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IZ PLANINSKE ZALOŽBE – AKCIJA 

ČEZ ROB, Vladimir Habjan
V knjigi je petnajst kratkih zgodb z glavno temo o gorskem reševanju, pa tudi 
o alpinizmu in planinstvu nasploh. Opisane so zahtevne, nevarne in težavne 
razmere, v kakršnih pogosto poteka reševanje. Knjiga je obenem vabilo v 
naravo, v gorski svet. 
Format: 140 x 205 mm; 152 strani, italijanska vezava

CENA: V času od 15. 3. 2019 do 15. 4. 2019 lahko knjigo kupite po 
akcijski ceni s 50-odstotnim popustom: 8,45 €* (redna cena: 16,90 €*). 

NOVO V PLANINSKI TRGOVINI

V ZASNEŽENE GORE, izbirni vodnik, Gorazd Gorišek
V vodniku je predstavljenih petinpetdeset tur, namenjen pa je širšemu  krogu 
uporabnikov. Predstavljeni so lažji sredogorski vrhovi, za gorniške sladokusce je 
opisanih tudi nekaj zahtevnejših visokogorskih tur. Namenjen je predvsem 
samostojnim planincem, ki bi radi vrhove, ki so jih dosegli v kopnih razmerah, 
obiskali tudi v snegu.
Format: 130 x 210 mm, 200 stani, integralna šivana vezava. Cena: 26,90 €*

TISTA LEPA LETA, Rado Kočevar in Mojca Volkar Trobevšek
Spomini Rada Kočevarja
Iskrivi in dobrodušni Rado Kočevar v knjigi pripoveduje, kako so ga pred skoraj 
petinsedemdesetimi leti, v izredno skromnih povojih razmerah, tako očarale gore – 
oddaljene in visoke, da je postal alpinist. Radova zgodba na videz ni dramatična, 
ni senzacionalna in ni napeta. Ta zgodba je polna malih korakov, velikih odločitev, 
trdega dela, tovarištva, pristne ljubezni do gora in sočloveka ter neomajne vztrajnosti, 
ki so iz Rada ustvarili vrhunskega plezalca in vrhunskega človeka.
Format: 165 x 240 mm, 164 strani, integralna šivana vezava. Cena: 24,90 €*

Tistalepa
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Spomini Rada KočevaRja

Rado KočevaR in Mojca volKaR TRobevšeK 
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Iskrivi in dobrodušni Rado Kočevar pripoveduje, kako so ga pred skoraj petinsedemdesetimi leti, v izredno skromnih povojnih razmerah, tako očarale gore – oddaljene in visoke –, da je postal alpinist. S soplezalci je obiskoval naše najbolj slovite stene in med prvimi ponavljal najtežavnejše smeri v njih, nato pa preplezal tudi še težje prvenstvene smeri, ki so vzbujale največje občudovanje in imajo še danes posebno vabljiv čar. Izstopal je kot najboljši v svoji generaciji, ki je prva dohitevala alpinistične velesile.Spomini plezalca »tistih lepih let« so ožarjeni z mladostno svetlobo in so pristen in zanesljiv pogled na prvo povojno generacijo.  
Tako začenjamo prav razumevati tedanje uspehe, ki nas navdajajo z zasluženim spoštovanjem in občudovanjem.

France Malešič

FOTOGRAFIJA NA NASLOVNICI
Rado Kočevar v Šiji Brane  (foto Marjan Keršič - Belač)

FOTOGRAFIJA NA ZADNJI STRANIRado Kočevar (foto Milan Jazbec)

CENA

ISBN
978-961-6870-37-5 

24,90 €

Najlepše sem se ujel s soplezalcem Radom Kočevarjem.  
Nobenih besed nisva potrebovala. Že po tresenju hlač sva videla,  kakšne težave ima kdo od naju. Poznala sva se po petah,  kako sva jih postavljala, po podplatu.

Ciril Debeljak - Cic
soplezalec

Rado je moj vzornik, ker je vztrajen, vedno dobre volje  in doseže tisto, kar si zada. Občudujem ga.
Nick Kocevar, vnuk Rada Kočevarja  in najhitrejši Evropejec in belec v teku na sto metrov na mladinskem  svetovnem prvenstvu v Nairobiju v Keniji leta 2017

Rado se je med nami najbolj jasno zavedal, kaj hoče v alpinizmu,  
kako bo to dosegel in je imel za to tudi neizčrpne zaloge energije in volje.  

Bil je plezalec, ki je tvegal in utiral pot. Niso mu zastonj rekli »živa mišica« …
France Zupan, soplezalec

Rado Kočevar je vodilni povojni plezalni avantgardist.  
Njegovi vizionarski vzponi predstavljajo višek modernega plezanja  na Slovenskem pred letom 1950. 

Silvo Karo, vrhunski alpinist
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Rado Kočevar (1928), odličen alpinist prve povojne generacije, s svojim nekajletnim intenzivnim delovanjem, velikimi plezalnimi uspehi in potem nenadnim zatonom predstavlja svojevrsten fenomen v zgodovini slovenskega alpinizma. Slovel je kot zelo močan, trden, zanesljiv in predan plezalec, ki se je alpinizma loteval načrtno. Veliko vzponov je tudi dokumentiral s fotografijami, zapisi, članki in plezalnim vodnikom V naših stenah (1954). Deloval je kot gorski reševalec, gorski vodnik, alpinistični inštruktor in učitelj. Še vedno vitalen in goreč občudovalec gorskega sveta je v enaindevetdesetem letu življenja prejel priznanje PZS za življenjsko delo v alpinizmu.   

Mojca Volkar Trobevšek
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*DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine plača naročnik.

-50 %
ODPRAVA NA ČO OJU – 8201 m, Viki Grošelj
Knjiga opisuje odpravo slovenskih policistov, ki so se pod vodstvom vrhunskega 
alpinista Vikija Grošlja odpravili na goro Čo Oju.
Ne popelje nas le v lepote Himalaje, temveč nam prikaže tudi napor, ki ga 
morajo člani odprave obvladovati med vzponom. 
Format: 205 x 250 mm, 147 strani, italijanska vezava

CENA: V času do 15. 4. 2019 lahko knjigo kupite po akcijski ceni 1,45 €*

V zasnežene 
gore

Gorazd Gorišek IZBIRNI VODNIK
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Gorazd Gorišek (1976), 
uslužbenec Pošte Slovenije, 
se je začel z gorskim svetom 
spoznavati že v otroških 
letih v strmalih rodnega 
Posavskega hribovja, 
visokogorje pa je začel 
obiskovati s starši. Kasneje 
se je z ženo podal v zahtevna 
brezpotja, dandanes pa 
skrivnosti gora raziskuje 
z družino.  
S prispevki o domačih in 
tujih gorah je svoje gorniško 
pero kalil na portalu 
Gore-ljudje, kjer ima natanko 
dvesto objav. Svoja besedila 
in fotografije objavlja 
v Planinskem vestniku, 
občasno tudi drugod. 
Je avtor vodnikov Razširjena 
Slovenska planinska pot 
(2014), 10 x Krk (2016), 
Slovenska planinska pot I. del 
(2018), soavtor monografije 
Slovenske gore (2014) in 
vodnika Dolina Soče - Bovško 
(2017). Bil je urednik vodnika 
Slovenska Istra, Brkini in 
Kras (2016), deluje pa tudi 
kot recenzent zemljevidov 
Planinske založbe.

V zasnežene gore

Gorazd Gorišek

IZBIRNI VODNIK

• 55 premišljeno izbranih izletov na bisere naših 
zasneženih gora.

• Predstavitev značilnosti gibanja v zimskih gorah, 
nevarnosti in potrebne opreme. 

• Vodnik za vse, ki želijo doživeti gore tudi pozimi.
• Opisane so različno zahtevne ture: lahke, zahtevne 

in zelo zahtevne. 
• Vodnik je primeren tudi za manj izkušene planince. 
• Podrobno opisani vzponi in sestopi ter naštete 

dodatne možnosti v bližnji okolici cilja.
• Ture so razvrščene po gorskih skupinah oziroma 

geografskih območjih od Julijskih Alp preko 
Primorske in Notranjske do severovzhodne 
Slovenije, za povrh pa še nekaj vrhov severno od 
naše državne meje. 

• Dodani so pregledni zemljevidi poti.

1. VIŠEVNIK
2. DEBELA PEČ
3. MALA MOJSTROVKA 
4. MALA TIČARICA
5. OGRADI 
6. VRTAŠKO SLEME
7. BEGUNJSKI VRH IN VRBANOVA ŠPICA 
8. DOLKOVA ŠPICA
9. STENAR
10. KOMNA 
11. RODICA
12. VRH NAD ŠKRBINO 
13. KRN
14. MATAJUR
15. KOBILJA GLAVA
16. POREZEN 
17. BLEGOŠ 
18. RATITOVEC 
19. MOŽIC, SLATNIK, LAJNAR IN DRAVH 
20. JEREBIKOVEC 
21. DOBRČA 
22. KRIŠKA GORA
23. STORŽIČ
24. GRINTOVEC
25. KALŠKI GRÉBEN 
26. VELIKA ZELENICA IN VELIKI VRH
27. RADUHA
28. MENINA PLANINA
29. GOLI VRH
30. PEČ/TROMEJA
31. KEPA
32. DOVŠKA BABA 
33. GOLICA
34. OVČJI VRH/KOZJAK
35. ZELENICA (VRH LJUBELJŠČICE)
36. VELIKI VRH IN KLADIVO
37. GRLOVEC
38. SETIČE
39. OBIR
40. ŽENIKLOVEC/VELIKI JAVORNIK
41. PECA (KORDEŽEVA GLAVA)
42. URŠLJA GORA
43. DOBRAČ
44. SNEŽNIK
45. SLIVNICA
46. JAVORNIK
47. HUDOURNIK
48. POLDANOVEC
49. MALI GOLAK
50. KRIM
51. NANOS (SUHI VRH)
52. KUM
53. VELIKO KOZJE
54. KOŠENJAK
55. BOČ
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FOTOGRAFIJA NA NASLOVNICI:
Na pragu pomladi 
Navadni mali zvonček 
Foto: Oton Naglost
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 in plezanja po gorah po navodilih iz te revije.

Kako daleč v mladost seže moja hribovska zgodovina, pravzaprav ne vem. Po fotografijah 
sodeč, se je začela pisati kaj kmalu. Nedelje so bile namenjene družinskim izletom in 
marsikatero smo preživeli v bližnjih Polhograjskih Dolomitih, kamor so radi zahajali očetovi 
starši. Domnevam, da sem tam še kot dojenček prvič vdihnila gorski zrak. Čeprav so bili stari 
starši navdušeni hribolazci in se je tudi moj oče rad potikal po visokogorju, sem šla na prvo 
turo v "ta zaresne" hribe šele kot mlajša osnovnošolka, ko me je oče odpeljal v svoj priljubljeni 
hribovski rajon med Voglom in Triglavskimi jezeri. Bil je skorajda pretirano naklonjen 
postopnosti in šele kakšnih deset let pozneje sem ga uspela prepričati, da sva se končno 
lotila tako želenega očaka. Nikoli ne bom pozabila njegovega ogorčenja, ko je v Domu na 
Kredarici v vpisni knjigi zagledal z okorno otroško pisavo zapisano Julija, 7 let, in Maja, 5 let, 
pod smer odhoda pa Triglav. Čeprav se takrat nisem ukvarjala s tem, kdaj je pravi čas, da 
starši svoj podmladek prvič peljejo na Triglav, vsaj ne na tak način, kot se danes, se mi je ob 
tem podatku le zazdelo nekam nepravično – kot bi dejala moja otroka –, da je oče toliko časa 
odlašal z najinim vzponom na očaka.
Še danes težko rečem, ali je imel prav ali ne. Zagotovo pa vem, da se je s tem modro 
izognil marsikateri nevšečnosti, ki doleti nadobudne starše ob prizadevanjih, da bi svoje 
naslednike čim prej uvedli v zahajanje v gore. Ob tem se spomnim razpredanja, ki sva ga 
imela s plezalskim kameradom, ko je beseda nanesla na starševstvo, ki se je tisti čas nekam 
razpaslo v naših krogih, in je bil ferajn naenkrat poln mladih družin. "Ah, saj otrok gre pač 
tja, kamor greš ti," je modroval, jaz pa sem se v grobem strinjala. Kot mnogokrat doslej sem 
potem hitro spoznala, da je teorija eno, praksa pa drugo. Kruto streznitev, da ne bo šlo tako 
zlahka, sem v iskanju utehe popisala v zgodbi za revijo, ki jo ravnokar berete1. Kljub napornim 
trenutkom sem zlagoma trmarila dalje, le da smo družinskega poglavarja večinoma raje 
modro pustili doma, s seboj pa vzeli kakšnega prijateljčka mojih otrok. Tako sem postala 
nekakšna planinska samohranilka in "iz petnih žil" vlekla energijo in domislice za motiviranje 
predšolskih otrok za hojo v hrib. Včasih je družba vrstnikov vžgala, včasih ne. Včasih sem bila 
otovorjena kot mula, ne le z nahrbtniki, pač pa tudi s pohodniki, včasih so nogice zdržale brez 
pritoževanja. Še zdaleč ni bilo lahko in več kot enkrat sem snedla obljubo, da je bil to pa zares 
zadnji izlet, dokler ne bosta otroka dovolj stara, da me bosta sama prosila, da gremo v hribe. 
Po treznem premisleku sem potem hitro sklenila, da ne gre tvegati in zares čakati na ta 
trenutek, zato sem za ziher vseeno nadaljevala zahajanje v planinski raj. In glej čudo, počasi 
smo prišli do točke, ko noge niso več utrujene, še preden zdrsnejo v gojzarje, ko je tempo 
primeren tudi za tata, ko z veseljem ugibamo, kje bo škrat Hudiman pustil kakšen priboljšek 
za dobre hodce, četudi dobro vemo, kdo nastavlja bombone v dupline, in ko pravljica o jari 
kači in steklenem polžu, ki sta šla na Havaje, zaleže celo bolj kot skrite sladkarije. Je pa res, da 
mora pripovedovalec imeti dobre glasilke in bujno domišljijo, kadar pohod traja več ur … Če se 
ozrem nazaj, so mi od vseh peripetij ostali v glavnem lepi spomini. Upam, da tudi mojim in 
drugim otrokom, ki so bili z nami. Prav tako potihoma upam, da bodo nekoč rekli, da nam je 
bilo v hribih skupaj lepo.
Iti ali ne iti z majhnimi otroki v gore, to je zdaj vprašanje … Pojdite, ampak po pameti. Pa ne 
nujno vedno po svoji …

Mateja Pate

1 Planinski vestnik št. 12, 2012

Iti ali ne iti?
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