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Tekstilni izdelki

Planinsko-izletniški vodnik 
Kamniška Bistrica
Na 160 straneh je v vodniku predstavljenih 19 opisov poti različnih 
zahtevnosti: 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. Vendar so vse poti, razen tiste do Sv. 
Primoža, planinske.
V vodniku so opisane ture teh težavnosti: lahka pohodniška oz. izletniška, 
lahko sredogorska, zahtevna sredogorska, zelo zahtevna sredogorska, 
zahtevna visokogorska in zelo zahtevna visokogorska tura. Kaj pomenijo te 
težavnosti, si lahko preberete v vodniku.

Format: 110 x 170 mm, obseg: 160 strani, vezava: broširano, šivano

V času od 15. 8. do 15. 9. 2014 lahko planinsko-izletniški vodnik 
Kamniška Bistrica kupite po akcijski ceni s 50-odstotnim popustom: 
8,97 €* (redna cena: 17,95 €*). 
*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 je poleg kart, vodnikov, strokovne literature in drugih edicij možno kupiti tudi tekstilne 
izdelke. Izbirate lahko med majicami. Na voljo so T-shirt majice (modre, ženske in moške, različnih velikosti), polo 
majice (modre, ženske in moške, različnih velikosti), majice Craft (različni modeli), kape z znakom PZS in podkape 
Craft. Več o tekstilnih izdelkih si lahko pogledate na: http://www.pzs.si/trgovina.php?kat=22.

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 planinski trgovini PZS je poleg kart, vodnikov, strokovne literature in drugih edicij možno kupiti tudi tekstilne 
izdelke. Na voljo so T-shirt majice (modre, ženske in moške, različnih velikosti), polo majice (modre, ženske in moške, 
različnih velikosti), majice Craft (različni modeli), kape z znakom PZS in podkape Craft. Več o tekstilnih izdelkih si 
lahko pogledate na: http://www.pzs.si/trgovina.php?kat=22.
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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.

Okno

UVODNIK

Noč je še, ko se ves krmežljav zbudiš. A vendarle. Danes je dan! Stopiš k oknu in se ozreš v nebo. Je 
zvezdnato? Menda je, takšno bi moralo biti, da bo tura lepa. Okno je dejansko naš prvi stik z gorami, ko 
še doma skozenj preverjamo vreme, tisti, ki žive bolj v vznožju gora, se vanje skozi okno lahko tudi ozro. 
Na obzorju uzrejo vsaj bled obris gora, ki vstajajo v obetajoče jutro. 

In potem je pot, navzgor, na vrh, do koče. In spet je tu okno. Če se v kočo zatečemo pred slabim 
vremenom, morda le pred popoldanskimi oblaki, je okno tisto, skozi katerega opazujemo vremensko 
dogajanje. Če v koči prenočimo, je okno tisto, skozi katerega v večernem mraku počasi ugaša dan. 
V naše utrujeno telo v prihajajoči noči prileze prepotrebni počitek. Okno je tisto, ki nam ponoči kaže 
najčistejše zvezde, najbolj izrisan mesec na nebu, najgloblje temine vesolja. In okno je tista linica, skozi 
katero se zjutraj pritajeno pritipa prva slutnja svetlobe, je tisto mesto, ki nam da vedeti, kaj nas čaka. 
Prihaja jasen, sončen dan, ki ga nakazuje vse bolj bledo nočno nebo, z vse manj zvezdami, ki jim moč 
jemlje jutranja zarja. Lahko je pogled skozi okno tudi sporočilo, da se nikamor ne mudi, saj je zunaj 
megleno, neprijazno, nespodbudno za planinsko turo. 

Mar niso gore same kar eno samo veliko okno? Okno, ki je velikansko, ki je odprto na vse strani, ki je 
ena sama svoboda brezkončnega neba, ena sama širjava belega apnenca prečudovitih oblik, en sam 
preplet vrhov, grebenov, senčnih dolin in - neskončnih obzorij. In so gore tudi okno, ki nas ščiti, kot 
veliko panoramsko okno, na katerega eni strani so vsakodnevne norosti sveta, in na drugi strani tišina in 
umirjenost gorskega prostora. Pa čeprav je le-ta povsem odprt in brez konca. 

Gore so tudi okno do sočloveka. Dostikrat se prav pri napornih vzponih in umirjenih postankih človek 
odpre sočloveku, v skupnih naporih za dosego nečesa lepega, velikega. Gore so okno, skozi katerega 
spoznavamo nove ljudi, tiste, s katerimi nas druži ljubezen do narave, do pristnega sveta višin, do 
svobode gorskih prostranstev.

Predvsem pa so gore okno, skozi katerega pogledamo vase. Skozi najčistejše steklo, brez dolinskih 
madežev, brez prahu. V dolgih urah, ko smo sami s seboj, s svojimi napori, z željo priti više, doseči cilj! 
Ko dolinsko breme preprosto izgine, saj zanj v tistem svetu ni prostora. Gore so okno, ki omogoča jasen 
pogled vase, ki zbližuje prijatelje in naključne sopotnike na poti. Kajti tam gori, visoko nad dolino, je 
pogled jasnejši, seže dlje, ga ne zastira prav nič več. Tam gori je ena sama jasnina - zunaj in v srcu.

Dragi bralci! Na poletnih planinskih poteh vam želim mnogih jasnih pogledov, naj se pred vami razkrivajo 
razgledi, kot se razkrivajo ob odpiranju oken, naj skozi odprta okna zaveje svež veter, ki ohladi razgreta 
čela. Naj svežina odprtosti zbistri vaše misli. Da bi ob vrnitvi svet videli v lepši luči in pred seboj jasno pot. 
Naj bo pri tem naša revija tudi tako odprto okno v gorski svet. Srečno.

 Marjan Bradeško
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