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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

CD - GREVA POD OBJEM GORA

Na CD-ju z naslovom Greva pod objem gora najdete devet pesmi: Greva pod objem gora, Na 
izlet, Danes pojdem jaz v gore, Tri planike, Za sanje, Spalka mojega šotora, Na Rombonu, Miss 
Slovenije in Nič več kot to. CD je zasnovan sistematično in skuša pokriti večino potreb na 
področju mladinskih planinskih pesmi in hkrati podajati starostno prilagojena glasbena 
dela. Poleg kulture nosi zgoščenka tudi izrazito vzgojno izobraževalno noto. Vodilna 
ustvarjalca tega projekta sta Uroš Kuzman in Andrej Hočevar.

CENA:  V času od 15. 11. 2020 do 15. 12. 2020 lahko CD kupite po akcijski ceni 
s 50-odstotnim popustom: 3,13 €* (redna cena: 6,25 €*). 

*DDV je vračunan v ceno. Stroške poštnine plača naročnik.

¯50 %

NE SPREGLEJTE

36. E-SLOVENSKI KNJIŽNI SEJEM, 23.-29. 11. 2020

Slovenski knjižni sejem je najpomembnejši dogodek v slovenski knjižni industriji. Uspešna 
izvedba fizičnega dela sejma, bo letos usmerjena v pripravo spletnega sejma, ki bo dogajanje 
prenesel v naše domove.

Narazen, a vendarle skupaj je osnovno vodilo virtualnega sejma, na katerega boste obiskovalci 
vstopali s sejemske spletne strani http://www.knjiznisejem.si. Dogajanje bo programsko in 
prodajno. Tudi Planinska zveza Slovenije bo del tega.

VLJUDNO VABLJENI!
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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.

Pred štirinajstimi leti smo imeli temo meseca, ki opisuje ljubezen, najmočnejše človeško 
čustvo, ki poganja svet. Ljubezenske zgodbe so bile dobro sprejete in večkrat smo se ob 
iskanju idej v uredništvu spraševali, kdaj bomo to ponovili. Zdaj smo. 
Med obiskovalci gora že od nekdaj kroži zabavljivo pravilo, da nad tisoč metrov ni greha. 
Nekoč pozneje se je temu dodalo, da je nad dva tisoč metrov greh to, če ga ni. Sam pojem 
'greh' pa je zelo raztegljiv, ker naj bi pokrival sedem glavnih človeških izprijenosti. Vseh v 
gorah ni lahko zagrešiti, ker se nanašajo predvsem na "dolinsko" življenje. Zato ob krilatici, 
da nad tisoč metrov ni greha, možgani radi kar sami določijo žgečkljivo razlago, kaj se sme 
tam brez slabe vesti početi. 
Na glas naša dolina šentflorjanska temu nikakor ne pritrjuje. Greh pohote je v kočah 
nad tisoč metrov namreč skoraj povsem zanemarljiv v primerjavi z drugima dvema − 
požrešnostjo in pohlepom. Zato bo planinca, ki se bo namenil prespati v koči, ob spanje 
prej kakor nemoralno škripanje razmajanega pograda spravilo "ekonomsko upravičeno" 
popivanje z glasnim veseljačenjem.
To ni moja ugotovitev. O tej težavi je že pred stoletjem pisalo v Planinskem vestniku v 
prispevku Proti pretiranemu veseljačenju v naših kočah. Avtor je ugotavljal, da se na 
Nemškem precej govori, kako bi planinska organizacija DÖAV nastopila proti motečim 
pregreham z omejevanjem točenja alkohola in strožjim hišnim redom. Posebnega učinka 
ni bilo, kajti tisto, kar je bilo v prid mirnemu spanju turistov, ni bilo v prid društveni blagajni. 
Še zanimivejše je bilo nadaljevanje članka, da se namreč v kočah (tudi naših) opaža kršenje 
morale, saj tja zahajajo parčki, ki se "špogajo zaljubljenost". Sklep vodstva DÖAV je bil 
v članku jasen in radikalen: razvratni parčki se morajo iz planinskih koč takoj odstraniti! 
Žal v zapisih ne najdemo epiloga, ali so oskrbniki dobili tudi nravstvene zadolžitve in kakšen 
je bil njihov učinek.
Od nekega alpinističnega veterana, ki ima danes že spoštljivih devetdeset let, sem ob 
priložnosti slišal zanimivo zgodbo o nemoralnem obnašanju v naših bivakih. Bilo je še v 
davnih petdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je na največjem ljubljanskem alpinističnem 
odseku nekdo sprožil razpravo, da se bivaki ne uporabljajo le kot izhodišče za alpinistične 
vzpone, torej v namen, za katerega so bili postavljeni. Nekateri predrzneži naj bi tja vodili 
dekleta in bivake uporabljali kot brezplačno prenočišče. Potekala je glasna debata, nato pa 
je načelnik postavil vprašanje, kaj lahko storijo glede tega. Bilo je nekaj tišine, nakar se je 
oglasil znan alpinistični inštruktor, za katerega se je vedelo, da pove vse brez dlake na jeziku. 
Predlagal je, naj se v omarico za prvo pomoč namestijo kondomi. Njegova ideja je med 
prisotnimi požela val zgražanja, ki pa je bilo neupravičeno. Moralno zaskrbljeni alpinistični 
tovarišiji je predlagatelj dal zgolj vedeti, da se početja v bivakih, ki niso oskrbovani, ne da 
nadzorovati. In tudi njegov predlog je imel, kar priznajmo, v danem primeru svoj smisel.
Vsi, ki že dlje zahajamo v gore, smo ljubezen v gorah na nek način zagotovo že doživeli 
ali jo s seboj v gore peljali. Bila je srečna bodisi nesrečna, prinesla je neizmerno veselje ali 
bolečino. Kajti v gorah ni nič drugačna kot v dolini. Prave ljubezni se ne da kupiti in nihče je 
ne more nadzorovati. V tem je njen največji čar.

Dušan Škodič

Ljubezen v gorah
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