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Planinska zveza Slovenije, Planinska trgovina PZS
na sedežu: Dvorakova ulica 9, Ljubljana, v času uradnih ur, po pošti: p. p. 214, SI-1001 Ljubljana, po telefonu: 01 43 45 684 v času 
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IZ PLANINSKE ZALOŽBE – AKCIJA 50-odstotni popust

INFORMACIJE, NAKUP in NAROČILA:

Slovenski planinski muzej
Triglavska cesta 49, 4281 Mojstrana, telefon: 08 380 67 30, faks: 04 589 10 35, e-naročila: info@planinskimuzej.si

Izšla je zbirka zgodb Ljudje v gorah avtorja Dušana Škodiča. Zbirka prinaša 
petnajst zgodovinskih zgodb, vpetih v gorsko okolje. V ospredju vseh je pre-
prost posameznik, ki je le igračka narave v usodnih trenutkih, v katerih se 
znajde.
Dušan Škodič, prekaljen planinski publicist in avtor romana Devet dni v 
avgustu, te zgodbe pripoveduje humorno in življenjsko trpko, a vseskozi 
doživeto in sočutno. Času in krajem, o katerih govori, se približa tudi jezi-
kovno, večjo vrednost pa zgodbam dajejo še preverjena zgodovinska podla-
ga in dodana pojasnila. Vse zgodbe so opremljene z odličnimi ilustracijami.

Format: 165 x 235 mm; 144 strani, broširano, šivano
Cena: 16,90 €

Pomembno obvestilo: S 26. avgustom 2014 je stopil v veljavo Zakon o 
enotni ceni knjige, ki ji v času šestih mesecev od izdaje nalaga enotno 
ceno. V tem času popusti oz. kakršnokoli zniževanje cene ni dovoljeno!

LJUDJE V GORAH – zbirka zgodb, 
Dušan Škodič

ZGOŠČENKA - GREVA POD 
OBJEM GORA
Na zgoščenki z naslovom Greva pod objem gora najdete 9 pesmi: Greva 
pod objem gora, Na izlet, Danes pojdem jaz v gore, Tri planike, Za 
sanje, Spalka mojega šotora, Na Rombonu, Miss Slovenije in Nič več 
kot to. Zasnovana je sistematično in skuša pokriti večino potreb na 
področju mladinskih planinskih pesmi in hkrati podajati starostno 
prilagojena glasbena dela. Poleg kulturne nosi zgoščenka tudi izrazito 
vzgojno-izobraževalno noto. Vodilna ustvarjalca tega projekta sta Uroš 
Kuzman in Andrej Hočevar.

Projekt združuje profesionalne glasbenike, ki skrbijo za izvedbeno 
neoporečnost, in amaterske vokaliste, ki so praviloma močno vpeti v 
planinstvo. Tako so zgodbe podane osebnoizpovedno, poudarjena pa 
je tudi motivika prostovoljnega, mladinskega. Vsi izvajalci projekta so 
mladi po stažu in projekt zanje predstavlja svojevrsten izziv in izkušnjo.

AKCIJA
3,13 €

CENA
16,90 €

NOVO V PLANINSKI TRGOVINI PZS

CENA: V času od 15. 10. 2016 do 15. 11. 2016 lahko zgoščenka kupite po akcijski ceni s 50-odstotnim popustom:  
3,13 €* (redna cena: 6,25 €*).
*DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine plača naročnik.
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Nad Jezerom treh (Lago de tres) se dviga osrednji 
in najvišji del patagonskih Andov, ki jim kraljuje 
Fitz Roy. Foto: Miro Štebe

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.

UVODNIK

"Vem, da boste mnogi med vami presenečeni, vendar vam moram priznati, da zame naši 
hribi niso najlepši na svetu, pač pa so to Dolomiti," je v začetku oktobra na gorniškem 
večeru v knjižnici Domžale povedal alpinist in himalajec Tomo Česen (intervju z njim 
bomo objavili v eni od prihodnjih številk). Ste presenečeni, začudeni, morda celo 
prizadeti? Sam priznam, da ga povsem razumem in spoštujem njegovo stališče, pa tudi 
to, da si je to "upal" priznati v javnosti. Zdi se mi namreč, da je tako stališče v slovenski 
planinski javnosti skoraj bogokletno. Naj povzamem samo zadnjo anketo, katere 
rezultate smo objavili v lanski decembrski številki in kjer je pri vprašanju, katerih vsebin 
je v PV preveč, največ odgovorov veljalo tujim goram, in obratno, pri vprašanju, katerih 
vsebin je v reviji premalo, je bil odgovor: naše gore. Podobne rezultate beležimo že vsa 
leta, odkar izvajamo ankete. Zakaj je tako, mi pravzaprav ni povsem jasno. 

Pred kratkim sem se vzpenjal po poti Silva Korena na Krn, kjer mi je možakar povedal, 
da gre vsak mesec parkrat po tej poti. Kako to, da ne gre še kam drugam, kjer še ni 
bil, ga nisem uspel vprašati, ker je tako hitro odbrzel naprej. Poznamo celo vrsto 
ciljev, kamor se ljudje redno odpravljajo in beležijo svoje vzpone, npr. na Ratitovec, 
Kriško goro, Lubnik, Šmarno goro, Kališče in drugi. Dobro, tu gre bolj za rekreacijo kot 
pa planinarjenje, pa vendar se vse to dogaja v hribih. Zakaj tolikokrat po isti poti, če 
zagotovo obstaja še kak gorski vrh, kjer še nismo bili? 

Tudi sam sem se v preteklosti obnašal podobno – slovenske gore sem spoznaval do 
potankosti. Načrtno sem raziskoval doline, prehode, pristope, markirane poti na vrhove 
iz raznih smeri, pa potem brezpotja, in to v tolikšni meri, da sem poznal skorajda vsak 
možen pristop na posamezen vrh, ki sem se ga lotil. Prebiral sem vse vodnike, kjer so bile 
opisane poti, si podčrtaval opise, iskal spletne strani, ko so se tudi tam pojavili opisi, si 
beležil svoje opise pristopov in jih tako nabral za celo goro. Hribovski kolegi so mi dolgo 
prigovarjali, naj vendarle pogledam še čez mejo, da so tudi tam vredni gorniški cilji, a jaz 
sem trmasto vztrajal pri naših hribih. Tisto čez mejo me ni zanimalo. 

Potem pa se mi je nekoč s planine Pecol, kjer sem bil na izletu z otroki, prikazal mogočni 
Montaž in z njim Zahodni Julijci. Kakšno gorovje! Moje raziskovanje je prvič seglo malce 
čez mejo. In končno sem se nekega dne le spravil še malo dlje ter stopil na vrh Monte 
Cristalla v Dolomitih. Bil sem enostavno navdušen. Odprl se mi je povsem nov svet, 
nove dimenzije, nova okolica, čisto drugačna, kot je v naših hribih. Za Dolomiti so prišli 
tritisočaki, štiritisočaki z ledeniki …

Danes vem, da so tudi mnoge gore zunaj Slovenije nepopisno privlačne. Razlogov, 
da jih obiščemo, je toliko, kolikor je vrhov, vsak je po svoje privlačen in vreden našega 
obiska. Prevzeli so me skalni vršaci in beli vrhovi nad bleščečimi ledeniki, ledeniški 
potoki, šumeči slapovi, zelena jezerca ... Te gore so kot mamilo, ko se vzpnemo na eno, si 
zaželimo še druge, tretje itn., z vsake se nam odpirajo širša obzorja in novi cilji. 

Vse to, kar opisujem, želimo predstaviti tudi vam, dragi bralci. Težko je venomer pisati 
le o Jalovcu, Škrlatici, Triglavu … V rubriki Z nami na pot, kjer objavljamo vabila s podatki 
na ture, smo skorajda že izčrpali slovenski gorski prostor in se že ponavljamo. Nikakor 
vas ne odvračamo od hoje po naših gorah, vendar vam z opisi gora čez mejo poskušamo 
odpirati nova obzorja. Dejstvo namreč je, da bomo svoje gore najbolj cenili šele takrat, 
ko se bomo iz tujine vrnili domov in jih primerjali z drugimi. Ko bomo videli še druge gore, 
bomo lahko ugotovili, da so naše le med najlepšimi. In to brez lažnega domoljubja.

 Vladimir Habjan

Kaj se skriva 
za mejo?
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