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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

VODNIK ŠKOFJELOŠKO IN CERKLJANSKO HRIBOVJE, Andreja Erdlen
Prednost Škofjeloškega in Cerkljanskega hribovja je v tem, da ju lahko obiskujemo v vseh letnih časih. 
Spomladi se bomo veselili prvih ozelenelih dreves, poleti nam bodo gozdovi nudili prijetno senco, 
jeseni nas bodo prevzele škrlatne barve gozdnega listja, pozimi, ko bo hribe prekril sneg, bomo lahko 
hodili po uhojenih poteh.

Format: 125 x 160 mm; 224 strani, šivano z nitjo, okrogel hrbet

VODNIK PO GORAH SEVEROVZHODNE SLOVENIJE, 
Milan Cilenšek in Viktorija Dabič s sodelavci
Poti so v vodniku opisane od izhodišč do planinskih postojank ali vrhov. Označene so kot dostopi ali 
prehodi. Čas hoje je natisnjen na koncu opisa poti ali posamezne etape. Nanaša se na celotno pot od 
izhodišča do cilja. Ponekod so zaradi boljše orientacije in načrtovanja ture navedeni tudi vmesni časi, ki 
veljajo le za določen odsek poti.

Format: 125 x 160 mm; 352 strani, šivano z nitjo, okrogel hrbet

CENA:  V času od 15. 7. 2021 do 15. 8. 2021 lahko vodnik Škofjeloško in Cerkljansko hribovje kupite 
po akcijski ceni s 50-odstotnim popustom: 7,45 €* (redna cena: 14,90 €*). 
V času od 15. 8. 2021 do 15. 9. 2021 pa lahko Vodnik po gorah severovzhodne Slovenije kupite po 
akcijski ceni s 50-odstotnim popustom: 1,50 €* (redna cena: 3,00 €*).
*DDV je vračunan v ceno. Stroške poštnine plača naročnik.

NOVO V PLANINSKI TRGOVINI

MEJA NA RAZVODNICI, planinsko-zgodovinski vodnik
DUŠAN ŠKODIČ

- Vodnik do nekdanjih glavnih mejnih kamnov rapalske meje.
- 61 izletov in gorskih tur od Peči na zahodni tromeji do Paravičeve mize na hrvaški meji.
- Mnogi mogočni vrhovi (Ponce, Mojstrovka, Triglav …), znane planinske točke in hribovja.
- Številne zgodbe nas bodo ponesle v čase, ko je bila naša dežela razdeljena z vsiljeno mejo in 
je bila Primorska odrezana od Slovenije.

Cena 22,90 €

¯50 %

PLANINSKI KOLEDAR 2022 KMALU V PRODAJI! Naročila sprejemamo na: koledar@pzs.si
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FOTOGRAFIJA NA NASLOVNICI:
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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.

Lanskega februarja je Planinski vestnik praznoval 125 let od izida prve številke. Častitljivi jubilej sem 
zapisal v uvodniku. Revija ima svojo zgodovino, daljše ni, na kar smo lahko upravičeno ponosni vsi, 
od izdajatelja, našega uredništva in konec koncev do same države. Vendar revijo delamo ljudje. In 
tudi ljudje imamo svoje jubileje. Čeprav se nerad postavljam v ospredje, se kot odgovorni urednik 
po svoji funkciji moram, kajti s tem pravzaprav promoviram revijo. Na svoje jubileje sem do zdaj 
opozoril v štirih uvodnikih: po enem letu, po petih, desetih in po petnajstih letih urednikovanja. 
Zdaj  smo pri dvajsetici. 
Te dni sem vse štiri uvodnike prebral še enkrat. Vsi so si nekako podobni − pišem o težavah, 
dilemah, načrtih … O tem, da si nisem predstavljal, koliko dela bo. Vsak mesec, z izjemo avgusta, 
ko ne izidemo. Pa vendar srčno delamo vsi člani uredništva mesec za mesecem in se ob tem, ne 
boste verjeli, še zabavamo. A ni to najlepše? Vsi se trudimo, bolj ali manj uspešno, ob tem pa se 
imamo tudi lepo. 
V "mojih" dvajsetih letih se je zvrstilo 229 revij. To je na tisoče strani člankov, novic, fotografij. 
Koliko branja, koliko prehojenih poti, vzponov, sestopov, preplezanih sten, odprav … V vseh teh 
revijah je bila le približno tretjina uvodnikov moja, to pa zato, ker menim, da če nimaš česa 
pametnega povedati, raje molči in daj priložnost drugim.
Če vsak mesec intenzivno delaš, pišeš in urejaš članke, si dopisuješ po elektronski pošti, 
kontaktiraš s kolegi, skratka pripravljaš revijo, se težko ustaviš in se ozreš nazaj. Pa bi se moral. Taki 
jubileji so lepa priložnost za to. Tokrat ne bom pisal o problemih, dilemah, načrtih. Gotovo veste, da 
jih imamo, vse po vrsti. Ne bodo nam ušli. Vendar imam ob pogledu nazaj ta hip v sebi eno misel, 
ki nam je skupna in smo ji v uredniškem odboru zavezani vsi, in to je − spoštovanje do bralca. 
Vsi si želimo, da bi bila revija čim boljša, da bi odpirala zanimive teme, prinašala pestre in aktualne 
članke, pogovore, fotografije … Da boste vi dobili najboljše oziroma da bi se mi temu približali. 
Naj bo tokrat moj interni jubilej malce drugačen – so rekli člani uredništva in me morali kar dolgo 
prepričevati, naj na začetku poletne številke objavimo pogovor z mano. Sprva se mi je to zdelo res 
čudno, česa takega ne poznam, razen primera italijanske novinarke in pisateljice Oriane Fallaci, 
ki je napisala knjigo, v kateri je sama sebe spraševala in si tudi odgovarjala, in sem jo bral pred 
mnogimi leti. No, pa naj bo, če ste prepričani, da je to res v redu, in sem končno popustil. Še sam 
sem si lahko izbral spraševalca, ki je s svojimi odličnimi vprašanji iz mene izvabil tisto, česar sam 
skoraj gotovo nikoli ne bi povedal. Morda komu tudi kaj ne bo všeč, a tako pač mislim. 
Kot rečeno, z največjim spoštovanjem do vas smo se tudi tokrat potrudili vsi člani uredništva in 
pripravili dvojno poletno številko. Uživajte na dopustu, mi pa se beremo spet septembra. Srečno!

Vladimir Habjan

Dvajset
Karikatura Lorella Fermo
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Vladimir Habjan
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Miha Lampreht

LAHKO IN HITRO
8 Kako v gore

Marta Krejan Čokl

12 Lahek in hiter 
Marta Krejan Čokl

14 Težek in hiter
Marta Krejan Čokl

16 Ideal, ki se ga ne da doseči
Marta Krejan Čokl
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19 Gora samo zame

Marjan Bradeško

INTERVJU
24 Viki Grošelj

Mire Steinbuch

GORSKE DOGODIVŠČINE
30 Karnijski okruški

Vladimir Habjan

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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VSEBINE VSEH  
PLANINSKIH VESTNIKOV  
OD LETA 1895 DALJE NA 

WWW.PVKAZALO.SI

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  
NA TRASI SLOVENSKE PLANINSKE POTI.
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