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Planinski zemljevid Storžič – Košuta 1 : 25 000

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

Pred nami so meseci, ko naše hribe, koče in vrhove doseže veliko več planincev kot v drugih letnih časih. Prav je, da se 
na planinsko sezono pripravimo. V planinski trgovini PZS so vam na voljo planinski zemljevidi (Bohinj, Triglav, Storžič 
– Košuta, Jalovec in Mangart, Krn, Grintovci, Polhograjsko hribovje, Triglavski narodni park, Julijske Alpe – vzhodni 
del in zahodni del, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe, Pohorje, Slovenska Istra, Čičarija, Brkini, Kras, Dolenjska, 
Snežnik, Šaleška dolina …), vodniki (Po planinskih kočah, Po Slovenski planinski poti, Kamniško-Savinjske Alpe, Ka-
ravanke, Škofjeloško in Cerkljansko hribovje, Polhograjsko hribovje, Po gorah severovzhodne Slovenije, Posavsko hri-
bovje, Dolenjska, novi vodnik Julijske Alpe: skupini Mangarta in Jalovca ter Razširjena slovenska planinska pot), stroko-
vna literatura (Vodniški učbenik, Narava v gorskem svetu, Nevarnosti v gorah, Prehrana v gorah …), dnevniki  in druga 
literatura, ki vam bo pri tem v pomoč. Na voljo je tudi hrvaška literatura (zemljevidi, vodniki, dnevniki). Veliko edicij je 
na voljo po zelo ugodnih cenah. 

Več o sami ponudbi si lahko pogledate na spletni strani http://www.pzs.si/trgovina.php.  

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.

Na severu kaže karta onkraj državne meje, na vzhodu do Sel-Šajde, Kališnikovega pol-
dne, Spodnjega Jezerskega, Sv. Jakoba in Velesovega. Na jugu do Predoselj in Naklega, 
na zahodu do Podnarta, Dobrče in Begunjščice. Osrednji del pokriva Kriško goro, 
Storžič in Košuto.
Na hrbtni strani karte so prikazane perorisbe planinskih koč s podatki o odprtosti, 
dostopih, prehodih do drugih koč ter izleti in ture. Na karti najdete seznam edicij 
planinske založbe ter preglednico planinskih kart v merilih 1 : 25 000 in 1 : 50 000.

Format: 11,5 x 23 cm. 
Teža: 80 g

IZ PLANINSKE ZALOŽBE

V času od 15. 6. 2015 do 15. 7. 2015 lahko planinski zemljevid Storžič - Košuta 
kupite po akcijski ceni s 50-odstotnim  popustom: 4,05 €* (redna cena: 8,10 €*). 
*DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine plača naročnik. 

Julijske 
Alpe: 
Skupini 
Mangarta 
in Jalovca

Jože Drab ENCIKLOPEDIČNI 
VODNIK
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Izhaja petnajstega v mesecu.
Planinski vestnik objavlja izvirne prispevke,
ki še niso bili objavljeni nikjer drugje.
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NASLOV UREDNIŠTVA:
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Dušan Škodič, Tina Leskošek, Mire Steinbuch
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LEKTORIRANJE:
Marta Krejan Čokl, Katarina Marin Hribar, 
Mira Hladnik, Mojca Volkar Trobevšek, Vera Lašič

GRAFIČNA PRIPRAVA IN TISK:
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NAKLADA: 4700 izvodov

Prispevke, napisane z računalnikom, pošiljajte 
po elektronskem mediju na naslov uredništva 
ali na elektronski naslov. Poslanih prispevkov ne 
vračamo. Uredništvo si pridržuje pravico do objave 
ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega 
objavljanja nenaročenih prispevkov v skladu s svojo 
uredniško politiko in prostorskimi možnostmi. 
Mnenje avtorjev ni tudi nujno mnenje uredništva 
in PZS. Kopiranje revije ali posameznih delov brez 
privolitve izdajatelja ni dovoljeno.

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 
telefonu 080 1893 (24 ur na dan).

Številka transakcijskega računa PZS je 05100-
8010489572, odprt pri Abanki, d. d., Ljubljana. 
Naročnina 39 EUR, 63 EUR za tujino, posamezna 
številka 3,90 EUR. Člani PZS so upravičeni do 25% 
popusta na letno naročnino Planinskega vestnika. 
Reklamacije upoštevamo dva meseca po izidu 
številke. Ob spremembi naslova navedite tudi 
stari naslov. Upoštevamo samo pisne odpovedi do 
1. decembra za prihodnje leto.

Program informiranja o planinski dejavnosti 
sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport RS in 
Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS.

FOTOGRAFIJA NA NASLOVNICI: 
Premagovanje gravitacije  
Foto: Shutterstock

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

Bivak sva zapustila ob rani uri in se spustila v dno krnice, kjer je bilo snega že precej malo. Vijugala sva po trakovih 
kopnine, na neki točki pa se le odločila, da si nadeneva pancerje in smuči. Na spomladanskih turnih smukah 
doživiš izrazite meje med letnimi časi – v dolini je že vse zeleno in živahno, višje pa pobočja še vedno oklepata 
sneg in tišina. Sledi najinih smučin bo najkasneje čez teden dni odnesla pomlad.
Tistih pet ur hoje proti škrbini med Poncama so se mi po glavi pletle misli o človeški minljivosti in o tem, da kljub 
temu za sabo vedno nekaj pustimo. Kakšne trajne sledi puščamo ljudje v gorah skozi čas in kaj ti sledovi povedo 
o ljudeh nekega obdobja?
Mulatjere, bunkerji in drugi ostanki obeh vojn nam govore o težkih časih, ko so se ljudje v gorah bojevali in tja res 
niso hodili zaradi veselja. Planinski stanovi nas spominjajo na pristno in garaško življenje z naravo, ki ga nekatere 
kmečke družine še danes živijo. Planinske poti, ki kot žile prepredajo gorski svet in omogočajo današnji način 
obiskovanja gora, nosijo v sebi duh časa, ko so ljudje po gorah hodili še z drugačnimi nameni kot le zaradi potrebe 
po preživetju. Planinske koče kot spomenik časa širjenja planinstva v naših krajih pripovedujejo tudi zgodbe 
o tekmovanju med narodi. 
Zadnjih nekaj ur so bili okoli naju le sneg, mogočne stene, sonce, tišina in imena, ki jih je skalnim razčlembam 
nadel človek – Jugova grapa, Kačji jezik, smer Bučer-Kristan. Ko sva se vzpela na škrbino, je pogled najprej 
odplaval v Veliko Dnino, potem pa proti Kotlom in ga prav nič ni ustavilo. Sprašujem se, kakšne sledi bo v gorah 
pustil naš čas in kaj bodo te sledi sporočale naslednjim generacijam.
Sama sem vsem predhodnikom, ki so kakorkoli pripomogli k temu, da je naš gorski svet ohranjen tak, kot 
je, neizmerno hvaležna. Da je marsikje še vedno divji in prvinski. Da je treba vsaj takrat, ko si tam, prevzeti 
odgovornost za svoje odločitve in dejanja, da omogoča iskanje osebnih meja in virov moči. Da je mogoče srečati 
divjo žival, ki ti s svojimi vlažnimi očmi nastavi ogledalo. Da je mogoče najti kotičke, kjer ni sledi človeka.
Slovenski košček Alp ni neskončno velik, je pa neskončno veliko idej, kaj vse bi z njim lahko počeli. 
Prejšnje generacije so nas s svojo zapuščino postavile pred težavno nalogo – ohranjati gore še naprej, za tiste, 
ki še pridejo. Pa ne samo zato, da bodo v takrat morda še hitrejšem tempu življenja lahko zbežali v gorski mir. 
Potrebovali bodo tudi možnost, da se ubadajo s podobnimi vprašanji kot mi. Spet in spet se bodo morali odločati, 
tehtati, se spraševati o pravih vrednotah in ohranjati zdravo pamet. Potrebovali bodo dovolj divjine, da bodo o teh 
stvareh lahko razmislili, tako kot razmišljamo mi sedaj.
Zato bi bila najbolj zgovorna sled za nami – odsotnost sledi. O nas bi povedala to, da vemo, kako pomemben je 
divji gorski svet, kjer ni vse na pladnju ponujeno.
V krnici Pod Srcem sva s smučkami na hrbtu spet ujela markirano pot in se odpravila proti dolini. Adijo, divjina, 
pa zdrava ostani!

 Tina Leskošek

Obisk divjine
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