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Planinsko-izletniški vodnik Preddvor, 

Planinska zveza Slovenije, Planinska trgovina PZS
na sedežu: Dvorakova ulica 9, Ljubljana, v času uradnih ur, po pošti: p. p. 214, SI-1001 Ljubljana, po telefonu: 01 43 45 684 v času 
uradnih ur, faksu: 01 43 45 691, brezplačna telefonska številka: 080 1893 (24 ur na dan, vse dni v letu), e-naročila: narocilo@pzs.si 
ali spletna trgovina PZS: http://trgovina.pzs.si. Uradne ure v Planinski založbi PZS, Ljubljana, Dvorakova 9: 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).

AKCIJA 50% POPUST

V decembru 2014 smo vam pripravili tri ponudbe po privlačnih cenah: vodnik Posavsko hribovje po ceni 4,99 €, vodnik 
Po gorah severovzhodne Slovenije po ceni 4,99 €, vodnik Karavanke po ceni 9,99 €. Vse ljubitelje planin obveščamo, da 
bodo akcijske cene veljale tudi v letu 2015.

Vabljeni k nakupu!

INFORMACIJE, NAKUP in NAROČILA:

Slovenski planinski muzej
Triglavska cesta 49, 4281 Mojstrana, telefon: 08 380 67 30, faks: 04 589 10 35, e-naročila: info@planinskimuzej.si.

V letu 2010 je Planinska zveza Slovenije izdala planinsko-izletniški vodnik 
Preddvor. Preddvor, ta premalo znani kraj dobesedno pred vrati Kranja in tudi 
Ljubljane, je izvrstno izhodišče za dolgo vrsto planinskih izletov in tur vseh 
težavnostnih stopenj, tudi na dvatisočak Storžič, ki je preddvorska hišna gora. 
V tem vodničku so opisane nekatere najbolj znane od preštevilnih 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 planinskih 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 in na 
hribe tik pod to višino, ki so primerne le za dobro vsestransko usposobljene in 
opremljene planince.

Format: 110 mm x 170 mm + zavihki; 96 strani, mehka vezava

AKCIJA V LETU 2015

V času od 15. 1. 2015 do 15. 2. 2015 lahko knjigo kupite po akcijski ceni s 
50-odstotnim  popustom: 8,98 €* 
(redna cena: 17,95 €*). *DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine plača naročnik. 

4,99 €
4,99 €

9,99 €

Tomaž Polajnar in Marjan Raztresen
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Na planini Korošica v Karavankah

Foto: Matevž Vučer

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 po gorah po navodilih iz te revije.

UVODNIK

Po gorah hodimo, plezamo, smučamo, kolesarimo, letimo … Nabor dejavnosti v gorah je danes izjemno širok. 
Iztok Tomazin v knjigi Slovenske gore v objektivu letnih časov razmišlja, da morda številne dejavnosti kažejo, "kot 
bi s formo in aktivnostjo hoteli nadomestiti vsebino, kot bi se umikali ali celo bežali od sebe v naročje zunanje 
lepote in zanimivosti". Tudi sam večkrat pomislim, da – v pomanjkanju časa in vsesplošni usmerjenosti le v telo, 
le v zunanje – od obiskovanja gora ostaja le še šport in nekaj lepih fotografij. A sem prepričan, da tiste fotografije, 
ki priletijo na moj prenosni telefon od gorskokolesarskih prijateljev, odražajo tudi njihov globok, morda celo 
nezaveden občutek za lepoto. Le zakaj bi mi sicer v turobnem jesenskem dnevu tam gori s toplega sonca nad 
meglenim morjem, kjer so se ustavili, pošiljali prelestne panorame? In da vsakovrstno lazenje po gorah, peš, s 
kolesom, na krilih in še kako, kaže, da želimo zajeti vse vidike, vse podobe in oblike gora. 

Seveda pa pri tem moramo ohranjati spoštovanje do narave, se zavedati njenih zakonov, se preprosto 
spoprijateljiti z njo, spoznati, kako se narava obnaša in se ji prilagajati – kajti narava se nam ne bo in bomo 
nazadnje zašli v težave. Gora namreč od nas ne terja le moči, ampak ji moramo nameniti tudi svoj čas, dovolj časa. 
Zato je hitrost gotovo tisto, kar nam danes jemlje možnost spoznavati naravo bolje. Iztok Tomazin v prej omenjeni 
knjigi pravi takole: "V uri ali dveh pridirkati na vrh zimskega dvatisočaka, na hitro napraviti nekaj posnetkov in 
potem peš ali na smučeh zdrveti v dolino ni enako kot čutiti prebujanje dneva, se povezati in uglasiti z goro, 
priplezati ali prigaziti na vrh, ga doživeti in se izpolnjen vrniti v dolino, v drug svet." Spet se dobro zavedam, da je 
v pomanjkanju časa bolje na kratko "steči v hrib" kot ostati v dolini, a vendarle – če je le mogoče, pri načrtovanju 
izletov izberimo tudi take, kjer ne bomo hiteli, kjer se bomo imeli čas "uglasiti" z goro, jo spoznavati in preko nje 
spoznavati tudi sebe. Namesto večernega skoka na dvatisočak morda kdaj izberimo sosednji, nižji vrh, od koder 
bomo pol ure le nemo zrli v dvatisočak, ki nas bo počakal za naslednjič. Doživetje bo gotovo nekaj posebnega, 
ko bomo ne le videli, ampak čutili ugašanje večera, v popolni tišini in samoti. In še povratek nas ne bo skrbel. 
Namesto izjemno zgodnjega odhoda, da bi turo opravili v enem dnevu, se pod goro, morda do prve koče ali 
bivaka, odpravimo prejšnji večer (seveda moramo pot dobro poznati!). Tako bomo čutili ne le pojemanje dne, 
pač pa rojevanje novega, že sredi gora. In še pot za tisti dan bo nekoliko krajša. Preprosto bomo goro na ta način 
spoznali bolj poglobljeno, kajti doživeli bomo vse trenutke dneva (in noči). Naši gorski turi bomo poleg fizične 
razsežnosti gore same in brezmejnih razgledov z nje dodali še izjemno dragoceno razsežnost – čas. Dovolj časa!   

Tudi če se v gore odpravimo na en sam način, na način prvotnih obiskovalcev gora, torej peš, jih bomo s 
pogostim vračanjem v različnih letnih časih, dnevnih urah in vremenu spoznali vsestransko – seveda le, če bomo 
tem obiskom namenili dovolj časa. 

Z vsakim obiskom gore se bo naše poznavanje  bogatilo, spoštovanje do gore krepilo, predvsem pa bomo – poleg 
športnega napora – goro tudi globoko doživeli. Razsežnost časa nam bo omogočila vsrkati vse razsežnosti gore. 

Zato vam v tem letu želim, da goram namenite dovolj časa. Da se z njimi spoznate vsestransko in poglobljeno. In 
se zadovoljni vračate v dolino – v drug svet, v svet, ki je enak, a ga vidite drugače. Lepše!

Marjan Bradeško

Razsežnost časa in gore
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