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REVIJA ZA LJUBITELJE GORA ŽE OD LETA 1895



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: narocilo@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).

TURNI SMUKI
Vodnik Turni smuki  (leto izida 2003) obsega 117 
opisov turnih smukov, razporejenih po gorskem 
svetu vse Slovenije.

Avtor vodnika Andraž Poljanec opozarja na nekaj 
skritih nevarnosti, ki poleg plazov in poledenelega 
snega prežijo na zimske obiskovalce gora in se jih 
je treba še posebej zavedati. Prav tako opozarja, 
da so nekatere ture bolj, druge manj izpostavljene 
snežnim plazovom. 

Format: 12 x 16 cm
Obseg: 256 strani z barvnimi prilogami

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

CENA: V času od 15. 02. do 
14. 03. 2013 lahko vodnik 
kupite po akcijski ceni s 
50-odstotnim popustom: 
10,85 €* (redna cena: 21,70 €).
*DDV je obračunan v ceni. 
Stroške poštnine plača naročnik. 

 

Redni letni preventivni zdravstveni pregledi 
za vrhunske in rekreativne športnike  

 
Že veste, da 
 slovenska zakonodaja zavezuje vse športnike, ki redno trenirajo in tekmujejo na nacionalnem 

nivoju, k rednim letnim preventivnim zdravstvenim pregledom, 
 stroka omenjene preglede priporoča tudi vsem rekreativnim športnikom in 
 so v nekaterih evropskih državah taki pregledi obvezni tudi za nastope na rekreativnih prireditvah. 

 
Zakaj?  
Z rednimi preventivnimi zdravstvenimi pregledi v veliki meri preprečimo najhujše, na primer nenadno 
srčno smrt, hkrati pa zmanjšamo tveganje za nastanek bolezni in poškodb povezanih s športom.  
 

 
Pravočasno poskrbite za svoje zdravje!  

Pri tem vam  lahko pomagamo strokovnjaki na ZVD d.d. v Centru za medicino in šport. 

 
Za dodatne informacije oziroma naročilo pokličite  01 585 51 10 ali 041 349 917 

ZVD Zavod za varstvo pri delu, d.d., Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana - Polje, www.zvd.si 
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UVODNIK

Planinstvo  
kot način življenja

Slovenci smo bili v zgodovini vedno tesno povezani z gorami, saj imamo to srečo, da 
lahko kot alpski narod živimo v naročju gorskega sveta. Zato je po svoje logično, da z gorami 
povezujemo tudi nacionalno zavest, saj je Triglav kot naša najvišja gora hkrati simbol 
slovenstva in slovenske samostojne države. Vrh Triglava je župnik Jakob Aljaž postavil stolp, 
ki je preživel vse vremenske in vojne ujme, tako da je še danes eden izmed najpomembnejših 
in visoko prepoznavnih identitet Slovenije. Poleg Triglava, ki je naš državni simbol, imamo 
po Sloveniji množico krajevnih "Triglavov", ki imajo še posebno velik pomen med prebivalci 
v njihovem vznožju, hkrati pa odlično dopolnjujejo hotenja slovenskega planinstva. Naj jih 
naštejem le nekaj: Boč, Kum, Gorjanci, Snežnik, Nanos, Šmarna gora, Peca …

Ena izmed številnih pozitivnih posledic velike navezanosti na gorski svet je, da je 
planinstvo v različnih izraznih oblikah ena izmed najbolj razširjenih prostočasnih 
dejavnosti Slovencev. Po raziskavah javnega mnenja se več kot 300.000 državljanov 
Slovenije ukvarja s planinstvom, kar ga uvršča v sam vrh športnih dejavnosti. Planinstvo pa 
ni samo rekreacija, ampak je prepletanje gibalnih, naravovarstvenih, kulturnih, turističnih, 
gospodarskih, raziskovalnih, zaščitno-reševalnih, humanitarnih in drugih aktivnosti. 
Poleg tega se lahko s planinstvom ukvarjamo tako v gorah kot v dolini, v vseh letnih časih in 
vseh starostnih skupinah. Če k temu dodamo skozi leta izoblikovane visoke etične norme, 
ki smo jih zapisali v Častnem kodeksu slovenskih planincev, lahko ugotovimo, da je za 
marsikoga planinstvo tudi način življenja.

K razširjenosti planinstva je največ pripomogla prav slovenska planinska organizacija, 
ki letos praznuje visok, 120. jubilej organiziranega delovanja. V tradicijo dolgoletnega dela 
so vraščeni rezultati vseh generacij planinskih zanesenjakov, ki so zaradi velike ljubezni 
do gora in zaradi spoštovanja sočloveka v bogat mozaik razvoja planinske organizacije 
prispevali svoje znanje, izkušnje in ogromno ur prostovoljnega dela. Ja, ravno prostovoljstvo 
je tista odlika planinske organizacije, ki ima daleč največje zasluge, da delujemo že v 
četrtem družbenem sistemu, pa smo še vedno med največjimi in vsebinsko najbogatejšimi 
nevladnimi organizacijami v Sloveniji.

Slovensko planinstvo je bilo ves čas v koraku s časom, vpeti smo v sosedsko alpsko in 
mednarodno planinsko okolje. Vrednote slovenskega planinstva so s Slovenci v zamejstvu 
in v tujini prisotne po celem svetu. Domoljubnost, ki je zaznamovala začetke delovanja, 
danes izraža tudi skrb za našo dediščino v Slovenskem planinskem muzeju.

Nikakor pa ne smemo zaspati na teh lovorikah, ampak morajo biti vsi pretekli uspehi še 
dodatna vzpodbuda za še aktivnejše sedanje delo. Skrb za varnost v gorah in za ohranitev 
gora zanamcev ostajata naši ključni nalogi. Planinstvo pa že dolgo ni več edina prostočasna 
dejavnost, ki se dogaja v gorskem svetu. Tudi državi je potrebno vedno znova in znova 
dokazovati, da so nameni planinske organizacije izrazito družbeno koristni in da imamo 
za to pravico pričakovati ugodnejši položaj v primerjavi s tistimi, katerih glavno vodilo 
je dobiček. V prihodnje se bomo morali za ohranjanje in izboljšanje svojega statusa še 
bolj opreti na svoje prednosti, kot so prostovoljnost delovanja, bogata tradicija, velika 
prepoznavnost in celovitost delovanja. Skupaj nam bo zagotovo uspelo!

Bojan Rotovnik, predsednik PZS

Aljažev stolp 
leta 1895



Vsebine vseh Planinskih vestnikov
od leta 1895 dalje na www.pvkazalo.si.
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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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