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Pravila nagradne igre 
Nagradna igra traja od 3. 2. 2010 do 20. 10. 2010 
do 24. ure. Žrebanje bo 25. 10. 2010. V nagradno 
žrebanje se uvrstite tako, da odgovorite na nagradno 
vprašanje ali sodelujete v natečajih revije Gea. 
Nagradno vprašanje je za vse objavljeno na spletni strani 
www.gea-on.net. Nakup revije Gea ni pogoj za sodelovanje. 
Mladoletne osebe lahko v nagradni igri sodelujejo le na 
podlagi predhodne pisne odobritve staršev oz. zakonitega 
zastopnika. Mladoletne osebe ne morejo sodelovati v 
nagradni igri z odgovorom na nagradno vprašanje 
na spletu.
Celotna pravila nagradne igre so objavljena 
na www.gea-on.net. 

10-dnevno 
križarjenje 
po Karibih 
za dve osebi 

Vse o sodelovanju v reviji 
GEA in na www.gea-on.net
  

Sponzor nagradne igre je 
Elephant Travel, 
TT Turizem, 
Tjaša Trtnik, s.p., 
Letališka 29, 
Ljubljana

Z Geo na Karibe!
Velika nagradna igra 
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UVODNIK

Vladimir Habjan

Sto
Številka, ki jo imate v rokah, je stota, ki jo je pripravilo sedanje uredništvo. Naš praznik torej, 

ki pa ga praznujemo predvsem z vami. Sto se sliši kar veliko, če pa pobrskam po spominu, se mi 

zdi, da smo še včeraj delali prvo številko …

V uredništvo sem prišel na pobudo Toneta Škarje in Boruta Peršolje. Resda sem se za član-

stvo v uredništvu enkrat prej že zanimal, vendar si niti v sanjah nisem predstavljal, da bom 

prvič, ko bom prestopil prag stavbe Planinske zveze na Dvoržakovi, dobil ponudbo – postati 

urednik. Priložnost sem seveda zagrabil, saj se to zgodi kvečjemu enkrat v življenju in je tudi 

velik izziv. Več mesecev priprav na prvo številko sem prebil ob prebiranju vseh letnikov PV-ja. 

Pri kratki primopredaji sem v roke dobil vsega dva prispevka na papirju, kar je bila vsa moja 

popotnica. Kako bo naprej, si nisem znal predstavljati. O tem, kaj vse nam je v tem času uspelo 

narediti, ne bom pisal, saj sem že večkrat, pač pa bolj o moji/naši zgodbi. 

Uredništvo. To je res prijetna zgodba. Okoli sebe sem poskušal zbrati čim boljše strokov-

njake, pisce, poznavalce. Mislim, da mi je to lepo uspelo. Več znanja ni bilo nikoli ovira, kve-

čjemu prednost. Od prvotne sestave smo v uredništvu še trije (Stritar, Bradeško in jaz), ostala 

mesta pa so se občasno menjavala, a je uredništvo ves čas odlično delovalo. Na sestankih je 

bilo včasih tudi vroče in glasno, vendar nikoli nismo presegli meje korektnega. Argument je bil 

tisti, ki je vedno prevladal. Naše geslo je: vedno si lahko še boljši, zato se skušamo kar naprej 

izboljševati. Mladih, ki jih uredniško delo zanima, z nekaterimi tudi sodelujemo, je kar nekaj, 

eden/ena izmed teh bo nekoč nasledil/-la tudi mene. 

Izdajatelj in strokovne službe PZS. Tu smo porabili veliko energije, volje pa nismo nikoli 

izgubili. Vedno nam je bila prioriteta to, da nadaljujemo stoletno tradicijo, pomembno kulturno 

vrednoto in zakladnico slovenskega planinstva, ki jo predstavlja Planinski vestnik. Delovati smo 

skušali s konstruktivno kritiko, s pogledom na aktualna dogajanja od strani, kot neodvisni kri-

tični opazovalec in kritik dogajanj znotraj organizacije, pa čeprav morda na zunaj ni bilo vedno 

videti tako. Vendar smo vse, prav vse, kar smo počeli, počeli v dobro naše organizacije. 

Avtorji. Če jih je bilo leta 2001 komaj za popolnitev številke, lahko danes rečem, da z 

lahkoto zapolnimo številko, celo prebirati moramo, čemu/komu bi dali prednost in kaj/kdo naj 

počaka. Z načrtnim delom in s spodbujanjem nadarjenih piscev že žanjemo sadove. V zadnjem 

času nam je uspelo pridobiti tudi vrsto strokovnjakov, ki dvigajo raven revije. Za vse, ki radi 

pišejo, ki znajo, ki vedo, ki so poznavalci, so vrata vedno odprta! 

Bralci, kupci – zadnji v vrsti, prvi po pomembnosti. Ravno k njim je bila usmerjena vsa naša 

uredniška politika. Koliko vročih debat, dopisovanj, prepričevanj, analiz itn. je bilo na ta račun! 

Kdo ve, kaj bi oni res radi? Komu ustreči? Oceno, koliko nam je tu uspelo, prepuščam vam. 

Sestavljanje revije je vedno kompromis, koliko te zvrsti pisanja, koliko drugih. V tem razmerju je 

tehtnica tista, ki odloči, ali bo bralec zadovoljen ali ne. V spodbudo nam je, da smo od leta 2001 

do danes (brez posebno močne tržne podpore) dvignili število naročnikov in prodaje za petino, 

kar le kaže, da smo na pravi poti. 

Naj končam z zahvalo. Zahvaljujem se vsem sotrudnikom, tako bralcem kot piscem in 

urednikom – brez vas te revije ne bi bilo! Hvaležen sem tudi izdajatelju, ki mi je dal priložnost 

aktivno sodelovati pri tako cenjeni reviji. Mislim, da smo vsi skupaj v teh devetih letih za sabo 

pustili vidno sled. Tudi za naprej ostajamo optimisti. 

Videli ste lahko, da sem v ospredje postavljal in še vedno postavljam revijo. Vendar ko 

človek toliko časa, energije, znanja in zagona pusti neki dejavnosti, se začne počutiti tudi njen 

del. Danes vem, da je Planinski vestnik malce tudi "moj" in bo tak tudi takrat, ko ne bom več 

urednik.
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Vsebine vseh 
Planinskih vestnikov

od leta 1895 do danes  
na www.pvkazalo.si

od 1949 do lanskega letnika  
v formatu pdf.
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Planinski vestnik objavlja izvirne prispevke,  
ki še niso bili objavljeni nikjer drugje.

110. letnik
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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 mo-
žne pasti obiskovanja gora. Žal pa je vsak opis vedno 
subjektiven, poleg tega se objektivne težave na tere-
nu 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 po gorah po navodilih iz te revije.


