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REVIJA ZA LJUBITELJE GORA ŽE OD LETA 1895



DOLENJSKA, BELA KRAJINA, NOTRANJSKA
Avtor: Roman Mihalič

Dolenjska je dobila ime po dolnji 
legi v nekdanji deželi Kranjski, 
Notranjska po notranji legi, Bela 
krajina pa domnevno po značilnih 
brezah, morda tudi po belih 
narodnih nošah.
Dolenjska sega od Ljubljanske 
kotline do Kolpe, na Notranjsko 
meji z visokima planotama Krima 
in Blok, na severu in vzhodu pa 
meji na reko Savo. Gorski čok 
Gorjancev je južna meja Dolenjske 
in jo ločuje od nižinske valovite 
Bele krajine, s katero je povezana s 
cestnima prelazoma Brezovica (588 
m) in Vahta (615 m). Bela krajina 
je najbolj na jugu ležeča slovenska 
pokrajina, ki jo z juga omejuje reka 
Kolpa. Notranjska sega od Ljubljanske kotline do Krasa in Istre, od katere jo razmejujejo 
neposeljene gozdnate kraške planote Hrušice in Nanosa ter flišni Brkini.

VSEBINA PLANINSKEGA VODNIKA
•	 VSEBINA 
•	 SPLOŠNO O DOLENJSKI, BELI 

KRAJINI IN NOTRANJSKI 
•	 PRAKTIČNI NAPOTKI
•	 GORJANCI
•	 BELA KRAJINA
•	 KOČEVSKI ROG
•	 KOČEVSKO IN ZGORNJA 

KOLPSKA DOLINA
•	 STOJNA
•	 GOTENIŠKA GORA IN 

GOTENIŠKI SNEŽNIK

•	 BOROVŠKA GORA IN 
OBKOLPSKE STENE

•	 RIBNIŠKA DOLINA
•	 DOBREPOLJE
•	 TRŠKA GORA
•	 KUMLJANSKO HRIBOVJE
•	 STIČNA, VIŠNJA GORA, LITIJA, 

GROSUPLJE, VELIKE LAŠČE
•	 KRIMSKO POGORJE
•	 BOROVNICA IN VRHNIKA
•	 LOŠKI POTOK, LOŠKA DOLINA, 

CERKNICA, JAVORNIKI
•	 SNEŽNIK

Vodnik bo izšel s podporo Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki 
Sloveniji.

Tehnični podatki:
Format: 12 krat 16 cm
Obseg: 200 strani 
Vezava: PVC-ovitek, šivano s sukancem, okrogel hrbet 

SLOVENSKA PLANINSKA POT, planinski vodnik
Avtorja: Milenko Arnejšek – Prle in Andraž Poljanec

To je vodnik, ki 
vas bo kar najbolj 
neposredno 
seznanil s traso 
najstarejše vezne 
poti pri nas in v 
Evropi. Torej s 
potjo, ki nas že 
več kot pol stoletja 
domiselno vodi 
na najzanimivejše 
vrhove v Sloveniji 
in nam predstavi 
vse pomembnejše 
planinske koče. 
Pot, ki je bila 
načrtovana že leta 
1950 in urejena leta 
1953, povezuje najzanimivejše predele slovenskega gorskega sveta 
od začetka v Mariboru do cilja v Ankaranu. Kljub 630 kilometrov 
dolgemu potovanju pa je to le majhen delček naše lepe domovine. 
Vodnik vam bo pričaral lepote slovenskega hribovitega sveta in 
življenja v njem ter pomagal pri načrtovanju tur in izletov. Na 
Slovenski planinski poti lahko vsakdo najde kaj zase.

Rdeče-bela znamenja, Knafelčeve markacije, nas vodijo skozi 
pohorske gozdove v prepadne stene, skalovja in snežišča Savinjsko-
Kamniških Alp, v osrčje karavanškega pogorja, mimo brezen, jezer, 
slapov in čez najvišje vrhove Julijskih Alp ter nas mimo kraških vrtač 
in blagih obmorskih gričev pripeljejo do obale Jadranskega morja. 
Na poti nam ponujajo pogled na delo in počitek slovenskega 
človeka, v njegovo kulturo in stavbarstvo ter predstavijo njegove 
navade in kulinarične posebnosti posameznih predelov. Skratka, 
bogata in nazorna predstavitev naše zemlje in človeka.

Planinski vodnik bo izšel s podporo Fundacije za financiranje 
športnih organizacij v Republiki Sloveniji.

Tehnični podatki:
Format: 12 krat 16 cm
Obseg:  344 strani 
Vezava: PVC-ovitek, šivano s sukancem, okrogel hrbet 

INFORMACIJE in NAROČILA:
Planinska zveza Slovenije, Planinska založba,
Dvorakova ulica 9, p. p. 214, SI-1001 Ljubljana,
•	telefon: 01 / 43 45 684 ali faks: 01 / 43 45 691,
•	e-naročila: planinska.zalozba@pzs.si ali
•	preko spletne trgovine PZS.

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

Roman Mihalič
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PLANINSKA ZALOŽBA PZS OBVEŠČA,  
da bosta v mesecu juniju izšla dva planinska vodnika:  
Slovenska planinska poti in Dolenjska, Bela krajina, Notranjska.
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UVODNIK

Sledi

Andrej Mašera

V mojem začetku so bile Sledi. Kmalu potem, ko smo leta 1983 na 
Medicinski fakulteti v Ljubljani ustanovili Planinsko društvo dr. Gorazd 
Zavrnik, smo začeli izdajati preprost društveni Bilten , ki je po dveh številkah 
dobil ime Sledi. Sledi so občasno izhajale deset let, izšlo je 21 številk, ki se 
po oblikovni plati seveda ne morejo primerjati z nekaterimi današnjimi 
društvenimi glasili. Bile so čisti amaterski izdelek brez fotografij, le tu pa 
tam se je pojavila kaka risba, skica ali nerodno narisan zemljevid. Ko je 
bilo videti, da bo izdajanje Sledi usahnilo, smo natiskali še knjigo z istim 
naslovom in v njej zbrali tiste že objavljene prispevke, ki so se nam zdeli 
najboljši. Žal se je nekaj let po prenehanju izhajanja glasila planinsko društvo 
sámo razpustilo; mladi se vanj niso včlanjevali, tako kot smo pričakovali, 
članstvo se je neusmiljeno staralo … Trdna skupina nekdanjih članov, ki so se 
poimenovali Svizci, pa še zdaj veselo pohaja po hribih. 

In vendar so bile Sledi vsaj zame nek nov začetek, nova dejavnost, ki 
je z leti nadomestila mojo osnovno poklicno usmerjenost. Danes, ko po 
tolikih letih listam rahlo porumenele strani Sledi, mi je takoj jasno, da je bila 
revija oblikovno skromna, vsebinsko pa zelo kvalitetna. V njej so izhajali 
odlični strokovni članki o gorniškomedicinskih problemih, ki sta jih pisala 
kasnejša akademika Marjan Kordaš in Matija Horvat, v Sledeh je France 
Malešič objavljal izvlečke iz bodočih knjig o smrtnih nesrečah v gorah, več 
prispevkov je prispeval Stanko Klinar, dva je objavil tudi Andrej Stritar, 
ki ga takrat osebno še nisem poznal. V Sledeh sem začel objavljati opise 
slovenskih ferat, sprva še silno okorno, potem pa vse lažje, predvsem pod 
vplivom vzornika in prijatelja Tineta Miheliča. Za moje opise se je potem 
začela zanimati založba Sidarta in kmalu nato je izšla prva knjiga o feratah. 
Tako sem zahvaljujoč Sledem postal pisec izbirnih gorniških vodnikov. Sledi 
so me pripeljale naprej v uredništvo Planinskega vestnika, kjer sem z leti 
našel tako rekoč svoj drugi poklic, ki mi žlahtno izpolnjuje čas v pokoju.

Če pogledamo zelo kompleksno gorniško dejavnost, ki je ravno zaradi 
svoje raznolikosti tako neubranljivo privlačna, bomo takoj ugotovili, da ji je 
potreba po publiciranju skoraj imanentna. Naj si bo to v visoko sofisticiranih 
gorniških monografijah, vodnikih, leposlovju, mono- ali politematskih 
revijah z vrhunskim oblikovanjem ali pa na spletnih povezavah, ki so žal 
jezikovno in vsebinsko pogosto onstran dobrega okusa.

Pri procesu gorniškega publiciranja, posebno še pri urednikovanju 
Planinskega vestnika, sem se dokopal do globokega uvida, da je to delo zelo 
zahtevno in odgovorno ter da terja ogromno vloženega napora, posebno 
pri strokovnem izobraževanju, ki mora potekati vzporedno in trajnostno. Ta 
napor je še posebno izrazit, ko se kako gorniško publicistično delo ustvarja 
timsko. Morda ravno ta zahtevnost odvrne marsikoga, ki bi sicer lahko 
sodeloval pri kakem izdajateljskem podjetju, da se težko odloči za to. Ni 
čudno, da npr. ugledna nemška revija Bergsteiger že več kot leto in pol išče 
novega glavnega urednika, ker se je dosedanji dolgoletni urednik utrudil in 
bi se rad umaknil. Pa ne gre zlahka in to še v Nemčiji, ki ima kar veliko dobrih 
planinskih publicistov. Racionalni Nemci seveda ne menjajo urednika na 
vrat in nos, ampak skrbno iščejo in preverjajo, ker želijo dobiti vsaj tako 
kvalitetnega glavnega urednika, kot je dosedanji.

V življenju je tako, da hodimo po sledeh svojih prednikov, potem uberemo 
svojo pot, sledi pa ostajajo za nami …



Vsebine vseh Planinskih vestnikov
od leta 1895 dalje na www.pvkazalo.si.

V divjini Samarskih sten  
Foto: Mire Steinbuch
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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.
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Program informiranja o planinski dejavnosti 
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FOTOGRAFIJA NA NASLOVNICI: 
Ko se sanje prepustijo poletni domišljiji ...
Foto: Peter Strgar  
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