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UVODNIK

Vladimir  Habjan

Zakaj format A4?

Zakoračili smo v novo leto; leto, ko Planinski vestnik (februarja) praznuje 115 let od prve 
izdaje. Če odštejemo pet let, ko v času prve svetovne vojne ni izhajal, 110. leto izhajanja. 
Dolga doba za najstarejšo revijo na Slovenskem, ki še vedno izhaja. Vestnik se je torej 
izkazal z vztrajnostjo. 

Kot sem napovedal že decembra, bomo od januarja dalje izhajali v večjem formatu. Ob 
tej priložnosti nam je pisal priznani umetnostni zgodovinar France Zupan. Njegovo pismo 
objavljamo spodaj. Upam, da bodo razlogi, ki jih navaja, uspeli prepričati tudi največje 
dvomljivce. Novost bosta tudi ena do dve prilogi v sredici, v rubriki Z nami na pot, kjer 
bomo predstavljali slovenske in tuje pokrajine, predvsem tiste gorske skupine in območja, 
kjer opisov in informacij v slovenskem jeziku ni ali jih primanjkuje. Kratki opisi izletov in 
tur, obogateni s priročnimi zemljevidi in najnujnejšimi podatki, ki se jih bo dalo iz revije 
iztrgati, bodo uporabnikom gotovo pomagali pri obisku gora. Tega v prejšnjem formatu 
revije ni bilo možno izvesti. Opisov bo predvidoma osem. Tokrat jih je izjemoma malce 
več, kar 12. 

Naj vas ob tej priložnosti ponovno povabim k sodelovanju. Pišite nam. Kot veste, 
pišemo o vsem, kar je povezano z gorami. Vsebinska zasnova se glede na povečanje 
formata ne bo bistveno spremenila, bodo pa v prihodnje možni tudi daljši članki, ki so bili 
do zdaj prej izjema kot pravilo. 

Prav veselje je prelistati stare vestnike, ki so v času izida pogosto izstopali tudi s svojo 
kvaliteto. Rad bi, da veste, da so spremembe, ki se jih loteva uredništvo, prav tako usmer-
jene le k temu cilju.

Vladimir Habjan

Da plačujem naročnino za Planinski vestnik, je vzrok staromodni občutek pripadnosti. Kar pa 
me ne ovira, da se ne bi vedno znova, sam pri sebi, po malem usajal: ne nad vsebino, ampak 
nad neuglednim formatom. Krivo je nesorazmerje! Tako mogočne gore, tako stara in ugledna 
organizacija, pa taka mini revija v velikosti šolskega zvežčiča ... 

Nič ne pomagajo res odlične fotografije, ki ne pridejo do učinka, kakršnega bi zaslu-
žile zaradi svoje kvalitete, in bi polno zaživele že v malo večjem formatu, takem, kot ga ima 
danes večina podobnih revij pri nas in v soseščini. Pogledam na primer v Men's Health in 
uživam v Urbanovih (Urban Golob, op. ur.) fotografijah gorskih podvigov, kjer večji format 
omogoča oblikovalcu različne možnosti oblikovanja teksta in podobe v sugestivno celoto. Gre 
za občutek, za doživetje gorskega prostora in resnično škoda je za tako številne dragocene 
posnetke, ki izgubijo precejšen del svoje izrazne moči v sedanjem formatu Vestnika. Fotografija 
pa, kot vemo, pove več kot tisoč besed.

Navsezadnje bo naš Vestnik z novo, atraktivnejšo podobo pridobil tudi nove bralce in 
naročnike. Sodobni obiskovalci gora so razgledani, aktivni ljudje z najrazličnejšimi športnimi, 
rekreativnimi, pa tudi kulturnimi in estetskimi interesi, ki jih vse zadovoljujejo v gorah. Gore so 
uteha za dušo in zdravilo za telo in ni razloga, da Planinski vestnik, revija za vse ljubitelje gora, 
ne bi meril tudi na publiko, ki ni nujno včlanjena v planinska društva.

Sam sem, kot se spodobi, zmerno konservativen, kar pomeni, da cenim tradicijo in pretek-
lost, se pa zavedam, da je edina stalnica v življenju sprememba in da ima, kot je nekoč zapisal 
nepozabni alpinist in pisatelj Boris Režek, »samo novo nepremagljiv čar.«

Torej se že veselim novega Vestnika v novem formatu!
France Zupan
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Vsebine vseh 
Planinskih vestnikov

od leta 1895 do danes  
na www.pvkazalo.si

od 1961 do lanskega letnika  
v formatu pdf.
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