
četrta številka, četrti letnik, avgust 2011

Pred dvema mesecema sem na svojem blogu Razgledi pisal o gorniških medgeneracijskih razmerjih. V članku z 
naslovom Veter v hiši gora sem med drugim napisal:

»Strategija reševanja problemov ne more sloneti na starih obrazih, od katerih ni pričakovati svežih zamisli o tem, 
kako Planinsko zvezo Slovenije izboljšati, saj je sednje stanje rezultat njihovega dela. Reševanja problema ne moremo 
prepustiti tistim, ki so sami problem. Krogi meddruštvenih odborov so zaprli številne poti, ki bi utegnile načeti njihov 
monopol nad upravljanjem PZS. Podlaga za to je invalidni volilni sistem.«

Da ne bo pomote: opisoval sem stanje v PZS, ne v državi ... Zame je gorništvo dejavnost za vsa življenjska obdobja 
in celo način življenja. Prepričan sem tudi, da je pomembna prednost društvenega delovanja urejen sistem prenosa 
znanja in izkušenj, zlasti s starejših in bolj izkušenih na mlajše in novince. Sobivanje različnih generacij je mogoče ob 
spoštovanju (ne)napisanega dogovora o vlogi in pomenu posameznika za društvo. Tako se blažijo razvojne motivacijske 
krize aktivnih članov, ki smo v posameznih življenjskih obdobjih vanj vpeti različno učinkovito.

Vse to vemo in spoštujemo tudi v Planinskem društvu Domžale. Zato smo zadnjih petindvajset let zmogli delovati 
brez razdiralnih prepirov. Zadnje leto je bilo za društvo še posebej zahtevno. Janko Vodlan je – kot najstarejši med 
poklicanimi – prevzel breme vodenja društva. Zdaj je že jasno: uresničil bo izjemno zahteven projekt prenove 
Domžalskega doma in omogočil društvu, da naprej deluje in se razvija. V ključnem raztežaju je Janko prevzel vodenje 
naveze. Kdo je na drugem koncu vrvi, da izpleza, pa čeprav po šodru previsnih melišč?

Borut Peršolja

Eksplozivna Zemljina zmes na Stromboliju (926 m, Eolski otoki, Italija)
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Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije je v letu 
2010 imenovala posebno delovno skupino za prenovo 
obeh akcij, ki že od leta 1969 oz. 1975 zbližujeta mlade  
z gorami. Skupina si je zadala več nalog, med drugim 
celostno vsebinsko in grafično prenovo.

Zakaj program in ne več akcija?
Gorništvo je celovita in ne samo izletniška dejavnost. 

Zato v obeh programih povezujemo doslej samostojne 
vsebine (izleti, pohodi, ture, tabori, Planinska šola, krožki  
v vrtcih in šolah ...) v nedeljivo celoto.

Kaj prinaša udeležba v programu?
Z udeležbo na različnih dejavnostih bodo otroci in 

mladostniki lahko pridobili uporabno gorniško znanje, 
veščine in izkušnje, ki jim bodo omogočili:
- varnejše in doživetij polnejše gibanje v gorah,
- celovito doživljanje in soustvarjanje gorništva,
- kakovosten in postopen osebni gorniški razvoj ter
- zavedanje o pomenu prostovoljnega delovanja in 

odgovornost do ljudi ter narave.

Je število opravljenih izletov pomembno?
Da in ne: pomembno je v tekmovalnem delu programov, 

sicer pa vsakdo sam opazuje svoj gorniški razvoj in napredek. 
Število izletov sledi logiki obiskovanja narave v vseh letnih 
časih. Tako skrbimo za stalno in redno športno aktivnost in 
spoznavamo, da v naravi ni nič stalnega, razen spreminjanja.

Kaj najdemo v dnevnikih?
Ker beremo z nogami so dnevniki ilustrirani priročniki 

za uvajanje v gorništvo. Z nalogami, napotki za raziskovanje 

in beleženjem osebnih vtisov spoznavamo pomen dobre 
priprave, ustrezne izvedbe in uživanja po turi. V programih 
lahko sodelujejo tudi ne člani planinskih društev, njim so 
še posebej namenjene vsebine glede ustrezne opreme, 
varnejšega gibanja in obnašanja v gorah. V dnevniku je še 
članski in spominski del.

Priznanja
Programa vsebuje tudi priznanja, ki so predvsem 

dodatno motivacijsko sredstvo udeležencem za dosego 
ciljev programa. Cicibani lahko usvojijo nalepko markacije, 
Gorskega apolona in Clusijevega svišča, knjižico Ciciban v 
gorah in spominsko diplomo. Priznanja v programu Mladi 
planinec so bronasti, srebrni in zlati znak, knjižica Mladi v 
gorah, spominska diploma in nagrada.

Tri zgodbe združene v eno
Markacija povabi v naravo, je vodnica otrokom in 

njihovim staršem. VELIKE TISKANE ČRKE preidejo v male, 
ko se pridružita smreka in gora, ki skupaj z markacijo 
osnovnošolce prihodijo do gozdne meje. Starejšim 
osnovnošolcem pa so že dostopne vse gore – od vznožja 
prek vrha do vznožja. Ilustracijo zamenja fotografija, 
gorništvo lahko postane način življenja.

Kako do dnevnikov?
Dnevniki so hkrati članska izkaznica, zato jo predšolski 

in osnovnošolski otroci prejmejo ob vpisu v društvo. Sicer 
lahko dnevnike tudi kupite.

Borut Peršolja

 

i Mladinski odsek ima sestanke na sedežu društva vsak torek od 19.30 do 20.30 ure.
Informacije: Matej Ogorevc, načelnik, e-pošta: mogorevc@gmail.com, GSM: 041 483 924.

Naslovnice novih dnevnikov. 

 mladinski odsek

Prenovljeni akciji Ciciban planinec in Mladi planinec
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Občutek, ko se začrtani poti zahtevnejših vzponov 
pridružijo otroci, je podoben vremenskemu preobratu. 
Drugačno razmišljanje, druga oprema, kreativno ravnanje. 
A vse z bistveno razliko – preobrat je poživitev gorništva, 
v katerega mali radovedneži prinesejo še prijetnejši in 
osebnejši občutek, vedno tudi s kančkom nepredvidljivosti. 
Ko postanejo kot prekratke hlače prekratki tudi družinski 
izleti, je treba najti nove izzive, tudi s pomočjo čedalje 
številnejših knjig.

Odraslim je treba pomagati z idejami za majhne, zato 
smo domačo knjižnico najprej obogatili s knjigo Z otroki 
v gore Urške in Andreja Stritarja. Na prvi podvig smo se 
odpravili kar z domačega praga, na najbolj obiskano goro 
v Sloveniji. Dvoletnika sta pridno racala navzgor, na poti 
smo premagali vrtoglavo brv, piskali in jedli trobentice, prav 
so nam prišli vsi mimoidoči kužki. Še sreča, da se je vedno 
nekaj prigodilo ravno takrat, ko je pošla motivacija in se je 
bilo potrebno izogniti znanemu »Nesi me!«.

Odkar imamo Sidartino knjigo znamo vsi brez napake 
Kekčevo pesem, zgodbo o divjem možu z Osolnika, slike 
in opisi so nas zvabili med narcise na Golici, delat gnečo 
turnim smučarjem z Lipance in na Menino planino, kjer 

smo sicer neješči – kaj lepšega – dvakrat naročili ričet. Ja, v 
gorah se dogajajo tudi čudeži!

Še bolj kot za družinske izlete je knjiga prvo (in pametno 
ter praktično) pomagalo še pred odhodom na zahtevnejše 
ture. Gorniških priročnikov po knjigarnah sicer kar mrgoli, v 
tej množici pa bo vedno dobrodošel učbenik Janija Beleta 
Proti vrhovom. Da boste nepredvidljive gore, ki napak 
največkrat ne oprostijo, vzeli čisto zares, je koristno v roke 
vzeti tudi Nevarnosti v gorah Pita Schuberta (v slovenskem 
prevodu). Za preventivo!

In potem je na vrsti praksa – izbereš cilj in podvig 
naštudiraš. Prebereš kritične točke in »hakeljce« posameznih 
tur – da se ne izgubiš, ne zaideš, se poškoduješ ali celo zaradi 
slabe priprave na turo kličeš na pomoč ... Precej laže je 
prebrati odstavek ali dva in se učiti na napakah drugih, da te 
težave ne ujamejo v kočljivih situacijah.

In ko usvojiš ve(š)čino ene knjige, je na vrsti druga, višja 
odskočna deska, ki odstre meglice z novih vrhov, ciljev in 
idej. Kam bi šel? In kako bi to varno opravil – tudi s črkami 
in besedami kot stopi in oprimki.

Bojana Muhič Vojska

i Alpinistični odsek se sestaja na sedežu društva vsak četrtek od 20. do 21. ure.
Informacije: Jasna Pečjak, načelnica, e-pošta: info@ad-pecjak.si, GSM: 031 764 228.

Radovednost.
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 alpinistični odsek

Plezanje po črkah, besedah in (od)stavkih do novih dogodivščin 



Novo povabilo v znane domove.
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Nekaj misli o planinstvu

Navadno lazijo ljudje v hribe, ker je to moderno, ali pa 
da se s tem pobahajo, ali pa da pokrokajo. So pa tudi ljudje, 
ki rinejo v hribe, ker čutijo potrebo po naravi in ker čutijo, 
da njih zdravje to zahteva.

Radi tega ločimo obiskovalce gora v več vrst:  
1. plezalce, ki morajo vtakniti svoj nos v vsak 
kamin, presekati vsako snežišče in obiskati najvišje in 
najeksponiranejše vršace,  
2. hribolazce, ki lazijo po vseh gorah in dolinah, kar jih 
morejo le doseči,  
3. renomiste, ki hodijo do prve planinske koče, a delajo 
od tam izlete samo v duhu čez snežišča in skozi kamine,  
4. navdušence, ki jih vleče sicer srce 
v gore, a slabotno telo jih privede 
kvečjemu iz mesta v kako gostilno, 
ali v mestu do zakajene kavarne, in 
konečno  
5. hribolazce, ki samo pripovedujejo, 
da gredo na to ali ono goro, konečno 
pa se potikajo le v dolini z razgledom 
v nabasane nahrbtnike v obliki polnih 
buteljk in ocvrtih pisk, ali pa gredo na 
kak hribček, če je tam dobra pijača in 
jedača.

Najnevarnejši so vsekako tretji, ker 
so podobni lovcem in znajo krasno 
latinščino, ki jo kaj radi prodajajo v 
dolinski družbi.

Pa še eno kategorijo hribolazcev imamo in to so 
„divjaki”. So to namreč hribolazci, ki hodijo mnogo po 
hribih, hočejo imeti povsod glavno besedo, malo plačati in 
biti dobro postrežem. Ti ljudje tudi niso člani nikakoršnih 
planinskih društev. So to največje rakrane na polju 
hribolaztva. Nič jim ni sveto. Zato se jih vsi – še celo živali 
in cvetlice – boje, a tudi oskrbnikom so v največjo nadlego, 
ker pustijo vse v strašnem neredu, vležejo se celo s črevlji 
na postelje in snažijo iste na in s posteljnim perilom.

Koncem konca pa se najdejo tudi „turisti”, ki si 
vzamejo za vsak izprehod vodnika, kateri jim mora nositi v 
nahrbtniku celo balo.

In če primerjamo vse skupaj, so turisti samo tisti, ki so 
turisti, se obnašajo kot turisti in hodijo po hribih, kakor tisti, 
ki si s hojo očisti obisti, brez jeze in zavisti in tako sebi na 
zdravju koristi, planinskemu društvu pa s plačilnimi listi.

Zato poslušte pesmico, ki v gorah rad’ jo pojejo: 
Marsikdo še nič ne ve,
Kak’ lepo v naših hribih je.
Gora ni nora,
Nor – ki ne gre gor.

Planinski šaljivec. Humoristično-zabavno-reklamni list za 
staro in mlado. Izdala “Mariborska podružnica SPD«, 1922, 
vir : http://www.dlib.si/

***

Prijatelja se odpravita v gore. Ko sta previdno stopala 
nad prepadom je prvi rekel: “Veš, lani mi je tu v prepad 
padel vodnik.” “In ti mi to poveš kar tako, brez občutka?” 
reče drugi. “Saj je bil že star in nekaj strani mu je manjkalo.”

“Ali planinci pogosto padejo v ta prepad?” vpraša 
udeleženec izleta. »Ne, kje pa, navadno pade vsak samo 
enkrat«, odgovori vodnik.

Članice in člane,

društvene prijateljice in prijatelje

vabimo na 

19. tradicionalno srečanje

ki bo v  
nedeljo, 28. avgusta 2011, ob 11. uri,

pri Domžalskem domu na Mali planini 
(1534 m).

Prosimo vas, da na srečanje pridete peš po 
planinskih poteh iz doline.

Srečanje bo v vsakem vremenu.

Janko Vodlan,

predsednik
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i Domžalski dom na Mali planini (1534 m, Kamniško-Savinjske Alpe) je odprt vsak dan.
Informacije: Alojzij Ovijač, GSM: 051 665 665.

Mokra narava

 Oblačnost, vetrovnost, dež in sneg so izvirne vrednote 
slovenske pokrajine, ki nam omogočajo kakovostno 
gospodarjenje z naravnimi viri in udobno bivanje. Za razliko 
od številnih delov sveta, kjer padavin ni ali pa jih je zelo 
malo, imamo v Sloveniji 90 do 130 padavinskih dni na leto. 
Sprejetje nesončnega vremena kot nekaj vsakdanjega in 
neobremenilnega, je pomembno v vsakdanjem življenju. 
Še zlasti pa je predhodna dobra izkušnja ali navajenost 
drugačnega vremena pomembna, ko načrtujemo 
večdnevno bivanje v naravi.

Pomembno je, da smo na dejavnosti v mrzli, vetrovni 
ali mokri naravi dobro pripravljeni – tako z vidika 
znanja, izkušenj, telesne pripravljenosti, vzdržljivosti, 
opreme in izbire cilja. Cilj v celoti prilagodimo trenutnim 
temperaturnim in padavinskim razmeram, izbiro poti 
in cilja pa določa varnost. Zapomnimo si, da je dežnik 
učinkovit pripomoček za zaščito pred dežjem, hkrati pa 
tudi jasen in nedvoumen mejnik zahtevnosti oz. varnosti. 
Dokler ga lahko uporabljamo, je gibanje varno. Če pa roke 
potrebujemo za oprijemanje ali pa nam veter dežnik puli iz 
rok, je to znak, da se moramo obrniti.

Deževni dnevi nas na telesni in čustveni ravni vodijo 
v sozvočje z naravo, saj ustvarjajo tiho, zamišljeno 
razpoloženje. Omogočajo nam, da začutimo pogosto 
spregledane lastnosti narave in da ob tem spoznavamo, 
kako narava deluje brez vpliva človeka.

Deževni dnevi so lahko prav tako zabavni kot suhi, 
saj že čofotanje po lužah prinaša obilo zadovoljstva. 
Thoreau (Cornell 1994, 7) zato prepričljivo pravi, da »ni 
pol toliko pomembno vedeti kot čutiti« in ob opazovanju 
vremena ter doživljanju narave bomo lažje postali ljudje z 
optimizmom in vedrim izrazom na licih.

Vreme je v naravi doma celo leto:

1. Ustrezna izbira cilja in poti je odločitev, ki odločilno 
pripomore k varno izpeljani turi. Pri izbiri upoštevajte 
svoje znanje in izkušnje, telesno pripravljenost, 
vzdržljivost in opremo.

2. Tik pred odhodom preverite najnovejšo kratkoročno 
vremensko napoved za gorski svet in jo tudi upoštevajte.

3. V nahrbtniku naj bodo vedno rokavice, kapa, vetrovka, 
rezervna oblačila in zavitek prve pomoči z zaščitno 
(astronavtsko) folijo.

4. Turo začnite dovolj zgodaj, da se izognete poletnim 
nevihtam, zgodnjemu mraku pozimi ali naglici ob vrnitvi 
v dolino.

5. Med turo stalno spremljajte razvoj vremena in mu 
prilagodite njen potek. Na začetku poti si odgovorite 
na vprašanje: se vremenska napoved ujema z dejanskim 
stanjem? Če so vremenske razmere v dolini slabe, bodo 
višje na pobočju še slabše.

6. Če se razvijejo nevihtni oblaki se nemudoma umaknite z 
grebenov in drugih izpostavljenih mest, saj vanje pogosto 
udarijo strele.

7. Izogibajte se bližnjic, spoštujte naravo in se obnašajte kot 
njeni varuhi.

8. Ko ste na vrhu, je pred vami še več kot polovica poti. Cilj 
ture je varna vrnitev domov in ne osvojitev vrha.

Borut Peršolja

Z dežnikom tudi na planinske poti.

BO
R

U
T

 P
ER

ŠO
LJ

A

 upravni odbor



 razstava fotografij društvenega avtorja
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Sašo Hribar, Hampi, Indija, 2009

Matic Grojzdek, Hampi, Indija, 2009 Bernhard Steinbacher, Magic Wood, Švica, 2009

Sašo Hribar, Hampi, Indija, 2009



in for ma tiv no gla si lo čla nic in čla nov Pla nin ske ga društ va Dom ža le • GO RE 7

Anže Arko, Magic Wood, Švica, 2009 

Priya Mistry, Hampi, Indija, 2009

Tobias Suter, Yangshuo, Kitajska, 2009

Tomaž Bevk (1983) iz Trzina, inštruktor 

športnega plezanja, član Planinskega društva 

Domžale. S plezanjem povezana potovanja so mu 

vzbudila željo po dokumentiranju gibanja, krajev 

ter kultur. Po končanem študiju računalništva in 

informatike se je vpisal na Visoko šolo za storitve 

v Ljubljani, kjer študira fotografijo. Leta 2010 je 

na tekmovalnem natečaju Slovenija press photo 

osvojil prvo mesto s fotografsko zgodbo plezanja 

v Hampi (Indija) v kategoriji Šport.  

Več o Tomaževem fotografskem delu

http://tomazbevk.blogspot.com.

Sašo Hribar, Hampi, Indija, 2009



Planinski vodnik, na kratko kar vodnik, je knjiga žepnega 
formata, v kateri so opisane planinske in druge poti, 
planinske postojanke. Ločimo več vrst vodnikov:

a) vodnik po gorskem območju (na primer Klinar, S. (1997): 
Karavanke.),

b) vodnik po obhodnici (na primer Vesel, F., Gril, M. (1989): 
Vodnik po poti spominov NOB Občine Domžale.),

c) vodnik po postojankah (na primer Dobnik, J. (1994): 
Vodnik po planinskih postojankah v Sloveniji.),

d) (i)zbirni vodnik (na primer Cerar Drašler, I. (2004). 
Pravljične poti Slovenije).

Podatke o načrtovani poti vedno iščimo v najnovejši 
izdaji vodnika. Opis posamezne poti v vodniku po navadi 
obsega: izhodišče in cilj poti (koča, vrh), opis poti in trajanje 
posameznih odsekov, posebnosti na poti, orientacijsko in 
tehnično zahtevnost delov poti, čas trajanja celotne poti. Ta 
čas vzemimo vedno z zadržkom (čista hoja, hoja s počitki 
...). Naveden je tudi čas, potreben za celotno pot hoje v 
normalnih razmerah. 

Razdaljo in višinske razlike lahko določimo po 
zemljevidu. Celotna višinska razlika na poti je praviloma 
večja od razlike med višino izhodišča in cilja. Podatke iz 
vodnika je vedno pametno dopolniti z nasveti ljudi, ki so 
pot pred kratkim prehodili, ker je od izdaje vodnika lahko 
na poti nastala kakšna sprememba (jasno, tudi brez spleta 
ter podrobnih besedilnih in fotografskih opisov ne gre več 
– www.hribi.net).

Opis poti v vodniku je koristen, če ga prebiramo skupaj 
z zemljevidom. Jezik zemljevida ni preprost, saj ga sestavljajo 
črte, točkovni in površinski znaki, barve, črke in številke … 
Na načrtovani poti si predstavljamo površje, poraščenost in 
značaj poti (pešpot, kolovoz, cesta – prevoznost, posebno 
gozdnih poti). Iz višinskih razlik in iz dolžine poti, izmerjene 
po zemljevidu, sklepamo na potreben čas hoje.

In še: v vodniku so po navadi opisani le vzponi, zato moramo 
opise za sestope brati v zamenjanem vrstnem redu. Zahtevne 
in zelo zahtevne planinske poti so za sestop manj priporočljive. 
Nekoč so učili, da planinca spoznaš po hoji navzdol!

Borut Peršolja 
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i Vodniški odsek nima rednih sestankov, informacije dajejo vodje izletov.
Informacije: Luka Skočir, načelnik, e-pošta: luka.skocir@gmail.com, GSM: 031 254 597

 vodniški odsek

Skladovnica poravnanih gora.
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Vodniček je vodnik



Kodeks temelji na zdravem, razumskem odnosu do 
plezanja, okolja, v katerem poteka in posledic, ki izhajajo 
iz opravljanja te aktivnosti. Glavni namen kodeksa je 
zagotoviti spoštljiv in občutljiv odnos do sten, narave in 
okolja, da se stene, flora in favna, ki se nahajata v stenah, ne 
bi namenoma uničevali. Izvleček iz kodeksa:

Etika plezanja
a) Uporabljajte magnezij varčno, predvsem v previsnih 

predelih smeri, ki jih voda redko spere. Magnezij se na 
takih mestih strdi, ostaja viden čez celo leto in zmanjšuje 
iniciativo za iskanje poteka smeri pri manj izkušenih 
plezalcih.

b) Oprimkov ali stopov se ne bi smelo klesati, povečevati 
ali kako drugače napraviti ‘lažje’. Odgovornost prvih 
plezalcev je, da minimalizirajo poškodbe skale, ko jo 
čistijo in da resnicoljubno poročajo o smereh. Mehkejše 
vrste skale naj se ne bi brusilo z jeklenimi krtačami, saj 
to lahko poveča velikost oprimkov in bi to lahko šteli kot 
goljufanje.

c) ln -situ varovanje:

Svedrovci: Uporaba svedrovcev v stenah v Sloveniji 
je še vedno predmet velikih debat predvsem med alpinisti 
in športnimi plezalci. Nastali konsenz med vodilnimi 
slovenskimi alpinisti naj bi predstavljal vodilo za njihovo 
uporabo. Varovanje s svedrovci naj bi bilo sprejemljivo 
pri opremljanju športnih smeri v določenih nižje ležečih 
stenah. Stene v gorah se tako smatrajo kot področja 
avanturističnega alpinizma, kjer je sprejemljivo uporabljati 
svedrovce pri prvenstvenih vzponih od spodaj, nikakor pa 
ne pri ponavljanju obstoječih smeri, ki so bile preplezane 
brez uporabe svedrovcev. Če se nekomu zdi prehrabro 
plezati brez svedrovcev, potem naj premisli in pusti linijo za 
prihodnje generacije plezalcev, da jo preplezajo ali ponovijo.

Klini: Ustrezen je minimalističen pristop, ki zagotavlja 
plezalčevo relativno varnost in ne poškoduje pretirano 
skale. Zaradi narave skale bi bilo prenevarno zatekati se 
zgolj k varovanju, ki ga ponujajo naravne razčlembe za 
zatiče ali metulje, zato je uporaba klinov priporočijiva. 
Klinov ni priporočljivo puščati v stenah zaradi rjavenja 
kovine in korozije kamenine. V dveh letih lahko solidno 
zabit klin postane nezanesljiv.
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i Športno plezalni odsek nima rednih sestankov.
Informacije: Jani Abe, načelnik, e-pošta: jani.abe@gmail.com, GSM: 041 444 575.
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Svedrovec – čeprav iz naravnih gradiv, tujek v steni.

 športno plezalni odsek

Kodeks obnašanja v stenah in etika plezanja



Vladimr Habjan:

Čez rob

Ljubljana 2011: Planinska založba, 149 strani,  
ISBN 978-961-6156-93-6, cena 16,90 € 

Avtor, dolgoletni urednik Planinskega vestnika, pisec 
planinskih vodnikov in poklicni novinar časopisa Naš 
stik, je stopil čez uredniški rob in izdal (avtobiografski) 
literarni prvenec. Petnajst kratkih zgodb, v katerih se čuti, 
da so se napisale v gorah, med samotnimi pohajkovanji in 
izpolnjenimi reševanji. Redkobesednost njihovih naslovov 
(Nezavest, Bacek, Zdrs, Predstava, Prepir ...) skriva 
svojevrstno obilje in bogastvo, ki ga je Edvard Kocbek leta 
1951 zapisal v Črni krizantemi: »Planine so mu prebudile 
občutek, ki ga ni mogoče posredovati, vsi resnični gorniki ga 
dobijo in nihče med njimi ga ne more izraziti. Zato je toliko 
srečne samote v njih.«

Naj omenim le naslovno Čez rob: zahtevno zimsko 
reševanje dveh gornikov, ki sta v megli zašla in obtičala 
na strehi Grintovca je pripovedno dovršena, napetost 
raste z naraščajočim vetrom in plazovi, med osebna 
občutja se hočeš/nočeš prikrade poučna analiza ravnanj 
vseh vpletenih. Vem kdo so, poznam tudi njihovo 
pripovedovanje, zato tudi vem, da je Habjanova zgodba 
dokumentarec v čistem in dobesednem pomenu besede.

In prav to je največja odlika knjige – vrača nas k 
zavedanju, da je narava še vedno preizkuševalka naših 
zmogljivosti in tista, ki odpušča ali kaznuje. Vmes pa je 
praznina koraka, v katero se zapisujejo tudi Habjanove 
zgodbe in nazorne ilustracije Danila Cedilnika.

Borut Peršolja

 
Peter Mikša, Kornelija Ajlec:

Slovensko planinstvo/Slovene Mountaineering

Ljubljana 2011: Planinska založba,188 strani,  
ISBN 978-961-6156-94-3, cena 29,90 € 

Bliža se 120. obletnica ustanovitve Slovenskega 
planinskega društva, še prej pa 100. obletnica ustanovitve 
gorske reševalne službe. Dobremu poznavalcu tovrstne 
literature se zdi, da je o zgodovini gorništva že vse 
povedano (še zlasti, če imamo v mislih Planinski vestnik), 
zato je tudi pred avtorji svežih pregledov svojstven izziv. 
Poklicna zgodovinarja Peter Mikša in Kornelija Ajlec sta v 
pregled vključila obsežno fotografsko gradivo, v besedilo 
ki je enakovredno slovensko/angleško, pa sta vključila tudi 
številne navedke virov.

Knjiga velikega formata je razdeljena na obdobje pred 
drugo svetovno vojno in po njej, obsega pa 27 poglavij.  
Ob jedrnatem besedilu je objavljenih 318 fotografij, 
številne med njimi gledamo prvič. Avtorja sta posamezne 
dogodke osvetlila in postavila v kontekst obče zgodovine, 
kar povečuje razumljivost tujim bralcem.

Med različnimi metodami je v zgodovinopisju pogosta 
tudi primerjava bodisi v časovnem prerezu ali v pokrajinski 
raznolikosti. Pregledne alpske monografije, so se doslej 
slovenskega organiziranega gorništva (z izjemo alpinizma) 
lotevale mimogrede. Razgled je poslej na dlani, avtorja sta z 
obsežno zbirko podatkov in referenčnih opomb poskrbela, 
da ga ni več mogoče spregledati. Knjiga, ki služi protokolarni 
predstavitvi skupnih korenin in gorniškega drevesa, je tudi 
lepo oblikovana in pravšnja za darilo.

Borut Peršolja
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 knjižne gorniške novosti

i PLANINSKI VESTNIK – REVIJA ZA LJUBITELJE GORA ŽE OD LETA 1895 
Informacije: www.planinskivestnik.com, letna naročnina: 34 €.



Društvena članarina za leto 2011

A in B članarina sta namenjeni odraslim, B1 pa 
članom nad 65. letom. Š članarina je namenjena 
študentom do 26. leta starosti (aktivni status dokazujejo z 
veljavno študentsko izkaznico) in mladim, ki so brez lastnih 
dohodkov. S članarina je namenjena srednješolcem, 
O osnovnošolcem, P pa predšolskim otrokom.

Družinska članarina: če sta oba starša člana, imajo 
predšolski otroci, osnovnošolci in srednješolci brezplačno 
članarino. Enako velja za eno starševsko družino. Za 
družinske člane štejejo poleg staršev, še mladi do 26. leta,  
ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov.

Cena članske izkaznice je 1,67 €, izkaznici Ringa 
raja in Mladi planinec (članski izkaznici za predšolske in 
osnovnošolske otroke) sta brezplačni. Vpisnine v društvo 
ni. Članarino lahko poravnate v društveni pisarni v času 
uradnih ur in na prodajnem mestu Loterije Slovenije v 
Domžalah (Utrinek Vida Kleinlercher s. p., Ljubljanska cesta 
72, Domžale) od ponedeljka do petka od 7. do 18. ure, ob 
sobotah pa od 7. do 13. ure. Izven tega časa je članarino 
mogoče poravnati pri Janezu Vodlanu, Šolska ulica 10, 
Rodica (724 84 47, 041 754 973).

 Več informacij o članarini in komercialnih popustih 
si preberite na spletni strani Planinske zveze Slovenije 
(http://www.pzs.si).
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Vsebina društvene članarine.

A B B1 S+Š P+O

50 % popust v planinskih kočah doma  
in oprostitev plačila turistične takse

popust v planinskih kočah v evropskih gorah

nezgodno zavarovanje (invalidnost in smrt) *

zavarovanje za reševanje v evropskih gorah *

zavarovanje za odgovornost do oseb in stvari

celoletna naročnina na Planinski vestnik

koledar akcij PZS za leto 2011

10 % popust v Planinski založbi

popust pri nakupu športne opreme v nekaterih trgovinah

drugi komercialni popusti

* Višje odškodnine in višje zavarovalne vsote.
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Cena posamezne vrste članarine v €.

 informacije o članskih pravicah in dolžnostih   
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Na po ve du je mo:

Naslednja številka izide konec leta 2011.

IN FOR MA CI JE

sedež in naslov društva: Planinsko društvo Domžale
 Kopališka cesta 4
 p. p. 66
 SI–1230 Domžale

uradne ure pisarna društva: 
mladinski odsek: torek od 19.30 do 20.30
alpinistični odsek: četrtek od 20. do 21. ure
 
telefonska številka/fax/odzivnik in spletna naslova:
01 724 81 06
http://www.pdd.si
info@pdd.si
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in for ma tiv no gla si lo čla nic in čla nov 
Pla nin ske ga društ va Domža le

ISSN 1854-5025

četrta šte vil ka, četrti let nik

brez plač no ga pre jme jo vsi čla ni Pla nin ske ga društ va Dom ža le
(tis ti, ki so čla na ri no po rav na li vsaj en krat v zad njih treh le tih)

Iz da jo gla si la Go re so fi nan ci ra Ob či na Dom ža le  
iz sred stev raz pi sa za so fi nan ci ra nje pro gra mov za lož ništ va.

Iz da lo: Pla nin sko društ vo Domža le

Be se di lo: Bojana Muhič Vojska, Borut Peršolja

Fo to gra fi je: Tomaž Bevk, Bojana Muhič Vojska, 
Borut Peršolja, Andrej Stuchly

Ure dil: Borut Peršolja

Ob li ko va nje in pre lom: Oblikovalnica Sokler, Urška Sokler, 
Zalog pod Sv. Trojico

Tisk: Tiskarna Ravnikar, Marko Ravnikar s. p., Domžale

Na kla da: 1000 izvodov, avgust 2011

datum vsebina

10.–21. 8.
Gorniški tabor za otroke, mladostnike in 
mlade v Trenti

28. 8.
19. tradicionalno srečanje članov in članic 
Planinskega društva Domžale, 
Domžalski dom na Mali planini ob 11. uri

september
alpinistični vikend, Skuta/Korošica,  
informacije Robert Štupar

10. 9. Črna gora, vodita Milan in Lili Jazbec

18. 9. Slemenova špica, vodi Jernej Grad

1. 10. Kamnitnik, vodi Luka Skočir

4. 10.
Gorniški večer: Oprimek, Luka Lindič, 
Knjižnica Domžale ob 18. uri

22. 10.
Sveti Miklavž (družinski izlet),  
vodi Irena Cerar

7. 11.
Gorniški večer: Hoja je beseda, dr.  Aleš 
Debeljak, Knjižnica Domžale ob 18. uri

Informacije o društvenih akcijah
Pošljite e-pošto na info@pdd.si in vas bomo 

dodali na seznam prejemnikov e-obvestil  
o vseh društvenih akcijah. 

Obiščite tudi www.pdd.siPD DOMŽALE


