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V okolici prelaza Passo
di Monte Croce Carnico
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3,90 €

IZ PLANINSKE ZALOŽBE – AKCIJA
VODNIK ŠKOFJELOŠKO IN CERKLJANSKO HRIBOVJE,

Andreja Erdlen

Prednost Škofjeloškega in Cerkljanskega hribovja je v tem, da ju lahko obiskujemo v vseh
letnih časih. Spomladi se bomo veselili prvih ozelenelih dreves, znanilcev pomladi, in
čudovitega cvetja, poleti nam bodo gozdovi nudili prijetno senco, na travnikih nas bo
pozdravljalo petje čričkov, občudovali bomo cvetje in pisane metulje. Jeseni nas bodo prevzele
škrlatne barve gozdnega listja. Tudi pozimi, ko bo hribe prekril sneg, bomo lahko hodili po
uhojenih poteh (pozimi je zelo obiskan Lubnik) ali pa kar po cestah, kjer bi bilo poleti prevroče.
Čeprav so pozimi ceste v glavnem očiščene in prevozne, bomo srečali zelo malo avtomobilov
(področje okoli Žirov, Ermanovca, Slajke).
Format: 125 x 160 mm; 224 strani, šivano z nitjo, okrogel hrbet
CENA: V času od 15. 3. 2020 do 15. 4. 2020 lahko vodnik kupite po akcijski ceni s 50-odstotnim
popustom:

7,45 € (redna cena: 14,90 €*). CENA velja do RAZPRODAJE ZALOG.

*DDV je vračunan v ceno. Stroške poštnine plača naročnik.

¯50 %

PLANINSKI ZEMLJEVIDI
Na posamezne ture se je treba dobro pripraviti. V opremo je zajet
tudi zemljevid, ki ga dobro pregledamo doma, nato pa vzamemo
s seboj na pohod. Dobro naštudiran zemljevid lahko pohod poenostavi, saj se ne izgubimo, in prinese dodatno znanje o okoliških
vrhovih.
Zemljevidi: Grintovci, Polhograjsko hribovje, Krnsko
pogorje, Jalovec in Mangart, Storžič in košuta, Triglav,
Lisca in Sevnica z okolico, Stol, Jezersko, Bohinj,
Notranjska s Snežnikom, Triglavski narodni park,
Šaleška dolina z okolico, Kamniško-Savinjske Alpe,
Posavsko hribovje, Karavanke – osrednji del.
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PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, PLANINSKA TRGOVINA PZS
NA SEDEŽU Ob železnici 30a, Ljubljana, v času uradnih ur
(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).
PO POŠTI p. p. 214, SI-1001 Ljubljana
PO TELEFONU 01 43 45 684 v času uradnih ur brezplačna telefonska številka 080 1893 (24 ur na dan, vse dni v letu)
PO FAKSU 01 43 45 691
E-NAROČILA trgovina@pzs.si ali spletna trgovina PZS: http://trgovina.pzs.si.

SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ
Triglavska cesta 49, 4281 Mojstrana • telefon: 08 380 67 30 • faks: 04 589 10 35 • e-naročila: info@planinskimuzej.si
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Pomlad je pred vrati. Ojstrica iz Robanovega kota
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 in plezanja po gorah po navodilih iz te revije.

Iz nebes na realna tla

UVODNIK

V

Pretekli tedni so bili za slovensko planinstvo precej pestri. Konec januarja je Komisija za
alpinizem pri Planinski zvezi Slovenije podelila priznanja najuspešnejšim v alpinizmu, športnem
in lednem plezanju ter turnem smučanju v letu 2019. Letošnji prejemnik priznanja za življenjsko
delo v alpinizmu je postal alpinist, gorski reševalec in gorski vodnik Anton Sazonov. Tonač,
kot ga kličemo, je – kot je zapisala Manca Ogrin – že več kot šest desetletij zvezda stalnica
slovenskega alpinizma, za starejše prekaljen stari maček, za mlajše generacije legenda.
Zanimivo, kolikšnega odziva je bilo deležno to priznanje v občilih. Tonač je sodeloval v več
intervjujih za tiskane medije in tudi v radijskih pogovorih, med drugim je bil ime tedna in ime
meseca februarja na radiu Val 202. Zaradi visokega priznanja smo tudi mi s Tonačem opravili
razgovor, čeprav smo daljši intervju z njim objavili pred časom ob njegovi osemdesetletnici.
Drugi dogodek je bil letošnji 14. Festival gorniškega filma 2020, ki je kot običajno potekal na
več krajih po Sloveniji in nam ponudil pestro paleto odličnih filmov. Tudi festival je doživel velik
odmev, saj se je o tem veliko pisalo in govorilo v različnih medijih. Da so gore, alpinizem in
gorska kultura v javnosti tako popularni, nas seveda izredno veseli.
Osrednji dogodek za nas pa je bila seveda 125-letnica revije, o kateri smo se razpisali v letošnji
februarski številki. Ko sem konec lanskega novembra na uredniškem sestanku začel s to temo,
si niti v sanjah nisem predstavljal, kaj se bo iz tega izluščilo. Ob 110. obletnici leta 2005 smo imeli
v Cankarjevem domu osrednjo proslavo, združeno z obletnico odprave na Makalu in postavitve
Aljaževega doma. Bil je kar velik dogodek v polni Linhartovi dvorani v Cankarjevem domu. Ob
120-letnici kaj posebnega ni bilo, zato se mi je zdelo, da bi tokrat lahko organizirali nekaj bolj
odmevnega.
Zadevo je prevzela urednica Marta, ki me je kmalu presenetila s svojo idejo o predstavi z
naslovom Uredniki gredo v nebesa. Takoj sem bil za, čeprav sem vedel, da mi ne bo lahko, ker
sem imel največ besedila, pa še nikakršnih igralskih izkušenj nimam. Ampak tako kot sem
se sam odločil za aktivno udeležbo, so se tudi ostali člani uredništva, skupaj z lektoricami in
korektorico, pa Hedviko, ki skrbi za nas na PZS. S tem, kar so v prispevku v tej številki zapisali
naši uredniki, se popolnoma strinjam, in sicer da smo se na vajah za predstavo sami dobro
zabavali, s tem pa so se naše vezi, ki so že tako ali tako trdne, še poglobile. Če smo se na vajah
še vsi po malem lovili in se motili, smo predstavo v živo v Slovenskem planinskem muzeju v
Mojstrani izvedli brez napak. Tako kot je zapisal naš Mire, smo občutili vsi: "Naša velika želja,
da bi predstavo izvedli v najboljši možni maniri, je dosegla višek, ko sta se želja in energija
posameznikov združili v skupni zanos in zagon. Na zaresni izvedbi sem ta skupni paket energije
(skoraj) fizično občutil in ponesel me je v višave."
Tudi obletnica Planinskega vestnika je doživela veliko medijskega odmeva, med drugim sem
bil imenovan za ime tedna na Valu 202. Novinarji so me vprašali, kako nam uspeva izdajati tako
lepo revijo. Moj odgovor je preprost: z ekipo se dobro razumemo. Vsak urednik ima možnost dati
in uresničiti svoje pobude. Vsak predlog je dobrodošel, nikogar ne zavrnemo. Če pa kdaj kateri
ni sprejemljiv, se o tem odkrito in z argumenti pomenimo. Zavrnitve ne dojemamo osebno. Ne
zgodi se redko, da tudi sam pod težo argumentov spremenim stališče. Vsakdo skrbi za svoje
področje, med seboj pa tesno sodelujemo, si pomagamo, si pregledujemo in dopolnjujemo
članke. Vsako leto se poleg rednih sestankov srečujemo tudi na drugih srečanjih, kjer sodeluje
širša ekipa sodelavcev, tudi z družinskimi člani, in to nas povezuje. V taki ekipi je res užitek delati.
Rok Kužel mi je na Valu 202 postavil zanimivo vprašanje, ali pride kdaj do ustvarjalne teme. Se
zgodi, a ne prav pogosto. Zdi se mi pa, da nas je urednike ta predstava v tolikšni meri pritegnila
in okupirala, da smo se nekoliko utrudili. Vendar je treba revijo pripravljati vsak mesec (z izjemo
avgusta), kar pomeni, da za nas ni praznikov. Iz veselega praznovanja smo iz nebes padli na
realna tla in le upam lahko, da nam bo čim prej spet uspelo ujeti pravi delovni ritem.
Hvala vsem, ki ste nam ob jubileju čestitali, mi pa gremo z revijo naprej!
Vladimir Habjan
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KOCBEKOVEGA DOMA NA KOROŠICI IN FRISCHAUFOVEGA DOMA
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