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I N F O R M A C I J E ∙ N A K U P ∙ N A R O Č I L A

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, PLANINSKA TRGOVINA PZS
NA SEDEŽU  Ob železnici 30a, Ljubljana, v času uradnih ur  
(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).

PO POŠTI  p. p. 214, SI-1001 Ljubljana

PO TELEFONU  01 43 45 684 v času uradnih ur brezplačna telefonska številka 080 1893 (24 ur na dan, vse dni v letu)

PO FAKSU  01 43 45 691

E-NAROČILA  trgovina@pzs.si ali spletna trgovina PZS: http://trgovina.pzs.si. 

SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ
Triglavska cesta 49, 4281 Mojstrana • telefon: 08 380 67 30 • faks: 04 589 10 35 • e-naročila: info@planinskimuzej.si

IZ PLANINSKE ZALOŽBE – AKCIJA 

VODNIK RAZŠIRJENA SLOVENSKA PLANINSKA POT, 
Gorazd Gorišek
Slovenska planinska pot, najstarejša slovenska vezna pot, je bila leta 1966 
razširjena z dodatnimi cilji. 

Predstavljenih je 44 ciljev Razširjene Slovenske planinske poti. V primerjavi z 
avtorjevim vodnikom iz leta 2014 so zgoščenim, natančnim in sistematičnim 
opisom pri vsaki turi dodani še drugi možni pristopi na isti cilj, kar je posebna 
vrednost tega izida in morda vabilo za nadaljnje obiske. Knjigo odlikuje tudi 
prenovljena, še bogatejša grafična podoba. Vodnik za vse, ki želijo prekrižariti 
Slovenijo na enega najzanimivejših načinov — peš!
Vodnik je izšel s podporo Fundacije za financiranje športnih organizacij v 
Republiki Sloveniji.
        Format: 130 mm x 210 mm; 192 strani, integralna šivana vezava, polokrogel hrbet.

CENA: V času od 15. 2. 2020 do 15. 3. 2020 lahko vodnik kupite po akcijski 
ceni s 50-odstotnim popustom: 11,95 €* (redna cena: 23,90 €*). 

JEZERSKO 1 : 25 000

Planinski zemljevid Jezersko 1 : 25 000 je nov zemljevid Planinske zveze 
Slovenije, ki je nastal s sodelovanjem Občine Jezersko. 

Zemljevid obsega območje med Planino Spodnja Dolga njiva pod Košuto, 
vasjo Korte/Trögern in Pristovškim Storžičem na severu, Rinkami in Belo/Bad 
Vellachom na vzhodu, Bivakom pod skuto in Storžičem na jugu ter Storžičem 
in Planino spodnja Dolga njiva na zahodu. Na zadnji strani zemljevida je 
predstavljena  Občina Jezersko z opisi sprehajalnih poti in s priročnim 
zemljevidom središča vasi. 
        
Format: 110 x 230 mm

*DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine plača naročnik.

-50 %

NOVO V PLANINSKI TRGOVINI
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FOTOGRAFIJA NA NASLOVNICI:
Viharnik, ki še vedno stoji - tako kot Planinski vestnik 
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.

Ko je pred 125 leti prvi urednik Planinskega vestnika Anton Mikuš pripravljal prvo številko 
glasila Slovenskega planinskega društva, ki je izšla en mesec pozneje, kot so načrtovali, si 
gotovo ni predstavljal, da bo to skromno glasilo, ki mu danes tudi zaradi bleščeče zunanje 
podobe rečemo revija, preživelo toliko let. Celih 125. Po podatkih, ki jih imamo iz Narodne in 
univerzitetne knjižnice, to pomeni, da je Planinski vestnik najstarejša slovenska revija, ki še 
izhaja. Pred njim je izhajalo nekaj teoloških tiskov (Lipica, Koledar Družbe sv. Mohorja in 
Cerkveni glasbenik), vendar se je njihovo izhajanje občasno prekinilo tudi za več desetletij. 
V kakšnih časih je deloval urednik Anton Mikuš in kako je pripravil prvo številko? Ceste so bile 
lahko zaradi snega neprevozne, priprava na tisk in tisk s svinčenimi črkami zelo zamudna in 
zapletena, tudi risanje okrasnih vinjet in umetelnih verzalk, s katerimi so polepšali skromno 
grafično podobo, je zahtevalo dodatna čas in trud. Tisk fotografij je bil zelo drag, v celem prvem 
letniku so bile objavljene samo štiri. Vsekakor lahko zgolj ugibam, kako je potekal celoten 
proces priprave in izdaje Mikuševe številke, čeprav je bila po obsegu s šestnajstimi stranmi prav 
skromna, zagotovo pa mu kot uredniku ni bilo lahko. Članke je prejemal po navadni pošti ter jih 
prepisoval in sproti popravljal na roke, kar pa je, kot sem se lahko prepričal tudi sam, potekalo še 
do novega tisočletja (!). In skoraj bi pozabil omeniti pripravo vsebine. 
Nedvomno ima vsak od sedmih urednikov pred menoj zasluge za to, da je Planinski vestnik 
uspešno preživel toliko časa, in to ne glede na leta urednikovanja, kajti s tem je vzdrževal 
kontinuiteto. Gotovo so se vsi trudili po najboljših močeh, saj Vestnik ni izhajal le v času prve 
svetovne vojne – tik po njej je izšla prehodna številka, med drugo vojno pa so bile izdaje 
skromnejše, a so vseeno bile. Ovir na poti izhajanja revije nikoli ni manjkalo, spomnimo se na 
vrsto kriz, od šestojanuarske diktature, prevzema Skale v vodstvu SPD in množice finančnih 
težav po drugi vojni, da ne naštevam vseh podrobnosti. Danes uredniško delujemo na 
popolnoma drugačnih obratih kot nekdaj. Resda moramo tu pa tam kakšen arhivski članek 
tudi prepisati, a to je res redko, sicer pa vse poteka po elektronski pošti, od pošiljanja gradiva 
do dogovarjanja z avtorji, uredniki in drugimi sodelujočimi, kar pomeni, da se ni treba za vsak 
pogovor srečati ali čakati na pismo v nabiralniku. Tudi fotografije, ki zasedajo veliko prostora na 
diskih, danes pridejo k nam v nekaj sekundah ali minutah, kar je res zanemarljivo.  
Če sem moral pred kakšnim letom še osebno hoditi v tiskarno pregledovat ozalid, to je zadnji 
odtis besedila pred tiskom, mi danes ni treba več, saj je tiskarna proces tako poenostavila, 
da vse poteka digitalno. Vsako stran, ki gre v tisk, potrdim, popravke označim in vse gre 
zelo preprosto. 
Če sta torej potek priprave in izida Vestnika tako različna, pa je ostalo nekaj enako kot pred 
125 leti. Zavedanje, da imamo naše gore, na katere smo ponosni. Gore so nas združevale v 
preteklosti, nas združujejo danes in upam, da nas bodo tudi v prihodnje. Na to smo lahko 
Slovenci ponosni in pri tem nam je zagotovo pomagala tudi ta revija. Če pomislimo, s kakšno 
srčnostjo so se naši predniki dobesedno 'bojevali' za gore, za njihova slovenska imena in 
pozneje za prvenstvene plezalne smeri − jim tega ne smemo nikoli pozabiti. 
V uredništvu se vseh teh dejstev zavedamo. Hvaležni in ponosni smo, ker imamo možnost, 
da sodelujemo pri delu in s tem malce prispevamo tudi k skupni, slovenski stvari. Vesel sem, 
da lahko urejam najstarejšo revijo in imam podporo pri svojem delu, Vestniku pa želim, da bi 
nekoč z našimi nasledniki dočakal tudi praznovanje 200-letnice!

Vladimir Habjan

Ob častitljivem jubileju
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