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PLANINSKE KARTE

Vodnik po Karnijskih feratah
Bine in Nada Mlač
Karnijske Alpe, italijansko Alpi Carniche (tudi Carnice), nemško KarnischeAlpen, 
so veriga skalnih vršacev med Avstrijo in Italijo. Vrstijo se v smeri vzhod–zahod, na 
jugu jih omejuje reka Bela (Fella), na severu Zilja, v pokrajini Veneto, torej na zahodu, 
reka Piava in na vzhodu Ziljica. Njihova celotna dolžina znaša nekaj več kot 100 km, 
umeščene pa so med kraje San Candido (Innichen), Cadore in Trbiž ter vključujejo vse 
najvišje vrhove.

Format: 130 x 210 mm, obseg: 288 strani, vezava: broširano, šivano

V času od 15. 6. do 15. 7. 2014 lahko Vodnik po Karnijskih feratah kupite po 
akcijski ceni  s 50-odstotnim  popustom: 19,95 €* (redna cena: 39,90 €*). 
*DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine plača naročnik.

Vabljeni k nakupu!

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 planinski trgovini PZS so na voljo planinske karte merila 1 : 50.000 in merila 1 : 25.000, ki jih izdaja Planinska zveza 
Slovenije. 
Merila 1 : 50.000: Dolenjska, Julijske Alpe – vzhodni del, Julijske Alpe – zahodni del, Kamniško-Savinjske Alpe, 
Karavanke, Ljubljana in okolica, Nanos, Pohorje, Posavsko hribovje – Boč-Bohor, Posavsko hribovje – zahodni del, 
Slovenska Istra, Čičarija, Brkini, Kras, Snežnik, Šaleška dolina z okolico, Triglavski narodni park.
Merila 1 : 25.000: Bohinj, Grintovci, Jalovec in Mangart, Krn, Polhograjsko hribovje, Stol in Begunjščica, Storžič – 
Košuta, Triglav.
Poleg navedenih kart je možno dobiti tudi nekatere karte za Hrvaško, Avstrijo, Italijo, Švico in Francijo. Katere karte je 
možno dobiti, si lahko ogledate na spletni strani PZS: http://www.pzs.si/trgovina.php.

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.
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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.

Sile narave – 
spreminjajo zemljo  

in nas

UVODNIK

Večkrat po televiziji ali v kinu gledamo filme, ki prikazujejo premikanje tektonskih plošč in nastanek 
velikih razpok v zemeljski površini, v katere zgrmijo milijonska ameriška mesta, saj so filmi večinoma 
ameriške produkcije. Spet drugi prikazujejo grožnjo v obliki velikanskih kometov iz vesolja, ki bodo 
zdaj zdaj padli na zemljo in spremenili njeno obličje … Še in še je takih prizorov na filmskem platnu ali 
televizijskem zaslonu. Dobra plat tega je, da se večinoma vedno najde kakšen junak ali junakinja, ki s 
svojim neizmernim pogumom ali znanjem reši svet in ljudi pred strašno pogubo.

Povsem nekaj drugega je resnični potek sprememb zemljine površine, ki ima s filmsko domišljijo 
kaj malo skupnega. Takšna ali drugačna preobrazba je potekala milijone let, v času, ki si ga težko 
zamislimo. Dokaze za delovanje strašanskih sil pa vendarle lahko najdemo, le pogledati in videti jih 
je treba: naj bodo to brezna, jame, značilni skladi, ki sestavljajo naše gore, ledeniške doline, soteske, 
usedline, balvani … ali pa so to majhni fosili, ki jih komaj opazimo, skratka, naravna dediščina.

O varovanju in interpretaciji geoloških in geomorfoloških posebnosti pišemo v tokratni temi meseca. 
O tem ne pišemo prvič, verjetno tudi zadnjič ne. V času začetkov Planinskega vestnika sta o geoloških 
spremembah naših gora pisala Ferdinand Seidl v članku Zgradba in geološka zgodovina Savinjskih ali 
Kamniških planin (Planinski vestnik, 1906, št. 6) in Janez Žurga o Pohorju – Nekaj malega o geologiji 
Pohorja (Planinski vestnik, 1935, št. 7), pred dobrimi desetimi leti pa smo objavili članek Bogomirja 
Celarca Geologija slovenskih sten (Planinski vestnik, 2002, št. 4). To pa še zdaleč niso edini pisci, ki 
so osvetlili nepoznane plati  nastanka in zgradbe našega "povzpetega" sveta. Anton Melik s knjigama 
Planine v Julijskih Alpah in Bovec in Bovško, če tu omenim samo ti dve, ter Anton Ramovš sta slovensko 
planinstvo obogatila z več izjemnimi knjigami o geološki zgradbi alpskega sveta. 

Res je, da v zadnjem času člankov z omenjeno tematiko bralci niste mogli prebirati. Zato nas je 
razveselila pobuda geologinje z Geološkega zavoda Slovenije, da bi nekaj prostora v reviji ponovno 
namenili geologiji. Kot uvod v boljše poznavanje z geološkimi in geomorfološkimi posebnostmi alpskega 
sveta v bližini označenih planinskih poti nam je več različnih strokovnjakov pripravilo dva članka, prvi 
govori o geoparkih in varovanju naravne dediščine, drugi pa o nastanku Julijskih Alp. V naslednjih 
številkah vam bomo skupaj s sodelavci geografi predstavili nekatere bolj ali manj znane planinske poti 
z geološkimi posebnostmi, ki ste jih med hojo mogoče že videli, ne pa tudi prepoznali. Pustite, da vam 
skale, usedline, balvani, skladi, jame … ob poti šepetaje povedo svojo zgodbo!

Naj bo ta uvodnik hkrati povabilo vsem, da si na svojih bolj ali manj zahtevnih poteh v gorah svet okoli 
sebe ogledate še z drugačnimi očmi, hkrati pa si v uredništvu želimo in vas vabimo, da nam nove ideje, 
o katerih bi po vašem mnenju spet kazalo pisati ali o katerih smo morda pisali premalo, tudi sporočite.

 Irena Mušič Habjan
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