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UVODNIK

Deset

Vladimir Habjan

Pred kratkim sem v Ljubljani srečal dr. Matjaža Kmecla. Tik preden sva se poslovila,
mi je rekel: "Dobro delate pri Vestniku, le tako naprej." Vsake pohvale sem vesel, tudi
vseh vaših, ko se srečujemo v gorah, ali tistih, ki jih pošiljate po pošti. To je tisto, kar
me je deset let držalo pokonci, mi vlivalo voljo, da sem vztrajal in nisem vrgel puške
v koruzo, kar je bilo večkrat zelo blizu. Ta mesec praznujemo deseto obletnico delovanja uredništva. Za samo revijo to ne pomeni skorajda nič, za ljudi, ki zanjo delamo,
pa veliko. Ne glede na vse – smo le ljudje tisti, ki stojimo za papirjem, slikami, besedili,
mejli …
Ko sem se pred desetimi leti odločal, ali naj se lotim tega projekta ali ne, si niti v
sanjah nisem predstavljal, za koliko dela gre in koliko me bo to okupiralo. Potem pa
me je revija dobesedno posrkala, potegnila vase, zahtevala od mene celega človeka.
In postala je moja prioriteta, ki sem ji posvečal največ prostega časa. Na primopredaji
so mi v roke porinili dva lista z dvema prispevkoma in to je bilo vse. Po 105 letih delovanja revije! Nobenega arhiva, nobenih napotkov, nobene pomoči. Začeti je bilo treba
skorajda z nule! Poleg tega so bili podatki katastrofalni, velik upad naročnikov, nezadovoljstvo z vsebino, obliko … Kako ustaviti ta trend? Sam ne bi zmogel, potrebno je
bilo poiskati pomoč. Pri tem sem imel, kot kaže, srečno roko, nekateri so celo rekli, da
smo sanjsko uredništvo. Malo pretirano, ampak ne tako zelo daleč od resnice. Skupaj
smo "premikali gore", da je revija danes tam, kjer je.
In kje je? Vzemite eno od številk revije leta 2001 in jo primerjajte z današnjo, pa
boste videli! Saj še sam komaj verjamem. V časih, ko skorajda vsem tiskanim medijem
naklada ugaša, smo se od številke dobrih tri tisoč približali skoraj šest tisočim. To je
kvantitativni uspeh. Za kvalitativnega je bilo potrebnega še več truda, vendar je neizpodbitno dejstvo, da je Planinski vestnik danes primerljiv z najkvalitetnejšimi evropskimi gorniškimi revijami, tako po vsebini kot po obliki. Vesel sem, da sem z nekaj
odločilnimi potezami in idejami k temu pripomogel tudi sam, na primer s sloganom
revije "Planinski vestnik – revija za ljubitelje gora", z odločitvijo za povečanje formata,
z vztrajanjem na rednih temah meseca … Pa saj to se od odgovornega tudi pričakuje,
kajne?
Pot do današnjega stanja pa ni bila lahka, nasprotno, bila je zelo trnova. Veliko
komunikacije in strpnosti je bilo potrebne, da sem koordiniral to močno ekipo, v kateri
je bilo v nekem trenutku v uredništvu kar pet doktorjev znanosti in dva magistra, vsak
s trdnimi in izdelanimi stališči. Od izdajatelja smo bili pogosto nerazumljeni, obravnavani kot nekakšen tujek, večkrat kritizirani kot pohvaljeni, nekajkrat tik pred odstopom. Pa smo prebrodili tudi to, po mojem zgolj zato, ker smo delali dobro in za nas ni
bilo ustrezne zamenjave.
Seveda bi se dalo marsikaj narediti še več in bolje. V uradni zgodovini planinstva
je Vestnik omenjen daleč premalo, to novodobno zanemarjanje kulturnega aspekta
gorništva pa se zna v prihodnje še hudo maščevati. Rezerve so v boljši povezavi med
Planinsko založbo in Vestnikom, največ pa pri promociji, trženju in oglaševanju revije.
Kakorkoli obračaš, dejstvo je, da je Vestnik na trgu in odvisen od naročnikov in kupcev,
pa če si to priznamo ali ne. Pravilo, da je knjigo lažje napisati kot prodati, velja tudi za
revijo. Kratkoročni cilj, za katerega si zelo prizadevamo, je povečanje za osem strani.
Naj na koncu povem, da sem zelo zadovoljen, da sem imel možnost sodelovati pri
tako cenjeni reviji. Upam, da sem s svojo ekipo v življenju in zgodovini revije pustil
sled. Vestnik jo meni zagotovo je. Spoznal sem nekaj čudovitih ljudi in se naučil
ogromno. Danes imam nekaj energije manj, ni pa mi zmanjkalo volje in idej. Torej na
delo! Pripravljati naslednjo številko in v "boj" za osem dodatnih strani. Držite pesti!

1

VSEBINA

 









2



A V G U S T 2 0 11




UVODNIK

1

Deset
Vladimir Habjan
INTERVJU

4

Alpinizem imam rad!
Pogovor z Markom Štremfljem
Maja Duh
NATEČAJ ZA KRATKO ZGODBO

8

Za sanje
Zgodba neke ljubezni
Uroš Kuzman
LEPOTA NARAVNEGA POJAVA

11 Glorija je
Tretji oktober
Milan Vošank
ZGODBA

16 Ujetniki grape
Na napakah se učimo
Vladimir Habjan
NAŠE PLANINE

20 Jedrce
Ko privilegij postane način življenja
Mare Cestnik
FOTOLOV

24 Na petelinji svatbi
Srečanje z vladarjem gozdne perutnine
pod Uršljo goro
Špela Recer
HUDA PREIZKUŠNJA

26 Kukavica v Dolomitih
Nespametno planinarjenje s srečnim
koncem
Vilijem Zupanc

VZNEMIRJENJA RAZLIČNIH IMEN

42 Alpinistični kavboji
S prijatelji v sedlu
Iztok Tomazin
PREHRANA

46 Nekoč je bilo tako
Prazen žakelj ne stoji pokonci, pleza pa
Peter Muck
PRVA SVETOVNA VOJNA

49 Feldban
Po sledeh idrijske poljske železnice
Anka Vončina
NAŠI LJUDJE

52 Slovenec med pionirji andinizma
Peter Štrukelj
Olga Zgaga
GEOLOŠKI KOLEDAR

57 Spust v brezno časa
Staranja gora sicer ne vidimo, a ga
razumemo
Igor Drnovšek
OBJEKTIVNE NEVARNOSTI V GORAH

58 Ko Velika Baba zaropota
Tudi v dolini še lahko preti nevarnost
Borut Mencinger
ŠENTVIŠKA PLANOTA

60 Svetel jesenski dan
Lepota v širokih zamahih valovi preko
Šentviške planote
Rafael Terpin
IZ ZAPRAŠENIH ČASNIKOV

62 Pohorski pogreb
S sanmi na zadnjo pot

IZ ZGODOVINE NAŠE NAJBOLJ OBISKANE GORE

28 Od romarjev do rekreativcev
Šmarna gora in njene poti
Tomo Šarf
DOMOVANJE GRŠKIH BOGOV

32 V prvem snegu na Olimp
Olimp–Meteora–Delfi–Parnas
Uroš Prelovšek
ALPINIZEM

TRENING

64 Z jogo do boljšega plezanja
Kakšne skupne točke imata joga in
plezanje?
Martina Čufar
68

PLANINSKA ORGANIZACIJA

68

NOVICE IZ VERTIKALE

72

LITERATURA

REVIJA ZA LJUBITELJE GORA

IZDAJATELJ IN ZALOŽNIK:
Planinska zveza Slovenije
ISSN 0350-4344
Izhaja petnajstega v mesecu.
Planinski vestnik objavlja izvirne prispevke,
ki še niso bili objavljeni nikjer drugje.
111. letnik
NASLOV UREDNIŠTVA:
Planinska zveza Slovenije
Uredništvo Planinskega vestnika
Dvorakova ulica 9, p. p. 214
SI-1001 Ljubljana
T: 01 434 56 87, F: 01 434 56 91
E: pv@pzs.si
www.planinskivestnik.com
ODGOVORNI UREDNIK: Vladimir Habjan
UREDNIŠKI ODBOR:
Andrej Stritar (namestnik odgovornega urednika), Emil Pevec
(tehnični urednik), Marjan Bradeško, Marta Krejan, Andrej
Mašera, Zdenka Mihelič, Irena Mušič Habjan, Mateja Pate,
Dušan Škodič
ZUNANJA SODELAVKA:
Tina Leskošek
LEKTORIRANJE:
Mojca Volkar Trobevšek, Mojca Stritar, Katarina Marin Hribar
GRAFIČNA PRIPRAVA: Repro studio Schwarz, d. o. o.
TISK: Schwarz, d. o. o.
NAKLADA: 5900 izvodov
Prispevke, napisane z računalnikom, pošiljajte po
elektronskem mediju na naslov uredništva ali na elektronski
naslov. Poslanih prispevkov ne vračamo. Uredništvo si pridržuje
pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali
delnega objavljanja nenaročenih prispevkov v skladu s
svojo uredniško politiko in prostorskimi možnostmi. Mnenje
avtorjev ni tudi nujno mnenje uredništva. Kopiranje revije ali
posameznih delov brez privolitve izdajatelja ni dovoljeno.
Naročanje: Po pošti na naslov: Planinska zveza Slovenije,
Dvoržakova ulica 9, p. p. 214 SI-1001 Ljubljana, po elektronski
pošti na naslov: pv@pzs.si ali po telefonu 080 1893 24 ur
na dan.
Številka transakcijskega računa PZS je 05100-8010489572,
odprt pri Abanki, d. d., Ljubljana. Naročnina 34 EUR, 58 EUR za
tujino, posamezna številka 3,40 EUR. Članarina PZS za člane
A vključuje naročnino. Reklamacije upoštevamo dva meseca
po izidu številke. Ob spremembi naslova navedite tudi stari
naslov. Upoštevamo samo pisne odpovedi do 1. decembra za
prihodnje leto.
Program informiranja o planinski dejavnosti sofinancirajo
Ministrstvo za šolstvo in šport RS, Fundacija za financiranje
športnih organizacij v RS in Javna agencija za knjigo RS.

36 Pale di San Martino
Biseri južnega dela italijanskih Dolomitov
Vanja Gleščič
ŠPORTNO PLEZANJE V TURČIJI

FOTOGRAFIJA NA NASLOVNICI: Igra svizcev FOTO: DAN BRIŠKI

39 Plezalske počitnice s turškimi čari
Geyikbayiri
Vesna Pavlovič

NAROČANJE 24 UR NA DAN

Vsebine vseh
Planinskih vestnikov
od leta 1895 do danes
na www.pvkazalo.si
od 1949 do lanskega letnika
v formatu pdf.

Uredništvo Planinskega vestnika skrbno preverja vse
članke in točnost v reviji objavljenih opisov poti, ki
praviloma vključujejo opozorila na nevarnosti in možne pasti obiskovanja gora. Žal pa je vsak opis vedno
subjektiven, poleg tega se objektivne težave na terenu lahko spreminjajo iz dneva v dan, celo iz ure v uro.
Zato uredništvo revije in Planinska zveza Slovenije ne
moreta prevzeti nobene odgovornosti za morebitne
poškodbe ali materialno škodo, ki bi jih utrpel kdorkoli
zaradi hoje po gorah po navodilih iz te revije.
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