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Krnska jesenska pravljica
Dolomiti, tudi za otroke
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REVIJA ZA LJUBITELJE GORA ŽE OD LETA 1895



Letošnje izdaje

Informacije 
in naročila:

SLOVENSKA PLANINSKA POT, 
planinski vodnik
Avtorja: Milenko Arnejšek – Prle in Andraž Poljanec
Vodnik vas bo kar najbolj neposredno seznanil s traso 
najstarejše vezne poti pri nas in v Evropi. Pot, ki je bila 
načrtovana že leta 1950 in urejena leta 1953, povezuje 
najzanimivejše predele slovenskega gorskega sveta 
in vam predstavi vse pomembnejše planinske koče od 
svojega začetka v Mariboru do cilja v Ankaranu.
Planinski vodnik je izšel s podporo Fundacije za 
financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.
Cena: 25,90 €

DOLENJSKA, BELA KRAJINA, 
NOTRANJSKA, planinski vodnik
Avtor: Roman Mihalič
Dolenjska sega od Ljubljanske kotline do Kolpe, Notranjske 
se dotika z visokima planotama Krima in Blok, na severu in 
vzhodu pa meji na Savo. Gorski čok Gorjancev Dolenjsko 
na jugu ločuje od nižinske valovite Bele krajine, s katero je 
povezana s cestnima prelazoma Brezovica (588 m) in Vahta 
(615 m). Bela krajina je najjužnejša slovenska pokrajina, ki jo 
na jugu zamejuje Kolpa. Notranjsko pa od Krasa in Istre ločijo 
neposeljene gozdnate kraške planote Hrušice in Nanosa ter 
flišni Brkini.
Planinski vodnik je izšel s podporo Fundacije za financiranje 
športnih organizacij v Republiki Sloveniji.
Cena: 23,90 €

KAMNIŠKA BISTRICA,  
plezalni vodnik 
Avtorji Tone Golnar, Silvij Morojna in Bojan Pollak
Stari vodnik, ki je izšel leta 1995, je že zdavnaj pošel. Novi, 
ki je natisnjen na preko 400 straneh, ima 121 skic in shem, 
94 fotografij, polepšali pa smo ga tudi s 46 barvnimi 
prilogami. Popisuje 443 smeri in njihovih variant. Avtorji 
so se potrudili posodobiti sheme nekaterih prosto 
preplezanih klasičnih smeri in poleg tehničnih ocen 
dodati tudi proste. Na hrbtni strani vodnika je pregleden 
zemljevid območja.
Plezalni vodnik je izšel s podporo Fundacije za financiranje 
športnih organizacij v Republiki Sloveniji.
Cena: 39,90 €

Avtor se je za ponatis knjige odločil ne 
le zato, ker je prva izdaja razprodana, 
ampak predvsem zaradi novih osebnih 
soočanj z Nanga Parbatom. Kot član 
snemalne ekipe, ki je pripravljala film 
o gori za TV-serijo Velikani Himalaje, se 
je udeležil lanske odprave na ta 8125 
metrov visoki vrh. Na sedemdeset na 
novo dodanih straneh opisuje svoje 
napete, razburljive, poučne, predvsem 
pa lepe in globoko doživete dneve na 
pobočjih Nanga Parbata ter pod njim. 
To je bila odprava, na kateri sta Irena 
Mrak in Mojca Švajger dosegli enega 
največjih uspehov v zgodovini ženskega 
plezanja v Himalaji. Gre za dramatično 
in napeto poročilo iz prve roke. Obenem 
dodani tekst logično in smiselno zaklju-
čuje Grošljeva večdesetletna srečevanja 
in soočanja s to mogočno goro, ali kot 
pravi sam:
"Nekatere stvari, ljudje, dogodki in kraji 
nam prihajajo naproti vse življenje. 
Včasih jih poiščemo sami, še večkrat 
oni nas. Meni se to dogaja z Nanga 
Parbatom od trenutka, ko sem v osnovni 
šoli za domačo nalogo napisal spis z 
naslovom Moj vzornik – Herman Buhl. 
Od vseh mojih osnovnošolskih zvezkov 
izpred več kot štiridesetih let se je po 
naključju ohranil le ta."
Druga, dopolnjena izdaja, ki je posve-
čena spominu na Tomaža Humarja, 
vsebuje 260 strani in 130 fotografij. 

Tehnični podatki:
Format: 20 x 25,5 cm
Obseg: 360 strani 
Vezava: italijanska vezava, šivano s 
sukancem, raven hrbet, okrasna vrvica
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steVe House 
Štiri velika imena himalajskega plezanja, 

neločljivo povezana z Nanga Parbatom. 

Njihove plezalne ambicije in življenjske poti 

so se usodno ter z vso silovitostjo povezale 

in prepletle prav s to mogočno himalajsko 

goro. Zmagoslavja, porazi, globok obup in 

trenutki neizrekljive sreče so bili najtesnejši 

spremljevalci teh izjemnih mož, ki so na gori 

in v njenih prepadnih vesinah presegli same 

sebe, dvignili mejo mogočega, ter s svojimi 

dejanji stopili v legendo …    
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Druga, DoPolNjeNa iZDaja

Roman Mihalič
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Dolenjska
Bela Krajina 

Notranjska
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Andraž Poljanec
Milenko Arnejšek - Prle
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Slovenska
planinska

pot

25,90 EUR

Planinska zveza Slovenije, Planinska založba,
– po pošti: Dvorakova ulica 9, p. p. 214, SI-1001 Ljubljana,
– telefon: 01 / 43 45 684 ali faks: 01 / 43 45 691,
– brezplačna številka: 080 18 93,
– e-naročila: planinska.zalozba@pzs.si ali 
– preko spletne trgovine PZS.

Slovenski planinski muzej 
– Triglavska cesta 49, 4281 Mojstrana, 
– telefon: 08 / 380 67 30 ali faks: 04 / 589 10 35,
– e-naročila: info@planinskimuzej.si.

GOLA GORA,
Nanga Parbat (8125 m),
druga, dopolnjena izdaja
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UVODNIK

Tek čez vedno 
višje ovire!

Vladimir Habjan

Kot je znano, je v obravnavi predlog dviga davka na časopise in periodiko z 
8,5 % na 20 %. Ne bi se preveč spuščal v razloge, zakaj je do tako nesmiselnega 
predloga sploh prišlo, se pa osebno pridružujem vsem tistim mnenjem, ki 
trdijo, da gre v osnovi za pogrom nad mediji in nad preveč raziskovalno nado-
budnimi (beri: kritičnimi) novinarji. 

Vprašanje povišanja davka se dotika same esence izhajanja edicij. Zakaj 
sploh izdajamo – Planinski vestnik? Zakaj ga ljudje kupujejo? Kdo ga bere? Kaj 
jim to pomeni? 

Kdo bi rad bil z gorami in vsem v zvezi z njimi na tekočem. Morda kdo le rad 
gleda lepe fotografije. Tretji iščete uporabne podatke, da bi se podali na ture, 
kjer še niste bili. Mnogi radi berete prijetne leposlovne prispevke, se seznanja-
te z novostmi opreme, varnostjo v gorah ... Gotovo ste med naročniki tudi tisti, 
ki z nakupom revije podpirate dejavnost planinske organizacije. Pohvalno. 
Razlogov je vsekakor več. 

Kaj je vsem rdeča nit? Rekel bi, da so to pozitivnost, koristnost, bogatenje, 
nadgradnja, resnica, katarza, če hočete. Branje Planinskega vestnika prinaša 
vsebine, ki bralca plemenitijo, mu ponujajo doživetje, odpirajo oči, ga etično 
vzgajajo in s tem bogatijo, mu spodbujajo sočutje, mu dajejo spoznanje, kako 
v hudih trenutkih človek doživlja sočloveka, kako se zanj žrtvuje, mu pomaga, 
nadalje prinaša vsebine, ki mu povečujejo varnost, ga svarijo in osveščajo, 
utrjujejo duha, vabijo v naravo ... 

Je za take vsebine potrebno dvigati davek, da bo prišel še med manj bralcev?
Je to ničvredna, nevzgojna, nespodbudna literatura, rumeni tisk ali kaj? 
Planinski vestnik ima najdaljšo zgodovino v Sloveniji. Po podatkih 

Narodno-univerzitetne knjižnice je najstarejša revija v Sloveniji, ki še izhaja. 
Izhajanje se tudi v najbolj turbulentnih časih dveh svetovnih vojn ni prenehalo 
in se je ohranilo. Vseh 112 let, kar izhaja, se je boril s pomanjkanjem finančnih 
sredstev. Do zdaj se je vedno izšlo. Od države bi za tak cenjeni medij pričakoval 
prej podporo kot pa polena. Saj nekaj te podpore tudi dobimo, če sem pošten. 
Občasno od ministrstev (prejšnjega šolskega, tudi kulturnega, občasno od 
Javne agencije za knjigo, dokaj redno pa od Fundacije za šport). Odstotki 
sofinanciranja so vsako leto različni, npr. od leta 2006 naprej od 6 pa do 13 % 
letnega proračuna. Iz tega sklada smo speljali nekaj odličnih projektov, naj 
omenim samo digitalizacijo vseh letnikov revije od leta 1895 naprej, ki so do-
stopni na spletu. Gotovo se boste strinjali z mano, da to pomeni tudi kulturno 
bogatenje narodnega arhiva. 

Kaj bi pomenilo povišanje davka za našo revijo, ta hip še nihče ne ve. 
Vemo le to, da bi bilo potrebno državi odvajati višja sredstva, kot smo jih 
do zdaj. Če naj ostanemo na enaki kakovosti in kvantiteti (naklada, število 
strani), potem to pomeni le višje cene posamezne številke in letne naroč-
nine. V obratno smer ne bi rad razmišljal, preveč smo si namreč v zadnjem 
desetletju prizadevali v smeri izboljšanja. Če samo omenim, da smo se leta 
2001 približevali 3900 naročnikom, danes pa se naklada bliža številki 7000! 
V času, ko tiskanim medijem po svetu in tudi pri nas drastično pada, Vestniku 
narašča! To pove vse. Naj zdaj pristanemo na nižanje kakovosti? Razočaran 
sem nad nekulturnim razmišljanjem ljudi, ki naj bi skrbeli za kulturo. Zdi se 
kot da nas nekdo namerno sili v tek čez vedno višje ovire. Dokler se zares ne 
spotaknemo?

Septembra smo reviji priložili kratko anketo o zadovoljstvu z njo. Z veseljem 
vam sporočam, da smo dobili preko 600 vrnjenih anket, razveseljivo pa je 
predvsem zadovoljstvo z glasilom (več o tem novembra). Hvala vam za vašo 
zvestobo! 
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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 po gorah po navodilih iz te revije.

REVIJA ZA LJUBITELJE GORA

IZDAJATELJ IN ZALOŽNIK:
Planinska zveza Slovenije

ISSN 0350-4344

Izhaja petnajstega v mesecu.
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ki še niso bili objavljeni nikjer drugje.
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Naročanje:
Po pošti na naslov: Planinska zveza Slovenije, 
Dvorakova ulica 9, p. p. 214 SI-1001 Ljubljana, 
po elektronski pošti na naslov: pv@pzs.si ali po 
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Foto: Dan Briški
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