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REVIJA ZA LJUBITELJE GORA ŽE OD LETA 1895



Informacije in naročila:

Knjiga svari planinca pred vsem, kar se mu lahko pripeti slabega v gorah. 
Opisani so dogodki, posledice, tudi nekaj sodnih epilogov in ugotovitev o 
objektivnih in subjektivnih vzrokih nesreč. Besedilo spremlja skoraj 300 
odličnih slik.

Padec, zdrs, strela, nepripravljenost ali pretirana samozavest, neznanje prizadetih, 
vremenske razmere, slaba oprema in še sto drugih vzrokov nesreč so po vsem svetu 
povzročitelji poškodb, smrti in škode. Tipični so za gorski svet in za ljudi, ki se tjakaj 
odpravljajo ne glede na njihov namen ali narodnost. Spričo tega nas med branjem ne bi 
smelo motiti, če se opisano ne dogaja pri nas, ampak v glavnem po nemških in avstrijskih 
hribih. Primeri se lahko kjerkoli v gorah, v tem je bistvo in univerzalnost priročnika na to temo.

Gre za dogodke, za točno in objektivno opredelitev. In za nauk, ki ga iz tega opisa pridobi 
bralec, ne glede na to, kje živi. Slovenski planinci dandanes hodijo, plezajo, smučajo in utirajo 
pristope na gore vsega sveta in prav tam poleg uspešnih podvigov doživljajo tudi marsikaj 
bridkega, še zlasti v okoljih, kakršnih v naših gorah niso vajeni.                                            

Obseg: 271 strani.
Teža: 705,00 g.
PZS, 2001.

Planinska zveza Slovenije, Planinska založba,
– po pošti: Dvorakova ulica 9, p. p. 214, SI-1001 Ljubljana,
– telefon: 01 / 43 45 684 ali faks: 01 / 43 45 691,
– brezplačna številka: 080 18 93,
– e-naročila: planinska.zalozba@pzs.si ali 
– preko spletne trgovine PZS.

Nevarnosti v gorah (P. Schubert)

CENA: V času od 15. 11. do 14. 12. 2012 
lahko knjigo kupite po akcijski ceni 
s 50-odstotnim popustom: 16,25 €*
(redna cena: 32,50 €).
* DDV je obračunan v ceni.  
Stroške poštnine plača naročnik.

Slovenski planinski muzej 
– Triglavska cesta 49, 4281 Mojstrana, 
– telefon: 08 / 380 67 30 ali faks: 04 / 589 10 35,
– e-naročila: info@planinskimuzej.si.
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UVODNIK

To je naš svet

Vladimir Habjan

Kraj in čas: konec oktobra, južna stena Planjave. 
Iz najine pobude, da greva v južno steno Planjave, se nas skupaj nabere kar 

osem prijateljev, vsi člani Alpinističnega odseka PD Kamnik. Smer: Rupar-
Križaj, ocena IV+/II–III, 300 m (po naši oceni je dolžina kar blizu 500 metrov). 
Še v noči se pobiramo po domovih in se naključno srečamo na križišču na 
obvoznici. Na Jermanci je prostora malo, a vendar skombiniramo tako, da 
sta oba avta "pod streho". Kratek dostop in že smo pod steno. Če smo še malo 
prej razmišljali o tem, da bi se ločili, saj tak "avtobusni" izlet v steni ni najbolj 
varen, so te misli enostavno odplavale – ne bomo se delili. Vsi se zapodimo v 
grapo in višje v plošče. Tam se nekateri že varujemo, drugi ne. Eden drugemu 
pomagamo, si popravljamo opremo, se šalimo in se neizmerno zabavamo. 
Fantje se zapodijo naprej in iščejo prehode. Do kotanje nam je smer znana 
(z Ireno sva že plezala Grapo), potem gre v "neznano". Formiramo naveze, 
kakor je pač kdo pri roki, po trije, po dva. Gredina se konča v gladki steni, 
zato zavijemo po strmi polici levo. Uroš potegne naprej, ostali mu sledimo. 
Stena se postavi pokonci. Spet potegne Uroš. Spremljamo vsak njegov gib, visi 
nad globino, a počasi in vztrajno pridobiva metre in … čez je! Eden po eden 
premagujemo težko mesto, Irena vmes zapoje, da čez steno zavalovi še pesem. 
Kar toplo nam je pri srcu. Toplo pa je tudi drugače, saj je za oktober neizmerno 
vroče. Eden privleče kremo, drugi pijačo, tretji čokolado. Mažemo se, pijemo, 
jemo. Spet se zapodimo v plošče, naveze formiramo, kot je kdo pri roki, vendar 
vemo, da je vsak vodja naveze suveren. Stena se končno položi. Še malo ruševja 
in poležemo po tleh. Občutek je močan in prijeten. Kaj je boljšega kot v odlični 
družbi preplezati zanimivo smer, kjer eden drugemu pomagamo in se obenem 
zabavamo? Še skupinska fotka in gremo dol. V sestopu z Ireno sodelujeva še 
v kratki reševalni akciji, ostali naju medtem počakajo in že smo v dolini. Jaz 
z zatečenim kolenom, da me morajo kolegi podpirati do avta, drugi veselo 
proslavijo, kasneje še pri Urošu doma na žegnanjski … 

To je zame pravo doživljanje gora.

Tri dni kasneje, okoli ene ponoči, dolina Kamniške Bistrice. 
S težkim nahrbtnikom stojim na Malih vratcih nad Kokrskim sedlom (koleno 

je že OK). Luna daje dovolj svetlobe, da se vidijo obrisi gora, dolina pa je v gosti 
megli. Malce pihlja, veter pa daje občutek življenja, da vse to, kar vidim, ni le 
mirujoča slika. V južni steni se tu in tam prikažejo drobne lučke. To so kolegi, 
ki plezajo do ponesrečenke. Nekje sredi stene je in rabi našo pomoč. Pet jih je 
tam, ostali vso noč tovorimo opremo do tja. Tu sem, v svetu, kjer neizmerno 
uživam, ki me izpolnjuje do zadnje biti, v svetu, ki ga poznam in obvladam, s 
kolegi, na katere se lahko kadarkoli zanesem, in s poslanstvom, ki ne potrebuje 
nobenih dodatnih pojasnil. Naša ekipa je kombinacija starih mačkov in 
zagnanih mladcev, različnih sposobnosti, a vseh z istim ciljem – pomagati 
sočloveku. Pleza tisti, ki je tisti hip najbolj vplezan, najtežjo vrv nosi tisti, ki je 
najkrepkejši, naprej gre tisti, ki je najhitrejši … vsi za enega, eden za vse. 

Tudi to je zame pravo doživljanje gora.
Epilog je verjetno znan: plezalko je naslednji dan odpeljal helikopter, čeprav 

je dan prej kazalo, da to ne bo mogoče. Mi pa smo se že ponoči prebili do nje, 
prav tako zdravnik, in ji nudili zdravniško oskrbo. 

Danes, tu. 
Prelistavam revijo, ki jo držite v rokah. Jaz še v elektronski verziji, vi že v 

tiskani. Prinašamo vsebine, ki vam skušajo približati gore. To je svet, v katerem 
uživamo, ki nas izpolnjuje, sprošča, ki si ga želimo še bolj spoznati, kjer si 
želimo biti. 

Verjamem, da je tudi z branjem možno polno doživljanje gora. Uživajte torej 
v tem svetu!
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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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