
REVIJA ZA LJUBITELJE GORA ŽE OD LETA 1895

V E S T N I K

,
EUR




12
0let

Pla
nin

sk
eg

a

ve
st

nik
a

TEMA MESECA

Mladi in gore
INTERVJU

Marinka Pertot
Z NAMI NA POT

Po sledovih prve svetovne vojne
TEST OPREME

Nizki pohodni cevlji

Planinski



Zgoščenka Greva pod objem gora

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

Mnogo ljubiteljev gora zahaja nad dolino Kamniške Bistrice. Konec maja bo izšla tret-
ja, dopolnjena in popravljena izdaja vodnika Repov kot, Kamniška Bela. Stene se niso 
bistveno spremenile, so pa v tem času alpinisti preplezali več kot petdeset novih smeri, 
mnoge zahtevne pa prosto ponovili. Opravljenih je bilo tudi nekaj alpinističnih smukov 
po zahtevnih strmih pobočjih. Nova tehnologija nam je omogočila v vodnik vključiti še 
boljše, tudi barvne fotografske posnetke in natančnejši zemljevid. Nekoliko so prede-
lane in dopolnjene tudi stare skice.

Format: 130 x 210 mm; 296 strani, šivano z nitjo, broširano

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.

Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija PZS, je v letu 2010 izdala 
zgoščenko z naslovom Greva pod objem gora. Na njem najdete 9 pesmi: Greva 
pod objem gora, Na izlet, Danes pojdem jaz v gore, Tri planike, Za sanje, Spalka 
mojega šotora, Na Rombonu, Miss Slovenije in Nič več kot to.
Projekt je bil zasnovan leta 2007, ko je Mladinska komisija PZS zaznala prazni-
no na področju mladinskih planinskih pesmi. Zasnovan je sistematično in za-
torej skuša pokriti večino potreb na tem področju in hkrati podati starostno 
prilagojena glasbena dela. Poleg kulture nosi zgoščenka tudi izrazito vzgojno- 
izobraževalno noto. Vodilna ustvarjalca tega projekta sta Uroš Kuzman in Andrej 
Hočevar.
Projekt združuje profesionalne glasbenike, ki skrbijo za izvedbeno neoporečnost, 
in amaterske vokaliste, ki so praviloma močno vpeti v planinstvo. Tako so zgodbe 
podane osebnoizpovedno, poudarjena pa je tudi motivika prostovoljnega, mla-
dinskega. Vsi izvajalci projekta so mladi po stažu in projekt zanje predstavlja 
svojevrsten izziv in izkušnjo.

NOVO V PLANINSKI ZALOŽBI

V času od 15. 5. 2015 do 15. 6. 2015 lahko zgoščenko kupite po akcijski ceni s 50-odstotnim  popustom: 3,13 €* 
(redna cena: 6,25 €*). 
*DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine plača naročnik. 

Plezalni vodnik Repov kot, Kamniška Bela
Avtorji: Tone Golnar, Silvij Morojna in Bojan Pollak

Planinska založba obvešča, da je do konca maja še vedno čas, da v prednaročilu naročite enciklopedični vodnik Zahodne 
Julijske Alpe avtorja Klemena Janše. Vodnik prinaša opise zahodnega dela Julijcev, ki so pretežno na italijanski strani 
meje.
Prednaročniška cena vodnika: 23,99 €* (redna cena 29,90 €*). *DDV je vključen v ceno. Poštnino plača naročnik.

VODNIK ZAHODNE JULIJSKE ALPE, Klemen Janša - PREDNAROČILO
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Sončna in zelena Logarska dolina vabi na izlet. 
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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

Malce zdravega razuma, malce strpnosti, malo humorja –  
kako prijetno bi se potem dalo živeti na tem našem planetu.  
 W. S. Maugham

"Ah, neka kura, ki se ne zna vozit' s kolesom," sem ujela opazko na svoj račun, ko sem s potovalno hitrostjo 
prehitela gospodično, ki je enoročno (v drugi je namreč imela prenosni telefon) in ne preveč spretno skušala 
speljati z mesta, ko se je na semaforju prižgala zelena. Če bi se nama zaradi njenega opletanja sem in tja zgodil 
trk, verjamem, da bi bila deležna še kakšnega komplimenta od nje. Tako pa sem se, ko sem se uspešno izognila 
bližnjemu srečanju, le nasmehnila in pomislila, kako prav mi bo ta dogodek prišel za uvod v uvodnik o strpnosti 
med pešci in kolesarji, temi, ki je tudi v planinskih krogih na trenutke zelo vroča. Glede na to, da je malo manjkalo, 
da bi me nekega popoldneva med prijetnim spomladanskim izletom v Polhograjskih dolomitih v slabi uri na 
balanco nabili trije kolesarji, ki se jim je v dolino mudilo, kot da jim gre za življenje, ni nič čudnega, da se strasti 
hitro razgrejejo. Resda sem hodila po poti, ki danes počasi postaja (pre)vozna cesta, po kateri se domačini 
pripeljejo do svoje hiše na idilični samotni ravnici, a hkrati je to tudi markirana planinska pot. In če ti izza ovinka za 
hrbet butne dirjajoči kolesar, ki očitno ne predvideva, da bi lahko koga srečal (oziroma mu za to očitno ni mar) in 
ki ne zmanjša hitrosti, niti ko te zagleda, zares ni prijeten občutek.
Uporabnikov gorskega prostora je vse več in vsak v njem rad išče nekaj zase – verjamem, da tisto, kar mu bogati 
vsakdanje življenje. Množičnost s seboj prinaša določene posledice, tako za naravo kot tudi za družbo. Tokrat 
bomo kljub perečim naravovarstvenim vprašanjem naravo pustili ob strani in se posvetili družbi, ki jo čaka izziv – 
uvajanje kulture sobivanja v prostoru, kamor se načeloma hodimo sproščat, vsak na svoj način. Prvo lekcijo 
umetnosti sobivanja bi nemara morali posvetiti strpnosti. Ko bodo dosedanji "tradicionalno večinski" uporabniki 
gorskega sveta sprejeli dejstvo, da bodo na svojih poteh v vedno večji meri srečevali tudi pripadnike drugih "kast", 
hkrati pa se bodo ti začeli zavedati, da na svojem novem poligonu niso sami in da prihajajo na teren, nad katerim 
so dolga leta imeli monopol po večini pohodniki, bomo na dobri poti. Zavedanje, da si "nekoristnega" sveta ni 
mogoče lastiti za en sam namen, je pomemben prvi korak. Nadgradnja tega, ki bo bržkone odločilno pripomogla 
k duševnemu ravnovesju na gorskih poteh, pa je stvar osebne kulture, spoštovanja do souporabnikov skupnega 
prostora. Sumim, da je to trši oreh, a vendarle ne tak, ki se ga ne bi dalo streti. Ključnega pomena bosta vzgoja 
in izobraževanje, tako v krogu družine, če govorimo o splošni kulturi, kot v okviru društev, ki bodo vzgajala nove 
generacije, ki bodo zahajale v gorski svet, bodisi peš, s kolesom ali kako drugače.
Da ne bo pomote: nisem proti kolesarjem v gorah, tudi sama se v okviru svojih (z)možnosti rada razgledujem s 
kakšnega vrha, na katerega sem pribrcala s pritiskanjem na pedala, dasiravno v zadnjih letih to počnem v znatno 
manjši meri kot nekoč. Poskusimo upoštevati preprosto načelo, da ne počnemo tistega, kar ne želimo, da bi 
drugi storili nam. In kljub temu, da je to zahtevna naloga, se poskusimo kdaj postaviti v kožo drugega in sveta 
ne meriti preveč po sebi. Upam, da bo naslednjič, ko bom hodila po kakšni vsesplošno priljubljeni planinski poti, 
srečanje s kolesarji prijaznejše. Pričakujem pritisk na zavoro ali vsaj pravočasno zvočno opozorilo, da se bliža 
nekdo, ki zaradi zamude na večerjo ali na zmenek ne misli zmanjšati hitrosti samo zaradi mene.

Mateja Pate

O strpnosti
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