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Posebna ponudba pred letom 2011
 

Vam je naša revija všeč in bi jo radi 
prejemali vsak mesec? Od začetka ok-
tobra do konca leta 2010 Vam ponu-

jamo posebno ugodnost:

Postanite naročnik Planinskega vestni-
ka za leto 2011 in ga začnite prejemati 
že letos. Če naročite in plačate Planin-
ski vestnik do konca leta 2010, dobite 
za ceno 34,00 € številke letnika 2010 
od dneva plačila naprej in 12 številk 

letnika 2011. Tako boste zadnje leto-
šnje številke dobili brezplačno!

Naročite se tako, da pišete na ursa@
pzs.si ali pokličete na brezplačno šte-

vilko 080 1893.

Naročnina je lahko tudi lepo darilo za 
vaše bližnje ali prijatelje!

79,90 eur
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UVODNIK

Marjan Bradeško

Mar ni vsa dežela pred teboj?

Nedelja v začetku avgusta, na višku sezone. Pol desetih zvečer v eni od koč 
ob cesti pod Grossglockner. Tiho je, le par osamljenih gostov v jedilnici in v veži 
nekaj parov čevljev tistih, ki so že odšli spat. Kuhar vsakomur sam prinese izborno, 
okusno in izjemno poceni jed. Nobenega veseljačenja, nobenega hrupa. Čeprav je 
koča lahko dostopna in visoko nad tisto mejo, nad katero menda ni "zavor". Vsaj 
tako pravijo različni "veseljaki", ki jih je po naših kočah še vedno kar dosti. Sam 
sicer že nekaj časa nisem spal v planinski koči, a slišim, da ponekod kar ni miru po 
deseti uri. Predvsem pa je ob višku sezone gneča, da brez vnaprejšnje rezervacije 
planinec težko dobi ležišče. 

Je mar premalo prostora za vse, ki hočejo v gore? V naravo? In tu se brž vpra-
šamo še: "Je Triglav res tisto, kamor morajo vsi?" Saj bi še šlo, če bi šli tja gor le 
enkrat (kot menda mora vsak Slovenec, a tudi to lahko postavimo pod vprašaj). A 
zakaj mora biti Triglav kar vsako leto edina tura, ki jo naredijo nekateri? Iti enkrat 
samkrat na Triglav ali vsako leto na Triglav (in nikamor drugam) je pravzaprav tudi 
nevarno. Mnogi se na pot podajo preprosto ne dovolj pripravljeni in ne uživajo ne 
sami ne tisti, ki se z njimi srečujejo. Triglavu tu ne želim delati krivice, podobnih 
kultnih (in obleganih) vrhov je še nekaj. 

A sprašujem se, kako to, da imamo na eni strani prepolne koče in dobesedno 
uničene poti od preštevilnih planincev, na drugi strani pa se mnoge, mnoge poti 
zaraščajo, izginevajo, skoraj jih ni več. In najsi še tako govorimo o tem, da ne želimo 
označiti (markirati) nobene nove poti, mislim, da bi brez škode lahko obsekali, 
očistili in označili marsikatero staro, zapuščeno stezo v predgorju naših Alp in v 
drugih samotnih predelih Slovenije. Vem, da bo marsikdo porekel: "Pri nas imamo 
mir, nočemo navala množic!" Pa se bo v primeru obnove katere od opuščenih poti 
to res zgodilo? Dvomim. 

Prostora je dovolj in kje na Idrijskem ali Kočevskem (in drugod) nekaj deset 
planincev ob koncu tedna ne bo povzročilo prav nobene škode. Trdim celo, da bi 
taki pohodniki ohranili nekaj tiste lepe zgodovine, ko so med osamljenimi kmeti-
jami in v dolino še vodile uhojene steze ali kolovozi. Danes tega ni več in številne 
črno pikaste steze so le še v Atlasu Slovenije – na terenu jih ni mogoče najti, morda 
jih lahko kvečjemu zaslutimo. Škoda je, da to izgineva, saj se s tem le zmanjšujejo 
možnosti najbolj pristnega gibanja, ki ga človeku ponuja narava, in lepih, prijaz-
nih medčloveških stikov, ki jih lahko doživimo tam, kjer je malo ljudi. Prav tako se 
zmanjšujejo možnosti spoznavanja domovine, odkrivanja manj znanih pogledov 
in predvsem – razpršitve množic. Kajti večinoma ljudje potrebujejo vsaj označeno 
stezo, sicer se tja ne bodo napotili. In ker je največ označenih poti prav v bližini 
"svetih" ciljev, imamo tam hrup, nered, neplaninsko obnašanje, smeti in vse ostale 
pritikline množičnega obiskovanja gora. Nenazadnje tam izginevajo pristno člo-
veški stik, tišina, mir, spoštovanje noči (in narave) – vse tisto, po kar pravzaprav 
hodimo v gore. 

Za naslov tega uvodnika sem si sposodil navedek iz Biblije, ker tako lepo pove, 
da je – prostora za vse. Le eden mora iti levo in drugi desno, kot piše prav na istem 
mestu. Tam sta mišljena Abraham in Lot, tu mislim nate in nase in na vse nas, ki 
imamo radi gore.
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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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NAROČANJE 24 UR NA DAN

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.
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