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TEMA MESECA

Požarna varnost
v kočah
Z NAMI NA POT
4,20 €

Parenzana in okolica

IZ PLANINSKE ZALOŽBE – IZDELEK MESECA JULIJA
VPRAŠAJ GORO, Jože Mihelič
Avtobiografsko delo Vprašaj goro je žlahtna pripoved o skromnih in poštenih
ljudeh, ki so živeli predani svojemu rodu, domu in zemlji. Je spomin na otroštvo
v Bohinju, na prijateljske vezi, ki so nastale v dobi zorenja, na plezalne začetke
in najpolnejša leta alpinizma ter na turno smučanje, ki mu Joža Mihelič ostaja
zvest vse življenje. Nov slavospev bohinjskim goram odlikujeta izbrušen slog in
ljubezen do gora, po katerem slovijo tudi dela Joževega brata Tineta Miheliča.
CENA: V času od 1. 7. do 31. 7 2022 lahko knjigo kupite po akcijski ceni s
50-odstotnim popustom: 13,45 €* (redna cena: 26,90 €*).

¯50 %

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

NOVO V PLANINSKI TRGOVINI
čim več o gora

h.

Jože Dr ab

ki želijo izvedeti

• Pestra vsebina z izbra
poznati vsakdo,

nimi temami,
ki jih mora
ki želi zahajati
v gore.

• Bogat nabor priporoč
od izbire in prav

il za varnejše obis

kovanje gora,

osnove pla
ninstva

OSNOVE PLANINSTVA, Jože Drab

• Jedrnat priročnik za
vse,

Osnove planinstva sestavljajo teme, ki jih mora poznati vsak obiskovalec gora:
Dejaven je tudi
kot avtor ali soav
tor več
publicističnih del:
Gorniški priročnik
(2000),
vodnik po Kam
niško-Savinjsk
ih Alpah (2003),
Julijske Alpe: skup
ini Mangarta in
Jalovca
(2015), Najvišji
vrhovi evropski
h držav (2021),
Merjaščeva pot
(2021) in Julijske
Alpe –
zahodno od Pišn
ice in Soče (202
2).
Pri več planinsk
ih publikacijah
je bil urednik
(Slovenska plan
inska pot, Slov
enian Mountain
Trail, Julijske Alpe
– vzhodno od
Pišnice
in Soče, Slovensk
o planinstvo skoz
i čas)
ali recenzent (Dolo
miti), objavlja pa
tudi v
Planinskem vest
niku in drugod.

ilne uporabe opre

me, priprave na
turo, poznavan
ja nevarnosti, vrem
enoslovja,
prve pomoči in
orientacije do
različnih tehnik
gibanja v gors
kem svetu.
Poglavja o pozn
avanju domačih
in tujih gorstev,
njihovem nast
anku in zgradbi,
rastlinstvu in živa
naših gora, varo
lstvu
vanju gorske nara
ve in zgodovin
gorništva posk
i
rbijo za širjenje
obzorij –
čez vrhove gora
.

• Predstavitev organizir

anega planinstv
a pri nas
ter pomena druž
abnosti – ker je
v gore najlepše
in varneje hod
iti v družbi.

• Predstavitev domačih in tujih gorstev ter njihov nastanek in zgradba,
rastlinstvo, živalstvo in zgodovina gorništva.

Jože Drab

•
• Priporočila za varnejše obiskovanje gora - pravilna izbira
in uporaba opreme,
priprava na turo, poznavanje nevarnosti, vreme, prva pomoč, orientacija,
tehnike gibanja.

• Predstavitev organiziranega planinstva pri nas in pomen družabnosti.
24,90 ¤
CENA

ISBN

978-961-6870-78
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Cena: 24,90 €

I N F O R M A C I J E ∙ N A K U P

osnove planin
stva

Jože Drab (1962
) je od mladih
nog aktiven
gornik. Že pri dvan
ajstih letih je preh
odil
Slovensko plan
insko pot. Pozn
eje je začel
odkrivati brezpotja
, plezati in tekm
ovati
v orientaciji ter
zahajati čez mejo
, saj mu
raziskovalna žilica
ni dala miru. Post
al je
planinski vodn
ik PZS in inštrukto
r.
V svoji 38-letni
vodniški karieri
je vodil več
kot tisoč tur različ
nih težavnosti
po Sloveniji
in drugod po Evro
pi. Vodil je tako
odrasle
kot otroke. Kot
profesor tehnike
in fizike na
osnovni šoli že
dolga leta navd
ušuje otroke
za hojo v gore
. Poleg gorništva
vodi na
šoli orientacijsko
in prometno-kole
sarsko
dejavnost, pri čem
er z učenci dose
ga lepe
tekmovalne uspe
he.

∙ N A R O Č I L A
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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

Priročnik Osn

Ove

je namenjen vsem
,
čim več o gora
h.

Najpomembn
ejše vs
vsak obiskovalec
gora
Človek in gore
– kakšn
jo uporabljati, kako
se
izvesti, kako se
gibati p
v različnih razm
erah; to
vsakega gornika.

Obzorja splošne
gornišk
razširila poglavja
v sklop
boste domača
in tuja go
živalski svet ter
se nauči
oblike gorskega
sveta. V
v gore pa vas bo
predstav
planinstva in druž
abnosti
prepričala o tem
, da je v g
in varneje hodi
ti v družbi.
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Zasavska koča na Prehodavcih
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.

Svoboda in sposobnost čutenja

UVODNIK

V

Sedim na obali slovenskega morja, pomladno sonce me greje in vetrček ravno prav
boža. Odnašajo me pritajeni pljuski valov in cingljanje kaj jaz vem česa na jadrnicah, ki
so privezane ob pomol. Plavam na mehkem oblaku, moje počutje je popolno. Ugodje je
otopilo moje čute in potlačilo vso mojo voljo karkoli narediti v tem prelepem trenutku. Naj
res ustrežem lagodnosti, naj se prepustim tej drogi? Tam nekje zadaj me grizlja slaba vest.

Pristanek galeba na jadrnici me predrami. Šele sedaj sem jo pogledala zares – prelepa
lesena starka s povsem novim liftingom in šminko se je zibala pred menoj. Nepredstavljivo
veliko denarja je privezanega na konopljin štrik. Tudi znana baletnika Pia in Pino Mlakar
sta bila strastna jadralca. S svojo majhno lupinico sta hodila jadrat skoraj štirideset let. Po
njunih besedah, ki jih lahko vzamemo kot resnico ali le kot prispodobo, svojega športnega
kuterja, ki, mimogrede, sedaj domuje v Pomorskem muzeju v Piranu, nista nikoli
zavarovala. Menila sta, da so zavarovanja le potuha. V primeru, ko veš, da si brez rezerve,
da rešitev ali velikost škode zavisi le od tvoje iznajdljivosti in sposobnosti, boš v sebi poiskal
moč in način najboljše rešitve. In za taka prizadevanja se splača živeti.
Hribi so enaka zgodba, a le s to razliko, da smo običajno ne le brez trdne zavarovalne
police, ampak tudi brez rešilnega čolna. Zavarovanje nam nudijo predvsem naše
sposobnosti in izkušnje. Vsak dan ni s soncem obsijan. Kaljenje skozi preizkušnje narave
so prvinski trening. Na poteh nas spremljajo veter, peklensko sonce, dež ali mraz, vsaka
težava pa je nebodigatreba. Zagotovo je manj udobno kot sprehod po nakupovalnem
središču. A tisto šoping ugodje nas prikrajša za doživetja. Čim bolj smo utrjeni, odporni,
tem lažje sprejemamo, prenašamo in rešujemo dolinske zaplete. Težko izplezamo, če
živimo življenje brez pravega cilja, od enega do drugega esemesa, od ene do druge teve
oddaje, od nakupa do nakupa. Lekarne ponujajo čudežne tabletke, ki naj bi nam povečale
odpornost. A to je tista potuha, ki je tudi zakonca Mlakar nista želela ...
Poleg redkih dobrin miru in tišine, ki nam jih gore nudijo v izobilju, tam vznikne prvinska
pozornost – čuječnost. Pojem, ki je danes že skorajda izumrl. Vse, kar je pomembno,
namreč izvemo iz medijev, pot nam kažejo mobilne naprave, vremenska napoved je
dosegljiva vedno in na vsakem mestu, enako je pri tujih in domačih vodnikih. Vse vednosti
prihajajo od drugod, jih preberemo, se nanje zanašamo, za tipanja in ugibanja ni več
prostora, stara znanja se izgubljajo, neznanega skoraj več ni. Izgubljamo svojo svobodo
in sposobnost biti čuječni, da bi lahko sami opazili in ocenili nevarnosti – skratka, da bi se
znali sami znajti v danem okolju. Samo naravni trening nas kali v zmožne preživeti, ko se
zalomi.
Nastopijo lahko seveda dogodki, ko neizbežno potrebujemo pomoč. In ni ga lepšega kot
ponujena roka v pravem trenutku. Enako z vso pravico kdaj pa kdaj zaplavajmo na tistem
mehkem oblaku brezskrbnosti, brez bojazni, da nas ta lepi občutek zasvoji. Naša droga
raste za prvo ograjo, čez prvo mejico, nad prvo reko, prebada oblake in sega do modrega
neba. Le slepo zanašanje na druge nas lahko uspava in zares nevarno zasvoji. Svoboda
duha, zmožnost, da lahko čutimo, pazljivost, opreznost in predanost so vrline, ki so človeku
nekoč pomagale preživeti v zahtevnem okolju. Tudi danes ni prav nič drugače.
Anka Rudolf
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