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VELIKA PREDSEZONSKA AKCIJA PZS 
 
 Ime izdelka, izdajatelj, 

tehnični podatki 
Opis MP cena, 

popust, 
akcijska cena 

PLANINSKI VESTNIK   

 

• Posamezna številka 
Planinskega vestnika 

• PZS 
• Format: 20 x 28 cm. 

Bogato opremljena z 
barvnimi fotografijami in 
skicami poti 

Planinski vestnik je revija z najdaljšo tradicijo v Sloveniji. Oh-
ranila se je lahko samo z nenehnim spremljanjem dogajanja v 
naravi in planinstvu, razvoja družbe, aktualnih smernic pisanja, 
oblikovanja, tiska,… Namenjena je ljubiteljem gora in narave. 
V njem najdemo vedno kaj zanimivega iz zgodovine 
planinstva, o osrednji temi posamezne številke, zanimivi so 
intervjuji z znanimi imeni iz gorskega sveta, potepanja, svoje 
mesto najde tudi alpinizem,... Sredico revije sestavljajo priročni 
opisi tur, ki jih lahko zbiramo v svoj vodnik. 

• 3,40 € 
• 20% 
• 2,72 € 

    

 

• Letna naročnina na 
Planinski vestnik 

• PZS 
• Format: 20 x 28 cm. 

Bogato opremljena z 
barvnimi fotografijami in 
skicami poti 

Planinski vestnik izhaja vsak mesec, tako prejmete v letni 
naročnini 12 vsebinsko in praktično bogato obarvanih izdaj. 

• 34,00 € 
• 20% 
• 27,20 € 

    

VODNIKI    

 

• Vodnik Kamniško-
Savinjske Alpe 
Avtor: V. Habjan, J. 
Drab, A. Poljanec, A. 
Stritar 

• PZS, 2004 
• Obseg: 269 strani. 

Teža: 301,00 g. 

Dela se je na novo lotila skupina avtorjev, ki so podrobno 
obdelali skupine Storžiča, Grintovca in Krvavca, opisali sku-
pino Planjave, Ojstrice in Krofičke ter skupino Mrzle gore in 
Bab, predstavili skupine Velike planine, Menine in Dobrovelj, 
obdelali skupine Dobrče, Rogatca in Raduhe. Opisano je 
gorovje, podani so praktični napotki, navodila za uporabo 
vodnika, izhodišča, koče, prehodi in vrhovi. 

• 21,70 € 
• 20% 
• 17,36 € 

    

 

• Vodnik Karavanke 
Avtor: Klemen Janša 

• PZS, 2010 
• Format: 12 x 16 cm. 

Mehka vezava. 
Obseg: 352 strani + 32 
strani barvnih prilog. 
Teža: 347,00 g. 

Opisani so vzponi in prečenja na skrajnem zahodu gorovja v 
Italiji, kar je povsem novo in pionirsko delo v slovenski vodniški 
literaturi. 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, 
zooloških podatkov. To kaže, da se je dela lotil široko 
razgledan, odličen gornik. 

• 27,90 € 
• 20% 
• 22,32 € 
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• Vodnik Polhograjsko 
hribovje 
Avtor: Božidar Lavrič 

• PZS, 2010 
• Obseg: 144 strani. 

Format: 12 x 16 cm. 
55 barvnih fotografij. 
Teža: 183,00 g. 

V vodniku so opisane poti v Polhograjskem hribovju, ki ga po 
kamnini še marsikdo poimenuje Polhograjski Dolomiti. 
Poljanska Sora ga na severu loči od Škofjeloškega hribovja. V 
vodniku so opisane poti iz doline Gradaščice, iz doline 
Horjulščice, iz Medvod, Poljanske doline in iz Ljubljane. Pri 
opisih so upoštevane vse poti, ki so markirane s Knafelčevo 
markacijo in vpisane v register planinskih poti pri Planinski 
zvezi Slovenije. 

• 17,95 € 
• 20% 
• 14,36 € 

    

 

• Vodnik Škofjeloško in 
Cerkljansko hribovje 
Avtor: Andreja Erdlen 

• PZS, 2011 
• Format: 12,5 x 16 cm. 

Obseg: 224 strani. 
Teža: 289,00 g. 

V vodniku so opisana izhodišča: Kranj in Škofja Loka, izho-
dišča v Poljanski dolini, Žirovska kotlina, Rovte, Idrijsko in 
Cerkljansko, Selška dolina. V vodniku najdete opise planinskih 
postojank in drugih možnosti bivanja, opise vrhov, dostopov, 
obhodnice na področju Škofjeloškega in Cerkljanskega 
hribovja, predloge za izlete, prečenja in krožne poti. Prednost 
Škofjeloškega in Cerkljanskega hribovja, je v tem, da ju lahko 
obiskujemo v vseh letnih časih. 

• 23,90 € 
• 20% 
• 19,12 € 

    

 

• Vodnik Posavsko 
hribovje 
Avtor: Marjan Pergar 

• PZS, 2004 
• Obseg: 246 strani. 

Teža: 261,00 g. 

Na tem delu Slovenije je veliko zanimivih in lepih vrhov, veliko 
poti, planinskih postojank, naravnih, zgodovinskih in kulturnih 
posebnosti. Zaradi zaokroženosti in celovitosti vseh pristopov 
na hribovje levo in desno od Save pa je v vodniku dodan še 
del savinjske ravni, del zgornje - in srednjesotelskega gričevja 
in del krškega, senovskega in bizeljskega gričevja. Dodano je 
še področje vzhodno od Kamnika in Domžal do Vranskega, 
med Tuhinjsko dolino in Črnim grabnom. 

• 21,70 € 
• 20% 
• 17,36 € 

    

 

• Vodnik Po gorah 
severovzhodne 
Slovenije 
Avtorji: Milan Cilenšek in 
Viktorija Dabič s 
sodelavci 

• PZS, 2007 
• Obseg: 352 strani. 

Teža: 347,00 g. 

Vodnik opisuje pot od vzhoda proti zahodu - enako kot teče 
tudi Slovenska planinska pot: začenjamo v Prekmurju, nadalju-
jemo po Slovenskih goricah in Halozah, preidemo na Konjiško 
in Velenjsko hribovje, gremo po Pohorju in Kozjaku in konča-
mo na Strojni na Koroškem. Poti so v vodniku opisane od 
izhodišč do planinskih postojank ali vrhov. Čas hoje je načelno 
natisnjen na koncu opisa poti ali posamezne etape. 

• 21,70 € 
• 20% 
• 17,36 € 

    

 

• Razširjena slovenska 
planinska pot 
Avtor: Jože Dobnik 

• PZS, 1993 
• Obseg: 160 strani. 

Teža: 185,00 g. 

Vodnik je opremljen z 21 perorisbami planinskih postojank in 8 
enobarvnimi kartami. Podnaslov: Planinski vodnik Vodnik o 
spoznavanju še drugih delov domovine. Opisuje 39 posamez-
nih točk, ki med seboj niso povezane in so tako lahko samos-
tojni cilji ali izleti. 

• 8,30 € 
• 20% 
• 6,64 € 
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• Vodnik po planinskih 
kočah v Sloveniji 
Avtor: Jože Dobnik 

• PZS, 2007 
• Teža: 388,00 g. 

V vodniku so opisane planinske koče, domovi, bivaki, ki so 
vpisani v register planinskih koč pri Planinski zvezi Slovenije. 
Kar nekaj planinskih koč je zaprlo svoja vrata, nekaj koč in 
bivakov pa je novih. V vodniku smo obdržali risbe A. Rojca in 
dodali risbe J. Lasnibat. Dodali smo tudi barvne posnetke 
nekaterih koč. Vir podatkov o kočah je bil poleg podatkov, ki 
so jih poslala planinski založbi društva še koledarček akcij 
2006 in spletne strani Planinske zveze Slovenije. 

• 21,70 € 
• 20% 
• 17,36 € 

    

 

• Planinsko-izletniški 
vodnik Kamniška 
Bistrica 
Avtor: Bojan Pollak 

• PZS, 2009 
• Format: 11 x 17 cm + 

zavihki. 
Teža: 156,00 g. 
Obseg: 160 strani. 

V vodniku je predstavljenih 19 opisov poti različnih zahtev-
nosti: dostop v osrčje Kamniških planin (Koželjeva pot, po 
Kamniški Bistrici, slap Orglice, Sv. Primož), obiski »zelenega 
predgorja« (Krvavec, Velika planina, Kamniško in Kokrsko 
sedlo, Korošica, Greben, Konj, Vodotočno jezero) in vzponi na 
sive očake (Grintovec, Skuta, Brana, Planjava in Ojstrica). 
Večina opisanih tur poteka po označenih poteh, nekaj pa tudi 
po neoznačenih poteh in brezpotju. 

• 17,95 € 
• 50% 
• 8,98 € 

    

 

• Planinsko-izletniški 
vodnik Preddvor 
Avtorja: T. Polajnar, M. 
Raztresen 

• PZS, 2010 
• Obseg: 96 strani. 

Format: 11 x 17 cm + 
zavihki. 32 fotografij. 
Teža: 101,00 g. 

V tem vodničku so opisane nekatere najbolj znane od prešte-
vilnih planinskih poti, ki vodijo na hribe in planinske točke na 
obeh straneh reke Kokre in ki jih je mogoče videti ali vsaj slutiti 
iz Preddvora in njegove neposredne okolice. Cilji teh planin-
skih poti so v treh gorskih skupinah, ki se dvigajo nad krajem, 
v gorovjih Storžiča, Grintovcev in Krvavca. Med njimi so taki, ki 
vzamejo le urico ali dve časa, pa tudi čisto prave celodnevne 
planinske ture na dvatisočake. 

• 17,95 € 
• 20% 
• 14,36 € 

    

 

• Planinsko-izletniški 
vodnik Tržič 
Avtorja: Vladimir 
Habjan, Irena Mušič 

• PZS, 2006 
• Format: 11 x 17 cm + 

zavihki. 
Teža: 84,00 g. 

Knjižica je namenjena obiskovalcem Tržiča. Naravnana je 
predvsem gorniško, vendar je opisanih tudi nekaj sprehajalnih 
in izletniških ciljev, primernih za vsakogar. Tako bo lahko svoj 
cilj našel prav vsakdo - to pa je tudi namen knjižice in želja 
avtorjev. Vse poti v knjižici so razdeljene na dolinske 
sprehode/izlete, sredogorske izlete in visokogorske ture. 

• 7,09 € 
• 20% 
• 5,67 € 

    

 

• Planinsko-izletniški 
vodnik Jezersko 
Avtor: Irena Mušič 

• PZS, 2009 
• Obseg: 88 strani. 

Format: 11 x 17 cm + 
zavihki. 
Teža: 95,00 g. 

»Doživite nepozabno gorsko pokrajino! Jezersko,« vas vabijo 
domačini. Vodnik opisuje dolinske sprehode pri zaselku 
Podlog na Spodnjem Jezerskem, ogledali si bomo ledeniški 
dolini Makekove Kočne in Ravenske Kočne. Nato bomo stopili 
na nižje vrhove Karavank: Stegovnik, Virnikov Grintovec, Pris-
tovški Storžič, Veliki vrh, Vratca in Goli vrh. Sledi visokogorje s 
Kočno, Grintovcem, Dolgim hrbtom, Skuto, Koroško in Kranj-
sko Rinko ter Ledinskim vrhom in Veliko Babo. 

• 17,95 € 
• 20% 
• 14,36 € 
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• Planinsko-izletniški 
vodnik Bohinj 
Avtor: Andraž Poljanec 

• PZS, 2008 
• Format: 11 x 17 cm + 

zavihki. 
Obseg: 104 strani. 
Teža: 104,00 g. 

V knjižici so opisani izleti in planinske ture na območju Bohin-
ja. Kot izhodišča so na začetku vsakega opisa navedeni kraji, 
do katerih se lahko pripelješ z avtom; izjeme so Rjava skala, 
kamor te pripelje gondola smučišča Vogel, ter vzpona na 
Veliko Špičje in Vrh nad Škrbino, ki sta opisana kot samostojni 
turi z izhodiščem v Koči pri Triglavskih jezerih oz. v Domu na 
Komni. Paleta izbranih izletov in tur je pisana, zato si bo lahko 
vsakdo izbral sebi primeren cilj. 

• 11,00 € 
• 20% 
• 8,80 € 

    

 

• Berge um Kranjska 
Gora 
Avtor: Tine Mihelič 

• PZS, 2004 
• Format: 11 x 17 cm + 

zavihki. 
Teža: 92,00 g. 

V vodniku je opisanih 17 izbranih, atraktivnih vrhov oziroma 
zanimivosti v okolici Kranjske Gore. Pri vsaki turi je navedena 
težavnost, višina, vstop, sestop in drugi potrebni napotki za 
pot. Ponekod je opisanih več variant. Dodane so tudi perorisbe 
planinskih postojank in fotografije dotičnih vrhov. Vodnik je 
napisan v nemščini. 

• 7,09 € 
• 50% 
• 3,55 € 

    

 

• The mountains of 
Kranjska Gora 
Avtor: Tine Mihelič 

• PZS, 2004 
• Format: 11 x 17 cm + 

zavihki. 
Teža: 92,00 g. 

V vodniku je opisanih 17 izbranih, atraktivnih vrhov oziroma 
zanimivosti v okolici Kranjske Gore. Pri vsaki turi je navedena 
težavnost, višina, vstop, sestop in drugi potrebni napotki za 
pot. Ponekod je opisanih več variant. Dodane so tudi perorisbe 
planinskih postojank in fotografije dotičnih vrhov. Vodnik je 
napisan v angleščini. 

• 7,09 € 
• 50% 
• 3,55 € 

    

 

• Vodnik Pot Karla in 
Žige Zoisa 
Avtor: Skupina avtorjev 

• PZS, 2008 
• Format: 10,5 x 17 cm. 

Obseg: 80 strani. 
Teža: 84,00 g. 

Knjižica Pot Karla in Žige Zoisa je na eni strani pomnik 
slavnemu botaniku Karlu Zoisu in njegovemu bratu Žigi kot 
glavnemu sponzorju Karlovih botaničnih raziskav, na drugi 
strani pa predstavitev bogate, predvsem naravne dediščine 
območja zahodnega dela Kamniško - Savinjskih Alp. Pot Karla 
in Žige Zoisa vodi od posestva Brdo skozi Preddvor, do 
Kališča in dalje na Kokrsko sedlo. Od tam se vzpne na Kalški 
greben in zaokroži pot čez Krvavec nazaj proti naselju Kokra. 

• 11,00 € 
• 50% 
• 5,50 € 

    

 

• Kako na Triglav 
• PZS, 1999 
• Žepnega formata 

(10,5 cm x 17 cm). 
Obseg: 72 strani. 
Teža: 90,00 g. 

Vodnik je žepnega formata in je primeren za v vsak nahrbtnik, 
žep in na pot. V njem najdemo podatke, kako se pripravimo za 
vzpon na Triglav, nekaj praktičnih nasvetov, kakšno opremo in 
oblačilo potrebujemo, opomnik, nekaj o telesni pripravljenosti, 
zdravju in prvi pomoči, vremenu, nekaj o rastlinstvu, podrobno 
so opisane poti na Triglav, razložene so oznake zahtevnosti 
poti, višine, razdalje in čas, navedeni so podatki o kočah, 
prostor  je za žige in vtise s poti. 

• 6,30 € 
• 50% 
• 3,15 € 
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• How to Climb Triglav 
• PZS, 2005 
• Obseg: 64 strani. 

Format: 10,5 x 17 cm. 
Teža: 75,00 g. 

Vodnik žepnega formata je napisan v angleščini. Ker je name-
njen tujcem, je v prvem delu zapisano nekaj o Sloveniji, Pla-
ninski zvezi Slovenije in Triglavu. Nato pa sledijo opisi posa-
meznih poti na Triglav. Sledijo še praktični napotki, podatki o 
rastlinju in kočah, časovne razdalje, priporočljive ture, seznam 
vodnikov in zemljevidov. Na koncu je dodan še kratek 
slovarček. 

• 13,35 € 
• 20% 
• 10,68 € 

    

 

• 55 krat Karavanke 
Avtor: Stanko Klinar 

• PZS, 2005 
• Obseg: 192 strani. 

Teža: 325,00 g. 

55 krat Karavanke je izbirni vodnik, privošči si 55 hlastnih 
ciljev. Razdeljen je na tematske sklope, in sicer so to: izleti, 
nezahtevni vrhovi, turni smuki, zavarovane poti, zasneženi 
žlebovi, brezpotje z lažjim plezanjem. Kako uporabljati ta 
vodnik s 138 fotografijami? Najbolj primeren način je ta, da v 
abecednem kazalu poiščemo želeni cilj. Tam bomo izvedeli 
stran s podrobnim opisom. Vzrok takšnemu načinu iskanja je 
razdelitev knjige na omenjene tematske sklope. 

• 28,00 € 
• 50% 
• 14,00 € 

    

 

• Turni smuki 
Avtor: Andraž Poljanec 

• PZS, 2003 
• Format: 12 x 16 cm. 

Obseg: 256 strani z 
barvnimi prilogami. 
Teža: 314,00 g. 

Vodnik Turni smuki je nastal na osnovi vodnika Mira Črnivca in 
Cirila Pračka. Obsega 117 vodniških enot, raztresenih po 
gorskem svetu vse Slovenije. Na potezi si ti, dragi bralec, da 
ga preizkusiš na lastni koži. V knjigi so zbrani opisi turnosmu-
čarskih tur, avtor pa je opozoril še na nekaj potuhnjenih nevar-
nosti, ki poleg plazov in poledenelega snega prežijo na zimske 
obiskovalce gora in se jih je treba še posebej zavedati. 

• 21,70 € 
• 50% 
• 10,85 € 

    

 

• Varneje po feratah in 
Vodnik po dolomitskih 
feratah 
Avtor: Bine Mlač 

• PZS, 2002 
• Teža: 368,00 g. 

V prvem delu vodnika nam avtor opiše, kje si lahko pridobimo 
nekaj osnovnega znanja o hoji in plezanju po zavarovanih 
plezalnih poteh. V nadaljevanju nas seznani s pojmi, s katerimi 
se srečujemo v širši mreži zavarovanih plezalnih poti pri nas in 
na tujem. Kako in kje začeti v dolomitskih feratah, varnostni 
vidiki (koliko gorniškega znanja in telesne pripravljenosti je 
potrebno,...). V drugem delu pa je odličen vodnik po feratah v 
Dolomitih. 

• 21,70 € 
• 50% 
• 10,85 € 

    

 

• Vodnik po Karnijskih 
feratah 
Avtorja: Bine in Nada 
Mlač 

• PZS, 2011 
• Format: 13 x 21 cm. 

Obseg: 288 strani. 
Teža: 507,00 g. 

V vodniku najdemo najprej obrazložitve, kako je z vremenom v 
Karniji, kakšno je vrednotenje (ne)zavarovanih planinskih in 
plezalnih poti, nadalje je podanih nekaj nasvetov glede opre-
me, organizacije, logistike, možnosti za prenočitev, nakupa 
hrane, oskrbo z vodo, parkiranjem... Sledi osrednji del  z opisi 
posameznih ferat in drugih poti, katerim je dodano slikovno 
gradivo in skice poti. Za vsako turo je pregledno navedeno 
izhodišče, višina ferate, čas, zahtevnost, drugi nasveti,... 

• 39,90 € 
• 20% 
• 31,92 € 

    



6 

 

 

• Najvišji vrhovi v Alpah 
Avtor: T. Vrhovec s 
soavtorji 

• PZS, 2005 
• Teža: 430,00 g. 

Opisi v tej knjigi so napisani z najboljšim namenom ponuditi 
slovenskim planincem, alpinistom in drugim zanimiv izbor 
vzponov, ki jih lahko v izbrani družbi, s primernim tehničnim 
znanjem, telesno pripravljenostjo, dobrim zdravjem, opremo in 
pogumom opravijo sami ali pa z gorskim vodnikom. V prvem, 
splošnem delu vodnika je nekaj osnovnih podatkov o Alpah. 
Glavni del vodnika sestavljajo opisi vzponov. Organizirani so 
po gorskih skupinah. 

• 21,70 € 
• 25% 
• 16,28 € 

    

 

• Čudovite Alpe 
Avtor: Andrej Mašera 

• PZS, 2006 
• Teža: 569,00 g. 

V vodniku je opisanih 45 izbranih vzponov na pomembne vr-
hove Alp, ki so naši domovini najbližji in jih je mogoče opraviti 
v enem vikendu. Tako so v izboru vrhovi v Karnijskih in Ziljskih 
Alpah, Dolomitih, Severnih apneniških Alpah in v Visokih 
Turah. Ture so različnih dolžin in težavnosti, od enostavnih 
izletov pa do zahtevnih ledeniških vzponov. Vodnik je popoln 
opis izbranih vrhov, njihovih značilnosti, praviloma tudi značil-
nosti celotne gorske skupine, kateri pripadajo. 

• 28,79 € 
• 20% 
• 23,03 € 

    

 

• Cime dell'Amicizia, 
Gipfel der 
Freundschaft, Vrhovi 
prijateljstva 

• PZS, 1996 
• Format: 12 x 17 cm. 

Obseg: 179 strani. 

60 vrhov prijateljstva je vodnik in dnevnik planincev iz Slove-
nije, Koroške in Furlanije - Julijske krajine. V njem je v sloven-
skem, nemškem in italijanskem jeziku opisanih iz vsake dežele 
po dvajset vrhov. Slovenijo zastopajo vrhovi Julijskih in Kam-
niško - Savinjskih Alp, Karavank in Predalpskega sveta ter 
Snežnik. Italijani predstavljajo gore Karnijskih Alp, Dolomitov, 
predgorja Julijskih Alp in Zahodne Julijske Alpe. Korošci so se 
odločili za Karavanke, Ziljske Alpe, Karnijske Alpe, Ankogel, 
Visoke Turea, Noriške Alpe in druge. 

SIMBOLIČNA 
CENA 
• 3,00 € 

    

 

• Planinske postojanke - 
večjezični vodnik 

• PZS, 1997 
• Obseg: 183 strani. 

Vodnik nagovarja planince v angleškem, nemškem, italijan-
skem, hrvaškem in češkem jeziku. V vodniku je opisanih 151 
planinskih postojank. Opremljene so s perorisbami in podatki o 
letu izgradnje in obnove, naveden je odpiralni čas, število 
prenočišč, dostop, izhodišče, ture in izlet s časom, lastnik koče 
in priporočen zemljevid. 

SIMBOLIČNA 
CENA 
• 3,00 € 

    

STROKOVNA LITERATURA   

 

• Planinska šola - 
učbenik 
Avtor: Skupina avtorjev 

• PZS, 2011 
• Obseg: 350 strani. 

Teža: 635,00 g. 

Planinska šola je temeljni program planinskega usposabljanja. 
Usposabljanje, ki se izvaja po večini v planinskih društvih ni 
vezano na članstvo v planinski organizaciji in tudi ni starostno 
omejeno. Namenjeno je čim večji množici tistih, ki se zaveda-
jo, da je znanje zelo pomemben ključ za varno in vsestransko 
doživljanje gorskega sveta. Program Planinska šola pa je po-
leg tega tudi zelo uporaben pri izvajanju planinskih programov 
v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter tudi na visokih šolah in 
fakultetah. 

• 24,20 € 
• 20% 
• 19,36 € 
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• Vodniški učbenik 
Avtor: Skupina avtorjev 

• PZS, 2006 
• Obseg: 480 strani. 

Teža: 903,00 g. 

Vodniški učbenik vsebuje posebno znanje, ki ga vodnik potre-
buje za vodenje vodenih po gorah in znanje o tem, kako te 
vsebine poučevati. Vodniški učbenik znanje Planinske šole 
razširja in dopolnjuje. Namenjen je usposabljanju vodnikov 
PZS A, B, D in G kategorije. Izbor in obseg vsebin v učbeniku 
definirajo učni načrt, predvideno število ur za realizacijo učne-
ga predmeta, zasnova učbenika, predznanje ciljne skupine 
uporabnikov in povprečna razvojna stopnja uporabnikov. 

• 24,20 € 
• 20% 
• 19,36 € 

    

 

• Priročnik za 
markaciste 
Avtorji: B. Seliger, B. 
Jordan, J. Rovan, T. 
Tomše 

• PZS, 2009 
• Teža: 165,00 g. 

Učbenik Priročnik za markaciste je strokovno delo za usposab-
ljanje markacistov Planinske zveze Slovenije. S povezanostjo 
vsebin posameznih poglavij predstavlja temeljno znanje o 
vzdrževanju in označevanju planinskih poti. Obenem bo lahko 
kot priročnik služil vsem, ki jih karkoli zanima o planinskih po-
teh oziroma njihovem pomenu za razvoj in razmah planinstva. 

• 7,00 € 
• 20% 
• 5,60 € 

    

 

• Narava v gorskem 
svetu 
Avtor: Skupina avtorjev 

• PZS, 2006 
• Obseg: 150 strani. 

Teža: 295,00 g. 

Učbenik Narava v gorskem svetu je namenjen varuhom gor-
ske narave, za druge programe ter gorske stražarje, ob tem pa 
je napisan poljudno, tako da lahko po njem segajo tudi drugi 
ljubitelji in obiskovalci gorske narave. Tem bo rabila za izpo-
polnjevanje izobraževanja o gorski naravi, ki ji je uspelo 
ohraniti svojo divjo lepoto in občudovanje človeka. Vsebina je 
razdeljena na poglavja: kamniti svet gora, pisana cvetna 
odeja, živali naših gora, varstvo gorske narave in problemi 
gorskega turizma. 

• 20,82 € 
• 50% 
• 10,41 € 

    

 

• Planinski tabori – 
priročnik 
Avtor: Skupina avtorjev 

• PZS, 2002 
• Teža: 306,00 g. 

Glavni namen priročnika je, da poskuša na različne načine 
predstaviti kar največ možnosti organizacije in izvedbe planin-
skih taborov. Vsak bralec bo sam presodil, kaj od zapisanega 
je možno uporabiti v posameznem mladinskem odseku oz. 
planinskem društvu. V nobenem primeru pa ni namen priročni-
ka postavljati določene standarde na področju organiziranja in 
izvajanja planinskih taborov, saj je največji čar ravno v bogast-
vu različnosti 

• 15,00 € 
• 50% 
• 7,50 € 

    

 

• Planinska orientacij-
ska tekmovanja 
Avtorji: A. Glavnik, B. 
Jordan, B. Rotovnik 

• PZS, 2002 
• Obseg: 253 strani. 

Teža: 335,00 g. 

Učbenik je obsežen, sistematičen, jasen ter pregleden. Na-
menjen je udeležencem različnih planinskih usposabljanj, 
organizatorjem in tekmovalcem na planinskih orientacijskih 
tekmovanjih. Avtorji upajo, da bodo tudi drugi planinski stro-
kovni kadri (mentorji planinskih skupin, vodniki PZS, gorski 
reševalci, alpinisti ipd.) v učbeniku našli primerno branje za 
izpopolnjevanje lastnega znanja. 

• 16,30 € 
• 50% 
• 8,15 € 
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• Prehrana v gorah – 
učbenik 

• PZS, 2003 
• Format: 12 x 17,5 cm. 

Obseg: 208 strani. 
Teža: 337,00 g. 

Učbenik, ki deloma lahko služi kot priročnik, je namenjen vsem 
obiskovalcem gora. Avtor poda abecedni pregled pomembnej-
ših prehranskih izrazov, natančen pregled posameznih pre-
hranskih gradnikov - ogljikovih hidratov, beljakovin, maščob ter 
vitaminov in mineralov - in skuša vse to povezati s prehranje-
vanjem v gorah. Zatem se loti sadja, zelenjave, semen in oreš-
kov ter tekočin. Avtor nam postreže s številnimi primeri in nas-
veti, tako da lahko prav vsak planinec najde primerno rešitev, 
preden se odpravi v gore. 

• 15,90 € 
• 50% 
• 7,95 € 

    

 

• Mentor planinske 
skupine 
Urednika: Borut Peršolja 
in Bojan Rotovnik 

• PZS, 2001 
• Obseg: 215 strani. 

Učbenik Mentor planinske skupine je temeljno strokovno delo 
za planinsko usposabljanje. S sistematičnostjo in povezanostjo 
vsebin je ob nazorni in preprosti pripovedi svojevrsten prvenec 
v zakladnici slovenske planinske literature. Knjiga bo dobrodo-
šel sopotnik vseh, ki utirajo prve planinske poti najmlajšim in 
mladim, pa tudi tistim, ki so jim gore stalna učilnica življenja. 

SIMBOLIČNA 
CENA 
• 3,00 € 

    

 

• Turno smučanje - 
priročnik 
Avtor: Tone Golnar 

• PZS, 2002 
• Obseg: 164 strani. 

Format: 14 x 21 cm. 
Teža: 312,00 g. 

Vsebina priročnika razlaga, kaj je turno smučanje in kratko 
predstavi njegovo zgodovino. Pregleda turnosmučarske terene 
v Sloveniji, pove nekaj o razmerah za turno smuko, opiše op-
remo zanjo, povzame primerno prehrano na turi, poda navo-
dila za pripravo, razloži tehniko vzpenjanja, smučanja, taktiko, 
orientiranje na turnem smuku, opozori na nevarnosti, poškod-
be in prvo pomoč, pouči o vrvni tehniki, turnem smučanju v 
ledeniškem svetu, povabi otroke in opozori na skrb za okolje. 
Priročnik je bogat s fotografijami in skicami. 

SIMBOLIČNA 
CENA 
• 3,00 € 

    

 

• Oprema za gore in 
stene 
Avtor: Bine Mlač 

• PZS, 1999 
• Obseg: 405 strani. 

Obsežen učbenik vsebuje poglavja o oblačilih, pokrivalih in 
oblekah, obutvi, opremi za taborjenje in bivakiranje, tehnični 
opremi, zaščitno/varnostni opremi, smučarski in drugi opremi. 
Poglavja zaključuje avtor s seznami opreme za različne 
dejavnosti v gorah in stenah. 

SIMBOLIČNA 
CENA 
• 3,00 € 

    

 

• Nevarnosti v gorah 
Avtor: Pit Schubert 

• PZS, 2001 
• Obseg: 271 strani. 

Teža: 705,00 g. 

Knjiga svari planinca pred vsem, kar se mu lahko pripeti sla-
bega v gorah. Opisani so dogodki, posledice, tudi nekaj sodnih 
epilogov in ugotovitev o objektivnih in subjektivnih vzrokih 
nesreč. Besedilo spremlja skoraj 300 odličnih slik. Opisano se 
dogaja v glavnem po nemških in avstrijskih hribih. Nesreča se 
lahko primeri kjerkoli v gorah, v tem je bistvo in univerzalnost 
priročnika na to temo. Gre za dogodke, za točno in objektivno 
opredelitev. In za nauk, ki ga iz tega opisa pridobi bralec, ne 
glede na to, kje živi. 

• 32,50 € 
• 50% 
• 16,25 € 
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• Podhladitev, omrzline 
in druge poškodbe 
zaradi mraza 

• PZS, 1990 
• Obseg: 120 strani. 

Teža: 111,00 g. 

Problematiko obravnavajo ameriški avtorji vsestransko in 
celovito. Podajajo jo zelo jasno in razumljivo, tako da jo bodo s 
pridom uporabljali tudi laiki. Obravnavajo teme: Temperatura 
človeškega telesa in njeno uravnavanje; Kako preprečiti pod-
hladitev; Odziv na ohlajanje; Kako prepoznati podhladitev; 
Zdravljenje podhlajenosti; Podhladitev v vodi; Omrzline; Druge 
lokalne poškodbe zaradi mraza, nazadnje še stvarno kazalo in 
opomnik. 

SIMBOLIČNA 
CENA 
• 3,00 € 

    

 

• Planinske obhodnice 
in pohodi 
Avtor: Nikola Guid 

• PZS, 2008 
• Obseg: 271 strani. 

Teža: 417,00 g. 

Knjiga Planinske obhodnice in pohodi natančno opredeli 
pojma, kot sta planinska obhodnica in pohod, ter skuša dati 
popoln pregled nad to problematiko. Zbrani so podatki o: 73 
planinskih obhodnicah, 16 obhodnicah zunaj PZS, 17 akcijah, 
podobnim obhodnicam, 131 planinskih pohodih, 98 pohodih 
izven PZS in 3 pohodih slovenskih društev v zamejstvu. Knjiga 
je namenjena planincem in ljubiteljem narave ter pohodništva, 
vodnikom PZS kot ideje za izlete in skrbnikom obhodnic in 
pohodov zaradi zbranih priporočil. 

• 19,00 € 
• 50% 
• 9,50 € 

    

 

• Alpinistična šola – 
dodatek k drugi izdaji 
Zbral in uredil: Tone 
Golnar 

• PZS, 1996 
• Teža: 84,00 g 

Knjiga Alpinistična šola - dodatek je namenjena vsem, ki imajo 
drugo izdajo Alpinistične šole in želijo dopolniti samo tiste 
vsebine, ki opisujejo tehnične veščine. Ta knjiga je prav tako 
namenjena delu na terenu, kamor nam tako ne bo potrebno 
nositi celotne knjige. 

• 3,20 € 
• 50% 
• 1,60 € 

    

 

• 2. Poročilo o Alpah 
• PZS, 2002 
• Obseg: 424 strani. 

Teža: 597,00 g. 

Poročilo o Alpah ne navaja samo aktualnih problemov in ne 
analizira samo vzrokov napačnega razvoja, temveč poroča 
tudi o obetavnih rešitvah ter projektih, ki lahko rabijo kot zgled. 
Pri tem lahko opazimo, da večino obetavnih pobud predlagajo 
posamezniki, manjše skupine ali občine. Države in skupnosti 
držav pa bi morale omogočiti ugodne okvirne pogoje za tovrst-
ne pobude ter le-te spodbujati z večjimi finančnimi sredstvi. 
Skupaj s prvim delom je tako nastalo tematsko raznovrstno in 
obsežno delo. 

SIMBOLIČNA 
CENA 
• 3,00 € 

    

DNEVNIKI    

 

• Planinski dnevnik 
• PZS, 2011 
• Obseg: 100 strani. 

Format: 11 x 16 cm. 
Teža: 139,00 g. 

Pišete opise, razne zaznamke, ko pridete s poti, na list papirja 
ali odtisujete žige na listke in jih lepite doma? Potem vam 
priporočamo, da s seboj na turo vzamete Planinski dnevnik. 
Tako bodo vaša opažanja in spomini shranjeni v priročni knji-
žici. V Planinskem dnevniku najdete tudi pomembne informaci-
je: znaki v sili, mednarodni znaki za klic helikopterja, Častni 
kodeks slovenskih planincev in Hišni red za planinske koče 
Planinske zveze Slovenije. 

• 2,90 € 
• 20% 
• 2,32 € 
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• Cici dnevnik 
• PZS, 2011 
• Obseg: 76 strani. 

Format: 11 x 15 cm. 
Vezava: broširana. 
Teža: 62,00 g. 

Cici dnevnik je namenjen predšolskim in osnovnošolskim 
otrokom do vključno 7. leta starosti.  Program vsebuje tudi 
priznanja, ki so predvsem dodatno motivacijsko sredstvo 
udeležencem za dosego ciljev programa. Cicibani lahko 
osvojijo nalepko markacije, Gorskega apolona, Clusijevega 
svišča, knjižico Ciciban v gorah in spominsko diplomo. 
Dnevnik je razdeljen na tri sklope: na članski, tekmovalni in 
spominski del. 

• 1,95 € 
• 20% 
• 1,56 € 

    

 

• Dnevnik 1 / Mladi 
planinec, Mlada 
planinka 

• PZS, 2012 
• Teža: 55,00 g. 

Dnevnik 1 je simpatična knjižica namenjena otrokom prve 
triade, v katero otrok beleži dogajanje, občutke, doživetja na 
poti... Zasnovan je tako, da otroka spodbuja k opazovanju in 
doživljanju gorskega sveta v vseh letnih časih. Dnevnik spod-
buja tudi z nagrado, bronastim znakom, ki ga otrok prejme za 
prehojenih 8 izletov. Priljubljen spremljevalec otrok služi tudi 
kot članska izkaznica planinskega društva, saj je v njem 
prostor za znamkice. 

• 1,95 € 
• 20% 
• 1,56 € 

    

 

• Dnevnik 2 / Mladi 
planinec, Mlada 
planinka 

• PZS, 2011 
• Teža: 71,00 g. 

Dnevnik 2 je nadaljevanje prve knjižice, preko katere otroci 
druge in tretje triade osvajajo zahtevnejše gorske veščine, za 
kar so seveda ustrezno nagrajeni s srebrnim in zlatim znakom, 
ko osvojijo 8 oz. 16 vrhov v različnih letnih časih in z različno 
višino. Tudi ta dnevnik je med mladimi planinci zelo priljubljen 
in ga je mogoče uporabiti kot člansko izkaznico planinskega 
društva. 

• 1,95 € 
• 20% 
• 1,56 € 

    

ZEMLJEVIDI (1 : 25.000)   

 

• Triglav 
1 : 25.000 

• PZS, 2012 
• Format: 12 x 24 cm. 

Teža: 92,00 g. 

Karta sega na severu do Robičja, Špika in Kukove špice, na 
vzhodu do Radovne, Debele peči, Pokljuke, Bohinjske Češnji-
ce. Na jugu je karta omejena z Ribčevim lazom, Bohinjskim 
jezerom in Komno. Na zahodu pa najdemo še Bogatinsko 
sedlo, Dolino za Bajerjem, Malo Tičarico, Kočo pri izviru Soče 
ter Veliko Mojstrovko. Osrednji del karte predstavlja Triglav z 
okoliškimi vrhovi z vsemi pristopi iz Vrat, Kota, Krme, Pokljuke, 
Bohinja, Trente,... 

• 8,10 € 
• 20% 
• 6,48 € 

    

 

• Grintovci 
1 : 25.000 

• PZS, 2005 
• Format: 11,5 x 23 cm. 

Teža: 89,00 g. 

Karta Grintovci sega na severu do Bele, Logarske doline in 
Raduhe, na vzhodu do Luč, Velikega Rogatca in Šmiklavža, 
na jugu je vidna še Kranjska reber, Stahovica in Adergas, na 
zahodu pa Javorjev vrh in Spodnje Jezersko. Na karti najdemo 
dvatisočake Kamniško - Savinjskih Alp (Grintovec, Skuto, Oj-
strico,...), koče (Okrešelj, Klemenča jama, Kamniško sedlo,...), 
Dolino Kamniške Bistrice, Veliko planino, Kalški greben, Krva-
vec, Matkov in Robanov kot,... 

• 8,10 € 
• 20% 
• 6,48 € 
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• Storžič - Košuta 
1 : 25.000 

• PZS, 2009 
• Format: 11,5 x 23 cm. 

Teža: 80,00 g. 

Na severu kaže karta onkraj državne meje, na vzhodu do Sel - 
Šajde, Kališnikovega poldne, Spodnjega Jezerskega, Sv. 
Jakoba in Velesovega. Na jugu do Predoselj in Naklega, na 
zahodu do Podnarta, Dobrče in Begunjščice. Osrednji del 
pokriva Kriško goro, Storžič in Košuto. 

• 8,10 € 
• 20% 
• 6,48 € 

    

 

• Jalovec in Mangart 
1 : 25.000 

• PZS, 2004 
• Format: 12 x 25,5 cm. 

Teža: 98,00 g. 

Na severu sega karta do Trbiža in Korenskega sedla. Na 
vzhodu do Kranjske gore, Zadnjice in Doline Triglavskih jezer, 
na jugu je viden še Javoršček in Lepena, na zahodu pa Kal - 
Koritnica, Možnica in Predel. V sosednji Italiji so vidna Belo-
peška jezera in poti na Ponce ter Mangart, na drugi strani pa 
poti iz Tamarja, Vršič z okolico, Trenta in seveda Jalovec in 
Bavški Grintavec. 

• 8,10 € 
• 20% 
• 6,48 € 

    

 

• Krn 
1 : 25.000 

• PZS, 2009 
• Format: 11,5 x 24 cm. 

Teža: 80,00 g. 

Karta sega na severu do Javorščka, Lepene in Lepe Komne, 
na vzhodu do Vrha nad Škrbino, Planine Stador in Idrije pri 
Bači. Na jugu seže karta do Kala nad Kanalom, Avč, Bodreža 
in Ukanj, na zahodu pa do Benečije v Italiji, Livka, Kobarida in 
Krasjega vrha. Osrednji del karte pokriva področje Krna in 
Tolmina. 

• 8,10 € 
• 20% 
• 6,48 € 

    

 

• Bohinjsko jezero 
1 : 25.000 

• PZS, 2010 
• Format: 11,5 x 25 cm. 

Teža: 35,00 g 

Karta Bohinjsko jezero sega na severu do koče pri Triglavskih 
jezerih in Planinske koče na Uskovnici. Na vzhodu do Bohinj-
ske Češnjice in Črne prsti. Na jugu do Stržišča in Zadlaza - 
Žabč, na zahodu pa do Čadrga in Bogatinskega sedla. Vmes 
pa so označene planinske poti in druge znamenitosti okrog 
Bohinjskega jezera, vključno s Komno, Fužinskimi planinami, 
Spodnjimi Bohinjskimi gorami, Tolminskim Kukom, Vrhom nad 
Škrbino, Voglom, Rodico,... 

• 6,20 € 
• 20% 
• 4,96 € 

    

 

• Stol in Begunjščica 
1 : 25.000 

• PZS, 1996 
• Format: 11,5 x 24 cm. 

Teža: 32,00 g. 

Karta Stola in Begunjščice je na severu omejena z državno 
mejo, na vzhodu sega do Košutice in Podljubelja, na jugu do 
Tržiča, Begunj na Gorenjskem, Lesc in Blejskega jezera, na 
zahodu pa do Spodnjih Gorij, Vintgarja, Jesenic in Javorniš-
kega Rovta. 

• 7,00 € 
• 25% 
• 5,25 € 
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• Grintovci                          
1 : 25.000 

• PZS, 1998 

Karta Grintovci sega na severu do Bele, Logarske doline in 
Raduhe, na vzhodu do Luč, Velikega Rogatca in Šmiklavža, 
na jugu je vidna še Kranjska reber, Stahovica in Adergas, na 
zahodu pa Javorjev vrh in Spodnje Jezersko. Na karti najdemo 
dvatisočake Kamniško - Savinjskih Alp (Grintovec, Skuto, Oj-
strico,...), koče (Okrešelj, Klemenča jama, Kamniško sedlo,...), 
Dolino Kamniške Bistrice, Veliko planino, Kalški greben, Krva-
vec, Matkov in Robanov kot,... 

SIMBOLIČNA 
CENA 
• 3,00 € 

    

ZEMLJEVIDI (1 : 50.000)   

 

• Julijske Alpe - zahodni 
del, 1: 50.000 

• PZS, 2008 
• Format: 12 x 23 cm. 

Teža: 86,00 g 

Na severu karta seže vse do Karnijskih Alp in Podkloštra 
(Arnoldstein), na jugu do Beneške Slovenije in Mosta na Soči, 
na vzhodu sega do vključno Kranjske Gore, na zahodu pa 
vključuje Dunjsko dolino, Breginjski kot in že omenjeno Beneš-
ko Slovenijo. Poleg markiranih poti, ki jih je na področju zahod-
nih Julijskih Alp veliko, si lahko ogledate še druge zanimivosti 
in značilnosti. 

• 8,10 € 
• 20% 
• 6,48 € 

    

 

• Julijske Alpe – 
vzhodni del, 1 : 50.000 

• PZS, 2008 
• Format: 12 x 23 cm. 

Teža: 87,00 g. 

Karta seže na severu do avstrijske meje in še čez, tako najde-
mo na njej npr.  Korensko sedlo, Kepo in Golico. Na jugu se 
zaključi s Tolminom, Baško Grapo in Poreznom. Na zahodu je 
omejena po dolini Planice, Trente, razgibane  Komne ter Ja-
vorce. Vzhodni del se konča z Jesenicami, Blejskim jezerom, 
Jelovico, Ratitovcem in Selško dolino. Vmes pa najdemo pla-
ninske poti in znamenitosti okrog Bohinjskega jezera, Triglava 
in okoliških vrhov z vsemi dostopi. 

• 8,10 € 
• 20% 
• 6,48 € 

    

 

• Triglavski narodni 
park 
1 : 50.000 

• PZS, 2012 
• Format: 12 x 23 cm. 

Teža: 85,00 g. 

Karta pokriva območje Triglavskega narodnega parka. Na 
severu sega do Višarij, Mangartskih jezer, Kranjske gore, 
Dovše babe in Koče na Golici, na vzhodu do Bleda, Jelovice in 
Ratitovca, na jugu do Selške doline, Ruta, Zatolmina in Kolov-
rata, na zahodu pa do Drežnice, Lope in Viša. 

• 8,10 € 
• 20% 
• 6,48 € 

    

 

• Kamniško - Savinjske 
Alpe 
1 : 50.000 

• PZS, 2012 
• Teža: 86,00 g. 

Na severu karta delno seže na avstrijsko stran vse do Apač 
(Abtei), Žitare vasi (Sittersdorf), Globasnice (Globasnitz), 
Podgore (Unterbergen), zajeto je Prevalje in Ravne na Koroš-
kem. Na jugu se konča s Šenturško goro, Črnivcem, Menino 
planino in Šmatevžem. Na vzhodu obsega Poštarski dom pod 
Plešivcem, Topolšico, Šoštanj in Braslovče. Na zahodu pokri-
va Obir, Virnikov Grintovec in Štefanjo goro. 

• 8,10 € 
• 20% 
• 6,48 € 
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• Karavanke - osrednji 
del 
1 : 50.000 

• PZS, 2012 
• Format: 12 x 23 cm. 

Teža: 86,00 g. 

Na severu omejuje karto Drava, kar pomeni, da je na njej tudi 
precejšen del Avstrije, ki je vezan na mejne Karavanke. Na 
vzhodu meji karta na Železno Kaplo in Dolino Kamniške 
Bistrice, na jugu na Krvavec, Predvor, Kropo, Jelovico, na 
zahodu pa na Pokljuko in Dovško Babo. Osrednji del karte 
zapolnjuje Storžič in Kriška Gora, Dobrča, greben Košute, 
Begunjščica, Stol, Golica in še in še... 

• 8,10 € 
• 20% 
• 6,48 € 

    

 

• Ljubljana in okolica 
1 : 50.000 

• PZS, 2003 
• Format: 12 x 22,5 cm. 

Teža: 77,00 g. 

Na severu seže karta vse do Koče na Blegošu, Škofje Loke, 
Valburge in Lukovice, na jugu do Logaške planote in Krims-
kega hribovja ter Kureščka, na vzhodu do Posavskega hribov-
ja, Janč in Radenskega polja in na zahodu do Hotavlj, Žirov-
skega vrha in Planinskega doma v Novem svetu. osrednji del 
predstavlja Polhograjsko in Rovtarsko hribovje, ter Ljubljana z 
Ljubljanskim barjem. 

• 8,10 € 
• 20% 
• 6,48 € 

    

 

• Posavsko hribovje 
Boč – Bohor 
1 : 50.000 

• PZS, 2003 
• Format: 12 x 23 cm. 

Teža: 97,00 g. 

Na severu karta seže vse do Slovenske Bistrice, na jugu do 
Krškega, na vzhodu sega do Bizeljskega in na zahodu do 
Vojnika. Poleg markiranih poti, ki jih je na tem delu veliko, si 
lahko ogledate še druge zanimivosti in značilnosti. 

• 8,10 € 
• 20% 
• 6,48 € 

    

 

• Posavsko hribovje  
zahodni del (Menina - 
Ostrež - Kum) 
1 : 50.000 

• PZS, 2002 
• Format: 12 x 23 cm. 

Teža: 97,00 g. 

Na severu seže karta od Gornjega Grada, čez Dobrovlje, proti 
Polzeli in Šmartinskem jezeru. Vzhodni rob zaključujejo Vojnik, 
Štore, Svetina, Lisca in Sevnica. Jug zaokrožujejo Litija, Polš-
nik, Kum in Radeče z okolico. Na zahodnem delu karte bomo 
našli še Novo Štifto, Tuhinjsko dolino, Krašnjo in Moravče. Na 
karti je označen velik del Savinjske in Zasavske planinske poti 
s Čemšeniško planino, Mrzlico, Zasavsko goro,  Šmohorjem... 

• 8,10 € 
• 20% 
• 6,48 € 

    

 

• Dolenjska, Gorjanci, 
Kočevski Rog 
1 : 50.000 

• PZS, 2012 
• Format: 12 x 23 cm. 

Teža: 96,00 g 

Karta sega na severu do Trebnjega in Škocjana, na vzhodu do 
Kostanjevice na Krki in Žumberaka, na jugu do Metlike in Mir-
ne gore, na zahodu pa do Kočevja in Suhe Krajine. Zemljevid 
polnijo markirane poti okrog Trške gore, Sv. Petra, Gorjancev 
in Trdinovega vrha, zajet je Kočevski Rog. 

• 8,10 € 
• 25% 
• 6,08 € 
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• Snežnik 
1 : 50.000 

• PZS, 2008 
• Format: 12 x 23 cm. 

Teža: 86,00 g. 

Na karti Snežnik so narisane poti in druge zanimivosti Notranj-
ske. Tako najdemo na njej Planinsko polje in Cerkniško jezero 
ter kraje kot so Rakek, Postojna, Cerknica, Pivka in Ilirska 
Bistrica. Velik del zemljevida zavzemajo Sviščaki ter območje 
Snežnika ter Sviščaki. Na južnem delu sega karta do meje s 
Hrvaško. Opozoriti pa je potrebno tudi na dolg odsek Evropske 
pešpoti E6 med Krvavo Pečjo in Ilirsko Bistrico. 

• 8,10 € 
• 20% 
• 6,48 € 

    

 

• Nanos - Trnovski 
gozd, Idrijsko in 
Cerkljansko hribovje 
1 : 50.000 

• PZS, 2007 
• Format: 12 x 23 cm. 

Teža: 86,00 g. 

Na severu sega karta do Dolenjih Novakov, na jugu do Seža-
ne, na vzhodu od Rovt in na zahodu do Vitovelj. Karta pokriva 
Trnovski gozd, Vipavsko dolino, Vipavska Brda, Idrijsko in 
Cerkljansko hribovje,... 

• 8,10 € 
• 20% 
• 6,48 € 

    

 

• Slovenska Istra – 
Čičarija – Brkini – Kras
1 : 50.000 

• PZS, 2011 
• Format: 12 x 23 cm. 

Teža: 96,00 g. 

Končno smo dočakali karto, ki seže na severu do Sežane, 
Gabrk in Vremščice, na vzhodu do Košanske doline in Brki-
nov, na jugu do hrvaške meje ter zahodu do Piranskega, 
Koprskega in Tržaškega zaliva. Na njej je vrisan del poti Via 
Alpina ter Slovenske planinske poti. Na hrbtni strani zemljevi-
da je Preglednica planinskih kart . 

• 8,10 € 
• 20% 
• 6,48 € 

    

 

• Pohorje 
1 : 50.000 

• PZS, 2012 
• Format: 13 x 25 cm. 

Teža: 85,00 g. 

Na severu kaže karta področje do meje z Avstrijo, tako sta 
zajeta Košenjak in Kozji vrh pa prelaz Radelj, vrhovi Kapunar, 
Tolsti vrh in Sv. Duh na Ostrem vrhu. Na vzhodu je karta 
omejena na Zgornjo Kungoto, Maribor in Zgornjo Polskavo, na 
jugu na Slovensko Bistrico, Zreče in Paški Kozjak, na zahodu 
pa na Zavodnje, Poštarski dom pod Plešivcem in Dravograd. 
Osrednji del karte je prepleten z markiranimi potmi po Pohorju. 

• 8,10 € 
• 20% 
• 6,48 € 

    

LEPOSLOVJE    

 

• Po svoji sledi 
Avtor: Tone Škarja 

• PZS, 2011 
• Obseg: 414 strani. 

Teža: 1.890,00 g. 
250 črno belih in 
461 barvnih fotografij. 

Gre za najobsežnejše delo našega uglednega alpinističnega in 
odpravarskega veljaka, ki je bil pri vseh dogajanjih ves čas 
zraven pa vendar je vedno hodil povsem po svoji poti. Pisal ga 
je pravzaprav vseh 55 let, najprej v svoj dnevnik in samo zase, 
sedaj pa odkritosrčno in temeljito tudi za vse nas, ki smo dolga 
leta spremljali neverjeten razvoj in podvige slovenskega alpi-
nizma in himalajizma. V knjigi nastopajo številni, skoraj vsi 
naši alpinisti in odpravarji, s svojimi veselimi, resnimi in žalost-
nimi zgodbami. 

• 49,90 € 
• 20% 
• 39,92 € 
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• Iz mojega življenja v 
gorah - faksimile z 
dodatkom 
Avtor: dr. J. Kugy 

• PZS, 2008 
• Format: 14,8 x 21 cm 

Obseg: 232 strani. 
Faksimile 40 strani 
dodatek. 
Teža: 616,00 g. 

Knjiga je reprint prve in najpomembnejše Kugyjeve knjige "Iz 
mojega življenja v gorah", ki je v slovenskem prevodu Mire 
Marko Debelakove izšel leta 1937. V prilogi Pisma je med 
drugim tudi reprint članka Franceta Avčina "Ob odkritju spome-
nika Kugyju." V njem avtor, ki je še osebno poznal velikega 
alpinista, dokazuje Kugyjevo čisto slovensko poreklo. V prilogi 
je tudi rodbinsko deblo družine Kugy, ki nedvomno potrjuje 
Avčinova dognanja. Objavljeni so tudi prevodi pisem dopiso-
vanja med Kugyjem in Miro Marko Debelakovo. 

• 35,00 € 
• 50% 
• 17,50 € 

    

 

• Franc Kocbek - Aljaž 
Savinjskih Alp 
Uredil: Vojko Strahovnik 

• PZS, 2002 
• Obseg: 112 strani. 

Teža: 765,00 g. 

Knjiga zgovorno priča o Francu Kocbeku, njegovem času in 
kraju delovanja. Poleg boagtih zapisov povečuje vrednost dela 
še slikovno in drugo gradivo konca 19. in začetka 20. stoletja v 
Savinsjki dolini. Dodane so tudi ilustracije planinskih rož s 
poimenovanji. Knjiga je čudovit odsev z verodostojnimi dokazi 
o življenju v času Kocbeka, ne samo v gorah, ampak v celotni 
slovenski družbi. 

• 25,30 € 
• 50% 
• 12,65 € 

    

 

• Valentin Stanič, prvi 
alpinist v Vzhodnih 
Alpah 
Zbral in uredil: Stanko 
Klinar s sodelavci 

• PZS, 2000 
• Obseg: 158 strani. 

Teža: 700,00 g. 

Knjiga o Valentinu Staniču, osebnosti, v katerem so bile 
združene številne plemenite dejavnosti, je dragocen pomnik 
njegovega časa. Najprej je opisan njegov bogat življenjepis, ki 
ga označuje kot prosvetljenca in pesnika, nadalje je predstav-
ljen kot prvi alpinist v vzhodnih Alpah. Sledi potopis o prvi eks-
pediciji na Klek leta 1800. O prvenstvenem vzponu na Watz-
mann, doživetjih pri ekskurzijah na Visoki Göhl in na Schaf-
berg, pisma nekega potnika, o poti na Triglav  in o romanju 
gluhonemih na Sveto Goro pa piše Stanič sam. 

SIMBOLIČNA 
CENA 
• 3,00 € 

    

 

• Iverí z Grintovcev 
Avtor: Vlasto Kopač 

• PZS, 2006 
• Obseg: 240 strani. 

Teža: 683,00 g. 

Avtor je bil inženir arhitekt, ugledni javni in kulturni delavec, 
alpinist in gorski reševalec ter častni predsednik Planinske 
zveze Slovenije. V knjigi nam s svojo radoživostjo pripoveduje 
o nekdanjih časih in ljudeh v naših gorah na južnem delu 
Kamniško-Savinjskih Alp. Vsebina je zaokrožena v na videz 
preproste zgodbe o ljudeh in dogodkih. Zavemo se, da gre za 
nekaj starodavnega in dragocenega, kar je avtorjeva beseda 
otela pozabi. Knjigo prepletajo številne perorisbe, različne 
ilustracije, inicialke, vinjete, risbe, fotografije in barvne priloge. 

• 18,36 € 
• 50% 
• 9,18 € 

    

 

• Posušeni rožmarin 
Avtor: Miha Potočnik 

• PZS, 1996 
• Obseg: 319 strani. 

Teža: 1.186,00 g. 

Knjiga predstavlja žlahtni zbor že objavljenih planinskih spisov 
dr. Mihe Potočnika, staroste slovenskih planincev. V njej so 
zanimiva razmišljanja avtorja, povzeta iz knjige Zlata naveza, 
kjer je njegove spomine zapisoval Marjan Krišelj. Sledijo 
nekatere prigode iz prvenstvenih plezarij iz časa med obema 
svetovnima vojnama, popisane v prvi izdani knjigi Srečanja z 
gorami. Najzabavnejše so nekatere zgode in nezgode iz knjige 
Triglav - gora in simbol, v kateri je avtorjev prispevek zadnji del 
knjige. 

SIMBOLIČNA 
CENA 
• 3,00 € 
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• Lotosov cvet 
Avtor: Marijan Krišelj 

• PZS, 1999 
• Obseg: 173 strani. 

Avtor knjige se je med drugim uveljavil v radijskem novinarst-
vu, urejal je priljubljene odaje Odmevi z gora in Nedeljska 
izletniška torba. Pričujoča knjiga se nanaša na Sedmo odpra-
vo na Mount Everest (1979). "Pripoved v knjigi govori o ključ-
nih dneh neke odprave na neki strašni, lepi in visoki gori, o 
hrepenenju in trpljenju, o upih in brezupu, o zmagi in o smrti… 
in o poveličanju in odpuščanju," je zapisal v mnenju o knjigi 
Tone Škarja. 

SIMBOLIČNA 
CENA 
• 3,00 € 

    

 

• Moje gore 
Avtor: Milenko Arnejšek 
Prle 

• PZS, 2001 
• Obseg: 256 strani. 

Izjemno delo avtorja, ki se je po sedmih letih zabav, norenja, 
stran poti, odločil za drugo pot. Odločil se je za biti sam in z 
naravo ter njenim sporočilom. V uvodu odkrito spregovori o 
svoji mladosti, nato sledi spoznavanje in zrelost, temu pa av-
torjevi začetki v gorah. Nato opisuje svoja spoznanja v gorah, 
poglobi se v lepe plezalne vzpone v slovenskih gorah, se 
izpove, kako je v gorah s psom, za konec pa opiše še svoje 
prvenstvene vzpone in jim doda skice. 

SIMBOLIČNA 
CENA 
• 3,00 € 

    

 

• Gola gora (Nanga 
Parbat, 8125 m) 
Avtor: Viki Grošelj 

• PZS, 2010 
• Obseg: 191 strani. 

Teža: 968,00 g. 

Zgodbe izpod peresa slovenskega alpinista z največ prepleza-
nimi osemtisočaki. Poleg zgodb štirih velikih imen himalajske-
ga plezanja, Hermanna Buhla, Reinholda Messnerja, Tomaža 
Humarja in Steveja House, ki so neločljivo povezana z Nanga 
Parbatom, prepletajo knjigo še številni drugi osvajalci te gore. 
Na koncu so navedeni še pomembnejši vzponi na Nanga Par-
bat, podatki o slovenskih odpravah nanjo ter podatki o avtorju. 

• 29,90 € 
• 20% 
• 23,92 € 

    

 

• Odprava na Čo Oju 
Avtor: Viki Grošelj 

• PZS, 2002 
• Obseg: 147 strani. 

Teža: 683,00 g. 

Prva odprava slovenskih policistov v Himalajo. Tudi slovenski 
policisti so se hoteli potrditi in dokazati, da so sposobni stopiti 
na najvišje vrhove gora. Zato so se pod vodstvom vrhunskega 
alpinista Vikija Grošlja, odpravili na šesti najvišji vrh sveta, na 
goro Čo Oju. Ta knjiga nas ne popelje le v lepote Himalaje, 
temveč nam prikaže tudi napor, ki ga morajo člani odprave 
obvladovati skozi vzpon, ta pa pomeni tudi vzpon nad samega 
sebe. In kako je slovenskim policistom leta 2002 uspel ta 
vzpon? 

• 21,70 € 
• 50% 
• 10,85 € 

    

 

• Ama Dablam - 
odsanjane sanje 
Avtor: Z. Požgaj 

• PZS, 1998 
• Teža: 526,00 g. 

Ama Dablam - Odsanjane sanje, je resnična pripoved o treh 
možeh in eni steni. Vanji Furlanu in Tomažu Humarju se je po 
več dneh izjemno težavnega plezanja uspelo prebiti na vrh. 
Zvonko Požgaj, njuna edina zveza z dolino je vsa dogajanja 
spremljal iz baznega tabora, ju preko oddajnika usmerjal in 
vzpodbujal, obenem pa skrbno zapisoval vse, kar se je doga-
jalo v tistih dramatičnih dneh. Vzpon je bil v tujini označen kot 
največji dosežek svetovnega alpinizma za leto 1996. Tekoče 
berljiv tekst Zvonka Požgaja in odlične fotografije. 

SIMBOLIČNA 
CENA 
• 3,00 € 
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• Slovensko planinstvo 
Avtorja: Peter Mikša in 
Kornelija Ajlec 

• PZS, 2011 
• Obseg: 188 strani. 

Format: 24 x 31 cm. 

Monografija Slovensko planinstvo nam ponuja pregled planin-
ske preteklosti na Slovenskem skozi oči zgodovinarjev.  Knjiga 
je dvojezična in bogato ilustrirana. Pri tem pa je pomembno 
poudariti, da je kar nekaj slik sploh prvič objavljenih. Ob tem 
dodajamo, da knjiga ni pisana (le) za poznavalce, pač pa je v 
prvi vrsti namenjena najširši javnosti, tudi tuji, da se v besedi in 
sliki podrobneje seznani z zgodovino najbolj množične sloven-
ske športne organizacije ter s panogo, ki je del naše kulture in 
nacionalne identitete. 

• 29,90 € 
• 20% 
• 23,92 € 

    

 

• Planinski zbornik ob 
110. letnici SPD/PZS 

• PZS, 2003 
• Format: 20 x 25 cm. 

Obseg: 398 strani. 
Teža: 1.525,00 g. 

V njem 11 priznanih avtorjev povsem na novo obravnava leta 
od 1993-2003 oz. nadgrajujejo zbornik, ki je izšel ob 100-
letnici SPD/PZS pri Cankarjevi založbi v Ljubljani. Zbornik ima 
prav gotovo zgodovinski pomen in sodi v knjižnico vsakega 
planinca oz. planinskega društva. 

• 41,30 € 
• 50% 
• 20,65 € 

    

 

• Gremo skupaj v hribe 
• PZS, 1998 
• Obseg: 100 strani. 

Simpatična knjiga je izšla ob priložnostnem literarnem in 
likovnem natečaju ob 40 - letnici Mladinske komisije. V njej so 
zbrana dela učencev od 5. do 8. razreda osnovnih šol. Učenci 
v knjigi podoživljajo resnične trenutke sreče in strahu v gorah, 
podajajo se v svet še neodkritega in neznanega, izpovedujejo 
svoj pogled na svet, do narave in gora. 

SIMBOLIČNA 
CENA 
• 3,00 € 

    

GLASBA, POEZIJA   

 

• Greva pod objem gora 
Avtor: Mladinska 
komisija PZS (U. 
Kuzman, A. Hočevar) 

• PZS, 2010 
• Teža: 103,00 g. 

Projekt je bil zasnovan leta 2007, ko je MK PZS zaznala 
praznino na področju mladinskih planinskih pesmi. Zasnovan 
je sistematično in zatorej skuša pokriti večino potreb na tem 
področju in hkrati podajati starostno prilagojena glasbena dela. 
Poleg kulture nosi zgoščenka tudi izrazito vzgojno izobraže-
valno noto. 

• 6,25 € 
• 20% 
• 5,00 € 

    

 

• Pesmarica Gorniška 1 
• PZS, 2010 
• Obseg: 224 strani. 

Teža: 289,00 g. 

V pesmarici je objavljenih 216 pesmi z akordi. Gorniška 1 je 
primerna za vsakogar, tako za posameznika kot tudi za sku-
pine, tabore. V njej so namreč pesmi s taborniško in borbeno 
vsebino, pa narodne in druge slovenske, modernejše pesmi, 
pesmi za tiste, ki imajo radi Jugo nostalgijo in svetovno znane 
tuje uspešnice. 

• 7,60 € 
• 20% 
• 6,08 € 
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• Bele sanje - kamnita 
resničnost 
Avtor: Slavica Štirn 

• PZS, 2000 
• Teža: 256,00 g. 

Pesmi so zelo različne, četudi je sredica vsake kamen z gore: 
zdaj bleščeč, očarljiv; drugič vrtoglavo vabeč, pa spet nevaren. 
Izmed listov vam bodo zažereli planinski cvetovi, zašumeli 
samotni macesni, gorske kavke bodo raznesle vašo radost ali 
stisko z vetrovi; po prepadni grozi vonjajoča megla vas bo 
ovila. 

• 6,30 € 
• 50% 
• 3,15 € 

    

 

• Človek, gora, poezija 
Zbrala in uredila: 
Darinka Petkovšek 

• PZS, 1992 
• Obseg: 113 strani. 

Knjiga je izšla ob 100. letnici Planinske zveze Slovenije. Zbor-
nik polnijo izbrane pesmi s planinsko tematiko, ki so jih dali iz 
sebe številni ljubitelji gora. Med drugim tudi Ivan Minatti, Janko 
Glazer, Simon Jenko, Janez Menart, Neža Maurer, Oton 
Župančič, Simon Gregorčič, Rudi Zaman, Nejc Zaplotnik z 
znamenitim rekom o poti in cilju... 

SIMBOLIČNA 
CENA 
• 3,00 € 

    

ALPINIZEM    

 

• Plezalni vodnik 
Jezersko 
Zbrali in uredili: T. 
Golnar, Davo in Drejc 
Karničar 

• PZS, 1999 
• Obseg: 208 strani. 

Teža: 400,00 g. 

Avtorji in uredniki Davo in Drejc Karničar ter Tone Golnar so v 
plezalnem vodniku opisali več kot 260 smeri in variant. Večina 
smeri je predstavljenih tudi s shemami. V knjigi je 47 črno-
belih in 52 barvnih fotografij. 

• 15,90 € 
• 50% 
• 7,95 € 

    

 

• Plezalni vodnik 
Logarska dolina – 
vzhodni del 
Zbrali in uredili: S. 
Babič, T. Golnar, G. 
Savelli Čuka 

• PZS, 1998 
• Obseg 168 strani. 

27 fotografij in ogromno 
skic z vrisom smeri. 
Teža: 360,00 g. 

Plezalni vodnik Logarska dolina - vzhodni del opisuje plezalne 
vzpone v Utah, Krofički, Ojstrici, Škarjah, Rjavčkem vrhu, Luč-
ka Brani - Babi, Planjavi, ter Kamniškem sedlu. V plezalnem 
vodniku so opisani tudi zaledeneli slapovi, turni smuki in 
alpinistični smuki na tem območju. Kot izhodišče za plezalne 
vzpone so najugodnejše Koča na Klemenči Jami, Dom 
planincev v Logarski dolini in Frischaufov dom na Okrešlju. 

• 15,40 € 
• 50% 
• 7,70 € 

    

 

• Plezalni vodnik 
Logarska dolina – 
zahodni del 
Zbrala in uredila: Silvo 
Babič in Tone Golnar 

• PZS, 1999 
• Obseg: 176 strani. 

Teža: 410,00 g. 

Plezalni vodnik Logarska dolina - zahodni del opisuje smeri od 
Brane do Strevčove peči, vključuje pa tudi Matkov kot, pleza-
lišča in nekaj zaledenelih slapov. V vodniku je moč najti tudi 
nekaj nasvetov za alpinistične in turne smučarje. 

• 16,70 € 
• 50% 
• 8,35 € 
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• Plezalni vodnik 
Robanov kot 
Zbrali in uredili: S. 
Babič, T. Golnar, R. 
Supin 

• PZS, 2002 
• Teža: 410,00 g. 

Na območju Robanovega kota je peko 170 smeri, od zahtev-
nih zimskih do najzahtevnejših kopnih smeri v visokih skalnih 
stenah. Območje Robanovega kota je bilo dolga leta in je še 
danes zapostavljeno predvsem zaradi dolgih in težkih dosto-
pov in sestopov. Po drugi strani pa je na opisanem območju 
tudi malo lahkih smeri. 

• 20,40 € 
• 50% 
• 10,20 € 

    

 

• Plezalni vodnik Vršič 
Zbrala in uredila: Tone 
Golnar in Niko Novak 

• PZS, 2009 
• Format: 13 x 21 cm. 

Obseg: 198 strani. 
Teža: 453,00 g. 

Plezalni vodnik Vršič je napisan v stilu ostalih podobnih plezal-
nih vodnikov, ki jih izdaja Planinska založba. To je pregledni 
vodnik celotnega območja in zajema vse plezalne smeri, 
zaledenele slapove, alpinistične smuke in opise zavarovanih 
poti. Vse smeri in variante so navedene orografsko, oziroma 
gledano v steno od leve proti desni. 

• 25,90 € 
• 50% 
• 12,95 € 

    

 

• Plezalni vodnik 
Bohinjske stene 
Avtorji: L. Budkovič, T. 
Golnar, J. Mihelič, M. 
Šolar 

• PZS, 2008 
• Teža: 535,00 g. 

Ta knjiga je vabilo plezalcem naj obiščejo bohinjske stene, naj 
poiščejo, odkrijejo in spoznajo eno najmanjših sobic razkošne 
zakladnice bohinjskega bogastva, ki se sicer v največji meri ali 
skoraj v celoti imenuje lepota. Danes je na opisanem območju 
preplezanih več kot 200 alpinističnih smeri, 23 zaledenelih 
slapov in več kot 240 športnoplezalskih smeri. 

• 22,95 € 
• 20% 
• 18,36 € 

    

 

• Plezalni vodniki 
Koroške 
Avtor: Stanko Mihev 

• PZS, 2005 
• Obseg: 344 strani. 

Format: 13 x 21 cm. 
Teža: 730,00 g. 

Plezalni vodnik Koroške obsega tri vodničke: Plezalni vodnik 
Raduha, Plezalni vodnik Peca in Uršlja Gora, Plezalni vodnik 
Plezališča, zaledeneli slapovi, turno in alpinistično smučanje. 
Poleg ostalih sten, so obdelane tudi stene Raduhe, v celovit 
pregled pa so uvrščene tudi  do leta 2005 neobdelane severne 
stene Pece, ki ležijo na ozemlju Avstrije. Avtor je opisal 305 
smeri in variant. Vse smeri so predstavljene tudi s shemami. V 
knjigi je 60 črno-belih slik, 110 barvnih fotografij in 160 skic. 

• 40,89 € 
• 50% 
• 20,45 € 

    

 

• Veliki pionirji 
alpinizma 
Avtor: Bine Mlač 

• PZS, 2001 
• Obseg: 203 strani. 

Avtor najprej opiše osem faz razvoja (pra)gorništva. Nato pa 
riše drug za drugim obraze, dejanja in besede posameznih 
alpinistov svetovnega formata, aktivnih do druge svetovne 
vojne. Veste, kdo so bili: Kralj vodnikov, Moj debelušni gam-
sek, Sestavljalec prvih derez deseterk, Očesni zdravnik iz 
Bregenza, Wilderkaiserski papež, Krušni oče prvega klina, Prvi 
mojster šeste stopnje na svetu, Prva dama medvojnega dolo-
mitizma, Akademik iz Val Feretta, Samotni dolomitski plezalski 
mojster, neprekosljivi filmski snemalec in ledni plezalec,...? 

SIMBOLIČNA 
CENA 
• 3,00 € 
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• Slovenski alpinizem 
'97 

• PZS, 1998 
• Obseg: 120 strani. 

Teža: 279,00 g. 

Slovenski alpinizem '97 je pregled pomembnejših dogodkov za 
to leto. Vsebina zbornika ni odvisna samo od ljudi, ki informa-
cije zbirajo, temveč predvsem od tistih, ki jih posredujejo in 
ravno na tem področju nas v prihodnje čaka še največ dela.  
Opisani so prvenstveni vzponi v Karavankah, Kamniških 
Alpah, pomembne ponovitve, prvenstveni vzponi v Julijskih 
Alpah in pomembne ponovitve, prvenstveni vzponi v zalede-
nelih slapovih in pomembne ponovitve, dosežki v tujih gorah... 

SIMBOLIČNA 
CENA 
• 1,00 € 

    

 

• Slovenski alpinizem 
'98 

• PZS, 1999 
• Teža: 142,00 g 

V letu 1998 se je zvrstilo veliko dobrih vzponov. Kadrovska 
odprava na Daulagiri (8167 m) je s sedmimi člani na vrhu 
pokazala, da upanje za nadaljnji visokokvalitetni razvoj našega 
himalajizma ostaja. V domačih gorah je bilo opravljenih veliko 
število kvalitetnih vzponov tako poleti kot pozimi. Prvi vzpon je 
med drugim dočakal tudi zadnji izmed še nepreplezanih zna-
nih slapov pri nas, Slap Rinka. Epilog plezalnega leta 1998 se 
je zgodil ob bučni razpravi, vrednotenju in primerjanju tehnič-
nih vzponov v El Capitanu in zimskih vzponov v Mt. Blancu. 

SIMBOLIČNA 
CENA 
• 1,00 € 

    

 

• Slovenski alpinizem 
'99 

• PZS, 2000 
• Obseg: 71 strani. 

Teža: 150,00 g. 

V zborniku Slovenski alpinizem '99, Komisije za alpinizem, 
najdemo oceno ene najuspešnejših alpinističnih sezon v 
zadnjem desetletju prejšnjega stoletja. Opisani in s skicami 
opremljeni so prvenstveni in drugi vzponi v slovenskih in tujih 
stenah. Podani so vtisi z Mednarodnega tabora UIAA za 
mlade alpiniste, zasledimo zapis o Mednarodnem tekmovanju 
v lednem plezanju, predstavljeni so najuspešnejši alpinisti in 
alpinistični smučarji leta in še kaj. 

SIMBOLIČNA 
CENA 
• 1,00 € 

    

 

• Slovenski alpinizem 
2000 

• PZS, 2001 
• Obseg: 85 strani. 

Teža: 180,00 g. 

Tudi v tem zborniku najdemo Oceno alpinistične sezone 2000, 
nadalje sočne zapise z alpinističnih odprav, opise in skice 
prvenstvenih vzponov v domačih in tujih gorstvih, nove smeri 
smučarski spustov, kjer je potrebno izpostaviti smučanje z 
Everesta Dava Karničarja. V zborniku imajo svoje mesto tudi 
najuspešnejši alpinisti in alpinistični smučarji, Svetovni pokal v 
lednem plezanju, recenzija knjig in alpinisti, ki so leta 2000 
pustili življenja v gorah. 

SIMBOLIČNA 
CENA 
• 1,00 € 

 
DDV je vključen v ceno. 
 

Akcija traja od 28. maja do 30. junija 2012. 
 
Kupovanje ali naročanje je možno: 
- preko spletne trgovine, ki jo najdete na naslovu: http://www.pzs.si/trgovina.php, 
- preko e-pošte: planinska.zalozba@pzs.si, 
- na brezplačno številko 080 18 93 (24 ur/dan, vse dni v letu) 
- na tel. 01 43 45 684 v času uradnih ur ali 
- v Planinski trgovini PZS, Ljubljana, Dvorakova 9, 
        - v ponedeljek od 9. do 15. ure, 
        - v sredo od 9. do 17. ure 
        - v četrtek od 9. do 15. ure in 
        - v petek od 9 . do 13. ure 
        (odmor za malico: 10.30 - 11. ure). 
 
- v Slovenskem planinskem muzeju, Triglavska cesta 49, 4281 Mojstrana 
        - tel. 08 380 67 30; fax 04 589 10 35 
        - e - naročila: info@planinskimuzej.si 
 
Pri naročilu nad 40,00 € plača poštnino PZS, pri manjšem znesku pa plača stroške poštnine naročnik. 


