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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 – IZDELEK MESECA APRILA

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.

        Format: 120 x 160 mm; 144 strani, šivano z nitjo, okrogel hrbet

CENA:  V času od 1. 4. do 30. 4. 2023 lahko vodnik kupite po akcijski ceni s 
50-odstotnim popustom: 4,95 €* (redna cena: 9,90 €*). 

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

POLHOGRAJSKOH R I B O V J E
Božidar Lavrič

17,95 EUR
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    KMALU V PLANINSKI TRGOVINI

    SPOMINI STAREGA ALPINISTA, Peter Muck

Spomini, ki jih avtor opisuje v svojih dvaindvajsetih leposlovnih 
zgodbicah, imajo svojevrstno zgodovinsko vrednost. Opisujejo namreč 
čas takoj po vojni, ko se je naš alpinizem začel na novo razvijati, in so 
povedana iz prve roke. Muck v svojih spominih ne opisuje klasičnih 
alpinističnih vzponov, v katerih teče znoj in dišijo po strahu. Nasprotno, 
pripoveduje večinoma o vsem drugem, kar ga je na turah spremljalo 
in mu pustilo spomine na mlade dni. Iz njegovih zgodb izvemo vse 
o pomanjkanju plezalne opreme in iznajdljivosti povojnih generacij, 
ki jim to ni bila ovira in so se pač znašle po svoje. Govori o ljudeh in 
njihovih navadah, o dogajanju v kočah, o prehrani in o »prebavnih 
težavah« take in drugačne sorte, skratka o življenju, in to na zelo 
pozitiven način ter prežeto s humorjem.    
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978-961-6870-89-4 

24,90 €

Slovenski alpinizem je bil takoj po vojni v nezavidljivem položaju, saj se je 

moral v splošnem pomanjkanju spopadati s težavami, ki jih je predvojna generacija 

že rešila. Kot da se je čas ustavil, se je v gore hodilo tako kot deset let prej – obuto 

v gojzarje, okovane z žeblji (podplate Vibram so onstran meje izdelovali že od leta 

1937), alpinistično kladivo in kline je bilo najpametneje naročiti pri lokalnem kovaču, 

oblačila pa dati sešiti šivilji, pač iz tistega, kar je bilo na voljo. 

Za varovanje soplezalca je zadoščala navadna konopljena vrv, čeprav so se na 

zahodu že pojavile najlonske vrvi, toda ne še tiste z vsemi dinamičnimi lastnostmi, a 

vendarle varnejše od pletenih iz rastlinskih vlaken in dobro vodovpojnih. Dalo pa se 

je vseeno! Z malce ironije so imeli konopljeni štriki celo prednost pred najlonskimi 

– pozimi, ko je bilo zelo mraz, je menda alpinist lahko popolnoma zmrznjeno vrv 

podajal kar od spodaj navzgor, kar je pri sodobni najlonski popolnoma nemogoče.

Dušan Škodič
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Najbolj veselo je bilo v Erjavčevi koči. V 

dolgih zimskih večerih smo se šli družabne 

igre in plesali. O kakšni narodnozabavni 

glasbi takrat ni bilo ne duha ne sluha. Igral 

sem narodne pesmi, koračnice in stare 

šlagerje. K sreči sem imel zamenjavo, da 

sem se še jaz lahko zavrtel. Dobesedno 

zavrteti se je bilo skoraj nemogoče, ker 

smo bili v jedilnici močno natlačeni. Moja 

zamenjava je bil vsestranski glasbenik Borut 

Lesjak, ki se je na moji majhni harmoniki 

kar dobro znašel. Naše družbe je bil 

oskrbnik enkrat že sit, ker smo premalo 

konzumirali. Nagnal nas je v Tičarjev dom. 

Ko je videl, da odnašam harmoniko, me je 

vprašal: »Ja, kam pa ti?« Ko je ugotovil, da 

sem član družbe, ki jo je nogiral, je takoj 

spremenil stališče in nas napodil nazaj.

ODLOMEK IZ BESEDILA
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PETER MUCK (1930) je po izobrazbi 

gradbeni inženir, sicer pa že od leta 1990 

upokojeni strokovnjak za vodarstvo, ki 

pa se v resnici nikoli ni upokojil. V gore je 

začel zahajati že kot otrok, saj je njihova 

hiša stala na ljubljanskem grajskem 

hribu, poletja pa preživljal pri sorodnikih 

na Pohorju. Z alpinizmom se je začel 

ukvarjati pri petnajstih letih in nato kot 

alpinist plezal pri AO Ljubljana - Matica. 

Leta 2020 je pri založbi Muck Blažina 

izšla njegova otroška knjiga Deklica in 

bukev. 

Ideja o Petrovih zabavnih, s humorjem 

ter samoironijo prežetih alpinističnih 

zgodbah z gora, se je porodila na 

vsakoletnih srečanjih alpinistov 

veteranov, kjer so ga znanke in znanci 

nagovarjali, naj svoje zgodbe izda v knjigi 

in na ta način ohrani spomin na povojna 

leta, ko so bili alpinizem, oprema, 

prehrana in pogled na življenje drugačni 

kot danes. Njegova pripoved je zanimiva 

in lepo ubesedena, a to ne čudi. Peter 

izhaja iz posebne družine (brat dramski 

igralec Kristijan Muck, sestra ilustratorka 

Marlenka Stupica, hči pisateljica Desa 

Muck …).

PETER MUCK 

Spomini
starega
alpinista
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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.

V zadnjem času sem prebral več knjig, o katerih sem napisal recenzije. Pri tem, kolikor je 
mogoče, upoštevam (ne)napisana pravila pisanja recenzij: najprej pohvališ, na koncu pa 
opozoriš na morebitne pomanjkljivosti, če te sploh obstajajo. Verjetno boste soglašali z 
mano, da se boste za knjigo, ki bo pohvaljena in dobila pozitiven odziv, zanimali tudi sami. 
Zmotno pa je laično mnenje, da je knjiga, ki dobi negativno kritiko, v težavah. Nasprotno, tudi 
slabo ocenjene knjige ljudi pritegnejo, saj se hočejo prepričati na lastne oči, ali je kritika res 
upravičena. Je to kaj drugega kot promocija? Če pa je knjiga (ali film, predstava ipd.) tako slaba, 
da je ne moreš niti predstaviti, jo pač ignoriraš. To je za knjigo najslabša rešitev. 
Nekaj knjig, ki sem jih prebral, je bilo res izvrstnih. Povsem sem "padel noter", avtorji so bili res 
prepričljivi. Tudi če bi pri kateri od teh knjig našel kakšno napako ali bi sam kaj drugače zastavil, 
se mi zdi, da je preprosto nespodobno, da bi ob tako dobri vsebini opozarjal na malenkosti. 
Več težav sem imel pri ocenjevanju romana, ki mi nikakor ni sedel. Zato sem si vzel 14-dnevni 
premor in zadevo dodobra prespal. Čeprav knjiga ni bila ravno po mojem okusu, a jo nasprotno 
bralke dobro sprejemajo, mi je še kako jasno, da gre za − roman. Pa ga ti napiši, če si tako 
sposoben, sem si dopovedoval. Ne, jaz ga še nimam, zato si ne bom jemal pravice kritiziranja. 
Pred časom so me opozorili na zapis na družbenem omrežju, kjer je komentator grobo napadel 
mojo knjigo. Ena sama poved, in to žaljiva. Moram priznati, da zelo slabo spremljam ta omrežja. 
Za to nimam niti časa, predvsem pa me moti količina prisotne negativnosti. Ne dovolim, da se 
ta zloba prenese tudi name − saj se še spomnite Dartha Vaderja? Videl sem, da je komentator 
pri skoraj trištevilčnih odzivih čakal na vsakega od njih in se takoj odzval – gotovo je bil prilepljen 
na ekran. Vsakemu, ki se je z njim strinjal, je še enkrat pritrdil, z vsemi, ki so si drznili oporekati, je 
polemiziral in jih prepričeval o svojem prav (slednji so bili v večini). Ne vem, kako je z vami, a jaz na 
žaljive komentarje preprosto ne odgovarjam ali pa jih pobrišem, če le imam to možnost. Ali si na 
primer lahko predstavljate, kako drugače bi bilo videti, če bi bil začetni zapis komentatorja recimo 
takle: "V roke mi je prišla tainta knjiga tegaintega avtorja. Knjiga je dokaj bogata in informativna, 
verjamem, da bo mnogim prišla prav. Vidi se, da je avtor opravil veliko delo. Vendar se sam ne 
strinjam s tem in tem, kar argumentiram s tem in s tem. Kaj o tem mislite drugi?" Ali se vam ne 
zdi, da je tak zapis spodoben? In prejšnji? 
Tik pred tiskom je najobsežnejši vodnik moje kariere, v katerem opisujem sto tur nekega 
gorstva. Pripravljal sem ga šest let, vseh tur sem opravil sto petdeset, prehodil nešteto višincev, 
prevozil na tisoče kilometrov (v Italiji in Avstriji), besedila pa je za tri Planinske vestnike, da ne 
naštevam naprej. Ali si kdo predstavlja, koliko dela je potrebnega za to? Verjamem, da ne. 
In vse to le zato, da bi tudi drugim odkril kotičke, ki so navdušili mene? In ker se danes vse vrti 
okoli denarja, naj vam povem, da nikoli in nikdar ne bom mogel nadomestiti vseh stroškov, ki 
sem jih imel s pripravo. Kaj pa res odtehta? Čisto navadna − pohvala. 
Pred leti mi je neki poznavalec negativno ocenil izbor tur v vodniku, v katerem bi imel raje več 
zahtevnejših in manj lažjih. Ne boste verjeli, tudi sam bi imel raje tak vodnik, vendar … Založnik, 
ki prevzame kompletno finančno breme in tveganje za prodajo, mi je dal drugačne 
napotke. Zato sem vstavil tudi nekaj lažjih ciljev, med drugimi zimski vzpon na Uršljo 
goro. Zakaj? Preprosto zato, ker je bila s tem zagotovljena boljša prodaja. Po lažjih 
turah pozimi hodi bistveno večja množica ljudi, kot pa pleza po zahtevnih vrhovih. 
In knjiga se je uspešno prodala. Vsega tega seveda tisti, ki podajajo komentarje, 
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ne morejo vedeti, lahko pa bi vsaj 
predvidevali. Avtor, ki ne soglaša 
z zamislijo izdajatelja, ima dve 
možnosti: ali se sprijazni, prilagodi 
izbor tur in ima vsaj knjigo ali pa 
zavrne tak koncept in gre drugam. 
Vendar lahko ostane tudi brez knjige, 
saj založnika danes ni preprosto 
dobiti. Sam sem izkusil že obe 
možnosti. 
Tudi pri Planinskem vestniku 
dobivamo podobna pisma, le da niso 
žaljiva. Pisna mnenja so večinoma 
kritična, ustno pa dobimo več pohval. 
Če sem še pred leti vsakemu od 
kritikov odgovarjal na dolgo in široko 
ter utemeljeval stališča uredništva, 
sem danes pri tem bistveno 
skromnejši – le zahvalim se za pošto. 
Naj v opravičilo povem, da je številka 
mojega prenosnega telefona javno 
dostopna in me lahko kdor koli od 
njih pokliče, da se pogovoriva o tem, 
kaj ga teži. Dobro veste, da ima vsaka 
palica dva konca. Če nam je pred 
kratkim nekdo že tretjič pisal, naj se 
znebimo plastičnega ovitka revije in 
s tem prispevamo k boljšemu okolju, 
mu tukaj sporočam, da smo se o 
tem že pri prvem pismu temeljito 
posvetovali, pridobili več drugih 
mnenj, tudi izdajatelja (PZS), vendar 
smo ostajali pri dotedanji praksi. 
Zakaj? Ker je očitno z revijami, ki jih 
kupci dobijo po pošti, toliko več težav 
zaradi – mečkanja revije. Tega si 
pa ne želimo. Pa še drugi razlogi so 
bili. No, prejšnji mesec nam je Pošta 
sporočila, da oni ukinjajo plastične 
ovitke, tako da smo zdaj v fazi iskanja 
drugih rešitev. 
Živimo v časih, ki so po tehnološki 
strani izjemni. Vendar ko nam je 
omogočeno skoraj vse, se obnašamo 
drug do drugega, kot bi si bili tujci, 
kot da nismo na tem edinem svetu 
skupaj. Predstavljal bi si, da bomo 
vsaj v gorah, kjer je pristno okolje, ki 
do človeka ni vedno prijazno, drug 
do drugega prijazni (sočutni do 
sočloveka, je to preveč?), a žal ni tako. 
Razmislite o tem in nam – pišite. 
Obljubim vam, da bomo vsako pismo 
vzeli resno. Ne obljubim pa, da bom 
na pošto na dolgo odgovarjal. 

Vladimir Habjan
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