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Z NAMI NA POT

Med haloške griče



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 

ČEZ ROB, Vladimir Habjan

Bliža se čas, ko si boste tudi z najbolj natrpanim urnikom vzeli nekaj 
časa zase. Za vas smo izbrali knjigo Čez rob. Predstavljenih je petnajst 
kratkih zgodb. Glavna tematika je gorsko reševanje, pa tudi alpinizem in 
širše planinske teme. Opisane so zahtevne, nevarne in težavne razmere, 
v katerih pogosto poteka reševanje. Knjiga je obenem vabilo v naravo, v 
gorski svet.

        Format: 140 x 205 mm; 152 strani, italijanska vezava

CENA: V času od 15. 11. 2019 do 15. 12. 2019 lahko knjigo kupite po 
akcijski ceni s 50-odstotnim popustom: 8,45 €* (redna cena: 16,90 €*). 

NOVO

JULIJSKE ALPE: OSREDNJI DEL, Roman Tratar
Enciklopedični vodnik

Planinski vodnik Julijske Alpe: osrednji del bralcu predstavi del Julijskih 
Alp med prelazom Vršič na zahodu in Komno s Krnskimi jezeri na jugu ter 
Savo Dolinko na severu in Savo Bohinjko z Bohinjskim jezerom na jugu. 
Območje zajema naše najvišje gore s Triglavom na čelu.
Vodnik je zasnovan enciklopedično. Z njim zaključujemo zbirko 
enciklopedičnih vodnikov po Julijskih Alpah, ki jo sestavljajo še Južni del, 
Skupini Jalovca in Mangarta ter zahodne Julijske Alpe.

       
        Format: 130 x 210 mm; 224 strani, integralna šivana vezava

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

16,90 €

Planinska založba

Knjiga Cez rob Ovitek.pdf   1   2. 8. 2017   07:29

-50 %

CENA: 29,90 €*
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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.

Ranljiv le v peto je bil skoraj nepremagljiv in zaradi tega neustrašen bojevnik. Čeprav je bil izurjen 
kot Špartanec, se je boril zase, ne za skupnost, kar je bila sicer bistvena lastnost špartanskega 
vojaka. Ahil pa se ni zadovoljil s slavo v času svojega življenja, hotel je postati nesmrten, za to pa je 
moral, paradoksalno, umreti. 
Hektorju, trojanskemu princu, ki ga je ubila Ahilova sulica, ni bilo treba umreti, da bi se ga ljudje 
spominjali še tisočletja, nesmrten je postal zaradi svoje modrosti, poštenosti, predanosti družini, 
in ker se je boril zanjo, za svoje Trojance, za njihovo preživetje in svobodo, ne za lastno slavo. 
"Legenda" je bil že pred smrtjo.
V slovenski kolektivni zavesti prej najdemo Hektorja kot Ahila. Bojan Križaj, Svetlana Makarovič, 
Milena Zupančič, Vlado Kreslin, Boris Pahor in še veliko drugih so zagotovo "Hektorjanci". Smrt jih 
ne bo naredila večjih, kot so že zdaj. Ne bodo postali "legende" po smrti, to so že. Zakaj v slovenski? 
Ker moram, če hočem najti "Ahilce", pogledati širše. Res so glasbene skupine The Doors, Nirvana, 
Queen polnile stadione skoraj po vsem svetu, ampak nesmrtnost jim je prinesla ravno smrt. 
Kurtova, Jimova, Freddijeva. Za Amelio Earhart, pionirko letalstva, bi najbrž slišali predvsem tisti, 
ki jih zanima zgodovina letalstva, če je usodni poskus preleta Zemlje ne bi povzdignil med zvezde, 
o katerih še po skoraj sto letih ugibajo, ali njihova smrt mogoče ni bila prevara, snemajo filme in 
raziskujejo predvsem okoliščine izginotja. Kljub njihovi veličini pred slovesom. 
"Trojanec" Davo Karničar je postal "legenda" že zdavnaj pred tragično smrtjo. Zaradi svojega značaja, 
dosežkov in življenja, skladnega s svojimi prepričanji. Bil je (in bo) sinonim za alpinistično smučanje, 
za Jezersko, za vztrajnost. Njegovi že boleča neposrednost in odkritost sta v ljudeh pogosto vzbujali 
strahospoštovanje, čeprav je bil nežna duša, ki jo je nesmrtno naredila njegova brezkompromisnost 
na vseh področjih. Tudi hektorjanska lastnost, ki je tako zelo izstopala, ko je šlo za njegovo družino, za 
Jezersko in ko je bilo treba reševati življenja ter pomagati. Kjer koli in kadar koli.
Da človek živi, in ne životari, mora biti izpolnjen na več področjih, predvsem pa mora biti iskren 
in pošten, a – zveni klišejsko, vendar je univerzalna resnica – najprej mora biti iskren in pošten do 
sebe. Slepljenje in pretvarjanje namreč upočasnita korak ali ga celo usmerita v pogubo, tega pa 
si oseba, ki se na smučeh spušča po vratolomnih strminah, ne more in ne sme privoščiti. Davova 
brutalna iskrenost in predanost vsemu, kar je bilo pomembno zanj, sta bili skupaj s sposobnostjo 
prepoznavanja trenutkov, ko se je treba obrniti, zmagovalna kombinacija. Ni se zadovoljil z 
nadomestnimi cilji, vedno je iskal popolnost, in to v tistem, kar je imel rad, kar je želel in hotel. In to 
vedno v skladu s tistim, kar je čutil in česar se je zavedal.
Na prvi pogled nezdružljivi lastnosti, dojemanje družine kot največje vrednote v življenju in 
podrejanje življenja za doseganje lastnih ciljev, sta bili zanj neločljivo povezani. "Le tako, da človek 
lahko počne, kar ima rad, ga lahko ima družina v vsej popolnosti." Kompromis? Ne. Življenje! In 
izjemno zavedanje ter spoštovanje vsega, kar je vredno. 
Dava Karničarja smrt ni naredila večjega, kot je bil prej, v nesmrtnost so ga že zdavnaj okovali 
njegovi dosežki, njegova unikatnost in preprostost. Čeprav tega najbrž sploh ni hotel, ga je v 
slovenski kolektivni spomin in na svetovni zemljevid sproti zarisovalo vse, kar se je zgodilo pred 
tistim nesrečnim jezerskim jesenom. Njegova smrt je bila splet nesrečnih okoliščin, življenje pa 
(tudi) splet srečnih: "Ogromno ljudi v življenju išče, kaj bi počeli, da bi osmislili svoje bivanje. Jaz 
imam srečo, da je en del mojega življenja povezan s tem, kar očitno znam početi in tudi rad 
delam. Gore so tisto, kar je najgloblje zapisano v meni1."

Marta Krejan Čokl

1  Davo Karničar v dokumentarnem filmu Neustavljiv Mihe Kačiča.
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