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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

IZ PLANINSKE ZALOŽBE – AKCIJA 

Klemen Janša 
ZAHODNE JULIJSKE ALPE

Klasični vodnik po osrednjem slovenskem pogorju prinaša opise mikavnega 
zahodnega dela Julijcev, ki so pretežno na italijanski strani meje. Poleg dobro 
obiskanih vrhov v skupinah Kanina, Viša in Montaža so v njem opisi nekaterih malo 
znanih območij, ki do sedaj v slovenščini še niso bila tako podrobno predstavljena in 
so zato še toliko bolj mamljiva: razdrapane Naborjetske gore nad divjo dolino Dunje, 
skriti vrhovi nad Rezijo, samozavestni greben Muzcev, dolgi greben Stola in Karmana, 
pa od ljudi in boga pozabljeni vrhovi zahodno od Strme peči. Tako natančnega vod-
nika zanje ni niti v italijanščini!

130 x 210 mm, 348 strani, integralna šivana vezava, PZS, 2015

CENA: V času od 15. 6. 2021 do 15. 7. 2021 lahko vodnik kupite po akcijski 
ceni s 50-odstotnim popustom: 14,95 €* (redna cena: 29,90 €*). 

Uroš Kuzman
PLANINSTVO OD A DO Ž

Planinstvo od A do Ž je zbirka nalog tekmovanja Mladina in gore (MIG). 
Gre za šolsko športno tekmovanje iz planinskih znanj, ki je namenjeno 
osnovnošolcem zadnje triade in srednješolcem. 

V prvem delu so vprašanja urejena po poglavjih učbenika Planinska šola. 
Drugi del je namenjen (samo)evalvaciji. V zadnjem, tretjem poglavju pa je 
zbranih sto vprašanj za izvedbo planinskega kviza. 

Zbirka nalog Planinstvo od A do Ž bo olajšal priprave na tekmovanje MIG ali 
pa ponudil nov način za učenje in igro. Torej ne le mentorjem ekip, temveč 
tudi planinskim vodnikom, organizatorjem orientacijskih tekmovanj in 
družabnih planinskih srečanj.

cena: 13,90 €

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

-50 %

NOVO V PLANINSKI TRGOVINI



V E S T N I K 

UV
OD

NI
K

Revija za ljubitelje gora že od leta 1895

IZDAJATELJ IN ZALOŽNIK:
Planinska zveza Slovenije
ISSN 0350-4344
Izhaja osemnajstega v mesecu.
Planinski vestnik objavlja izvirne prispevke,
ki še niso bili objavljeni nikjer drugje.
121. 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, 
Zdenka Mihelič, Irena Mušič Habjan, Mateja Pate, 
Dušan Škodič, Tina Leskošek, Mire Steinbuch
ZUNANJI SODELAVCI:
Peter Šilak, Mitja Filipič, Jurij Ravnik
LEKTORIRANJE:
Marta Krejan Čokl, Mira Hladnik, Vera Šeško,  
Sonja Čokl, Darja Horvatič (korektorica)
OBLIKOVANJE:
Mojca Dariš
GRAFIČNA PRIPRAVA IN TISK:
Schwarz print, d. o. o.
Tiskano na NEO MATT papirju, Triglav papir
NAKLADA: 4500 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 nujno tudi 
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  
po telefonu 080 1893 (24 ur na dan) in na naslovu: 
https://clanarina.pzs.si/vestnik.php.

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.
Program informiranja o planinski dejavnosti 
sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport RS in 
Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS.

FOTOGRAFIJA NA NASLOVNICI
Luna nad Triglavom 
Foto Dan Briški
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.

Nekdo, ki mi je blizu, pravi, da rada solim pamet. Kadar me želi podražiti, dvigne kazalec in v 
pokroviteljskem tonu izusti: "Previdnost ne bo odveč!" Običajno mu ob tem namenim zelo pomenljiv 
pogled izpod čela in zavijem z očmi. A če se globoko zamislim, po tihem lahko priznam, da ima 
nemara malce tudi prav. Nedavno tega sem prebrala enega svojih prvih objavljenih prispevkov 
na temo gora. Nisem še bila stara toliko, da bi si lahko legalno naročila pivo v gostilni, pa sem že 
brezplačno delila nasvete o hoji v gore s pozicije najpametnejše najstnice na svetu. Ob prebiranju 
nekdanjih Matejinih svetovalnih kotičkov se danes malce zabavam, malce pa mi je, hm, vseeno 
nerodno. Ker so tudi nekateri članki poznejšega datuma napisani v podobnem tonu, sumim, da ni 
šlo samo za pubertetniško pretencioznost. A vendar se mi zdi, da me je življenje že malo obrusilo in 
da sedaj bolj na glas razmišljam, kot pa da bi dušebrižniško svareče žugala s prstom.
Pozimi je po družbenem omrežju krožil video posnetek, ob katerem me je imelo, da bi spet malo 
požugala in zraven v maniri starosvetnih učiteljev navila še nekaj ušes. Zato je začel nastajati tale 
zapis, ki pa sem ga v prepričanju, da sem sedaj že dovolj zrela in mi ni treba vsevprek pametovati, 
hotela zastaviti v bolj modrem slogu, ki bi napeljeval k razmisleku, ne pa da bi ponujal brezplačne 
vzgojne nasvete. Samoiniciativno svetovanje običajno naleti na gluha ušesa, a smo pogosto zelo 
radodarni z njim. Pa se je zgodilo, da je začetna vnema kmalu popustila in tako sem nedokončano 
besedilo pustila v drobovju računalnika. 
Morda se te črke nikoli ne bi svetile na straneh Planinskega vestnika, če ne bi Klemen Belhar 
napisal dveh odličnih kolumen z zelo aktualno tematiko (in če ne bi odgovorni urednik iskal 
pisca uvodnika). V tokratni kolumni razmišlja o novodobnem pojavu, ki ga imenuje gorniški 
avanturizem in za katerega meni, da ima obredni značaj – ker je njegovo bistvo objava na 
družbenih omrežjih. Kolumnist na začetku prispevka omeni podvig taistega protagonista, ki je 
nastopal tudi v posnetku, zaradi katerega me je pozimi zasrbelo, da bi iztegnila kazalec in strogo 
pogledala iznad očal. V obeh posnetkih gre za avanturo prenočevanja pod milim nebom v naših 
gorah. Razumem mladostniško željo po dogodivščinah, malce bolj nerazumljiv pa mi je način, 
na kakršen se omenjeni mladenič loteva svojih podvigov. Če sta peka zrezkov za večerjo in kino 
pod zvezdami nekaj, ob čemer bi lahko samo nejeverno dvignila obrvi in skomignila z rameni, češ 
vsak ima svoje veselje, je kleščenje smrek za izdelavo načrtovanega bivaka tisto, kar me je zbodlo 
in sprožilo najprej moraliziranje in zgražanje, potem željo po spodbujanju k razmisleku, kako 
podati informacije in izobraziti novodobne pustolovce. Razveseljivo je, da se mladi premaknejo 
od zaslonov (pa četudi potem v gorah gledajo vanje za lahko noč) in gredo v naravo, pomembno 
pa je, da jih naučimo spoštljivega odnosa do nje in pravil obnašanja v gorah, še zlasti ker svoje 
avanture dokumentirajo in ponudijo na ogled na spletu. Vprašanje je sicer, ali se bo kateremu od 
avanturistovih sledilcev ljubilo tovoriti 30-kilogramski nahrbtnik na vrh Grintovca ali pa zmrzovati 
v snežni luknji pri minus dvajsetih stopinjah Celzija. Ampak zgledi vlečejo in morda se bo komu 
to vendarle zdelo kul ter se bo domislil še česa bolj drznega, nenavadnega, norega … s čimer bo 
nagovoril spletno občinstvo. Kot je v prejšnji kolumni zapisal Belhar, je naša naloga, da najdemo 
pot do nove, internetne generacije mladincev in jih ob sprejemanju takšnih, kot so, vzgojimo v 
zgledne planince. Vprašanje je, kako najti pravo pot do njih.
Če bi bil tole prispevek Mateje starega kova, v katerem bi karala početje takih nadobudnežev, bi 
mi nekdo postregel s še enim izzivalnim stavkom. Ta izvira iz časov, ko sem kot načelnica vodila 
četrtkova ferajnovska srečanja. S kazalcem bi se podrgnil pod nosom, potem pa s povišanim 
glasom rekel: "Fantje, bomo imeli malo sestanka!" Sestanek bi bil verjetno res na sporedu, le 
njegova izvedba, vsebina ter ton in izbor besed bi bili skrbno pretehtani in prilagojeni duši na drugi 
strani mize. No, zaslona.

Mateja Pate

Kako najti pravo pot?
Fo

to
 M

at
ja

ž M
ila

ve
c



UVODNIK
1 Kako najti pravo pot?

Mateja Pate

TEMA MESECA
4 Baron Žiga Zois 

in njegovi minerali
Miha Jeršek

TEMA MESECA
8 Zoisovi iskalci kamenja

Dušan Škodič

TEMA MESECA
12 Žiga Zois in njegove 

sledi v botaniki
Nada Praprotnik

KARNIJSKE ALPE
16 Dan, ko ljubim zeleno

Olga Kolenc

ZA FOTOAPARATOM
20 Dobrovlje in koronavirus

Franci Horvat

SPOMINI NA ODPRAVO
26 V kraljestvu vetra

Mitja Jesenovec

SPOMINI
30 Čevelj

Magda Šalamon

NAKAZILO NA TRR:
KODA: CHAR
NAMEN: DONACIJA ZA MOZIRSKO KOČO
IBAN: SI56 0242 6001 3741 942
SWIFT: LJBASI2X
SKLIC: SI00 24022021
NASLOV: PLANINSKO DRUŠTVO MOZIRJE, V SAVINJSKI GAJ 4, 3330 MOZIRJE
POŠLJITE SMS S KLJUČNO BESEDO MOZIRSKA5 NA ŠTEVILKO 1919.
Z ENIM SMS-OM PRISPEVATE 5 EVROV V SKLAD ZA OBNOVO MOZIRSKE KOČE.

24. 2. JE POŽAR POPOLNOMA UNIČIL MOZIRSKO KOČO 
NA GOLTEH. KAKO LAHKO POMAGAMO?
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SVOJ DAR ZA NOVI FRISCHAUFOV DOM  
LAHKO NAKAŽETE NA RAČUN

ABANKA CELJE,  
TRR: 0510 0801 6743 162.

DRUŠTVO SE ZAHVALJUJE ZA VAŠ PRISPEVEK.

PD CELJE MATICA JE V DOBRIH DVEH LETIH OSTALO BREZ 
KOCBEKOVEGA DOMA NA KOROŠICI IN FRISCHAUFOVEGA DOMA 
NA OKREŠLJU, DVEH PLANINSKIH DOMOV  
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