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KT1
19. maja 2018 ob 5:21 po srednje evropskem času iz vojaške baze v Avianu proti bazi
Ramstein v Nemčiji vzleti F-16, ki ga upravlja poročnik Norris. Čeprav po uradnih podatkih
ameriške vojske šolanje pilota lovskega letala stane kar 11 milijonov dolarjev, pa očitno bolj
slabo obdelajo poglavje orientacije, še manj pa je govora o kakšni splošni razgledanosti. Že
po 7 minutah leta se namreč začne poročnik Norris močno praskati po glavi, saj naj bi se
znašel nad Slovaško, kar nikakor ne spada v načrt leta. Hitro pokliče na pomoč kontrolni stolp
v Avianu. In med tem, ko mu narednik Luigi razlaga, da nikakor ni nad Slovaško, pa tudi če
je nad Slovenijo, ne leti ravno po začrtani smeri, Norrisovo letalo kroži na višini 5500 m.
Vse te čudne manevre opazuje Marička (nekateri ste jo že spoznali na zadnjem POTu v
Štanjelu). In ko letalo končno izgine za obzorjem v smeri S-SZ, Marička obesi na vejo črnega
gabra za prizmo KT1 na lokaciji 45°49´19´´ severno in 13°48´02´´ vzhodno.

SP
OT

KT2
Medtem, ko Marička postavlja progo za orientacijo, pa Milan na terasi bara s pogledom na
štanjelski grad uživa svoj »koreto« (pri tem je seveda potrebno poudariti, da je ura že več kot
10). Tedaj pride mimo turist, ki izgleda, kot bi prišel iz kakšnega filma iz 80etih. Kaj kmalu
pa Milan ugotovi, da je to nihče drug, kot znan kazahstanski novinar in televizijski voditelj
Borat Sagdiyev.
Borat poprosi Milana, če mu lahko kaj pove o tukajšnjih ljudeh, običajih ter razkaže okolico.
Milan je seveda takoj za. Oba zajahata Milanovo »vešpo« in se odpeljeta do precej lepega
razglednega mesta Z od Štanjela. Najprej se peljeta slaba 2 km p asfaltni cesti proti
Kobjeglavi, nato zavijeta desno na gozdno cesto, ki najprej vodi S, v križišču zavijeta proti
SV, pri koti 294 se cesta ponovno obrne bolj S. Cesta sicer postaja vse slabše sledljiva,
ponovno zavijeta SZ in prispeta na koto 349. Borat z daljnogledom opazi, da na razdalji 306
m in azimutu 308° z borove veje plapola nekaj oranžno-belega. Seveda ni to nič drugega, kot
KT2, ki jo je malo prej postavila Marička.
KT3
Marička pa se je seveda odpravila že naprej. Priznati je potrebno, da se je s postavitvijo KT3
kar malo izživljala nad tekmovalci. Nahaja se namreč v težavnem in gosto poraščenem terenu,
natanko 681 Maričkinih korakov od vrha Lukovske Škratlevice. Če bi se od tu (KT3) Marička
odpravila proti Rabotnici, bi v ravni liniji azimuta 293° potrebovala 3251 korakov. Seveda, če
bi bili vsi enako dolgi, kar pa je v tako zahtevnem terenu težko. Maričkin korak meri 72 cm.
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KT4
Prej smo že spoznali Borata Sagdiyeva, nismo pa še povedali, kaj je njegov glavni namen
obiska v Sloveniji. Je namreč eden od 1248 tujih novinarjev s celega sveta, ki spremljajo
srečanje Donalda Trumpa in Kima III. na Brdu pri Kranju. Državo srečanja sta oba voditelja
določila z metom kocke. Srečanje bo v tisti državi, na katero bosta oba vrgla kocko na
globusu. A glej ga zlomka, kocka je vedno končala v vesolju pod južnim polom. Šele ko so
jima svetovalci predlagali, naj raje uporabljata zemljevid, je kocka dvakrat padla na Slovenijo.
Ob koncu srečanja sta voditelja določila, da bosta zasadila lipo miru, ponovno z metom kocke.
Lipa miru bo rasla točno na sredini daljice, katere oba konca bosta označevala padec kocke.
Slovenski zet je vrgel točno na dno vrtače imenovane Oslink, ki se nahaja J-JZ od Štanjela.
Kimova kocka pa je končala v eni od številnih vrtač S od Zajčevce: 456 m oddaljena od
trigonometra 412, 500 m večja pa je razdalja do kote 379, ki se sicer nahaja Z-SZ od padca
kocke. Če postavimo lipo miru za središče 4 mm rdečega kroga, se KT4 vsekakor nahaja
znotraj kroga.

