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Gorazd Gorišek: V zasnežene gore
Zimske gore, čeprav lepe in
mogočne, so tudi nevarne,

polaga obiskovalcem gora na

srce Gorazd Gorišek, avtor

pred kratkim izdanega vod-

nika V zasnežene gore, v ka-

terem je 55 premišljeno iz-

branih izletov na bisere na-

ših zasneženih gora.

✓ Gorazd Suhadolnik

Vodnik V zasnežene gore, ki je v sredini
februarja izšel pri Planinski zvezi Slo-

venije, je zanimiv za vse, ki želijo doži-
veti gore tudi pozimi, saj so v njem
opisane tako lahke kot zahtevne in ze-
lo zahtevne ture in je zato primeren

tudi za manj izkušene planince. »Pri

založbi smo se odločili, da bo vodnik

namenjen širšemu krogu uporabnikov,
zato so v večini predstavljeni lažji sre-

dogorski vrhovi, za gorniške sladokus-
ce pa je tudi nekaj zahtevnejših viso-

kogorskih tur. Izbor je precej nehvale-
žna naloga. Ravninska oziroma gričev-
nata območja bodo vedno skromneje
zastopana kot gornikom ljubši strmej-
ši svet, poskušal pa sem vsaj delno za-

viti na jug in vzhod naše domovine,

kjer lahko v poštenih zimah prav tako

opravimo spoštovanja vredne ture,«

poudarja Gorazd Gorišek.

Ljubitelji zimskih gora lahko v vod-
niku najdejo ideje in opise za vzpone
na 20 vrhov Julijskih Alp, 13 vrhov Ka-

ravank, devet ciljev Kamniško-Savinj-

skih Alp, osem primorskih oziroma no-

tranjskih vrhov ter štiri posavske oziro-
ma severovzhodnoslovenske zimske

planinske cilje. Gorišek je v svoj izbor
dodal še Dobrač, prvaka Ziljskih Alp.
Vzponi in sestopi so podrobno opisani,
dodani so pregledni zemljevidi poti,
naštete so tudi dodatne možnosti v
bližnji okolici cilja. »Vsem uporabni-

kom knjige polagam na srce, da so

zimske gore, čeravno lepe in mogočne,
tudi nevarne,« pravi avtor vodnika V

zasnežene gore. »Gorniški vodnik pred-
vsem vabi in manj opozarja. Temu je
namenjena strokovna literatura, še bolj
pa priporočam tečaje varnega gibanja v

zimskih razmerah in varstva pred snež-

nimi plazovi. Naj vam ne bo škoda časa
in denarja za izobraževanje. V gorah
boste varnejši in doživetja bodo popol-
nejša. Srečno na zasneženih vrhovih,«
še dodaja prekaljeni pisec planinske li-
terature z izjemno, tako literarno kot

gorniško kilometrino.

Goriškova trilogija vodnikov

Gorišek je tudi avtor jeseni izdanega
vodnika Slovenska planinska pot - I.

V vodniku V zasnežene gore Gorazda
Goriška je opisanih 55 zimskih tur po
slovenskih hribih. O PZS

del, ki vodi iz Maribora čez Pohorje,
Kamniško-Savinjske Alpe in Karavan-

ke do Mojstrane. »Sprva hodimo sko-
zi prostrane pohorske gozdove, poz-
neje čez najmlajši vulkan na Sloven-
skem, Smrekovec, na Raduhi pa po-

kukamo na prag visokogorja, ki se ga
z vmesnimi sestopi v dolino držimo

skoraj do konca prvega dela Sloven-
ske planinske poti. Za vsakega se to-

rej nekaj najde,« je izkušenega go-
rohodca uvodni del vodnika očaral z

raznolikostjo. In kako doživlja legen-
darno pot? »Spoštujem jo. Njeni sno-

valci, predvsem Ivan Šumljak in nje-

govi somišljeniki, so naredili veliko
delo. Z leti je postajala čedalje bolj
priljubljena, saj se nanjo poda čedalje
več planincev. Kot je poudaril že 'oče'
Slovenske planinske poti, s hitenjem
od žiga do žiga ne bomo doživeli veli-
ko. Če le imamo čas, si je vredno
ogledati številne zanimivosti ob poti,
tako naravne kot kultumo-zgodovin-
ske,« razmišlja Gorišek. Zaradi literar-
ne vrednosti njegovo vodniško pisa-
nje nekateri primerjajo z vodniki Ti-

neta Miheliča, svojo trilogijo vodni-
kov po slovenskih gorah pa je začel
že leta 2014 z Razširjeno Slovensko

planinsko potjo, ki je na Slovenskem

knjižnem sejmu prejela nagrado za

najlepšo slovensko knjigo v kategoriji
poljudnih knjig. x
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