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IZ PLANINSKE ZALOŽBE – AKCIJA 50-odstotni popust
Vodnik Škofjeloško in Cerkljansko hribovje, Andreja Erdlen
Prednost Škofjeloškega in Cerkljanskega hribovja, ki spadata v predgorje
Alp, je prav v tem, da ju lahko obiskujemo v vseh letnih časih. Spomladi
se bomo veselili prvih ozelenelih dreves, znanilcev pomladi, in čudovitega
cvetja, poleti nam bodo gozdovi nudili prijetno senco, na travnikih nas bo
pozdravljalo petje čričkov, občudovali bomo cvetje in pisane metulje. Jeseni
nas bodo prevzele škrlatne barve gozdnega listja. Tudi pozimi, ko bo hribe
prekril sneg, bomo lahko hodili po uhojenih poteh (pozimi je zelo obiskan
Lubnik) ali pa kar po cestah, kjer bi bilo poleti prevroče. Čeprav so pozimi
ceste v glavnem očiščene in prevozne, bomo srečali zelo malo avtomobilov
(področje okoli Žirov, Ermanovca, Slajke).
Format: 125 x 160 mm; 224 strani, šivano z nitjo, okrogel hrbet
CENA: V času od 15. 6. 2016 do 15. 7. 2016 lahko vodnik Škofjeloško in
Cerkljansko hribovje kupite po akcijski ceni s 50-odstotnim popustom:
11,95 €* (redna cena: 23,90 €*).
* DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine plača naročnik.

AKCIJA

11,95 €

Nov zemljevid PZS Stol
Planinska zveza Slovenije je izdala nov zemljevid Stol v merilu 1 : 25.000. Na
njem so vrisane vse planinske poti in koče PZS, skrbno pa so preverjene tudi vse
druge informacije.
Zamejski Slovenci so posodobili tudi ledinska imena na
severni strani državne meje.
Na hrbtni strani so opisi
vzponov na najzanimivejše
vrhove in podatki o vseh
kočah.
Zemljevid je nepogrešljiv
pripomoček za vse, ki se
odpravljajo v Karavanke od
Dovške Babe na zahodu do
Ljubelja na vzhodu.

NOVO
INFORMACIJE, NAKUP in NAROČILA:
Planinska zveza Slovenije, Planinska trgovina PZS
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uradnih ur, po faksu: 01 43 45 691, brezplačna telefonska številka: 080 1893 (24 ur na dan, vse dni v letu), e-naročila: trgovina@
pzs.si ali spletna trgovina PZS: http://trgovina.pzs.si. Uradne ure v Planinski založbi PZS, Ljubljana, Dvorakova 9: v ponedeljek in
četrtek od 9. do 15. ure, sredo od 9. do 17. ure, petek od 9. do 13. ure (odmor za malico: 10.30–11.00).
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FOTOGRAFIJA NA NASLOVNICI:
Sončni vrhovi nad Vršičem
Foto: Oton Naglost
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 in plezanja
po gorah po navodilih iz te revije.

Tu je tako lepo
"Tukaj je pa res lepo. Prav zaželela sem si tako turo, tudi če v slabšem vremenu," mi je
rekla Irena, ko sva se tik pred ploho potikala po mehkobnih travah sredi macesnovega
gozda med Turni in Malim Grintovcem nad dolino Kokre. Pred mesecem sem se
z vrha štiritisočaka Gran Paradisa razgledoval po paleti veličastnih vrhov Alp, od
Monvisa, Mont Blanca, Gran Combina, Dent d'Hérensa, Dent Blancha, Matterhorna,
Monte Rose …, ki so me prav vabljivo nagovarjali, naj jih obiščem. Te dni sem govoril s
Katjo, vodnico in alpinistično pripravnico, ki ima na svojem facebook profilu ob svojih
turah in plezarijah zapisanih celo vrsto razpoloženjskih medmetov, kot npr. uživala kot
nora, lepota, nirvana … Prijateljica Saša se včasih na turi nenadoma ustavi, vzame v roke
telefon in začne tipkati sporočilo. Zdaj že vem, komu in zakaj. Andreju. Ker on najbolje
razume, kako je Saši takrat pri duši. Kaj je vsem tem opisom skupnega?
Prav gotovo doživljanje gora kot nekaj lepega. Kot notranje doživetje, ki te izpolnjuje, ti
povzroči in prikrade nasmeh na obraz, iskrice v očeh, otroško navdušenje, radost v duši.
In te vedno znova in znova navduši in vabi k sebi, spet v gore. Težko bi rekel, kdaj se je to
zgodilo meni. Verjetno že v rani mladosti, ko sem kot mlad fantič sledil očetu na njegovih
turah in se z vsakim izletom, z vsako novo turo vedno bolj in bolj poistovetil z gorami,
z gorsko naravo, s tem divjim, a čudovitim svetom. Dobro se spominjam prijetnih in
domačih občutkov, ki sem jih imel, ko sem iz svojega malega gozdnega "bivaka", ki sem
si ga sam postavil na Šišenskem hribu, opazoval okolico. Ali ko sem se kot najstnik sam
vzpenjal po snežiščih na Ravneh proti Kočni, ki je bila prekrita z meglicami, pot do nje pa
prekrita s snegom in mi vzbujala vznemirjenje. Ali ko sem prvič stopil z markirane poti v
brezpotje, ali ko sem preplezal svojo prvo smer. Kdo ve, kdaj sem tako močno začutil ta
skrivnostni svet, ki me je dolgo vabil in me tako očaral, da mi je postal drugi dom in sem
mu ostal zvest vse življenje in me vabi še zdaj, tudi na najzahtevnejše cilje.
Gore me niso še nikoli razočarale. Razočaran ali jezen sem bil kvečjemu sam nad sabo,
da nisem našel primerne poti, pristopa, da nisem splezal smeri, detajla in zato moral
obrniti … ali pa so me pač razočarali ljudje. Vedno ni bilo lepo in enostavno, so bili tudi
težki trenutki, naporne vodene ture, padajoči kamni, pretresljive nevihte, ki te spravijo
v smrtno grozo, pa mrtvi prijatelji ali tisti, ki smo jih prinesli z gora. Takrat si vzameš
premor, čas zase. A se vedno pobereš in se vrneš nazaj. Več mojih kolegov in prijateljev,
s katerimi smo vrsto leto pohajkovali po gorah, je v nekem trenutku nehalo ali bistveno
zmanjšalo obisk gora. V največ primerih je bila vzrok družina, partner, otroci, pa gradnje
hiš, preveč obremenitev v službi, ali drugi vzroki, niti ni pomembno kakšni. Nekateri so na
gore tudi pozabili, ali pa so jim bile morda le mladostni izziv, ko so si želeli bolj dosežkov,
družbe, kdo ve česa.
Nekateri pa so kljub obremenitvam ostali goram zvesti. Zato uživam, ko se pogovarjam
z ljudmi, ob katerih začutim, da podobno doživljamo gorski svet, gorsko naravo ali jo
celo skupaj obiskujemo. Pa je to lahko plezanje v Koglu ali sprehajanje po markirani poti
iz Mojstrane do Aljaževega doma v Vratih. Je vseeno. Vedno je lepo, če znaš uživati. Se še
spomnite, kaj je raziskovalcu Kamniško-Savinjskih Alp, dr. Johannesu Frischaufu, pred
več kot sto leti povedal pastir na samotnem vrhu? "Tu je tako lepo, tako daleč se vidi."
Kako daleč pa vi vidite?
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