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OBVESTILO O IZIDU

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

Planinska trgovina PZS obvešča, da je izšel izbirni vodnik Razširjena slovenska planinska pot. 
Slovenska planinska pot, najstarejša slovenska vezna pot, je bila leta 1966 razširjena z dodatnimi cilji. 
Tako je nastala Razširjena slovenska planinska pot. V vodniku mladega, a priznanega planinskega 
publicista je predstavljenih 44 ciljev Razširjene slovenske planinske poti. Posebno vrednost zgoščenim, 
natančnim in sistematičnim opisom pri vsaki turi daje kratka predstavitev ostalih možnih pristopov 
na isti cilj, ki bodo morda vabilo za nadaljnje obiske. Knjigo odlikuje tudi prenovljena, še bogatejša 
grafična podoba. Vodnik za vse, ki želijo prekrižariti Slovenijo na enega najzanimivejših načinov – peš!

Cena: 23,90 €*
*DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine plača naročnik.

Planinska zveza Slovenije, Planinska trgovina PZS
na sedežu: Dvorakova ulica 9, Ljubljana, v času uradnih ur, po pošti: p. p. 214, SI-1001 Ljubljana, po telefonu: 01 43 45 684 v času 
uradnih ur, faksu: 01 43 45 691, brezplačna telefonska številka: 080 1893 (24 ur na dan, vse dni v letu), e-naročila: narocilo@pzs.si 
ali spletna trgovina PZS: http://trgovina.pzs.si. Uradne ure v Planinski založbi PZS, Ljubljana, Dvorakova 9: v ponedeljek in četrtek 
od 9. do 15. ure, sredo od 9. do 17. ure, petek od 9. do 13. ure (odmor za malico: 10.30–11.00).

AKCIJA 50 % POPUST

Planinska zveza Slovenije je v lanskem letu izdala knjigo z naslovom Velikani Himalaje, avtorja Vikija 
Grošlja. V novembru bo izdan prevod knjige v angleškem jeziku z naslovom Giants of the Himalayas. 
V knjigi je avtor predstavil vseh štirinajst svetovnih osemtisočakov in orisal zgodovino vzponov nanje 
s posebnim poudarkom na delovanju slovenskih alpinistov, ki so se z izjemnimi dosežki v Himalaji 
povzpeli na sam svetovni vrh. V knjigi so zbrani vsi podatki o udejstvovanju slovenskih alpinistov, bo-
disi v slovenskih bodisi v tujih odpravah. Knjiga je napisana v živem in zanimivem slogu, ki je značilen 
za avtorja. 

INFORMACIJE, NAKUP in NAROČILA:

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

Vodnik Razširjena slovenska planinska pot, Gorazd Gorišek
Izbirni vodnik

V letu 2012 je bil narejen ponatis knjige Gola gora. Avtor se za ponatis ni 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 odprave na 
ta 8125 metrov visoki vrh. Na sedemdesetih 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 pa dodano 
besedilo logično in smiselno zaključuje Grošljeva večdesetletna srečevanja in soočanja s to mogočno 
goro.
Druga, dopolnjena izdaja, ki je posvečena spominu na Tomaža Humarja, vsebuje 260 strani in 130 
fotografij.

NOVO V PLANINSKI ZALOŽBI 
GIANTS OF THE HIMALAYAS, Viki Grošelj

V času od 15. 11. do 15. 12. 2014 lahko knjigo kupite po akcijski ceni s 50-odstotnim  popustom: 12,45 €* (redna cena: 24,90 €*). 
*DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine plača naročnik. 

Knjiga je bogato opremljena s številnimi fotografijami in je kot taka primerna za vaše poslovne partnerje. 

Cena knjige: 29,90 € *
*DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine plača naročnik.

Osemtisočaki: Makalu, 8463 metrov; Hidden Peak – Gašerbrum I, 8068 metrov; Everest, 8848 metrov; Manaslu, 8163 metrov; Broad 
Peak, 8047 metrov; Gašerbrum II, 8035 metrov; Daulagiri, 8167 metrov; Čo Oju, 8201 metrov; Lotse, 8516 metrov; Šiša Pangma, 
8046 metrov; Nanga Parbat, 8125 metrov; Kangčendzenga, 8586 metrov; K2, 8611 metrov; Anapurna, 8091 metrov.
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vračamo. Uredništvo si pridržuje pravico do objave 
ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega 
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Ob spremembi naslova navedite tudi stari naslov. 
Upoštevamo samo pisne odpovedi do 1. decembra 
za prihodnje leto.

Program informiranja o planinski dejavnosti 
sofinancirajo Ministrstvo za šolstvo in šport RS, 
Fundacija za financiranje športnih organizacij 
v RS in Javna agencija za knjigo RS.

FOTOGRAFIJA NA NASLOVNICI:  
Pokončni macesen kljubuje viharjem  
Foto: Oton Naglost

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.

UVODNIK

Negotova usoda 
Planinskega vestnika
Izdajateljica Planinskega vestnika (PV), Planinska zveza Slovenije (PZS), se je na zadnji seji upravnega 
odbora konec oktobra odločila za dve veliki spremembi v zvezi z našo revijo. Prva je, da se naročnina na 
Planinski vestnik izloči iz članarin A in A+, druga pa je vsebinska usmeritev v interno javnost, torej v javnost 
članstva PZS. Razlog za izpad naročnine je nadgradnja članskega zavarovanja (zavarovanje z asistenco za 
reševanje v tujini in asistenco za zdravstveno zavarovanje v tujini). Članom upravnega odbora PZS je sicer 
uredništvo pred sejo poslalo dolgo pismo pomislekov in bojazni, kaj bi to lahko pomenilo za revijo, ki pa 
je naletelo na gluha ušesa, še več, na seji se o njem sploh ni razpravljalo. Prav tako ne o kompromisnem 
predlogu, ki smo ga posredovali v pismu, da bi bila odločitev za članarino prostovoljno povezana bodisi z 
večjimi bonusi zavarovanja bodisi z naročnino na PV ali z obojim. Predlog je bil brez utemeljitve zavrnjen.
Naročnina na PV je bila v eno od oblik članarine vključena že dolgo časa. Med najbolj verjetnimi vzroki za 
to prakso je gotovo bilo zavedanje, da je kulturni in informativni medij, posebej če gre za najstarejšo revijo 
v državi in eno najstarejših planinskih revij v Evropi, treba na neki način zaščititi oziroma mu pomagati do 
takšne naklade, ki bi mu omogočila kolikor toliko normalen obseg in obliko. Tega se zavedajo tudi sorodne 
organizacije, in sicer: revija/glasilo Lovec Lovske zveze, Ribič Ribiške zveze, Slovenski čebelar Čebelarske 
zveze ali pa Svet ptic Društva za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS), ki imajo vse naročnine (od 1000 
do 22.000 izvodov) vključene v članarino.
Kdo bi vedel, kje so razlogi, da je od 55.000 članov PZS manj kot desetina naročnikov revije, ki jo izdaja 
organizacija, katere člani so … Če to še nekako razumemo, pa ne razumemo presenetljivega podatka, 
ki ga je na enem od oktobrskih sestankov posredoval generalni sekretar PZS, da kar osem članov 
upravnega odbora, ki je sprejel to strateško odločitev, in dva člana od petih odbora za članstvo, ki je ta 
ukrep predlagal, niso naročniki na "svojo" revijo. Morda jim ni všeč vsebina PV. Tudi lahko. A če bi bilo to 
res, zakaj naklada od leta 2001, odkar sem s svojo ekipo prevzel urejanje revije, narašča, prej pa je bila 
v konstantnem upadu? In to v časih, ko skorajda vsem tiskanim medijem drastično padajo naklade, spletni 
mediji pa prevzemajo bralce tiskanih medijev? 
A+ in A-člani boste torej letošnjega novembra in decembra prejeli obvestilo in dve položnici, eno za 
članarino, drugo za naročnino na PV. To bo odslej ločeno. Teoretično gledano, če vsi A-člani ne bi več 
hoteli ostati naročniki, bi se lahko njihovo število več kot razpolovilo, naklada pa bi s pribl. 6000 padla tja 
proti 3000. Za naklado velja podobno, kot je v gospodarstvu: večji sistemi se lažje obdržijo, so bolj stabilni 
in odporni. Manjša naklada nam torej ne pušča veliko možnosti, zelo verjetno je, da v letu 2016 revije 
v takem obsegu in obliki ne bo več možno izdajati. Ob vsem tem izdajateljica z letom 2015 po petih letih 
upravičeno dviga naročnino (s 34 na 39 evrov). 
Izdajateljica je s sprejetjem smernic na področju planinskih medijev in sodelovanja z javnostmi na že 
omenjeni seji upravnega odbora in na podlagi priporočil na več letošnjih sestankih podala usmeritve 
uredniške politike, pri čemer je zaželenih (čim) več vsebin o sami organizaciji. Vse to počnemo že zdaj, 
v nekaterih prispevkih neposredno, v drugih pa bolj posredno. Žal prav vsakega prispevka, ki ga dobimo, 
ne moremo objaviti. Glavni kriterij za neobjavo je vedno le – kvaliteta. Letos smo zavrnili le 13 prispevkov, 
kar je ob številu objavljenih povsem zanemarljiva številka. 
Uredništvo si ves čas prizadeva zajeti čim več vsebin, ki so del bogate dejavnosti Planinske zveze in 
društev. Naša največja želja je ustvarjati kvalitetno revijo, ki bo všeč čim širšemu krogu bralcev, ne samo 
članom PZS ali funkcionarjem. Vsem nikoli ne bomo mogli ustreči, ker to ni možno. Se pa trudimo, tudi na 
podlagi vseh anket, ki smo jih izvedli, ustreči čim večjemu številu bralcev. Upamo, da bo z napredovanjem 
programa Naveza izdajateljici nekoč uspelo izvesti podobno anketo tudi med nenaročniki, s čimer bi imeli 
potrebne podatke za pridobivanje še več bralcev. Tisti, ki nas spremljate, ste gotovo že sami ugotovili, 

OBVESTILO O IZIDU

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

Planinska trgovina PZS obvešča, da je izšel izbirni vodnik Razširjena slovenska planinska pot. 
Slovenska planinska pot, najstarejša slovenska vezna pot, je bila leta 1966 razširjena z dodatnimi cilji. 
Tako je nastala Razširjena slovenska planinska pot. V vodniku mladega, a priznanega planinskega 
publicista je predstavljenih 44 ciljev Razširjene slovenske planinske poti. Posebno vrednost zgoščenim, 
natančnim in sistematičnim opisom pri vsaki turi daje kratka predstavitev ostalih možnih pristopov 
na isti cilj, ki bodo morda vabilo za nadaljnje obiske. Knjigo odlikuje tudi prenovljena, še bogatejša 
grafična podoba. Vodnik za vse, ki želijo prekrižariti Slovenijo na enega najzanimivejših načinov – peš!

Cena: 23,90 €*
*DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine plača naročnik.

Planinska zveza Slovenije, Planinska trgovina PZS
na sedežu: Dvorakova ulica 9, Ljubljana, v času uradnih ur, po pošti: p. p. 214, SI-1001 Ljubljana, po telefonu: 01 43 45 684 v času 
uradnih ur, faksu: 01 43 45 691, brezplačna telefonska številka: 080 1893 (24 ur na dan, vse dni v letu), e-naročila: narocilo@pzs.si 
ali spletna trgovina PZS: http://trgovina.pzs.si. Uradne ure v Planinski založbi PZS, Ljubljana, Dvorakova 9: v ponedeljek in četrtek 
od 9. do 15. ure, sredo od 9. do 17. ure, petek od 9. do 13. ure (odmor za malico: 10.30–11.00).

AKCIJA 50 % POPUST

Planinska zveza Slovenije je v lanskem letu izdala knjigo z naslovom Velikani Himalaje, avtorja Vikija 
Grošlja. V novembru bo izdan prevod knjige v angleškem jeziku z naslovom Giants of the Himalayas. 
V knjigi je avtor predstavil vseh štirinajst svetovnih osemtisočakov in orisal zgodovino vzponov nanje 
s posebnim poudarkom na delovanju slovenskih alpinistov, ki so se z izjemnimi dosežki v Himalaji 
povzpeli na sam svetovni vrh. V knjigi so zbrani vsi podatki o udejstvovanju slovenskih alpinistov, bo-
disi v slovenskih bodisi v tujih odpravah. Knjiga je napisana v živem in zanimivem slogu, ki je značilen 
za avtorja. 

INFORMACIJE, NAKUP in NAROČILA:

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

Vodnik Razširjena slovenska planinska pot, Gorazd Gorišek
Izbirni vodnik

V letu 2012 je bil narejen ponatis knjige Gola gora. Avtor se za ponatis ni 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 odprave na 
ta 8125 metrov visoki vrh. Na sedemdesetih 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 pa dodano 
besedilo logično in smiselno zaključuje Grošljeva večdesetletna srečevanja in soočanja s to mogočno 
goro.
Druga, dopolnjena izdaja, ki je posvečena spominu na Tomaža Humarja, vsebuje 260 strani in 130 
fotografij.

NOVO V PLANINSKI ZALOŽBI 
GIANTS OF THE HIMALAYAS, Viki Grošelj

V času od 15. 11. do 15. 12. 2014 lahko knjigo kupite po akcijski ceni s 50-odstotnim  popustom: 12,45 €* (redna cena: 24,90 €*). 
*DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine plača naročnik. 

Knjiga je bogato opremljena s številnimi fotografijami in je kot taka primerna za vaše poslovne partnerje. 

Cena knjige: 29,90 € *
*DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine plača naročnik.

Osemtisočaki: Makalu, 8463 metrov; Hidden Peak – Gašerbrum I, 8068 metrov; Everest, 8848 metrov; Manaslu, 8163 metrov; Broad 
Peak, 8047 metrov; Gašerbrum II, 8035 metrov; Daulagiri, 8167 metrov; Čo Oju, 8201 metrov; Lotse, 8516 metrov; Šiša Pangma, 
8046 metrov; Nanga Parbat, 8125 metrov; Kangčendzenga, 8586 metrov; K2, 8611 metrov; Anapurna, 8091 metrov.
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da nam uspeva med sodelavce privabiti 
najvidnejše kulturne delavce, strokovnjake, 
akademike, stiliste, pisatelje in fotografe, 
s čimer se je kvaliteta objav nesporno 
dvignila. 
Planinski vestnik je slovenska kulturna 
institucija prvega reda in bi že zaradi 
svoje častitljive starosti (februarja bo 
minilo 120 let od prve izdaje!) zaslužil kaj 
drugega, kot da se ga sredi ekonomske 
krize meče na prosti trg in skuša od zunaj 
vplivati na uredniško politiko. Planinskemu 
vestniku se lahko zahvalimo za to, da 
se Slovenci smemo šteti med planinske 
narode z dolgotrajno in pomembno 
tradicijo. PV je bil vseskozi eden od nosilnih 
stebrov razvoja planinske dejavnosti in 
pokazatelj njene raznovrstnosti. Revija 
je uveljavljena doma in v tujini, znana je 
širokemu krogu bralcev, tudi tistim, ki ne 
izhajajo iz planinskih vrst. Dostopna je v 
več kot šestdesetih knjižnicah, uredništvo 
pa skrbi tudi za mednarodno izmenjavo. 
Vpliv revije kaže tudi njena citiranost v 
različnih monografijah in člankih, poleg 
tega pa je Planinski vestnik predmet 
raziskovanj študentov za diplomska in 
druga dela. Z digitalizacijo vseh letnikov in 
objavo na svetovnem spletu se je revija še 
bolj približala bralcem. 
Namera vodstva PZS, da Planinski 
vestnik izloči iz članarin A in A+, ima 
lahko za obstoj revije nepredvidljive 
posledice. V uredništvu nimamo več veliko 
manevrskega prostora, stisnjeni smo v 
kot, vendar bomo revijo, takšno, kot je, še 
poskušali ohraniti. Če nam to ne bo uspelo, 
ne vidimo več smisla nadaljevati. Preveč 
napora smo namreč vložili v to, da je revija 
takšna, kakršna je danes. Za odprtost tem, 
torej za širok spekter vsebin, se bomo še 
naprej trudili v uredništvu, za obstoj revije 
v sedanji obliki in obsegu pa računamo 
na – vas. Le bralci, kupci revije, dosedanji 
člani A in A+, ste tisti, ki lahko prispevate 
k temu. 
Imamo občutek, da je pred prihodnostjo 
Planinskega vestnika precej negotova 
usoda. 

Vladimir Habjan
in člani uredniškega odbora

Planinska članarina 
in Planinski vestnik
V Planinski zvezi Slovenije praviloma 
vsaka tri leta opravimo izbor zavaroval-
nice za zavarovanje članov PZS. Ob tem 
se na eni strani srečujemo s pričakovanji 
naših članov po čim bolj kakovostnih 
članskih ugodnostih, po drugi strani 
pa z omejenimi sredstvi, ki so iz vsake 
plačane članarine na voljo za zavarovalne 
premije, ter z omejitvami, ki jih ima 
slovenski zavarovalni trg. V članarini 
PZS je zavarovanje samo eno izmed več 
področij članskih ugodnostih, saj planin-
ska organizacija svojim članom nudi tudi 
popust pri prenočevanju v slovenskih in 
mnogih tujih planinskih kočah, različne 
popuste pri nakupu planinskih edicij in 
opreme, popust pri vstopnini v Slovenski 
planinski muzej ... Pomembno je tudi 
dejstvo, da vsak član s plačilom članarine 
izraža pripadnost planinski organizaciji 
in da podpira različne dejavnosti, ki 
jih slovenski planinci izvajamo v korist 
vseh ljubiteljev gora. Med temi velja 
izpostaviti več kot 5000 različnih 
aktivnosti planinskih društev letno, skrb 
za urejenost mreže 9.616 km planinskih 
poti, ekološko in energetsko sanacijo 
planinskih koč, projekte s področja pre-
ventivne dejavnosti in še mnoge druge. 
V letu 2011 smo v postopkih pri izboru 
zavarovalnice za novo triletno obdobje 
glede na mnoge pozive članov, predvsem 
tistih, ki pogosteje obiskujejo tuja 
gorstva, poskušali zanje pridobiti poleg 
nezgodnega zavarovanja, zavarovanja 
odgovornosti in zavarovanja za stroške 
reševanja v tujini še druga zavarovanja, 
ki bi lahko koristila ljubiteljem gora. Pri 
tem smo si seveda najbolj želeli, da bi 
za naše člane uspeli pridobiti 24-urno 
asistenco v primeru reševanja v tujih 
gorstvih. Žal nam to zaradi majhnega 
števila potencialnih zavarovancev (A 
člani), še ne vzpostavljene centralne evi-
dence članstva (osnovni pogoj za skleni-
tev 24-urne asistence je, da zavarovalnica 
ve, kdo je njen zavarovanec) in majhnosti 
slovenskega trga ni uspelo. Ker je to bila 
ena izmed redkih, a bistvenih slabosti 
naše članarine v primerjavi s članarino, 
ki jo ponujajo sosednje alpske planinske 
zveze, smo bili deležni različnih kritik, 
nekaj na spletnih straneh, še več pa 

preko elektronske pošte ter na različnih 
sestankih. V zadnjem triletnem obdobju 
pa je bila dosežena pomembna novost 
pri zavarovanjih, in sicer bistveno raz-
širjena kritja v primerjavi s preteklimi 
obdobji, saj so bili člani zavarovani tudi 
za tako imenovano "stisko na gori" (za 
primer poškodbe tehnične opreme in 
v primeru nepoškodovanega soplezalca 
v navezi s poškodovanim), kar pomeni, 
da poškodba ni bila pogoj za uveljavljanje 
zavarovanja. Te ugodnosti ostajajo tudi 
v novem zavarovalnem obdobju.  
V zadnjih treh letih smo področje pla-
ninske članarine obravnavali na mnogih 
sestankih in preučevali pripombe in 
predloge naših članov. Pri tem smo 
vedno bolj spoznavali, da je članom 
poleg klasičnih oblik zavarovanja, ki jih 
nudimo preko članskih ugodnosti, treba 
zagotoviti tudi 24-urno asistenco za 
primer morebitnega reševanja v tujini. 
Do sedaj so bili vsi člani PZS prav 
tako zavarovani za stroške reševanja 
v tujini, a so morali te stroške sami 
pokriti in so jih lahko šele potem do 
višine zavarovalne vsote uveljavljali pri 
zavarovalnici. Po naših informacijah so 
vsi, ki so uveljavljali tovrstno zavarovanje 
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in so imeli vso ustrezno dokumentacijo, 
brez zapletov prejeli izplačila od zavaro-
valnice, a so vseeno morali vsaj za mesec 
ali dva založiti nekaj tisoč evrov, kar pa 
lahko za koga predstavlja tudi veliko 
težavo. V nasprotju s tem načinom pa 
se pri 24-urni asistenci obvesti klicni 
center zavarovalnice, ki nato prevzame 
urejanje reševalne akcije. Na ta način 
ima zavarovana oseba manj logističnih 
težav, predvsem pa ji ni treba plačevati 
stroškov reševanja, saj jih do zavarovalne 
vsote krije zavarovalnica. 
Ob obravnavi področja zavarovanja za 
primer reševanja v tujih gorah se je treba 
zavedati, da med tuja gorstva sodi tudi 
gorski svet Hrvaške ter da lahko tudi ob 
obisku slovenskih obmejnih gora (npr. 
Peca, Mrzla gora, Stol, Kepa, Mangart, 
Visoki Kanin, Matajur, Snežnik ….) 
pridemo v situacijo, ko nas bodo reše-
vali pripadniki tujih reševalnih služb. 
V takem primeru mora posameznik sam 
zagotoviti plačilo stroškov reševanja, ki 
so v tujini v nasprotju s Slovenijo pravi-
loma plačljiva. Glede na navedena dejstva 
smo v razpisu za izbor zavarovalnice za 
novo zavarovalno obdobje pozvali vse 
zainteresirane zavarovalnice, da v svoje 
ponudbe vključijo tudi možnost, da bi 
članom PZS zagotovile tudi 24-urno 
asistenco pri reševanjih v tujih gorstvih 
in zdravstveno asistenco za poškodbe 
pri planinskih dejavnostih v tujini. 
Z uvedbo centralne evidence članstva 
smo tudi v planinski organizaciji izpol-
nili enega izmed bistvenih pogojev za 
sklenitev tovrstnega zavarovanja. Med 
prispelimi ponudbami smo prejeli eno, 
ki je vključevala možnost zagotovitve 
24-urne asistence za primer reševanja 
v tujih gorah in zdravstveno asistenco 
v tujini za vse kategorije članstva PZS. 
Seveda pa takšno dodatno zavarovanje 
prinaša dodatne stroške, in ker želimo to 
ugodnost zagotoviti vsem članom PZS, je 
bil to tudi eden izmed razlogov za dvig 
cen članarine, razen za člane A in A+. Za 
slednje pa smo ugotovili, da bi morali 
ob ohranitvi vseh dosedanjih ugodnosti 
in vključitvi obeh asistenc posledično 
povečati višino članskega prispevka za 
vsaj 15 €. Ocenili smo, da je to glede na 
primerljive članarine v sosednjih alpskih 
planinskih zvezah prevelika podražitev, 
ki bi povzročila nekonkurenčnost naše 
članarine A in A+.
Ob preučevanju različnih možnosti 
smo se odločili, da iz članarine A in A+ 
izključimo naročnino na Planinski vestnik 
(PV), kajti ravno vključenost naročnine 
nanj v ti dve vrsti članarine je bila za 
marsikoga v preteklosti razlog za kritiko 

našega sistema. Seveda pa te odločitve 
nismo sprejeli brez temeljite razprave 
o posledicah, ki jih prinaša za Planinski 
vestnik, najstarejšo slovensko revijo, 
ki še vedno izhaja. V vodstvu PZS se 
zavedamo, da je treba zaradi splošnega 
upadanja naklad tiskanih medijev in po-
membnosti PV za planinsko organizacijo 
zagotoviti ustrezne pogoje, da bo lahko 
osrednja planinska revija izhajala tudi 
v prihodnje. Sprejeli smo več ukrepov, 
med katerimi naj omenim poseben 25 % 
popust pri naročnini na Planinski vestnik 
za vse člane PZS. S tem želimo čim več 
našim članom omogočiti, da (p)ostanejo 
naročniki in s tem dodajo svoj kamenček 
v mozaik podpore Planinskemu vestniku. 
Na zadnji seji upravnega odbora smo 
že sprejeli sklep, da bo PZS iz lastnega 
deleža članarine za delovanje Planinskega 
vestnika zagotavljala razliko od polne 
naročnine do zmanjšane članske 
naročnine, kar pomeni, da bo za njegovo 
delovanje namenjena polna vrednost 
vsake naročnine ne glede na to, da boste 
člani PZS deležni posebnega popusta. 
Za tiste posameznike, ki ste bili do sedaj 
A-člani PZS pretežno zaradi ugodnejše 
naročnine na Planinski vestnik, pa smo 
s članskim popustom pri naročnini za-
gotovili, da bo v prihodnje kombinacija B 

članarine in naročnine na PV s članskim 
popustom vrednostno celo malenkost 
nižja kot dosedanja A članarina (25 € + 
29,25 € = 54,25 €, višina A članarine pa je 
55 €) . 
V prihodnjih mesecih bomo izvedli 
obširno promocijsko akcijo, namenjeno 
vsem potencialnim naročnikom 
Planinskega vestnika s poudarkom na 
sedanjih A in A+ članih. Ob tem seveda 
pozivamo vse dosedanje naročnike, da to 
ostanejo tudi v prihodnje. Vse tiste ljubi-
telje gora, ki do sedaj še niste bili naročni-
ki, pa vabimo, da to še postanete in na ta 
način pridobite prvovrstne predstavitve 
slovenskih in tujih gora ter pomembnejše 
informacije o delovanju planinske organi-
zacije. Vsak ljubitelj gora bo v Planinskem 
vestniku našel veliko koristnega branja in 
želimo si, da bi pri oblikovanju vsebinske 
zasnove v čim večji meri sodelovali tudi 
bralci, tako da bo naša osrednja planinska 
revija z izjemno bogato tradicijo v še 
večji meri odražala tisto, kar planinci 
pričakujemo od nje. Zato vabljeni med 
zadovoljne bralce Planinskega vestnika in 
seveda dobrodošli v dobri družbi članov 
planinske organizacije! m

Negotova pot Foto: s. Aleša Stritar
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