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REVIJA ZA LJUBITELJE GORA ŽE OD LETA 1895



Planinska založba PZS obvešča, 
da je izšla druga, dopolnjena izdaja 
Vodniškega učbenika, ki je namenjen 
usposabljanju vodnikov PZS.

Vodniški 
učbenik

NAKUP in NAROČILA:
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,
- faksu: 01 43 45 691,
- brezplačna telefonska številka 080 1893 (24 ur na dan, vse dni v letu)
- e-naročila: planinska.zalozba@pzs.si ali
- spletne trgovine PZS, http://www.pzs.si/trgovina.php.

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. ure).

Slovenski planinski muzej, 
- Triglavska cesta 49, 4281 Mojstrana,
- telefon: 08 380 67 30,
- fax: 04 589 10 35,
- e-pošta: info@planinskimuzej.si. 
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Red je nasprotje nereda, zmede, kaosa. In če že omenjamo grške besede, poglejmo še 
kozmos – vesolje. Kozmos namreč pomeni – red. Vesolje, kozmos, je torej nasprotje kaosa. 
Zakaj vse te besede? Kakšno povezavo z gorami vendar imajo?

Še kako pomenljive so te besede. Kajti bliže ko smo vesolju, bliže smo redu. Mi, ki 
zahajamo v gore, se kar se da pogosto iz dolinskega nereda, kaosa, vzpenjamo proti kozmosu, 
vesolju, proti redu torej. Če namreč natančno pogledamo prevode obeh grških besed 
(Slovar tujk), razberemo, da je kaos [khaos] brezno, brezmejna praznina, zmeda, zmešnjava, 
in kozmos [kosmos] (vesoljni) red. Torej se iz brezna, doline, dostikrat zares zmešnjave, 
vzpenjamo navzgor. Da bi uredili svoje misli, ki so se v dolini morda malo preveč pomešale, 
da bi razrahljana čustva znova umestili v svoj duševni okvir, da bi uredili tudi telesno 
zmedeno stanje, ne nazadnje okrepili zdravje. Da bi se kri pretakala po telesu tako, kot se 
mora, da bi pljuča dihala odprto, sproščeno, da bi vdihovala vesoljski mir. Vse to počnemo, 
da bi ob doživetju lepega našli moč, ki bi jo s spomini vred prinesli v dolino – neurejeno, a 
nekje globoko v bistvu vendarle željno reda. Da bi v dolinski svet prinesli spokojnost gora, 
red. In s tem gradili boljši svet.

Kdaj in kje dojemamo vesolje bolj popolno kot v jasni zvezdni noči visoko v gorah, ko so 
zvezde, v neskončnem številu, povsem blizu. Ko se vanje zagledamo za daljši čas, nenadoma 
"letimo" skozi vesolje, "odlepimo" se od doline. Toda dolina, svetlobno onesnažena, nam 
danes pogosto zmanjša moč ozvezdij, poplitvi globino vesolja, nas nekako noče spustiti vanj. 
In spet imamo gorniki rešitev. Da se dvignemo nad dolino tedaj, ko jo pokriva debela plast 
megle ali oblakov, tako debela, da zaduši dolinske glasove. In se vzpnemo nad tisto sivino 
v čisto jasnino obzorij. Tedaj je noč spet prvinska, zvezde utripajo razločno, vsaka je vidna, 
jasno sije njena svetloba in vesolje je globoko, neskončno, vidimo mu tako rekoč do konca. 
Tedaj postanemo del Reda. 

Naj bo, dragi bralci naše revije, takih vznesenih vesoljskih trenutkov v prihajajočem letu še 
več. Da bi na svojih pohodih v gore dosegali višine, na katerih bi dolinski nered izginil, kjer 
bi vse bolj doživljali urejenost kozmosa, kjer bi dosegali sozvočje z vesoljem – univerzalnim 
redom. Kjer bi uredili misli, spravili v red svoje telo, predvsem pa znova našli sebe. Svoj mir. 
In ga prinesli v dolino. Ga delili z drugimi – tudi s prispevki v naši reviji. Gore, prvobitna 
narava, neločljiv del stvarstva, namreč dihajo z vesoljskim redom. Zato naj bo gorski svet, ki 
stoji pod mogočnim obokom neskončnega vesolja, kraj, kjer bomo našli sozvočje z Redom. 
Kjer bomo našli sebe. Potem se bo vse izteklo prav in tako, kot se mora. 

Srečno.

Vsem, ki ste nam ob božiču 
in novem letu poslali pošto 
z lepimi željami, se iskreno 
zahvaljujemo.

Uredništvo
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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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