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Julijske Alpe: Južni del bralcem predstavi južni rob Julijskih Alp. V knjižici je avtor
zbral in predstavil vse markirane planinske poti ter večino poti in stezic na
območju med Jelovico in Polovnikom. Vmes spoznamo še sredogorske vrhove
Ratitovca, Soriške planine, predstavljen je dolg Bohinjsko-Tolminski greben ter
razčlenjena Krnska skupina.
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Vodnik prekaljenega pisca Andraža Poljanca vestno in sistematično opisuje tako
markirane planinske poti kot tudi še številčnejše neoznačene poti. Za vnete
raziskovalce pa je tudi nekaj zahtevnejših posladkov.
CENA

29,90 €

CENA: V času od 1. 6. do 31. 6. 2022 lahko vodnik kupite po akcijski ceni s
50-odstotnim popustom: 14,95 €* (redna cena: 29,90 €*).
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*DDV je vračunan v ceno. Stroške poštnine plača naročnik.

NOVO V PLANINSKI TRGOVINI
ŠKOFJELOŠKO, CERKLJANSKO IN IDRIJSKO
HRIBOVJE, 1 : 50.000
Planinski zemljevid Škofjeloško, Cerkljansko in Idrijsko hribovje, 1 : 50.000
zajema praktično celotno območje omenjenih predalpskih hribovij z večjim
delom Trnovskega gozda in Goriških Brd. Zahodni rob zemljevida se konča z
Matajurjem in Goriškimi Brdi, Kranjem, Škofjo Loko in Vrhniko na vzhodu,
severni rob določa Bohinjsko-Tolminski greben z Jelovico, južnega pa Goriška
Brda, Trnovski gozd in Logaška planota.
Cena: 8,10 €
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Veliko Špičje nad Sočo
Foto Dan Briški

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.

Moč gore
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Gora ni nora, nor je, kdor gre nepripravljen ali slabo opremljen gor. Za nekatere je gora
tempelj, svetišče, kot je v intervjuju1 izjavil Matjaž Jeran. V zadnjih, vedno bolj hektičnih
časih pa je gorski svet za številne novonastale hribovske adrenaliste postal poligon,
športni park za sproščanje negativne energije, notranjih napetosti, kompleksov in
podobnih frustracij. Ne vem, koliko boljši, zadovoljnejši, olajšani in bolj sproščeni se vrnejo
v dolino in kako dolgo traja prerojenost, ki jo dosežejo, če se dovolj potrudijo. Jaz, odvisno
od intenzivnosti doživetja, bolje živim na ta račun dva do štiri dni, včasih tudi dlje, lažje
prenašam neprijetne situacije in uspešneje brzdam slabo voljo.
Če pogledaš goro, vidiš mrtvo kamnito tvorbo, ki ji je vseeno, če po njej leze človek, ki
občuduje njeno obliko, silhueto na večernem žarečem nebu ali steno, ožarjeno s svetlobo
vzhajajočega sonca. Enkrat hvali njeno kompaktno in razčlenjeno steno, drugič preklinja
krušljivo skalo, potoke dežja, ki v kaskadah lijejo po steni in ga hočejo odplakniti, ali se jezi
na plazove, ki grozijo, da ga bodo spotoma odnesli v globino. Včasih ga je na smrt strah in
obžaluje, da se je dal zapeljati temu kupu kamenja, včasih uživa in vriska v lepoti gibanja.
Človek ne razmišlja o njeni mrtvi brezbrižnosti, o tem, da ne premore ničesar drugega
kot kamnino, iz katere je nastala, in da obstaja brez lastne želje in krivde. Podoba gore
je odvisna od tega, kako jo človek vidi – vse temelji na njegovi domišljiji in čustvih, ki mu
jih vzbuja.
Popolnoma mrtev svet, a tako lep, da ga človek občuduje, se zaljubi vanj, se vrača, ga
snubi, nagovarja in mu odpušča, kadar ga napodi v dolino. Gora ni tam zaradi človeka,
sploh nima vzroka, da bi bila tam, a kljub temu obstaja zaradi igre narave in njenih
zakonov. Človek goro personificira po svoji meri, doživlja jo po svojih občutkih, vidi jo,
kakor mu velevajo čustva.
Podobno je z vremenom. Nevihta ne izbruhne zato, da bi planincu ali alpinistu zagrenila
življenje, tudi veter ne piha z namenom, da bi prevrnil ali odpihnil človeka. In sonce ne
pripeka zato, da bi se bahalo, koliko mehurjev je naredilo na občutljivi koži. Vsi ti pojavi so
rezultat naravnih zakonov in pika. Kdor jih sprejme in vsaj površinsko razume, bo lažje
shajal s hribi.
Pravi hribovc obožuje mrtev kup kamenja in se vedno znova vrača. Je zasvojen z gorami,
odvisen od njih? Ali lahko za nekoga rečemo, da so gore njegova droga? Mogoče, na neki
način lahko. Toda kemične substance, ki jih imenujemo droge ali mamila, povzročajo
naš psihični in fizični razkroj, medtem ko za gore tega ne moremo trditi, prej nasprotno –
krepijo nas. …
Dokler mi bo spomin deloval, ne bom pozabil razgleda s Cime Fradusta, 2939 m, v Palah
di San Martino, na katero sem pribrzel nekega popoldneva. Pod menoj se je razprostirala
gola kamnita puščava, lepota s tako izrazno močjo, da sem v trenutku pozabil na slabo
voljo zaradi fotoaparata, ki je ravno tisto jutro odpovedal. Pač ne bom mogel posneti
jezerc, pet ali šest smaragdnih očesc, ki so poživljala to impresivno pustinjo. Prevzetost
nad negibno veličastnostjo pod menoj mi še danes, po nekaj letih, vznemiri utrip.
Mire Steinbuch
1
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