
V gorah vedno več tujcev
Slovensko planinsko pot je do sedaj v celoti prehodilo 10.353 ljudi, med njimi 866 tujcev, zato

so se v Planinski založbi PZS odločili, da izdajo tudi vodnik v angleščini.

Jasna Paladin

Ljubljana - Slovenska pla-
ninska pot (SPP) je najbolj
priljubljena vezna pot v Slo-

veniji ter ena naj starejših v

Evropi in na svetu. Dolga je
617 kilometrov z višinsko
razliko več kot 37 tisoč me-

trov, za kar predvidoma pot-

rebujemo 37 dni, vse to pa
zahteva kar nekaj priprav in

načrtovanja. O priljubljeno-
sti SPP priča podatek, da je
bilo prodanih že več kot 100

tisoč Dnevnikov s SPP, vse

bolj pa ta sicer zelo zahtevna
obhodnica navdušuje tujce.
»Mnogo turistov, ki pride-
jo v Slovenijo, zanimajo po-
leg turističnih znamenitosti
tudi naše gore, zato se števil-

ni odločijo za obisk gora, si
tudi izposodijo opremo in
včasih najamejo vodnika.
Če se v naše gore poglobijo
še bolj, spoznajo, da čez sko-

raj vso Slovenijo vodi vezna

pot, in ni jih malo, ki Slove-

nijo obiščejo še večkrat rav-

no zato, da to pot prehodi-

jo. Nekateri tudi načrtno ho-

dijo po veznih poteh tako v

Evropi kot po svetu, med

njimi najdejo tudi SPP, jo že

doma raziščejo in nato med

enim ali več obiski naše de-
žele prehodijo. Prednost

Slovenske planinske poti je
predvsem raznolikost, saj
vodi tako po gozdovih, gor-
skih pašnikih in dolinah kot

tudi po skalnih vrhovih s ču-
dovitimi razgledi, obenem
obišče najvišji vrh Sloveni-

je in slovensko obalo. Nje-
na prednost je tudi, da je re-

lativno kratka, da nudi mno-

go možnosti za prenočeva-

nje in da je Slovenija dokaj
varna država. Posebnost pa

je, da je SPP zelo zahtevna,

težja od večine znanih ve-

znih poti. Zanjo potrebuje-
mo tako primemo opremo
kot izkušnje na takšnih pla-
ninskih poteh,« pravi Jože
Drab, urednik vodnika- po
SPP-tako slovenskega (ta je
v treh delih izpod peresa Go-
razda Goriška, Mojce Stritar
Kučuk in Andraža Poljanca
izšel lansko jesen) kot an-

gleškega (v prevodu Goraz-

da Pipenbaherja je pod nas-

lovom Slovenian Mountain
Trail v eni knjigi izšel te dni).

V Planinšiči založbi PZS

so letos izdali še nekaj pu-
blikacij. »Planinska založ-
ba izdaja vodnike, tako pla-
ninske, gorniške kot alpi-
nistične, strokovno litera-

turo, leposlovje in mladin-
sko literaturo. Februarja sta

izšla leposlovno delo Rada

Kočevarja in Mojce Volkar
Trobevšek ter izbirni vodnik
Gorazda Goriška V zasne-

žene gore, aprila mladinska

knjižica Stanke Klakočer, ju-
lija izbirni vodnik Dolomiti

Andreja Mašere ter v začet-

ku avgusta leposlovje Joža
Miheliča in prevod vodnika

po Slovenski planinski poti.

Knjige SPP, Tista lepa leta in

Pravljičarija pod Triglavom
so že bile ponatisnjene,« je
na novinarski konferenci

povedal urednik Planinske
založbe Planinske zveze

Slovenije Vladimir Habjan
in za jesen napovedal še izid

četrtega, zadnjega dela enci-

klopedičnega vodnika po Ju-
lijskih Alpah avtorja Roma-

na Tratarja. V intenzivnem
delu in pripravah je sloven-

sko-angleški plezalni vodnik
Slovenija vertikal ter dopol-

njen in posodobljen natis

dvojezične knjige Sloven-
sko planinstvo.
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Urednik Planinske založbe Planinske zveze Slovenije

Vladimir Habjan / Foto: Gorazd Kavčič
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