
Prodajna mesta po Sloveniji: Hervis, Iglu šport, Manufaktura, Suvel šport, Velo center Idrija, Goltes in ostale dobro založene trgovine.

• udobni kroji in trajno elastièen material omogoèajo neovirano gibanje
• trpe�en material Schoeller Stretchlight odlièno diha in hkrati dobro šèiti pred vetrom
• dodatna obdelava zagotavlja odbojnost na vodo in umazanijo
• dobra termoregulacija

Gorniške hlače
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Pesem samosti (in vabilo)

Tudi gore
so samotne
na ta deževni
dan,
zaobjete
v temino oblakov;
in morda jim
le veter poje
čez grebene.

Kdo pa poje meni?

Neko muziko
je tam, tam daleč čuti,
ko sem tako
skrit
v svoji samosti,
da se ne
prepoznam,
iščoč
v bolesti hrepenenja
obraze,
obraze drage,
ki jih pa
sedaj ni,
ki so bogve kje
razgubljeni v svetu.

Kaj mi bodo
gore
brez ljudi?

Pridite,
dragi moji,
spet bo sončen dan,
pa gremo
na pot,
saj veste,
kako znam
vriskati in peti
na tistih
stezah
čez vrhove.

Vse ljubezni moje

Danes mislim
na gore,
ko sonce otožno sije
in zahaja
za gozdnate robove
Cerkniškega jezera,
pa Snežnik tam čez
je tako lep
v tem svojem večernem
snežnem sijaju.

Danes mislim nate,
hči moja,
ki si tam daleč v svetu,
pa vendar
tako blizu meni,
in najbrž si vesela,
spet vesela kot velikokrat,
da kar slišim tvoj smeh
in poslušam besede razigrane
lepe tvoje mladosti.

Danes mislim nate,
ljubica draga,
ki si me zapustila,
odšla,
da bi bila srečna
v onem drugem svetu
brez moje
dolgočasne umetnosti.

Danes
bo kmalu večer,
poprijel bom v tej
samoti svoji
najprej kitaro
to rdečo vdano,
da privabim smeh si v dušo,
nato pa čopiče
za pričakujočim platnom,
stopil bom spet
v svoj svet,
srečal se bom s tihoto
dolge noči in polnoči,
jutri pa,
jutri pa z zoro rano
krenem na pot,
na pot med gorami
in vse ljubezni moje
bodo radostno zavele
čez tiste lepe vrhove
Grintovcev.

Pesmi izza 

slikarskega 

stojala

  Milan Vošank

ALASKA GTX 
• usnjen lahek pohodni čevelj z GORE-

TEX membrano, šivan za bolj zahtevne 
gornike. Čevelj je zelo udoben

• zunanji material: nabuk usnje
• notranji material: usnje z 
Gore-tex membrano

• podplat Vibram-guma.

• zunanji material: nabuk usnje
• notranji material: usnje z 
Gore-tex membrano

• podplat Vibram-guma.

gornike. Čevelj je zelo udoben
• zunanji material: nabuk usnje• zunanji material: nabuk usnje
• notranji material: usnje z 
Gore-tex membrano

• podplat Vibram-guma.

BANKS GTX
• lahek pohodni čevelj, srednje visok, 

z GORE-TEX membrano
• zunanji material: nabuk usnje v 

kombinaciji z korduro
• notranji material: sportvelur 
z Gore-tex membrano

• podplat Vibram ultra grip

PERFORMANCE XCR
• lahek udoben nizek čevelj 

z GORE-TEX membrano
• primeren za prosti čas 

in pohajkovanje
• čevelj je v moški 
in ženski velikosti
• podplat: 3-point oprijem

DA SE NE BI ZANAŠALI ZGOLJ NA NAKLJUČJE, 
PRED NAKUPOM PREVERITE!

KUPUJETE NOVE ČEVLJE?

www.asolo.si

TESTNI CENTRI 

ASOLO 

SO V TRGOVINAH: 
3S Šport, Kamnik, 
Perovo 25.
www.3s-sport.com

Annapurna Way Ljubljana, 
Krakovski nasip 4
www.annapurna.si

Alpin Sport, Bohinj, 
Ribčev Laz 36
www.alpinsport.si

Aktivni planet, Bovec, 
Trg golobarskih žrtev 19
www.aktivniplanet.si

Ali je ležišče noge dovolj udobno? Ali se dobro prilega stopalu?

Ali podplat ni pretog? Kakšno je trenje na skalnati podlagi?

Koliko opore ima gleženj?

Kako se bo čevelj odzval na nagibanje stopala navznoter in navzven?

V kolikšni meri bo blažil sunke pri hoji po grobi podlagi?

Če vam je čevelj prav v trgovini, ali vam bo tudi na turi?

O vsem tem lahko pri nakupu le ugibamo. Šele na prvi turi bomo po 
večurni hoji lahko ugotovili, ali smo denar za obutev vrgli stran ali pa 
smo ga dolgoročno dobro investirali.

Kupci pohodniške obutve Asolo so v priviligiranem položaju. Prvo turo 
v novih čevljih lahko opravijo še pred nakupom. V testnih centri ASOLO 
vas čakajo modeli čevljev ASOLO, da jih preizkusite!

POWER MATIC 400GV PRISM GTX MYTHOS GTX
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Kazalo vseh letnikov 
naše revije

Z veseljem sporočamo, da je na naslovu www.pvkazalo.si 
od konca marca dostopno elektronsko kazalo vseh letnikov 
Planinskega vestnika! Z nekaj kliki lahko poiščete naslove 
vseh objav (člankov in fotografij) v vseh letnikih naše revije 
od leta 1895 naprej. Iskalnik vam lahko pomaga najti objave 
o izbrani gori ali osebi ali pa kar po kateri koli besedi v 
naslovu.

S projektom, ki sta ga finančno omogočila Fundacija za 
šport in PD Domžale, smo začeli pred enim letom. Na naš 
poziv v lanski marčni številki se je javilo dvajset navduše-
nih sodelavcev, s katerimi nam je uspelo v elektronsko bazo 
prepisati podatke o avtorjih, naslovih, podnaslovih, zvrsteh 
objav in seveda o izvodu in strani revije, na kateri se objava 
pojavlja. Vsega skupaj je bilo v teh 107 letnikih objavljenih 
okoli 55.000 člankov in fotografij, sodelovalo pa je več kot 
8000 ljudi. V člankih smo prepoznali nekaj več kot 4000 raz-
ličnih gora. 

Projekt pa še ni končan! Še vedno poteka preverjanje 
vnosov, zato prosimo za razumevanje, če boste kdaj naleteli 
na kako napako. Prav tako še nismo mogli preveriti delova-
nja programske opreme ob obisku večjega števila obiskoval-
cev hkrati. Veseli bomo, če nas boste opozorili na vse take 
napake.

V prihodnosti nas čaka še en velik korak – skeniranje 
vseh revij. Takrat bo možno z enim klikom priti do digitalne 
kopije vsake najdene objave. Torej bomo lahko brali kar koli 
iz celotne zgodovine naše revije! Hkrati bomo tudi digitalno 
prepoznali vsa besedila, kar pomeni, da bodo shranjena kot 
elektronsko besedilo in bo možno iskati po vseh besedah v 
vseh člankih od leta 1895 naprej.

Naj se na tem mestu kot vodja projekta zahvalim sode-
lavcem, ki so pomagali pri njegovi izvedbi: Irena Benedik in 
Branka Rus kot pregledovalki vnosov, vnašalci Miha Grilc, 
Nina Habjan, Urša Mali, Željka Medić, Andrej Merčun, Nataša 
Mrak, Irena Mušič, Martin Oblak, Alenka Omejc, Tamara 
Poteko, Boris Rifl, Majda Rodica, Andrejka Rutar, Primož 
Štamcar, Tadeja Tomšič in Romana Zajec ter programer Rok 
Stritar.

Andrej Stritar

www.pvkazalo.siwww.pvkazalo.si
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