da nadaljujeta visoko raven

slovenskega ženskega alpi-
nizma,« je njuno odpravo

ocenil Miha Habjan iz Ko-
misije za alpinizem Planin-
ske zveze Slovenije.

Najuspešnejši slovenski
alpinistki zadnjega obdobja,

ki sta skupaj preplezali šte-
vilne smeri v slovenskih go-
rah, raziskovali strme stene

Madagaskarja, ZDA in Do-

lomitov, ledne slapove Ka-

nade in se udeležili odprav

SMAR - slovenske mladin-
ske alpinistične reprezen-
tance v Maroko in Gruzi-
jo, sta dobro uigrana nave-

za. »Mogoče je najina moč-

na točka ta, da sva kljub po-
dobnostim različni - ena je
velika, ena majhna. Ker sem

jaz večja, mi lahko Sara sto-

pi na rame, da sploh dose-
že detajl smeri, ga prepleza

in potem lahko še jaz prile-

zem za njo. Ob tem pa dob-
ro navijava ena za drugo in
se spodbujava. Skupaj zmo-

reva! Odpravo na Senjo je že

od začetka spremljal kakšen
neljubi pripetljaj, vendar
sva se z njim spopadli zelo

sproščeno. Tako sva se ime-

li kljub mnogim nevšečnos-
tim prav fino,« pravi Mari-
ja Jeglič, ki je odpravo Senja

2020 po vrnitvi v Slovenijo

predstavila v Zgodbah iz izo-
lacije, ki so na pobudo Alpi-

nističnega odseka PD Kranj
pod okriljem Komisije za al-
pinizem PZS zaživele v času
epidemije covida-19. Dobro-
delno obarvana alpinistič-

na predavanja potekajo vsak
četrtek in so brezplačna. Za

ogled se je treba le pravočas-

no pridružiti v spletni pre-
davalnici Zoom, vsi gledal-
ci pa so vabljeni tudi k do-
nacijam za pomoč druži-
nam oziroma organizaci-
jam po izboru predavate-
ljev. Doslej so to družina
Dava Karničarja, Gorska re-

ševalna zveza Slovenije in
Društvo Izhod Teen Chal-

lenge. Vsa pretekla preda-

vanja si je mogoče ogleda-

ti na spletni strani KA PZS,

kjer so še vedno objavljeni
tudi podatki za donacije.

Sara Jaklič in Marija Jeglič sta uigrana kranjsko-ljubljanska naveza najuspešnejših
slovenskih alpinistk zadnjih dveh let. / Foto: Marija JegličO

bj
av

e 
so

 n
am

en
je

ne
 in

te
rn

i u
po

ra
bi

 v
 s

kl
ad

u 
z 

od
lo

čb
am

i Z
AS

P 
in

 s
e 

br
ez

 s
og

la
sj

a 
im

et
ni

ka
 p

ra
vi

c 
ne

 s
m

ej
o 

pr
os

to
 ra

zm
no

že
va

ti 
in

 d
is

tri
bu

ira
ti!

Gorenjski glas 30.04.2020 
ČetrtekDržava: Slovenija

Stran: 16

Površina: 383 cm2 1 / 1


