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V Avstriji teta Pehta ni skopa

Pravijo, da je pri sosedih vse ved-
no boljše. Toda v tem primeru je to 
res, kajti smučanje v Avstriji ali v Ita-
liji se že zaradi naravnih danosti ne 
more primerjati z našimi. Starka zima, 
ponekod v Avstriji ji pravijo tako kot 
v naši Kranjski Gori teta Pehta, na Ka-
ninu, našem edinem visokogorskem 
smučarskem središču nasuje tudi do 
osem metrov snega šele spomladi, 
tam v aprilu, takrat, ko se pravover-
ni Slovenci že naveličajo smučarije 
in že razmišljajo, kako bodo pospra-
vili in prezračili vikende v Istri. Taista 
Pehta pa ima čisto drugačen odnos 
do nam bližnjega smučišča, do Mo-
krin ali Nassfelda. Njemu podari do 
osem metrov snega, ki ga prek Kar-
nijskih alp prinese jadranski ciklon, že 
decembra in ni čudno, da so sosed-
je proge letos pripravili že šestega de-
cembra in vabijo, vabijo ... 

Kljub visokim cenam avstrijska smučišča vabijo vedno več slovenskih smučarjev.

  Jože Jerman Jeri

Delno slovenska
Pravijo, da so Mokrine delno tudi 

slovenske. Pa ne zato, ker tam smuča 
zelo veliko Slovencev, predvsem za-
to, ker so tam trenirali številni rodo-
vi mladih slovenskih smučarjev, in pa 
zato, ker imajo domačini do nas iz-
redno dober odnos. Ni niti približno 
podoben avstrijski nadutosti. Našim 
mladim smučarjem so vedno radi 
ustregli, od prave priprave smučišč, 
pa do vsega drugega.

Bilo je toliko let nazaj, ko se je na 
eni od žičnic tako snela vrv, da je pre-
cej smučarjev kot s katapultom pole-
telo v zrak in potem treščilo na tla. 
Bilo je nekaj mrtvih, med njimi tu-
di smučarji iz Ljubljane. Tiste vlečni-
ce ni več, zamenjala jo je sodobnej-
ša, ki so jo postavili malo vstran, saj 
je prejšnja šla čez mokrišče, zato so 
protestirali avstrijski naravovarstve-

niki. So pa tudi drugačne zgodbe. 
»Peljali so nas na vrh, v eno izmed 

25 koč, kolikor jih premorejo Mokri-
ne. In tam smo spili prvo, pa drugo, 
pa tretjo slivovko, ki so nam jih ponu-
jali domačini, sami smučarski učite-
lji in reševalci,« je dejal J. J., eden od 
dobrih poznavalcev avstrijskih smu-
čišč. »Mi pa, budale, se nismo kar ta-
ko dali prekaljenim, od vetra in mraza 
zbitim fantom in veselica se je nada-
ljevala. In potem je bila vožnja v doli-
no misija nemogoče, prespati v polni 
koči pa se tudi ni dalo. Vžgali so snež-
ne sani in hajd v dolino. Prvi do sa-
ni je še nekaj videl, drugi malo, ostali 
nič, pa je šla, kakor je pač šla, povorka 
v temi do koče pri vznožju. Ura je bi-
la že krepko čez polnoč, na mizi je ča-
kala enolončnica, v kotu pa glasbeni 
trio. Take so urezali, da se je vse vrtelo. 
Eden od lastnikov Mokrin, recimo mu 
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Valter, je plesal s prsato temnopolto 
smučarko, poznavalci scene so po-
vedali, da je to bila njegova ljubica in 
da ima rad močno prsate ženske. Ura 
je morala biti okoli štirih zjutraj, god-
ci so godli, kot da jim gre za življenje, 
ko so se odprla vrata in noter je butni-
la prav tako prsata Avstrijka in spus-
tila pravo kanonado na Valterja. Bila 
je njegova žena, ki ga je zalotila in-
flagranti. To je bila scena, o kateri smo 
si pripovedovali še na naslednjih obi-
skih Mokrin. Valter pa je na vse sku-
paj pozabil, le fotografije, ki so bile po 
vsej steni, so pričale, da smo bili tam, 
plesali in ... 

Nekoč vino, zdaj turizem
Med tistimi avstrijskimi smučiš-

či na meji med avstrijsko Koroško in 
Štajersko je dokaj nizkoležeče smu-
čišče Weinebene. Nekoč je bila tu ze-
lo razvita vinska trgovina, še v rimskih 

časih. Ime priča, da so še danes niž-
je vinogradi. Povedo, da so se tamkaj-
šnji kmetje zbrali in začeli rezati tu-
ristično pogačo, tržiti turizem. Imajo 
osem žičnic, med najbolj zanimivi-
mi je proga Valovi, pa tudi druge od 
13 so zanimive, saj so vseh težavnos-
tnih stopenj. Smučišče je zelo zanimi-
vo za družine, saj na 50 hektarjih smu-
čišč ni skoraj nobene gneče. Je bolj 
v premajhnih jedilnicah. In spet zani-
mivost. Nekega dne je tam smučala 
skupina slovenskih smučarjev. Po go-
vorici sodeč so bili iz skoraj vseh slo-
venskih pokrajin. Pa je na vrh ene od 

prog prismučala v tesne smučarske 
hlače odeta smučarka in rekla, »A veš, 
Duša, kaj se mi je zgodilo? A misliš, da 
sem imela samo takšen občutek ali je 
bilo to res? Ko mi je spodaj podal sid-
ro podajalec, skoraj dva metra visoki 
sin enega od lastnikov smučišč, me 
je najprej pobožal po ta zadnji in mi 
šele potem podal sidro.« »Kaj praviš, 
tudi jaz sem imela občutek, da me je 
najprej pošlatal in mi šele potem po-
dal sidro«, so se oglasile tudi druge 
iz družbe. »Dajmo punce, gremo še 
enkrat, pa se dobimo tu na vrhu.« 

Ko so se zbrale na vrhu, so spet 
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ugotovile, da si je visoki orjak res pač 
privoščil malo zabave, vendar na tisto 
vlečnico niso več hotele.

Med priljubljenimi smučišči med 
slovenskimi ljubitelji dilcanja je ned-
vomno tudi Turracher Höhe, ki ima 32 
prog urejenih tako, da je čisto na kon-
cu najbolj divja, črna, na začetku pa je 
srednje lahka, lahko pa si izbereš tudi 
lahko, za začetnike. Na vrhu te je na-
vadno šank, kjer ti domačini postre-
žejo s penino. Za dobrodošlico.

 
Ko smuča Atle, svetovni as
Zjutraj, še preden so pognali vleč-

nice, je skupina slovenskih dopustni-
kov, ki si je za bivanje izbrala lesene 
bungalove ob glavni in edini cesti, 
tam so tudi vse trgovine in hoteli, z 
začudenjem poslušala čudne odme-
ve, ki so prihajali iz doline in z naspro-
tnega brega. Kot da bi dve veliki lati 
velikan dvignil v zrak in potem tlesknil 
z njima. Šele čez dva dni so razvozlali 
uganko čudnega tleskanja, potem so 
vstali bolj zgodaj in jo mahnili kar v 
dolino, namesto na začetno postajo. 
In so ugotovili, da je na zadnji, na črni 
progi, treniral sam Atle Skardal, eden 
najboljših smučarjev na svetu. In tis-
ti tlesk je bilo slišati, ko so z vso silo 
trčile skupaj njegove smuči. Skardaal, 
Skardal, Skaardal, ja, vse te tri inačice 
njegovega priimka dobiš na Googlu, 
je s pomočjo gostoljubnih domači-
nov treniral že ob taki uri, da je s tre-
ningom končal, ko so ostali šele prišli 
na sneg, tako da je lahko v miru treni-
ral in nikogar ni motil.

Taista skupina pa je doživela še 
eno neprijetnost. V gostilni Edelwe-
iss – Planiki, je zoprni lastnik nahru-
lil skupino slovenskih otrok, ki so, po 

pravici povedano, bili malo bolj gla-
sni, vendar nič drugega. Pa je celot-
na slovenska kolonija vstala kot eden 
in odšla v prvo gostilno ob jezeru. In 
verjeli ali ne, tam je bila samo ena go-
stinka, ki pa je v hipu z dobrimi peče-
nimi rebrci in velikimi germi, knedli, 
postregla vse, tudi bolj glasne otroke. 
In to z nasmehom na ustih. Ni čud-
no, da so potem ves dopust jedli tam. 

Katero je najboljše?
Katero je najboljše in najbolj za-

nimivo avstrijsko smučišče? Je to 
Schladming, ki je znan po velikem 
parkirišču, ki ga pozimi spremenijo v 
smučišče, lučeh, ki se pnejo čez ves 
iztek, ali garažni hiši, ki se ob tekmah 
spremeni v velikanski press center, 
kjer dela nekaj sto novinarjev z vsega 
sveta. Je to ogromna pivnica za dva 
tisoč obiskovalcev ali prelepe proge? 
Morda pa je to Katchberg, kjer je ho-
tel, ki ima posebni oddelek za otroke, 
in prostore, kamor je dovoljen vstop 
samo otrokom. Ti si morajo nabavi-

ti žetone, s katerimi plačujejo sokove, 
čaje in sladkarije, kino. Zvečer pa lah-
ko s konjsko vprego s sanmi odkopi-
tljate do kmečkega turizma, kjer vas 
lahko čakajo domače jedi in pijača. Je 
to Gerlitzen – Osojščica, ki je blizu, ali 
Kitzbühel, kjer po najbolj strmi progi 
navadno ne smeš voziti, še posebej 
takrat ne, ko je ledena. Vkljub temu, 
da je Kitzbühel, majhno srednjeveško 
mestece ob reki Kitzbühel Ache, na 
prvi pogled zaspan, pa ponoči zaživi 
v polnem sijaju, ki traja do jutra. Se-
veda ima svetovno znano smučarsko 
mestece tudi svoje cene. Tako stane 
prenočišče v hotelu s tremi zvezdica-
mi povprečno 588 evrov na noč. S pe-
timi pa kar 1346.

Zanimivo, drago, poceni? Sloven-
ski smučarji so si za svojega vzeli tu-
di Obertauern. Ta je 90 kilometrov od 
škofovskega mesta, Salzburga ali Sol-
nograškega. Tja lahko pridete z vla-
kom do Radstadta, ki je 20 kilometrov 
oddaljen, do smučišč vas pripelje po-
seben avtobus. Nekateri priletijo do 
Salzburga z letalom, od tam pa na 
smučišče s posebnim helikopterjem. 
Možnosti je več, Obertauern ima 26 
žičnic, rdečo, to je težko, krožno pot v 
smeri urinega kazalca ter lažjo zeleno 
v obratni smeri. Ima 100 km prog, od 
tega 6 km lahkih, 4 km črnih, ostale 
so rdeče. Ima progo Gamsleitenbahn, 
za katero pravijo, da je najbolj strma 
proga v Evropi. »Veste, to je tako,« je 
dejal Jon A. »Če je dobro zratrakirana, 
je to odlična, strma proga, če pa ni, in 
navadno ni, pa postane divja proga s 
številnimi grbinami in je res za samo 
odlične smučarje.«


