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SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ
Triglavska cesta 49, 4281 Mojstrana • telefon: 08 380 67 30 • faks: 04 589 10 35 • e-naročila: info@planinskimuzej.si

IZ PLANINSKE ZALOŽBE – AKCIJA

PLANINSKO-IZLETNIŠKI VODNIK PREDDVOR, 
Tomaž Polajnar in Marjan Raztresen

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. Od številnih planinskih poti so opisane nekatere najbolj 
znane, 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. Med njimi so taki, ki vzamejo le urico 
ali dve, pa tudi čisto prave celodnevne planinske ture na dvatisočake in na hribe tik pod to 
višino, ki so primerne le za dobro in vsestransko usposobljene ter opremljene planince.

Format: 110 x 170 mm; 96 strani, 32 fotografij  

CENA:  V času od 15. 5. 2020 do 15. 6. 2020 lahko planinsko-izletniški vodnik Preddvor kupite 
po akcijski ceni s 50-odstotnim popustom: 3,30 €* (redna cena: 6,60 €*). 
*DDV je vračunan v ceno. Stroške poštnine plača naročnik.

NOVO V PLANINSKI TRGOVINI

ČEZ DRN IN STRN, Anka Rudolf

Knjiga osemnajstih pravljic, pripovedk in zgodb vsebinsko predstavlja širše območje Idrijskega, 
njegovih prebivalcev in njihovega načina življenja od najzgodnejših, tudi zgodovinsko izpričanih 
časov do današnjih dni. 
Knjigo bogatijo ilustracije Idrijčana, akademskega slikarja Jurija Pfeiferja, vsestranskega ustvar-
jalca, ilustratorja otroških knjig pri Mladinski knjigi in otroških revij.
Vsebina zgodb je prikazana skozi doživljanje sveta tako mladega kot odraslega bralca.

Format: 165 x 240 mm, 152 strani, italijanska vezava

*DDV je vračunan v ceno. Stroške poštnine plača naročnik.
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PreddvorPreddvor
»Skale blede, osne`enin v nebo kipe~i vrhise bli{~e v njegovem `aru,kakor démanti plame~i.Zor rumeni opasujesne`ne vrhe in zavijazemljo vso v krasoto rajsko... O,  prekrasna je narava!«

Tako je svet okoli Stor`i~a in Grin-tovcev videla iz svojega gradu Turn nad Preddvorom ena od najbolj krhkih ob~udovalk slovenskega gorskega sveta Josipina Turnograjska-Urban~i~, prva slovenska knji`evnica in pesnica, doma z gradu Turn nad Preddvorom. V te gorske vi{ave se sama sicer ni nikoli odpravila, bodo pa se nemara bralci tega na{ega vodni~ka, s katerim posku{amo kolikor je le mogo~e zanes-ljivo usmerjati njihov planinski korak po ozna~enih poteh v gore in na vrhove severno od ob~inskega sredi{~a Pred-dvora od Stor`i~a na zahodu do Krvavca in Grintovca na vzhodu.
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FOTOGRAFIJA NA NASLOVNICI:
Vmesni mejnik rapalske meje med Žirmi in Gorenjim 
Vrsnikom je bil zgolj en od več kot 4500-tih, ki so pred 
stoletjem razmejili slovenske gore. Foto: Oton Naglost
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 in plezanja po gorah po navodilih iz te revije.

Po zadnjih dogodkih in ukrepih ob pojavu pandemije se verjetno vsi, ne le planinci, strinjamo, 
da je vsaka meja slaba − najslabša pa je tista, ki se pojavi, kjer je ni bilo. 

Po tem, ko smo se morali čez noč soočiti z omejitvijo gibanja le po lastni občini, se nam je 
vsem bolj ali manj skrčil življenjski prostor. Vsakdanja opravila so postala zelo otežena, življenje 
med štirimi stenami pa utrujajoče tako telesno kot umsko. Človek je bitje, ki potrebuje 
določeno svobodo, sicer njegovo življenje začne izgubljati smisel. Tudi zaradi tega so nekoč 
davno ljudje "izumili" zapore, saj je omejevanje svobode počasno trpljenje.

Zaradi lokalne razdrobljenosti naše države, v kateri imamo več kot dvesto občin in med njimi 
najmanjša meri zgolj sedem kvadratnih kilometrov, se je marsikomu od nas, ki smo bili vajeni 
obiska gora ali vsaj popoldanskega skoka na svoj hišni kucelj, sesul svet. Vsakdanji cilj se je 
znašel na drugi strani občinske meje, ponekod celo označeni s trakovi in varovani z budnimi 
prostovoljci. Večina državljanov je to mirno sprejela in se poslušno samoomejila ter ni kršila 
predpisanih ukrepov. Toda čeprav je marsikdo od nas v tem času prvič odkril najvišjo točko 
svoje občine ali hodil po še nikoli prehojenih stezicah in opazil nove zanimivosti, to ni omililo 
velikega razočaranja in grenkobe. Planinci smo pač planinci zato, ker ljubimo svobodo.

Tokratna tema meseca govori o meji, ki se je pojavila nepričakovano. Pred okroglim stoletjem 
je med seboj razdelila naše ljudi in njihovo zemljo ter planincem onemogočila dostop na gore, 
ki so jih radi obiskovali. Govorimo o rapalski meji. Ta je danes kljub mnogim lokalnim zgodbam 
o tihotapstvu in še zadnjim živim pričam, ki se spominjajo življenja ob krivični meji, dokaj 
pozabljena. Povojno obdobje, ki je sledilo padcu rapalske meje, je bilo preprosto preveč burno 
in spomini nanjo so v zgodovinskem spominu in šolskih učbenikih izzveneli v pozabo. To velja 
predvsem za notranjost države, toda nekdanji obmejni kraji in ljudje na ozemlju, ki ga je skoraj 
trideset let zasedala Kraljevina Italija, tega zlepa ne bodo pozabili.

Kot razberemo iz planinskih spominov in arhivov, se je v veliki zagati med obema svetovnima 
vojnama znašlo tudi slovensko planinstvo. Od visokogorja so našim planincem ostale le 
Kamniško-Savinjske Alpe. Julijske Alpe in Karavanke so v veliki meri spadale v razširjen 
obmejni pas, kamor se je smelo, vendar šele po več letih meddržavnih pogajanj, s posebno 
dovolilnico. Planinstvo na drugi strani rapalske meje v Idrijsko-Cerkljanskem, Škofjeloškem in 
Notranjskem hribovju pa je bilo za planince popolnoma onemogočeno. 

Po zadnjih omejitvah gibanja si lahko tudi mi vsaj približno predstavljamo, kako se je počutila 
generacija planincev med obema vojnama. Toda omejitev zanjo je trajala neprimerno dlje 
časa, vse do leta 1947.  
Tudi naši planinski predhodniki so v svojem času našli nekaj manjših "bonbončkov", kot smo 
jih našli mi v svojih občinah. Zaradi rapalske meje so bile zgrajene naše prve zelo zahtevne 
zavarovane poti, ferate. Te stare ferate predstavljajo spomenik enega od bojev, ki ga je 
nekoč vodilo Slovensko planinsko društvo. Kar spomnimo: SPD se je za naše gore v času 
monarhije borilo proti Nemcem. V rapalskem obdobju v Kraljevini Jugoslaviji so nam večji del 
gora zasedli Italijani. Danes pa … vidnega sovražnika ni. Gore nam jemljejo omejitve, pogled 
v prihodnost pa je, kot pravijo, meglen.

Dušan Škodič

Najslabša meja je tista, 
ki se spreminja
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PLANINSKO-IZLETNIŠKI VODNIK PREDDVOR, 
Tomaž Polajnar in Marjan Raztresen

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. Od številnih planinskih poti so opisane nekatere najbolj 
znane, 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. Med njimi so taki, ki vzamejo le urico 
ali dve, pa tudi čisto prave celodnevne planinske ture na dvatisočake in na hribe tik pod to 
višino, ki so primerne le za dobro in vsestransko usposobljene ter opremljene planince.

Format: 110 x 170 mm; 96 strani, 32 fotografij  

CENA:  V času od 15. 5. 2020 do 15. 6. 2020 lahko planinsko-izletniški vodnik Preddvor kupite 
po akcijski ceni s 50-odstotnim popustom: 3,30 €* (redna cena: 6,60 €*). 
*DDV je vračunan v ceno. Stroške poštnine plača naročnik.

NOVO V PLANINSKI TRGOVINI

ČEZ DRN IN STRN, Anka Rudolf

Knjiga osemnajstih pravljic, pripovedk in zgodb vsebinsko predstavlja širše območje Idrijskega, 
njegovih prebivalcev in njihovega načina življenja od najzgodnejših, tudi zgodovinsko izpričanih 
časov do današnjih dni. 
Knjigo bogatijo ilustracije Idrijčana, akademskega slikarja Jurija Pfeiferja, vsestranskega ustvar-
jalca, ilustratorja otroških knjig pri Mladinski knjigi in otroških revij.
Vsebina zgodb je prikazana skozi doživljanje sveta tako mladega kot odraslega bralca.

Format: 165 x 240 mm, 152 strani, italijanska vezava

*DDV je vračunan v ceno. Stroške poštnine plača naročnik.
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