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TEMA MESECA

Narodni parki
3,90 €

Z NAMI NA POT

Južni Velebit

IZ PLANINSKE ZALOŽBE – AKCIJA

-50 %

Viki Grošelj
GOLA GORA, Nanga Parbat (8125 m), druga, dopolnjena izdaja
Avtor Viki Grošelj se je za ponatis odločil ne le zato, ker je prva izdaja razprodana,
ampak predvsem zaradi novih osebnih soočanj z Nanga Parbatom. Na sedemdesetih
na novo dodanih straneh opisuje svoje napete, razburljive, poučne, predvsem pa
lepe in globoko doživete dneve na pobočjih Nanga Parbata ter pod njim. To je bila
odprava, na kateri sta Irena Mrak in Mojca Švajger dosegli enega največjih uspehov v
zgodovini ženskega plezanja v Himalaji. Gre za dramatično in napeto poročilo
»iz prve roke«.
Knjiga je posvečena spominu na Tomaža Humarja, vsebuje 260 strani in 130
fotografij.
Format: 200 x 255 mm; 260 strani, italijanska, šivana vezava

CENA: V času od 15. 10. 2018 do 15. 11. 2018 lahko knjigo kupite po akcijski ceni s
50-odstotnim popustom: 12,45 €* (redna cena: 24,90 €*).
*DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine plača naročnik.

MARKACIST PZS MAJICA, LETNA in ZIMSKA KAPA
V trgovini PZS so za registrirane markaciste PZS na voljo majica ter letna in
zimska kapa. Delovne majice so kakovostne, ravno tako kape.
Majice so na voljo po 17 €, kapi pa po ceni 7 €.

VABLJENI K NAKUPU!
*DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine plača naročnik.
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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
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Revija za ljubitelje gora že od leta 1895
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Planinska zveza Slovenije
ISSN 0350-4344
Izhaja petnajstega v mesecu.
Planinski vestnik objavlja izvirne prispevke,
ki še niso bili objavljeni nikjer drugje.
118. letnik
NASLOV UREDNIŠTVA:
Planinska zveza Slovenije
Uredništvo Planinskega vestnika
Ob železnici 30a, p. p. 214
SI-1001 Ljubljana
T: 01 434 56 90, F: 01 434 56 91
E: pv@pzs.si
www.planinskivestnik.com
www.pvkazalo.si
www.facebook.com/planinskivestnik
ODGOVORNI UREDNIK:
Vladimir Habjan
UREDNIŠKI ODBOR:
Emil Pevec (tehnični urednik), Marta Krejan Čokl,
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Tiskano na NEO MATT papirju, Triglav papir
NAKLADA: 4400 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 in PZS. Kopiranje revije ali posameznih
delov brez privolitve izdajatelja ni dovoljeno.
Naročanje:
Po pošti na naslov: Planinska zveza Slovenije,
Ob železnici 30a, p. p. 214, SI-1001 Ljubljana,
po elektronski pošti na naslov: pv@pzs.si ali
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Transakcijski račun PZS:
IBAN: SI56 6100 0001 6522 551
SWIFT: HDELSI22
DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA
Naročnina 39 EUR, 63 EUR za tujino, posamezna številka
3,90 EUR. Člani PZS so upravičeni do 25 % popusta na
letno naročnino Planinskega vestnika. Reklamacije
upoštevamo dva meseca po izidu številke. Ob spremembi
naslova navedite tudi stari naslov. Upoštevamo samo pisne
odpovedi do 1. decembra za prihodnje leto.
Izdajanje revije sofinancira Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije (ARRS),
št. pog. 630-183/2017-1.
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FOTOGRAFIJA NA NASLOVNICI:
Jesen v gorah. Na robu pod Malim Draškim vrhom
Foto: Peter Strgar
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.

Oj, Triglav, moj dom

UVODNIK

V

Glavna tema pogovorov in novic v iztekajočem se poletju in prihajajoči jeseni med
Slovenci, planinci in neplaninci je bil Aljažev stolp. Zagotovo je bilo veliko besed tudi pred
stotriindvajsetimi leti, ko so naši predniki v časopisih prebrali, da je dovški župnik uresničil
svojo napoved in Nemcem pred nosom ukradel vrh Triglava. Šlo je za enega izmed
trenutkov, ko jih je prevevala složnost, pravzaprav sen vsakega naroda.
Z leti so se pojavila vprašanja − je ta nerodno oblikovani in od silnega časa utrujeni
pločevinasti stolp na vrhu Triglava v resnici vreden vsega direndaja in kaj naj z njim
pravzaprav naredimo? Naj ga pustimo takšnega, kakršen je? Naj ga restavriramo, mu
naredimo lifting obraza ter s tem odvzamemo čar avtentičnosti? Naj ga zamenjamo s
kopijo in original shranimo v planinski muzej?
Demokracija in z njo pravica govora, ki nam je dana z ustavo, je odgovorna reč. V zadnjem
mesecu dni smo lahko v spletnih, tiskanih in drugih medijih prebrali mnogo nesmislov
in polresnic. Predvsem ponavljajoča se vprašanja, koliko nas bo davkoplačevalce stala
obnova tega pleha, ter celo manipulacije z njegovo pravo sporočilnostjo, so nam nastavljale
ogledalo. Delitev ljudi z lahkotnim metanjem kosti za glodanje je danes zelo enostavno
in žal učinkovito. Tedanje besede navdušenja, podpore ali nasprotovanja je že zdavnaj
odnesel veter.
Pri obnovi stolpa smo se odločili za srednjo pot. S tem smo dali priznanje Aljažu za njegov −
in naš slovenski zgodovinski podvig. Moj namen ni ugotavljanje ustreznosti ali strokovnosti
obnove, temveč vprašanje smisla obstoja stolpa, njegovega sporočila in popotnice
zanamcem. Kaj od tega je po stotriindvajsetih letih še ostalo nam, častilcem slavnega kosa
pocinkane pločevine, ki mu je simboliko vdihnil dovški župnik?
Aljažev stolp je med prvimi temeljnimi kamni na poti k naši samostojni državi. Je nacionalni
ponos, je simbol, po katerem nas prepozna svet. Mimogrede: bi uspeli fotografijam
znamenj na najvišjih evropskih vrhovih določiti imena? S slovenskim teh težav ni. Ne
dopustimo, da se zaradi ustavne pravice, ki naj ne bo le neodgovorno stresanje besed po
tipkovnici, dogajajo delitve na naši simbolni gori. Pločevina, ki je pred več kot stoletjem
pomenila upor proti germanizaciji, je bila postavljena zato, da bi nudila zavetje in varnost
v slabem vremenu vsem, ki pridejo na vrh. Planincem − ne glede na narodno pripadnost,
versko prepričanje ali drugačno delitev. To je bilo osnovno poslanstvo, to je načrtoval Aljaž
ob nakupu parcele. Jakob Aljaž, župnik, planinec in glasbenik, je stolp in zemljišče podaril
Slovenskemu planinskemu društvu in s tem vsem nam.
Danes imamo po zaslugi srčnih ljudi, ki jim je mar dediščina, na Triglavu v mladeniški
preobleki ohranjen "tisti pleh z dušo". In kaj naj z njim? Spoštujmo ga in ponosni bodimo
nanj. Naš je!
Dušan Škodič
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