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Narava v gorskem svetu

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, po 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-odstotni popust

Planinska založba obvešča, da je do konca maja še vedno čas, da v prednaročilu 
naročite enciklopedični vodnik Zahodne Julijske Alpe avtorja Klemena Janše.

Zvezek prinaša opise mikavnega zahodnega dela Julijcev, ki so pretežno na italijan-
ski strani meje. Poleg dobro obiskanih vrhov v skupinah Kanina, Viša in Montaža 
so v njem opisi nekaterih malo znanih področij, ki do sedaj v slovenščini še niso 
bila tako podrobno predstavljena in so zato še toliko bolj mamljiva: razdrapane 
Naborjetske gore nad divjo dolino Dunje, samozavestni greben Muzcev, dolgi 
greben Stola in Karmana pa od ljudi in boga pozabljeni vrhovi zahodno od Strme 
peči. Tako natančnega vodnika zanje ni niti v italijanščini!
 
Format: 130 mm x 210 mm; 348 strani, integralna šivana vezava, polokrogel hr-
bet

Prednaročniška cena vodnika je 23,99 €* (redna cena 29,90 €*). 
*DDV je vključen v ceno. Poštnino plača naročnik.

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.

Najboljši način za varovanje in ohranjanje gorskega okolja je ozaveščanje, 
izobraževanje in informiranje planincev in tudi drugih obiskovalcev gora. Var-
stvo gorske narave je bilo v okviru izobraževanj Planinske zveze Slovenije pris-
otno že vse od leta 1954 (program za gorske stražarje). Varovanje narave je zdaj 
vključeno tudi v nekatere druge programe usposabljanj Planinske zveze Slovenije.

Naravna bogastva in lepote so vir, iz katerega planinstvo črpa svojo moč in po-
slanstvo. Varovanje narave je v najširšem družbenem interesu, planinstvo pa je 
z naravo tesno povezano, zato dosledno spoštuje prvine varstva narave in okolja 
ter je v tem prizadevanju zgled drugim. Množičnost obiska v gorah, sodoben 
promet in druge oblike civilizacije vedno bolj ogrožajo prvobitnost gorskega 
sveta. Skrb za varstvo narave in okolja je zato ena temeljnih dolžnosti planinca in 
bistveni sestavni del planinske vzgoje. 

Knjiga Narava v gorskem svetu je izšla leta 2006. Napisana je poljudno, tako da 
je namenjena ljubiteljem in obiskovalcem gorskega sveta ter varuhom gorske 
narave, gorskim stražarjem. Tem bo služila za izpopolnjevanje izobraževanja o 
gorski naravi, ki ji je uspelo ohraniti svojo divjo lepoto in občudovanje človeka. 

Format: 170 mm x 210 mm; 150 strani, zgibano, šivano, broširano

PREDNAROČILO

V času od 15. 4. 2015 do 15. 5. 2015 lahko knjigo kupite po akcijski ceni s 50-odstotnim  popustom: 10,41 €* 
(redna cena: 20,82 €*). 
*DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine plača naročnik. 
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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 in plezanja po gorah po 
navodilih iz te revije.

UVODNIK

V zadnjih dneh februarja, ko je bilo v zraku že čutiti pomlad, se je poslovil Urban Golob, naš sodelavec, plezalski 
kolega, prijatelj. Če bi ga morala označiti z eno besedo, bi jo kljub pestrosti njegovih vlog v življenju hitro našla: 
borec. Zdi se mi, da ta beseda najbolje ponazarja rdečo nit njegovega življenja. Vem, da bi se z mano strinjali 
mnogi, ki so ga poznali. 
Kot že večkrat v preteklosti, ko so nepreklicno odšli drugi prijatelji ali znanci, je na plano z vso silo privrelo 
zavedanje o lastni minljivosti in me znova napeljalo na razmišljanje o tisoč in eni stvari, predvsem pa o tem, 
da bi bil bržkone čas, da končno začnemo sproti ločevati zrna od plev in premislimo, kaj nam je v življenju res 
pomembno in kako bomo to uvedli v naš vsakdan kot največjo vrednoto. 
Tako sem oni dan med prijetno samotnim vzponom, ko je glava pospešeno odmetavala dolinski balast, 
razmišljala o komunikaciji. S to imam zadnje čase precej opravka na najrazličnejših ravneh. Ste kdaj opazili, kako 
zanimiva, pomenljiva, bogata je slovenska beseda za tujko, ki izvira iz latinske besede communicare in pomeni 
deliti (nekaj z nekom)? Sporazumevanje. Sporazum. Razumevanje. Kako lepo zajeto bistvo tega, kar naj bi s 
spoštljivim komuniciranjem dosegli. Po drugi strani pa se v besedi skriva tudi – spor. Ta, se mi zdi, se na žalost 
pogosto pojavlja kot posledica površne komunikacije.
Živimo v času, ko je možnosti za komunikacijo nešteto in naš glas lahko v nekaj trenutkih seže v še tako 
oddaljeno vas. Dandanes ljudje nemara komuniciramo več kot kdajkoli prej. Če v naš virtualni poštni predal ne 
prileti vsaj nekaj deset sporočil na dan, se nam zdi, da smo pozabljeni od vseh, odrezani od sveta. Neprestano 
smo na razpolago, na tekočem z vsebino poštnega predala, bombardirani s sporočili, vedno v pripravljenosti, da 
nanje odgovorimo. 
Hiter sprehod po tipkovnici in preprost klik na gumb pošlji nista brez pasti. Možnost, da reagiramo kjerkoli in takoj, 
ni vedno v naš prid. Včasih potrebujemo čas, včasih celo zelo veliko časa, da zadevo v miru premislimo in se šele 
nato odzovemo. V vedno hitrejšem vrtincu vsakdana pa si te možnosti pogosto ne damo, zdi se nam, da se bo 
podrl svet, če ne bomo takoj dali glasu od sebe, da bomo zamudili kdo ve kakšno priložnost, morda celo izpadli 
neresno. Morebitna pričakovanja uporabnikov sodobnih komunikacijskih sredstev na drugi strani linije nam res ne 
bi smela narekovati tempa, vsaj ne vedno … 
Za učinkovito sporazumevanje pa moramo poleg sporočanja biti vešči tudi – poslušanja. Slednjega pa nam, 
kakor opažam, manjka na vseh koncih in krajih. Če začnem pri sebi: kolikokrat se zalotim, da zatopljena v misli, 
ki mi begajo po možganih med delom, ob premlevanju kakega problema ali obveznosti, ki me čakajo, preprosto 
ne znam ali ne zmorem zbrano prisluhniti željam, stiskam, vprašanjem, prošnjam … najbližjih, sodelavcev, 
prijateljev? Kolikokrat v naglici preberem sporočilo, si narobe zapomnim podatke, pomešam dejstva in si na 
podlagi tega ustvarim napačno predstavo, spregledam bistvo sporočila in se s svojim odgovorom ali ravnanjem 
zapletem v nesporazum? Kolikokrat se pri komunikaciji po nepotrebnem zaiskri ali v naslednji fazi zaradi 
pomanjkanja komunikacije hudo zaplete, ker ne slišimo, ne poslušamo več drug drugega? Zdi se, da vse 
prevečkrat …
S pametnimi ljudmi se da vse zmeniti, imamo navado reči. Urban je bil eden takih ljudi. V spominu mi bo ostal 
kot strpen sogovornik, ki je razumel bistvo komunikacije. Nam pa preostane, da poskusimo dojeti bogastvo 
sporazumevanja, dokler nam je to še dano.

Mateja Pate
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