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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 

VRHOVI PRIJATELJSTVA
60 vrhov prijateljstva je vodnik in dnevnik planincev iz Slovenije, Koroške 
in Furlanije - Julijske krajine. V njem je v slovenskem, nemškem in 
italijanskem jeziku opisanih iz vsake dežele po dvajset vrhov.

VODNIK POLHOGRAJSKO HRIBOVJE, Božidar Lavrič
V vodniku so na 144 straneh opisane poti v Polhograjskem hribovju, ki 
se zahodno od Ljubljane dviga nad Sorškim poljem. Poljanska Sora ga 
na severu loči od Škofjeloškega hribovja. Marsikdo hribovje še vedno 
poimenuje Polhograjski Dolomiti po kamnini, ki se zlasti v višjih delih 
gorstva prikaže na plan kot veliki, škrbinasti zobje. V vodniku so opisane 
poti iz doline Gradaščice, iz doline Horjulščice, iz Medvod, Poljanske 
doline in iz Ljubljane.

CENA: V času od 15. 7. do 15. 8. 2020 lahko vodnik Vrhovi prijateljstva kupite 
po akcijski ceni s 50-odstotnim popustom: 1,50 €* (redna cena: 3,00 €*). Vod-
nik Polhograjsko hribovje pa lahko v času od 15. 8. 2020 do 15. 9. 2020 kupite 
po akcijski ceni s 50-odstotnim popustom:  4,95 €* (redna cena: 9,90 €*).

LJUBLJANA IN OKOLICA 1 : 50.000

Na zemljevidu boste našli:

- planinske poti, ki so prikazane na podlagi zadnjega stanja katastra planinskih 
poti PZS,
- priljubljene planinske cilje, kot so Šmarna gora, Polhograjska Grmada 
in Tošč, Lubnik, Blegoš, Vrh Sv. Treh Kraljev, Planina nad Vrhniko, Krim, 
Kurešček, Janče, Murovica, Rašica z Dobenom ...
- celotno Polhograjsko hribovje,
- sotesko Pekel in Iški Vintgar,
- Grosupeljsko in Radensko polje ter
- celotno Ljubljansko Barje.

Cena: 8,10 €*          

*DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine plača naročnik.
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FOTOGRAFIJA NA NASLOVNICI:
Matija Volontar mojstri svojo osredotočenost v 
peščenjaku vzhodne stene Jebel Nassrani-ja. Jordanija, 
Wadi Rum, smer izjemnega Alberta Prechta: Muezzin. 
Foto: Marko Prezelj
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.

Letos sem se precej potikal po slovenskih gorah. Za spremembo od mojih prioritet, ki so 
zadnje desetletje pretežno v tujini in gorskem svetu, kjer ni prav veliko obiskovalcev, sem 
veliko hodil tudi po markiranih poteh in mimo koč. Razloge poznate vsi, a če bo kdo to bral čez 
leta, mu morda ne bo jasno: epidemija, karantene, novi koronavirus, svetovna kriza, zaprtje 
v lastne občine …, vse to in še kaj. Na občnem zboru gorskih reševalcev v juniju so poudarili, 
da so obiskovalci gora večinoma spoštovali priporočila, naj se v visoke in zahtevne gore ne 
podajajo, saj bi s tem ogrožali tako sebe kot tudi reševalce. Meni so sicer znani primeri, ko to ni 
bilo tako in so nekateri  smučali z visokih vrhov, a kdo bi se zdaj ukvarjal s temi "malenkostmi", 
ko je (zaenkrat) vse že mimo. Dejstvo je, da veliko nesreč v pomladnem času ne beležimo. 
Čudna sezona torej velja ne le za običajno življenje, ampak tudi za gore. 
Veliko razprav je bilo o tem, kaj nas letos čaka v gorah, kam se bomo podajali, kako daleč, 
kako bodo delovale planinske koče, še posebej po tem, ko je bilo znano, da bodo tudi planinska 
društva s kočami deležna turističnih bonov. Spodbudno, da je država tokrat štela ta del 
planinstva k turizmu in mu priznala ta bonus, še lepše pa bi bilo, če bi prispevala svoj lonček 
tudi k urejanju tisočih kilometrov planinskih poti, ki so (še vedno) le v domenah planinskih 
društev in PZS, za sofinanciranje pa si vodstvo PZS prizadeva že dlje časa. 
Kakorkoli, sezona se je začela. Junija je bilo na severnih straneh gora še precej snega, sicer 
ga vročina pobira, a s tem postaja sneg vse trši in tam, kjer je, zahteva opremo: cepin, 
dereze, meni je sredi junija pri sestopu čez grapo po Tominškovi poti v Vratih prav prišla tudi 
30-metrska vrv. Sicer pa sem videl marsikaj: ljudi v neprimerni obutvi pri prečenju snežišč, 
šnopčkanju ob devetih dopoldan v kočah (tudi nežnejši spol), veliko (nepotrebnega) vriskanja 
in opozarjanja nase, pa da ne bo videti, da se le "pritožujem", tudi prijaznosti oskrbnikov 
(Ledine, Kredarica, Golica). Kar se tiče higiene pri prenočevanju, sem videl, da bo tudi ta 
"problem" morda ustrezno rešen. Naj povzamem, zdi se mi, da je situacija precej podobna 
prejšnjim letom, seveda pa bo za podrobnosti treba počakati še tja v poletje in mesece, ki so 
hribovsko najbolj obremenjeni, torej avgust in prva polovica septembra. Videti je, da si ljudje 
(spet) želijo zraka, razgledov in gora, kar je seveda spodbudno. 
Omejitveni ukrepi so prizadeli tudi planinsko organizacijo, saj je vodstvo Planinske zveze 
sprejelo vrsto odredb, ki so bile zaradi manjših prihodkov nujno potrebne. Z veseljem povem, 
da je Planinski vestnik ostal v obstoječih okvirjih in vas bo razveseljeval tako kot do zdaj. Naj 
prišepnem, da pri moji službeni reviji, ki izhaja na dva meseca, spomladi ena številka ni izšla, 
torej "amaterji" le nismo (toliko) slabši od profesionalcev. Ti meseci od naše 125-letnice so 
pravzaprav švignili mimo nas, kot bi mignil. V iskanju vedno novih, zanimivih tem smo morali 
sprejeti tudi nehvaležno delo, saj smo letos pripravili spominske zapise tako za Grega Lačna 
kot tudi Toneta Škarjo, o čemer boste lahko brali v tej številki. Kot smo napovedali že junija, 
upamo, da ti spominski zapisi o obeh izvrstnih posameznikih ne bodo zadnji in se kakega 
članka lahko še nadejamo. 
Vam pa polagam na srce – previdno v gorah in od nižjih k višjim ciljem. Za letos je še kako 
značilno, da so bili zaradi izrednih razmer cilji bolj nižji kot višji, zato prave pripravljenosti 
verjetno še ni. Postopoma torej, ne takoj v  visoke gore. Mi gremo – tako kot vi – tudi na 
dopust, novim zgodbam naproti, vam pa želim – srečno!

Vladimir Habjan

Netipično poletje v gorah?
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