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Z NAMI NA POT
Turno smučanje v zahodnih Karavankah
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I N F O R M A C I J E ∙ N A K U P ∙ N A R O Č I L A

PLANINsKA zvEzA sLOvENIJE, PLANINsKA tRgOvINA Pzs
NA sEdEžU  dvorakova ulica 9, 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

Iz PLANINsKE zALOžBE – AKCIJA

Bine in Nada Mlač
vodnik po karnijskih feratah

Karnijske Alpe, italijansko Alpi Carniche (tudi Carnice), nemško Karnische Alpen, so 
veriga skalnih vršacev med Avstrijo in Italijo. vrstijo se v smeri vzhod–zahod, na jugu 
jih omejuje reka Bela (Fella), na severu zilja, v pokrajini veneto, torej na zahodu, reka 
Piava in na vzhodu ziljica. Njihova celotna dolžina znaša nekaj več kot sto kilometrov, 
ležijo pa med krajema san Candido (Innichen), Cadore in trbiž.
 

288 strani | 130 x 210 mm | šivano | broširano

CENA: v času od 15. 3. 2017 do 15. 4. 2017 lahko vodnik po karnijskih feratah 
kupite po akcijski ceni s 50-odstotnim popustom:  19,95 € (redna cena: 39,90 €).
*ddv je obračunan v ceni. stroške poštnine plača naročnik.

zAKAJ zEMLJEvId IN vOdNIK Pzs?

- z nakupom prispevate sredstva za obnovo in vzdrževanje planinskih poti.

- Nazoren prikaz gora na papirju z informacijami o poteh, kočah, 
turnih smukah, plezališčih, naravnih in kulturnih zanimivostih, 
brezpotjih ...

- stalno preverjamo stanje na terenu in informacije redno 
posodabljamo.

- zemljevidi in vodniki pokrivajo vsa slovenska hribovita območja.

- Izbirate lahko med klasičnimi papirnatimi in novimi 
plastificiranimi zemljevidi.

- sistematični in grafično prenovljeni vodniki so prava izbira 
tako za začetnike kot za izkušene planince.

sREČNO IN vAREN KORAK!

¯50 %

P

Andraž Poljanec ENCIKLOPEDIČNI VODNIK

Julijske 
Alpe:  
južni del
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"Otroci se zasmejejo približno stokrat na dan, odrasli pa le še kakih petnajstkrat. Nekje 
vmes nas smeh mine, pravi raziskava. Starostniki niso obravnavani kot posebna kategorija, 
toda iz lastnih izkušenj bi rekel, da se padajoča smejalna krivulja z naraščajočo starostjo 
nadaljuje. So pa seveda velike medsebojne razlike. Zadnje dni sem malo opazoval po domu, 
in od tistih, ki jih redno videvam, se jih pet že tri dni ni zasmejalo. Druga skrajnost so štiri 
dame, ki se zelo pogosto smejejo. Tako pogosto in za take malenkosti, da ti začnejo parati 
živce, ko postaneš pozoren. /… / Zdaj skušam šteti, kolikokrat se sam zasmejem. Bilanca 
po eni uri čajanke in eni uri biljarda: trikrat sem se zasmejal (na glas) in zbral nekje med 
deset in petnajst nasmeškov. Ni slabo." Odlomek iz trpko hudomušne knjige Skriti dnevnik 
Hendrika Groena, starega 83 in ¼, Jadrana Krta za tretje življenjsko obdobje, ne bi mogel 
biti boljši uvod v razglabljanje o tem, kar me gloda že nekaj časa – namreč tisto, da nas 
nekje vmes smeh mine. Kar sem seveda opazila tudi sama. 
Nekoč sem bila del "sila vesele alpinistične druščine", kakor je plezalsko klapo v uvodnem 
predavanju alpinistične šole, v katero sem se vpisala kot še ne polnoletna najstnica, 
označil njen vodja. Ne vem, zakaj sem si to njegovo izjavo zapomnila, morda je zvenela kot 
mikavna obljuba zabavnih dogodivščin med plezalnimi polbogovi, do katerih smo nekateri 
gušterji vsaj na začetku gojili strahospoštovanje. Če me spomin ne vara, je v mojih plezalnih 
dnevnikih nekje res zapisan stavek, ki izraža silno navdušenje nad sproščenim ozračjem v 
alpinistični sredini. Smejali smo se, tako se mi vsaj zdi danes, zares veliko, saj se je vedno 
našel kakšen zabavljač, ki je z iskrivimi dovtipi držal pokonci celo družbo in skrbel za 
prešerno vzdušje.
Alpinistične kroge sem, ko me je življenje utirilo v davkoplačevalske vode in mi namenilo 
še vrsto drugih vlog, postopoma zapustila, in zdi se, kakor da je z oddaljevanjem od 
dolgoletnega načina življenja počasi med prsti polzela tudi njegova sproščena in smeha 
polna plat. Saj ne, da bi poslej hodila po svetu le z mrkim obrazom, a vseeno sem sčasoma 
malce pretresena ugotovila, da se nekam sumljivo hitro najdem v naslednjih rimah izpod 
peresa Mi2 (no, ne ravno kot muza …): Moje muze, dobre muze, / kam ste se izgubile, / ste 
se čisto polenile, / ste pod težo se zlomile? So vas leta poredila, / so vam deca sok izpila, / 
dedci polomili krila, / vas posoda je pomila? Na to je skoraj odveč vprašati Kje so iskrice v 
očeh? Kam izginil je vaš smeh? …
Smeh torej z leti očitno postaja redka dobrina. Ne gre misliti, da na določeni točki življenja 
ne znamo več razpotegniti obraza v nasmeh ali nimamo več razloga za smeh, bolj se 
dozdeva, kakor da se v vrtincu tisočerih vsakodnevnih obveznosti sploh nimamo časa več 
toliko smejati. Če je smeh pol zdravja, potem se nam slabo piše.
Kdaj ste se nazadnje od srca nasmejali? Vesela sem, da se vsaj občasno dobimo z nekaj 
velikimi šaljivci, ki tako rutinirano duhovičijo, da jim srednje nadarjeni "humoristi" ne 
sežemo niti do gležnjev. Kar tekmujejo med seboj, kdo bo prej razdrl naslednjo močno. 
Vedno uživam v njihovi družbi, kajti smeh do bolečih trebušnih mišic, solz in pojemajoče 
sape je zagotovljen. Poznam pa tudi nekaj ljudi, ki se skoraj vedno smejejo na tak način. 
In čeprav so s tem blizu kategoriji tistih štirih dam iz uvoda, jim na neki način zavidam 
njihov bučni smeh za skoraj vsako malenkost. Še vedno bolje to kot pa štetje nasmeškov … 
Čeprav – naj me vrag, če ne bom tudi sama kdaj naredila take statistike …

Mateja Pate

Kam gre smeh
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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.
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