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PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, PLANINSKA TRGOVINA PZS
NA SEDEŽU  Ob železnici 30a, Ljubljana, v času uradnih ur  
(v ponedeljek in četrtek od 9. do 15. ure, sredo od 9. do 17. ure, petek od 9. do 13. ure; odmor za malico 10.30–11.00).

PO POŠTI  p. p. 214, SI-1001 Ljubljana

PO TELEFONU  01 43 45 684 v času uradnih ur brezplačna telefonska številka 080 1893 (24 ur na dan, vse dni v letu)

PO FAKSU  01 43 45 691

E-NAROČILA  trgovina@pzs.si ali spletna trgovina PZS: http://trgovina.pzs.si. 

SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ
Triglavska cesta 49, 4281 Mojstrana • telefon: 08 380 67 30 • faks: 04 589 10 35 • e-naročila: info@planinskimuzej.si

IZ PLANINSKE ZALOŽBE – AKCIJA 

VODNIK KARAVANKE, Klemen Janša

Ob številnih podatkih o izhodiščih, kočah, prehodih in vzponih na vrhove 
Karavank, od skrajnega zahoda pri Trbižu do masiva Uršlje gore na vzhodu, 
je avtor natresel še obilo geografskih, zgodovinskih, geoloških, etimoloških, 
botaničnih in zooloških podatkov. Opisani so tudi vzponi in prečenja na 
skrajnem zahodu gorovja v Italiji, kar je popolnoma novo, pionirsko delo v 
slovenski vodniški literaturi.

        Format: 120 x 160 mm; 352 strani, mehka vezava

CENA: V času od 15. 1. 2020 do 15. 2. 2020 lahko odnik kupite po akci-
jski ceni s 50-odstotnim popustom: 2,95 €* (redna cena: 5,90 €*). 

V letu 2019 je Planinska založba PZS izdala veliko novih knjig. 
Od vodnikov so izšli: V zasnežene gore, Dolomiti po dolgem in počez, Julijske Alpe: osrednji del, v angleški jezik je 
bil preveden Vodnik s slovenske planinske poti. Od leposlovja: Tista lepa leta, Vprašaj goro, Plezalna tehnika (ponatis 
knjige), s področja mladinske literature pa: Pravljica o Gamsku Viliju in gorskih rožicah. VABLJENI K NAKUPU! 

*DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine plača naročnik.

27,90 EUR Karavanke
Klemen Janša
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V zasnežene 
gore

Gorazd Gorišek IZBIRNI VODNIK
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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

NOVO V PLANINSKI TRGOVINI V LETU 2019

Slovenian 
Mountain 
Trail 

Gorazd Gorišek,
Mojca Stritar Kučuk, 
Andraž Poljanec 

FROM MARIBOR  
TO THE ADRIATIC SEA

SL
O

V
EN

IA
N

 M
O

U
N

TA
IN

 T
RA

IL
G

. G
O

R
IŠ

EK
, M

. S
TR

IT
A

R
 K

U
Č

U
K

, A
. P

O
LJ

A
N

EC

Gorazd Gorišek (1976) works at the Post 
of Slovenia. He started exploring the hills 
around his hometown as a young child before 
his parents introduced him to the high 
mountains.
Together with his wife he later focused on 
difficult unmarked trails and nowadays he 
explores the mountains with his family. 
His first writings about the mountains 
in Slovenia and abroad were featured on 
Gore-ljudje, a Slovenian website dedicated to 
mountains. He writes for Planinski vestnik, 
a renowned Slovenian mountaineering 
magazine, as well as for other publications. 
He’s written several guidebooks and 
co-authored a monography on Slovenian 
mountains. He’s also involved in the making 
of hiking maps of the Alpine Association of 
Slovenia.

Mojca Stritar Kučuk (1979) has a PhD in the 
Slovenian language and works as a linguist, 
publicist, editor, and teacher of Slovene as a 
foreign language, but her heart beats for the 
mountains, traveling, and caving.
She’s the author and co-author of countless 
publications for adults and children.
Her favorite pursuits are long treks, 
forgotten unmarked trails, ski touring, 
and high summits, while lately she’s been 
rediscovering the simple joys of easy hikes 
with children.

Andraž Poljanec (1972) is a musician who 
loves to spend as much time in the mountains 
as possible. He enjoys ski touring immensely 
so it’s no surprise that his favorite time of 
the year is winter. He loves to explore the 
mountains together with his kids, who are 
experts on birds and wild orchids.
He’s worked on numerous mountaineering 
and ski-touring guidebooks covering all 
corners of Slovenian mountains.

The Slovenian Mountain 

FROM MARIBOR TO THE ADRIATIC SEA

AUTHORS

Trail starts in Maribor and goes across Pohorje, 
the Kamnik-Savinja Alps and the Karawanks to 
Mojstrana. It then enters the Julian Alps and climbs 
some of Slovenia’s highest summits. The last part of 
the trail leaves the high mountains, heads west and 
ends on the Slovenian coast.

• Length: 617.4 km
• Elevation gain/loss: 37,300 m of elevation gain, 

37,600 m of elevation loss
• Number of stages: 43
• Number of checkpoints: 80
• Number of summits:  at least 35 
• Number of huts:  at least 55
• Estimated time:  252 hours or 37 days
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EASTERN POHORJE

CENTRAL POHORJE

WESTERN POHORJE

URŠLJA GORA

SMREKOVEC MASSIF

RADUHA

ACROSS RIVER SAVINJA TO KOROŠICA

OJSTRICA

ACROSS SAVINJSKO SEDLO

KRIŽ AND SKUTA

GRINTOVEC AND JEZERSKA KOČNA

THROUGH JEZERSKO

STORŽIČ

FROM KRIŠKA GORA TO DOBRČA

BEGUNJŠČICA

STOL

FROM GOLICA TO MOJSTRANA

FROM MOJSTRANA TO VRATA

FROM VRATA TO KREDARICA BENEATH TRIGLAV’S SUMMIT

TRIGLAV

ACROSS BOVŠKI GAMSOVEC TO KRIŠKI PODI

RAZOR AND PRISOJNIK

BENEATH THE MOJSTROVKA PEAKS

JALOVEC

TO THE SOURCE OF THE SOČA RIVER 

ALONG THE SOČA RIVER

THROUGH ZADNJICA TO PREHODAVCI

TRIGLAV LAKES VALLEY

FROM TRIGLAV LAKES TO KOMNA

FROM KOMNA TO KRN LAKES

KRN

FROM KRN TO PLANINA RAZOR

BOHINJ-TOLMIN RIDGE

FROM ČRNA PRST TO PETROVO BRDO

FROM PETROVO BRDO TO POREZEN

FROM POREZEN TO ERMANOVEC

THROUGH IDRIJA TO HLEVIŠKA PLANINA

ACROSS TRNOVSKI GOZD

FROM ČAVEN TO JAVORNIK

FROM JAVORNIK TO NANOS

FROM NANOS TO ŠKOCJAN CAVES

FROM ŠKOCJAN CAVES TO SLAVNIK

FROM SLAVNIK TO DEBELI RTIČ

CENA

ISBN
978-961-6870-41-2

27,90 €
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Vprašaj
goro

joža mihelič
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sreča. Bogatejši smo za knjigo slavospevov 
bohinjskim goram, planinam, dolinam, 
dolinicam, vasicam, slapovom, jezerom 
in vodnim izvirom, ki pošiljajo žuboreče 
studence, potoke in reko po dolini in v 
širni svet. Knjiga Joža Miheliča je hkrati 
poklon bohinjskemu človeku in ljudem iz 
»okol'šne« bohinjskega raja, če se izrazimo 
po Prešernovo. To je žlahtna pripoved 
o skromnih in poštenih ljudeh, ki so v 
bližnji preteklosti živeli – in nekateri še 
živijo ‒ predani svojemu rodu in domu 
in svoji zemlji … Joža je ob njih spoznal, 
da take vrste zvestoba ustvarja izjemne 
posameznike, ki jim zemlja domača ni 
prazna beseda, kakor je zapisal Ivan Tavčar, 
temveč je del njihovega življenja. 

Marija Cvetek, bohinjska pisateljica

FOTOGRAFIJA NA NASLOVNICI

Čopov steber iz Sovatne (foto: Joža Mihelič)

FOTOGRAFIJA NA ZADNJI STRANI

Joža Mihelič (foto: Anja Pitamic)

CENA

ISBN
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Jože Andrej Mihelič se je rodil leta 1946 v 
Mariboru. Izhaja iz znane gorniške družine. 
Mati in oče sta bila učitelja, priljubljena 
prosvetna delavca med Bohinjci, brat Tine pa 
violinist, dolgoletni član orkestra Slovenske 
filharmonije, odličen alpinist in dobro znan 
pisec planinskih in alpinističnih vodnikov ter 
doživljajskih ter potopisnih knjig. 
Po srednješolskem obdobju na Jesenicah, 
kjer se je pridružil Alpinističnemu odseku 
PD Jesenice, je študiral na Fakulteti za šport 
Univerze v Ljubljani, kjer je bil po diplomi 
več kot štirideset let stalni zunanji sodelavec 
za področje planinstva, alpinizma in 
turnega smučanja. Služboval je po srednjih 
in osnovnih šolah in v turizmu, zadnjih 
triindvajset let pa v Javnem zavodu Triglavski 
narodni park kot vodja Službe  
za izobraževanje in naravovarstveno vzgojo 
in urednik glasila Svet pod Triglavom.
Njegove domače gore so Vzhodne Julijske 
Alpe. Od prvih plezalnih začetkov 
po letu 1962 je opravil veliko število 
letnih in zimskih plezalnih vzponov 
vseh težavnostnih stopenj, med njimi 
devetindvajset prvenstvenih.  
Pričujoča knjiga je spomin na otroštvo  
v Bohinju, na prijateljske vezi, ki so nastajale 
v dobi zorenja, na plezalne začetke in najbolj 
polna leta njegovega alpinizma ter na turno 
smučanje, ki mu ostaja zvest vse življenje.

Vprašaj
goroObčuteno napisane gorske zgodbe Joža Miheliča  

so nepozabna pot v čase našega otroštva in odraščanja v Bohinju.  
Ta čudoviti svet skrivnostnih gora, brezmejnih gozdov in zanimivih domačinov  

nas je trajno povezal z nepozabnim družinskim prijateljstvom naših staršev,  
ki se prenaša na naslednike.

Lojze Budkovič 
soplezalec

Čeprav so zaradi življenjskih obveznosti stene počasi drsele  
v globine spominov, je ostal goram vedno zvest; v njih je dolga leta preživljal svoj čas 

kot odličen pedagog, turni smučar, izvrsten fotograf …  
V pričujoči knjigi je veliko človeških resnic, povezanih z družino in prijatelji,  

veliko je tudi zgodovinskih dejstev, ki se žal v sedanjem modernem času ne zdijo več 
pomembna, kot da se je svet danes začel.

Peter Podgornik 
vrhunski alpinist

Tistalepa
leta

Spomini Rada KočevaRja

Rado KočevaR in Mojca volKaR TRobevšeK 
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Iskrivi in dobrodušni Rado Kočevar 
pripoveduje, kako so ga pred skoraj 
petinsedemdesetimi leti, v izredno 
skromnih povojnih razmerah, tako 
očarale gore – oddaljene in visoke –, da 
je postal alpinist. S soplezalci je obiskoval 
naše najbolj slovite stene in med prvimi 
ponavljal najtežavnejše smeri v njih, nato pa 
preplezal tudi še težje prvenstvene smeri, 
ki so vzbujale največje občudovanje in 
imajo še danes posebno vabljiv čar. Izstopal 
je kot najboljši v svoji generaciji, ki je prva 
dohitevala alpinistične velesile.
Spomini plezalca »tistih lepih let« so 
ožarjeni z mladostno svetlobo in so pristen 
in zanesljiv pogled na prvo povojno 
generacijo.  
Tako začenjamo prav razumevati tedanje 
uspehe, ki nas navdajajo z zasluženim 
spoštovanjem in občudovanjem.

France Malešič

FOTOGRAFIJA NA NASLOVNICI

Rado Kočevar v Šiji Brane  (foto Marjan Keršič - Belač)

FOTOGRAFIJA NA ZADNJI STRANI

Rado Kočevar (foto Milan Jazbec)

CENA

ISBN
978-961-6870-37-5 

24,90 €

Najlepše sem se ujel s soplezalcem Radom Kočevarjem.  
Nobenih besed nisva potrebovala. Že po tresenju hlač sva videla,  

kakšne težave ima kdo od naju. Poznala sva se po petah,  
kako sva jih postavljala, po podplatu.

Ciril Debeljak - Cic
soplezalec

Rado je moj vzornik, ker je vztrajen, vedno dobre volje  
in doseže tisto, kar si zada. Občudujem ga.

Nick Kocevar, vnuk Rada Kočevarja  
in najhitrejši Evropejec in belec v teku na sto metrov na mladinskem  

svetovnem prvenstvu v Nairobiju v Keniji leta 2017

Rado se je med nami najbolj jasno zavedal, kaj hoče v alpinizmu,  
kako bo to dosegel in je imel za to tudi neizčrpne zaloge energije in volje.  

Bil je plezalec, ki je tvegal in utiral pot. Niso mu zastonj rekli »živa mišica« …

France Zupan, soplezalec

Rado Kočevar je vodilni povojni plezalni avantgardist.  
Njegovi vizionarski vzponi predstavljajo višek modernega plezanja  

na Slovenskem pred letom 1950. 

Silvo Karo, vrhunski alpinist
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Rado Kočevar (1928), odličen alpinist 
prve povojne generacije, s svojim 
nekajletnim intenzivnim delovanjem, 
velikimi plezalnimi uspehi in potem 
nenadnim zatonom predstavlja 
svojevrsten fenomen v zgodovini 
slovenskega alpinizma. Slovel je kot 
zelo močan, trden, zanesljiv in predan 
plezalec, ki se je alpinizma loteval 
načrtno. Veliko vzponov je tudi 
dokumentiral s fotografijami, zapisi, 
članki in plezalnim vodnikom V naših 
stenah (1954). Deloval je kot gorski 
reševalec, gorski vodnik, alpinistični 
inštruktor in učitelj. Še vedno vitalen in 
goreč občudovalec gorskega sveta je v 
enaindevetdesetem letu življenja prejel 
priznanje PZS za življenjsko delo 
v alpinizmu.   

Mojca Volkar Trobevšek

Tista lepa leta_oprema 4 PRINT corr.indd   1 4/2/19   12:26

Gamsek Vili leži na polici strme skalne stene in žalostno strmi 

predse. Pomlad se je prevesila v poletje in pouk v gamsji  šoli  

se je že končal. Sošolci so se razkropili. Nekateri prijatelji so se 

vrnili v svoje trope, drugi so se preselili, nekateri pa so le  

odšli s trebuhom  za boljšo pašo. 

Vili postaja čedalje nesrečnejši. »Le s kom se bom sedaj igral?« 

Solze mu z gobčka kapljajo na posušeno travo.

Stanka klakočer

ilustracije

Sara Di Sante
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9,90 €
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delov brez privolitve izdajatelja ni dovoljeno.
Naročanje:
Po pošti na naslov: Planinska zveza Slovenije,
Ob železnici 30a, p. p. 214, SI-1001 Ljubljana,  
po elektronski pošti na naslov: pv@pzs.si ali  
po telefonu 080 1893 (24 ur na dan) in na naslovu: 
https://clanarina.pzs.si/vestnik.php.

Transakcijski račun PZS: 
IBAN: SI56 6100 0001 6522 551 
SWIFT: HDELSI22 
DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA 
Naročnina 39 EUR, 63 EUR za tujino, posamezna številka 
3,90 EUR. Člani PZS so upravičeni do 25 % popusta na 
letno naročnino Planinskega vestnika. Reklamacije 
upoštevamo dva meseca po izidu številke. Ob spremembi 
naslova navedite tudi stari naslov. Upoštevamo samo pisne 
odpovedi do 1. decembra za prihodnje leto.
Izdajanje revije sofinancira Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije (ARRS),  
št. pog. 630-183/2017-1.
Program informiranja o planinski dejavnosti 
sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport RS in 
Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS.

FOTOGRAFIJA NA NASLOVNICI:
Gregor Kresal v 2. raztežaju smeri The Empire Strikes 
Back, M11 (Aosta, Val Valleile, Italija), januarja 2001, 
3. ponovitev smeri  Foto: Dejan Miškovič 
Uredništvo Planinskega vestnika skrbno preverja  
vse članke in točnost v reviji objavljenih opisov poti, 
ki praviloma vključujejo opozorila na nevarnosti in 
možne pasti obiskovanja gora. Žal pa je vsak opis vedno 
subjektiven, poleg tega se objektivne težave na terenu 
lahko spreminjajo iz dneva v dan, celo iz ure v uro.  
Zato uredništvo revije in Planinska zveza Slovenije ne 
moreta prevzeti nobene odgovornosti za morebitne 
poškodbe ali materialno škodo, ki bi jih utrpel kdorkoli 
zaradi hoje in plezanja po gorah po navodilih iz te revije.

Kadar našo rutino, ustaljenost in tisto, česar smo navajeni, prekine nekaj novega, 
nenavadnega, se odzovemo na različne načine. Sprememb pogosto nimamo radi, saj 
pomenijo napor, predstavljajo negotovost in odpirajo vrata, za katera sploh nismo vedeli, da 
obstajajo. Ker nas je strah – tako tega, da nam bo odvzeto, kar že imamo, kot privlačnosti 
tistega novega – se skrijemo za besedami: ekstremno, neumno, nesmiselno, škodljivo, 
nevarno, izkušnje … Celo Turistovski klub Skala, ki se mu moramo zahvaliti za začetek 
organiziranega alpinizma, kakršnega poznamo danes, se je na primer srečeval z očitki, 
da goji ekstremno početje, ki meji na samomor. Kratico TKS so skeptični planinci in sploh 
javnost prekrstili v Trapasti klub samomorilcev.1

Prvi gorski kolesarji so med planinci sprva vzbujali občudovanje, vzporedno s priljubljenostjo 
te dejavnosti pa je začelo rasti tudi negodovanje, celo sovraštvo, predvsem med tistimi, ki 
so se sprememb začeli bati. "Divjakov" na kolesih pa je vedno več in gorsko kolesarjenje 
postaja vsakdanja športna dejavnost v hribih. Kakor se je dogajalo in se dogaja z 
alpinističnim smučanjem, gorskim kolesarjenjem, s plezanjem po feratah, z "vročim" 
opremljanjem smeri s svedrovci in ne nazadnje z orodnim plezanjem, "drytoolanjem", ki 
mu posvečamo januarsko številko. Novosti torej takoj, ko se pojavijo, pogosto označimo z 
različnimi (pogosto neutemeljenimi) pridevniki, ne da bi sploh vedeli, za kaj točno gre, hkrati 
pa nas tako vznemirijo, da se ne moremo nehati ukvarjati z njimi. Razlog je navadno strah, v 
kakršni koli obliki pač je mogoč. Dejstvo je, da se krog plezalcev, ki zatikajo cepine, namesto 
da bi jih zabijali, zaradi različnih razlogov širi, enako pa zaradi različnih razlogov nekateri 
tovrstnemu plezanju nasprotujejo. Temu se ni mogoče izogniti in s tem ni nič narobe, 
narobe pa je, da sodimo o nečem, česar ne poznamo. Torej je treba stvari najprej spoznati, 
šele potem presojati o njih. Pri tem pa se moramo zavedati, da smo pri svojih dejavnostih 
omejeni prav vsi in da naša svoboda sega do meje svobode drugega. Star alpinist, ki je 
nekoč pozimi kljubovalno rinil v gore kljub prepovedi svojih mentorjev, tam pustil nekaj 
klinov ali označil prehode na brezpotjih, bo mogoče robantil nad mladino, ki s cepini in 
derezami praska po "njegovi kopni" smeri in jo uničuje, edini argument pa bo sklicevanje na 
avtoriteto, kar pa je v resnici zmota, in ne argument. Kot že rečeno, je treba stvari spoznati, 
šele potem presojati, poleg tega pa je treba najti konstruktivne rešitve in ne povzročati 
težav (na misel mi najprej pride nastavljanje smrtno nevarnih pasti gorskim kolesarjem), saj 
se s cepini in derezami skala zares tudi poškoduje.
Težko je reči, ali je orodno plezanje prišlo iz hribov v doline ali obratno, je pa tudi v dolini vse 
bolj priljubljeno, in sicer kot rekreacija, trening ali tekmovalna disciplina, ki se je razvila iz 
lednega plezanja. V dolini je konfliktov med klasičnimi plezalci in "drytoolaši" manj, saj že od 
vsega začetka veljajo (ne)zapisani dogovori o tem, kje se sme plezati z orodji in kako 

1 Ilustrirani Slovenec, tedenska priloga Slovenca, 23. maj 1926. Vir: Gore-ljudje: Turistovski 
klub Skala, 2. 2. 2011; https://www.gore-ljudje.net/novosti/62241/.
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to početi, poleg tega pa se navadna 
plezališča od orodnih že v osnovi 
razlikujejo in pogosto niso najbolj 
primerna za obe vrsti plezanja hkrati. 
Strpnost, dogovori, razumevanje in 
predvsem medsebojno spoštovanje 
so torej razlogi, da se je orodno 
plezanje kot šport in tekmovalna 
disciplina zadnja leta vendarle začelo 
pospešeno razvijati. A ker gre za nov 
šport z malo "igralci", je posledično 
oprema zelo težko dostopna in 
temu primerno izredno draga. Če so 
cepini tvoja najljubša igrača in jih želiš 
malce pogosteje uporabljati (ali sploh 
uporabljati, saj ledu pri nas skoraj ni 
več), jih moraš temu prilagoditi sam 
ali pa zanje odšteti znatno več, kot 
stanejo navadni ledni cepini. Tako 
kot pred dvajsetimi leti si moraš še 
danes plezalne čevlje s pritrjenimi 
derezami narediti kar sam, če nimaš 
ravno polnega šparovca ali sreče, 
da jih dobiš od kakega izmed prvih 
"drytoolašev".
Ali se bo to kmalu spremenilo, 
ne vemo. Verjetno se bo, saj se 
za to dejavnost zanima vedno 
več plezalcev, kar pomeni tudi 
večjo proizvodnjo opreme in lažjo 
dostopnost. Še enkrat pa naj 
poudarim, da je treba stvari, preden 
presojamo o njih, spoznati. Možnosti 
za to vam ponuja tudi Planinski 
vestnik, tokrat s predstavitvijo 
športa in alpinistične dejavnosti, 
ki si počasi, a zanesljivo utira pot 
v ospredje pozornosti plezalne 
javnosti. Kot nekoč športno plezanje, 
ki ni bilo "pravo" plezanje, in "alpski 
slog", ki je bil po mnenju nekaterih 
avtoritet v preteklosti za Himalajo 
in sploh plezanje na velikih višinah 
popolnoma neprimeren.
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DRUŠTVO SE ZAHVALJUJE ZA VAŠ PRISPEVEK.
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