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Hrvaška planinska literatura

Plezalni vodniki Koroške
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- tel. (0)8 380 67 30, fax: (0)4 589 10 35,
- e-naročila: info@planinskimuzej.si.

Na sedežu Planinske zveze Slovenije 
v Ljubljani in preko spletne trgovine 
PZS so vam na voljo tudi nekateri 
vodniki, dnevniki in zemljevidi za 
Hrvaško.
Predstavniki Planinske zveze 
Slovenije (PZS) in Planinske zveze 
Hrvaške (HPS) so se konec januarja 
2012 na sestanku v Zagrebu 
dogovorili o tesnejšem sodelovanju. 
Med drugim so se dogovorili, da se 
od spomladi letos vzpostavi prodaja 
slovenske planinske literature, 
priročnikov in zemljevidov v pisarni 
HPS v Zagrebu in preko spletne 
trgovine HPS, prav tako pa tudi 
prodaja hrvaške planinske literature 
na sedežu PZS v Ljubljani in v spletni 
trgovini PZS, s čimer bodo koristne 
informacije še bolj dostopne članom 
obeh planinskih zvez in ostalim 
ljubiteljem gora.

Leta 2005 je Planinska založba pri PZS 
izdala tri plezalne vodnike: Raduha; 
Peca in Uršlja gora; Plezališča, zale-
deneli slapovi, turno in alpinistično 
smučanje pod enim imenom Plezalni 
vodniki Koroške. Plezalni vodnik pribli-
ža koroške stene, plezališča, plezanje 
po zaledenelih slapovih ter turne in 
alpinistične smučarske spuste širšemu 
krogu alpinistov in plezalcev. Besedno 

in slikovno predstavi plezalsko dejavnost 
na območju Koroške. Obdelane so stene 
Raduhe, saj so postale "koroške", čeprav 
geografsko sodijo v Savinjsko dolino. 
V celovit pregled pa so uvrščene tudi  
do leta 2005 neobdelane severne stene 
Pece, ki ležijo na ozemlju Avstrije.
Na 344 straneh (trije plezalni vodniki) je 
avtor Stanko Mihev opisal 305 smeri in 
variant. Vse smeri so predstavljene tudi s 

Od sredine maja do sredine junija 2012 lahko plezalni vodnik kupite po akcijski,  50 % nižji ceni: 20,45 €*  (redna cena 40,89 €*).*DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine plača naročnik.

shemami. V knjigi je 60 črno-belih slik, 
110 barvnih fotografij in 160 skic.
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UVODNIK

Največja družina

Vladimir Habjan

Kadar pišemo o temi, kakršna je tokratna o društvenih glasilih, sem vedno 
malce v dilemi, če to zanima našega "povprečnega" bralca. Rezultati vseh 
anket, ki smo jih opravili do zdaj, namreč kažejo, da je naš najpogostejši kupec 
tisti, ki najraje bere o gorah in o vsem, kar je v zvezi z njimi. Nekatere vsebine 
se morda preveč tičejo same organizacije in res ne zanimajo prav vseh. 
Za tokratno skupščino, ki je po dolgem času sprejela nov statut, to gotovo 
ne drži. Čeprav gre bolj za vsebino internega značaja same organizacije, kar 
statut gotovo je, vendarle ta odpira mnoge nove poti planinske dejavnosti v 
prihodnje, ki bodo zanimale tudi nečlane planinske organizacije. 

Področij, ki so del dejavnosti planinske organizacije in se tičejo vseh 
obiskovalcev gora, pa je toliko, da jih vseh niti ne morem našteti, od 
vzdrževanja in markiranja planinskih poti, obnavljanja in delovanja 
planinskih koč, planinske vzgoje od mladih naprej, varnosti v gorah, 
alpinističnega in vodniškega šolanja, varstva narave … in ne nazadnje do 
planinske publicistike, ki gotovo koristi vsem obiskovalcem gora ne glede na 
to, ali so člani naše organizacije ali niso. Nikakor ne smemo spregledati, da je 
tistih, ki prostovoljno delajo v več kot dvestopetdesetih planinskih društvih 
po vsej Sloveniji, na stotine oziroma celo na tisoče. To je res impresivna 
številka in čeprav se zdi komu pretirana, številke pač kažejo tako. Planinska 
zveza je tako najštevilčnejša prostovoljna organizacija civilne družbe, lahko bi 
celo rekel, da smo njena največja planinska "družina". 

Če upoštevam zgornja dejstva, potem me ne skrbi več, da tokratna tema ne bi 
našla poti do bralca. Naši sogovorniki so namreč povedali toliko zanimivega, 
da bo napisano vsakemu društvu, ki razmišlja o svojem periodičnem glasilu 
ali o enkratni izdaji, na primer ob društvenem jubileju, gotovo prišlo prav. 
To pa je bil tudi naš namen, spodbuditi društva in prostovoljce, da se o tem 
pogovarjajo in se morda tega kdaj v prihodnje tudi lotijo. V pogovoru smo 
celo razmišljali o delavnici, kjer bi udeleženci dobili praktične izkušnje (nekaj 
podobnega je pred leti mladinska komisija že organizirala). 

Naslednje leto bo petdeseto leto, kar me je oče vpisal v Planinsko društvo 
Ljubljana-Matica. Dobil sem svojo prvo izkaznico (z imenom Vladko), in ker 
nisem imel svojega portreta, je oče izrezal črno-belo sliko, kjer me mama 
drži za ramo, jaz pa škilim tja nekam proti soncu. Za zavihek mi je zataknil še 
planiko, ki je bila zame svetinja, saj sem dobro vedel, da je roža zaščitena. Živo 

se spominjam, kako sem se trudil zbirati žige, kar je bilo takrat v navadi, zato 
mi izleti niso predstavljali nikakršnih težav, prej nasprotno. Ko je v mali 
zeleni knjižici zmanjkalo prostora zanje in ko ga ni bilo niti za znamkice, 
ki smo jih lepili vsako leto ob plačilu članarine, sem dobil novo, tako z 
drugo sliko, kjer nisem bil več mulček, pač pa že pravi fant. Za žige pa je 
spet kmalu zmanjkalo prostora, zato sem jih pritiskal kar v besedilo prve 
pomoči v gorah, ki je bilo takrat vedno del izkaznice. Potem sem si naredil 
še dodatno knjižico s praznimi listi, jo vstavil v izkaznico in spet je bil za 
nekaj časa z žigi mir. 

Zdaj žigov že dolgo ne zbiram več, še vedno pa vodim svoj planinski 
dnevnik. Vendar mi je tako kot v mladih letih tudi zdaj članstvo v 
planinskem društvu nekakšna svetinja, nekaj, čemur se zlepa ne bom 
odpovedal, saj sem namreč član največje planinske "družine" v Sloveniji. 
Pridružite se ji tudi vi! Potem zgoraj omenjenih dilem, o čem naj pišemo, 
niti ne bo več ... 
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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 po gorah po navodilih iz te revije.
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