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Knjigi za
ljubitelje gora
Novosti Planinske založbe Planinske zveze Slovenije nagovarjata
različne bralce, a jima je skupna ljubezen do gorskega sveta

Tipanje

preveč. Ne gre mi za

v nezna-

nem je novo

primerjanje časov ali

knjižno delo Vla-

težavnosti

dimirja Habja-

ali česar

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

in manj znane
slovenske stene.
Urednik Planinskega vestnika in Planinske založbe PZS
Vladimir Habjan Haubi
je izkušen tekstopisec, ki je

-

napisal že osem vodnikov
ter sodeloval pri več kot 20

različnih knjižnih delih.
Njegova zadnja zbirka potopisnih gorskih razmišljanj je

izšla pred osmimi leti. Zdaj
je dozorel čas za novo. Knjiga Tipanje v neznanem je po
besedah avtorja namenjena
vsem, ki imajo radi gore
in pisanje o njih:

»Pa ne le

njim, tudi tistim, ki gora ne
poznajo ali jih ne obiskujejo.
Bolj kot cilj ali dosežek so
zame pomembna doživetja.

Dosežkov je

po

mojem,

posebno od uveljavitve

družabnih omrežij,

drugega

tekmovalnega,

na, nov plezalni

vodnik Moderne
večraztežajne smeri je delo
dveh avtorjev, Andreja
Grmovška in Viktorja Relje. Obe knjigi vabita v bolj

vzponov

koli

temveč za predstavitev mojega načina
obiskovanja gora.
Povsod, kjer hodiš, lahko
opisuješ naravo ter svoja
doživetja. Vseeno, ali na

ravninskih poteh Pohorja ali
pa v strmih stenah, kjer visiš
na treh opornih točkah. Če

se mi zdele najzanimivejše.
Žal je bil dogovorjeni obseg

vplivalo na to, da je vodnik
nastal šele zdaj. Gradivo smo

na založbi tako skromen, da

začeli zbirati pred slabima
dvema letoma, intenzivno
pa smo se ga lotili predvsem v zadnjih desetih
mesecih,« je ob izidu povedala urednica Marta
Krejan Čoki. »Vodnik je
za vse tiste, ki radi plezajo

je precej dogajanja ostalo
nepopisanega.«
Knjiga ima rdečo nit, ki je
Tiparazvidna iz naslova
nje v neznanem. »Naslov
se nanaša na turo, ki niti ni
posebno izstopala, le v tem
da sva jo opravila v dveh
etapah, ker prvič nisva bila
uspešna. In tako je v bistvu

gov ne

povsod. Vedno se znajdeš

alpsko plezanje,« je še dodala

-

v večraztežajnih smereh, a
se zaradi različnih razlo-

odločijo za klasično

je branje zanimivo tudi za

pred neznanim in iščeš

tiste, ki gora ne poznajo, po-

prehode

mi zdi, da je namen
knjige dosežen,« poudarja
Haubi. V njej je zbranih 16

tacijsko ali pa kako drugače
začinjene,« je sklenil Habjan.

plezalci dobro znani imeni.

novost je vodnik Moderne večraztežajne smeri,

Andrej je v 30 letih kariere
preplezal veliko zahtevnih

oziroma tur, ki jih je Habjan
sam, v spremstvu žene ali

ki je izšel

sina opravil med letoma
in 2019. Približno
polovica poglavij je bila
že objavljena v Planinskem vestniku, a so

organizacij v RS. Smerem
je skupno to, da so delno

smeri po vsem svetu, zadnja
leta pa ga mikajo predvsem
neznane stene naših gora.
Najpogosteje mu dela družbo njegova žena Tanja, tudi

tem se

planinskih pustolovščin

2011

precej dopolnjena. »Ti
zapiski so nastajali sproti, ob obiskovanju gora.

Preostalo pa je nastalo
letos spomladi. Takrat sem
prečesal svoje ture tega desetletja in izluščil tiste, ki so

-

tehnično, orien-

Druga

cije

s podporo Funda-

za financiranje športnih

(vsaj sidrišča) ali v celoti
opremljene s svedrovci, so

povsem različnih težavnosti,
dolžin in zahtevnosti. »To je
prvi tovrstni vodnik pri nas.

Drži, da so nekatere večraztežajne smeri opremljene
že vrsto let, je pa njihovo
število zelo poraslo v zadnjih
letih, kar je zagotovo močno

urednica.
Avtorja sta Andrej Grmovšek in Viktor Relja, med

odlična plezalka. Sopotnico
pa ima tudi Viktor. Z ženo
Suzano sta v 40 letih preplezala skoraj dvesto prvenstvenih smeri, dve tretjini
pa sta jih tudi opremila;
ne le v naših stenah, tudi v
tujih gorah sta pustila svoj
podpis. Primož Hieng
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