
 
 
Vladimir Habjan: Tipanje v neznanem  

Tokrat Vladimir Habjan nadaljuje serijo kratkih planinskih potopisov, ki jih je leta 2013 izdal 
pod naslovom Živeti z gorami. Pred sabo imamo v platnicah šestnajst opisov gorskih tur. 
Nekatere so bile že prej objavljene na straneh Planinskega vestnika, nekatere pa so natisnjene 
prvič. 16 dogodivščin se razteza od Kamniških gora, ki mu kot Kamničanu, dobesedno ležijo na 
pragu, do oddaljenejših alpskih tur. In za nameček 
še vtisi japonskih vzponov.  

»Izraz tipanje v pomenu ‚iskanje‘, ‚raziskovanje‘ 
izpisuje pustolovsko dimenzijo gorniškega in 
plezalskega doživetja v brezpotju, ki tako zelo 
privlači avtorja in njegove planinske tovariše. 

Koga bi utegnilo zavesti in bi knjigo želel uporabiti 
kot vodnik na preplezane vrhove. Ne, za ta namen 
bo moral vzeti v roko kak drugi opis (morda celo 
istega avtorja). Tale knjiga je bralcu, podobno kot 
tujejezične knjige, ki jih Vlado in Irena prebirata v 
koči, kadar čakata na primerno vreme, bolj za 
idejo, kam se podati prihodnjič, za izziv, za 
preverbo svoje izkušnje v istem svetu ali, v sili, kot 
nadomestek lastnih neuresničenih gorskih ciljev.«  

- Miran Hladnik v predgovoru 
 
Vladimir Habjan – Haubi (1957) je izkušen gornik, alpinist in gorski reševalec. Z gorništvom, 
kamor ga je popeljal oče, se ukvarja že od otroških let. Že v osnovni šoli je odkril žilico za 
pisanje. Od leta 1994 je objavil številne članke s planinsko tematiko v revijah Slovenec, Turist, 
Delo Reportaže, Delo Dom, Nedelo, Fit, Naš Stik, Gea, Planisnki vestnik in Sokol. Od leta 2001 
je urednik Planinskega vestnika, od leta 2017 urednik Planinske založbe pri Planinski zvezi 
Slovenije. Kot urednik in pisec spremnih besed je sodeloval  z več založbami in založniki. 
Njegova bibliografija obsega 27 knjig, pri katerih je sodeloval, s ponatisi in elektronskimi 
izdajami vred. Večinoma gre za vodnike, stvarno literaturo s praktičnimi informacijami za 
pohodnike, planince in plezalce. Prav njegovih vodnikov, takih, ki jih je napisal sam ali v 
soavtorstvu, je osem. 



 
 
 »Kar naenkrat naju zagrnejo temni oblaki in začne močno deževati. Presneto, pa ravno zdaj 
pred tehnično zahtevnim delom! Saj so verige, a vse je silno spolzko. Nič kaj prijeten sestop ni 
to. Niže za zavarovano potjo se pot vije v levo pod stenami h kotanji z jezerci, kjer stoji koča. 
Močno dežuje, vmes je tudi sodra. 

Ura je čez šest, ko prideva do koče. Konec julija je še vedno svetlo in bo še nekaj časa. Po tleh 
je vse belo od sodre. Skoraj do kože sva mokra. 

Sušiva se celo uro, zunaj pa pada in pada. Ves čas pogledujeva ven, kdaj bo primerno za odhod, 
a izboljšanja kar ni. 

Okoli sedme se odločiva, da greva, saj bova drugače preveč pozna. Pot do avta se vleče, vmes 
pa začne spet grmeti. Razmakneva se na trideset metrov, da naju ne bi skupaj strela. Nad nama 
ves čas bobni. Nič kaj prijetno. 

Končno sva pri avtu. Pri sosednjem sta pa Švicarja! Vse odkar smo se tam na vzhodni strani 
ločili, ju nisva več videla. Takoj ko naju zagledata, naju vprašata, kako nama je šlo. Pravita, da 
ju je že skrbelo za naju. Hm, lepo od njiju. « (odlomek iz knjige) 


