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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), 
Gorniška potepanja z otroki 
(2019), 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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55. Boč 195

Viri in literatura 198

OPOZORILO

Čeprav je eden osnovnih ciljev planinskih vodnikov 
povečati varnost obiskovalcev gora, pa avtor in 
založba ne moreta sprejeti odgovornosti za morebitno 
nesrečo ali škodo, ki bi jo utrpel uporabnik vodnika. 
Na nevarnosti je opozorjeno pri vsakem opisu, vendar 
je vsak opis vedno subjektiven, poleg tega pa se 
razmere na terenu lahko spremenijo celo iz ure v 
uro. Uporabnik se za turo odloči sam in tudi tvega 
sam. Manj veščim svetujemo spremstvo vodnika.
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UVOD

Bilo je v prvih letih tega tisočletja. Gorniški navdušenci 
smo dobili v uporabo knjižno delo Vladimirja Habjana 
z naslovom Zimski vzponi v slovenskih gorah. To je prvi 
vodnik, ki je namenjen zimskemu planinstvu in lažjim 
plezalnim vzponom. Vsi prejšnji so vabili v zasnežene 
gore predvsem turne smučarje. 

Za naju z Biserko je Vladov vodnik prišel na knjižne 
police kot naročen – ravno ob pravem času. Seveda ni 
obležal zgolj na leseni vodoravni podlagi, da bi se na 
njem nabiral prah, temveč sva ga s pridom uporabljala 
na zimskih turah našega (visoko)gorskega sveta. Če se 
malo pošalim, bi lahko zapisal, da je imel samo eno po-
manjkljivost; število predstavljenih tur je bilo za najina 
nora gorniška leta celo premajhno. V dveh spodobnih 
zimah sva pretaknila vse, kar je v knjigi omenjeno, 
vključno z dodatnimi predlogi, podatke o zahtevnejših 
smereh pa sva kasneje iskala drugod. 

Avtor teh vrstic, takrat še golobradi fantin, spoštova-
nega pisca vodnikov nisem poznal, zato sem gorniškemu 
prijatelju, ki je že sodeloval z njim, nekega dne omenil, 
naj mu posreduje željo navitega mulca po drugem delu 
zimskega vodnika. Odgovor, ki je bil povzetek njunega 
dialoga, se je glasil nekako takole: 'Očitno boš moral 
novo knjigo zasneženih vzponov napisati kar sam.' Ker 
do takrat, razen za domači dnevnik, nisem napisal še 
niti vrstice gorniških doživetij, je izjava izzvenela kot 
dobra šala. Toda leta so tekla, z njimi se je večala tudi 
gorniška kilometrina − tako tista v gorah kot ona s prsti 
na tipkovnici računalnika. 

Pred vami je tako, po desetletju in pol, nov vodnik 
po zasneženih slovenskih gorah. Slovenskih? Da, 
slovenskih. Čeprav je v vodniku nekaj vrhov, ki niso na 
ozemlju naše države, temveč so na območju sosednje 
Avstrije, imajo opisane gore slovenska imena, pod njimi 
živijo naši rojaki, na tem območju deluje Slovensko 
planinsko društvo Celovec, ki med drugim skrbi tudi 
za to, da so kažipoti ob nekaterih poteh dvojezični. Zato 
mislim, da je prav, če je vsaj nekaj teh vrhov uvrščenih v 
knjigo. 

Zasneženi biseri 
slovenskih gora
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UVOD

Pri založbi smo se odločili, da bo vodnik namenjen 
širšemu krogu uporabnikov, zato so v večini predstavlje-
ni lažji sredogorski vrhovi, za gorniške sladokusce pa je 
opisanih nekaj zahtevnejših visokogorskih tur, precej 
tudi takšnih, ki jih v prej omenjenem vodniku ni. Izbor 
je kaj nehvaležna naloga. Ravninska oziroma gričevnata 
območja bodo vedno skromneje zastopana kot 
gornikom ljubši strmejši svet, a poskušal sem vsaj delno 
zaviti tudi na jug in vzhod naše domovine, kjer lahko 
v poštenih zimah ravno tako opravimo spoštovanja 
vredne ture. 

Vsem uporabnikom knjige polagam na srce, da so 
zimske gore, čeravno lepe in mogočne, tudi nevarne. 
Gorniški vodnik predvsem vabi in manj opozarja. 
Temu je namenjena strokovna literatura, še bolj pa 
priporočam tečaje varnega gibanja v zimskih razmerah 
in varstva pred snežnimi plazovi. Naj vam ne bo škoda 
časa in denarja za izobraževanje. V gorah boste varnejši 
in doživetja bodo popolnejša. 

Srečno na zasneženih vrhovih! 

Gorazd

V Rovtah, pozimi 2018
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JULIJSKE ALPE

2Debela peč

NADMORSKA VIŠINA
2014 m

VIŠINA IZHODIŠČA
1300 m

VIŠINSKA RAZLIKA
720 m

Debelo peč, najvzhodnejši dvatisočak Julijskih 
Alp, bi lahko razglasili za Viševnikovo bližnjo 
sorodnico. Blizu sta si po položaju, saj oba molita 
svoji temeni nad prostranimi pokljuškimi 
gozdovi, imata podobno nadmorsko višino, z 
njiju je čudovit pogled na triglavsko kraljestvo, z 
visokih izhodišč sta dokaj lahko in hitro dostopni 
gori tudi pozimi, zato na njunih pobočjih v 
lepih zimskih dneh zagotovo ne bomo sami. 
Premoreta pa tudi nekaj razlik. Vzpon na Debelo 
peč je zložnejši kot na Viševnik, med potjo na 
'debeluško' se lahko okrepčamo v planinski koči, 
vrh se strmo lomi v Krmo, medtem ko Viševnik od 
globokega prepada triglavske doline loči greben z 
Draškima vrhovoma na čelu.
VZPON: Na izhodišču stopimo na označeno 
pot skozi gozd ali pa nadaljujemo po cesti 
do spomenika in desno do stika z omenjeno 
potjo. Višje proti desni dosežemo kolovoz 
od Medvedove konte. Krenemo levo in se 
povzpnemo do dolinice pod Blejsko kočo na 
Lipanci, ki jo kmalu dosežemo. Nad Lipanco 

ZAHTEVNOST

Lahka snežna tura.
Posebna previdnost je 
potrebna med prečenjem 
pod Okrogležem in na 
vrhu Debele peči, ki je 
prepadno odsekan. 

Pri Blejski koči na Lipanci 
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OPREMA

Običajna oprema za
zimske razmere. Dereze,
cepin, čelada in plazovni
trojček (plazovna žolna,
lopata in sonda).

IZHODIŠČE

Planina Javornik na 
Pokljuki. Gorenjsko 
avtocesto zapustimo 
na izvozu Lesce. 
Skozi Bled in Gorje se 
peljemo na Pokljuko 
do Mrzlega studenca, 
kjer zavijemo desno 
na makadamsko cesto. 
Če je splužena, se lahko 
mimo planine Kranjska 
dolina pripeljemo na rob 
planine Javornik, sicer je 
bolje parkirati pri Šport 
hotelu, 2 km od Mrzlega 
studenca proti Rudnemu 
polju. 
WGS

N 46,36275177° 
E 13,94947977°

zavijemo desno v lep macesnov gozd. Sprva 
hodimo zložno, višje se strmeje povzpnemo na 
planotast svet pod Lipanskimi vrati, 1898 m, 
čez katera vodi pot v Krmo. Nadaljujemo desno 
navzgor, smo že nad gozdno mejo in dosežemo 
sedlo med vrhom Brda, 2009 m, na levi in 
Okrogležem, 1965 m, na desni. Od tod se nam 

JULIJSKE ALPE

Pogled na Debelo peč in njeno prepadno steno z Brd
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JULIJSKE ALPE

KAM SE ŠE LAHKO ODPRAVIMO

Bližnji jugozahodni sosedi Debele peči − izstopata predvsem 
Brda in Mrežce, 1965 m, prav tako slovita kot izvrstni razgle-
dišči na Triglav s soseščino in sta relativno lahko dostopni 
tudi pozimi. Na Brda se povzpnemo kar med turo na Debelo 
peč in jo s tem podaljšamo za dobro uro, na Mrežce pa se 
odpravimo od Blejske koče levo navzgor. V dobrih snežnih 
razmerah smo v slabi uri na vrhu. Ker je vršno pobočje dokaj 
položno in poraščeno z rušjem, so Mrežce eden varnejših 
tako visokih vrhov pri nas.

KOČA

Blejska koča na Lipanci, 
1630 m; stalno odprta
+386 (0)51 621 021

ČASI 

• Planina Javornik–
Lipanca 1.30 h

• Lipanca–Debela peč 
1.30 h

Sestop: 2 h
Skupaj: 5–6 h

ZEMLJEVIDI

Triglav, PZS, 1 : 25.000;
Triglavski narodni park, 
PZS, 1 : 50.000;
Julijske Alpe, vzhodni del, 
PZS, 1 : 50.000.

prvič pokažejo gorski velikani onstran Krme: 
Triglav, Rjavina in njuni sosedi. Leva pot vodi 
na Brda in čez Lipanska vrata v Krmo, mi pa se 
obrnemo desno in prečimo proti že od daleč 
vidnemu vrhu Debele peči (deloma izpostavlje-
no). Do najvišje točke se povzpnemo čez vršno 
sleme. Še enkrat opozarjam na veliko previdnost 
na vrhu, ki je prepadno odsekan.
SESTOP: Vrnemo se po poti vzpona.


