
 

 LEKSIAKOV, pravne, poslovne, finančne in davčne storitve d.o.o., Knafelčeva 30, 2000 Maribor 
matična številka: 7055617000, davčna številka: 49442422, TRR: SI56 0201 5026 1925 038 NLB d.d.,   

 
 

 

 

P R E D N A R O Č I L O  

KARAVANKE Čuvaji Alp 

 

Avtor: mag. Matjaž Kovač 
Leto izdaje: 2022 
Založba: LEKSIAKOV d.o.o., založništvo 
Vezava: e-knjiga 
Štev. strani: 260 
Cena: 29,90 €   
 
 
 

Izide avgusta 2022 

  
Karavanke so najdaljše slovensko gorovje. Njihova slemena z najvišjim vrhom Stolom (2236 mnm), se vlečejo 
120 km daleč od Trbiža do Slovenj Gradca. Skupaj z Ziljskimi in Karnjskimi Alpami tvorijo Dravsko gorsko 
skupino. Karavanke skupaj s Kamniško-Savinjskimi Alpami tvorijo naravno ločnico med Avstrijsko Koroško in 
Gorenjsko. Čez karavanške prelaze potekajo pomembne trgovske poti med Zahodno in Jugovzhodno Evropo. 
Eden izmed njih je tudi Ljubelj (1370 m), ki je preko 300 let star in naj bi bil eden prvih cestnih prelazov v Evropi, 
drugi pa prelaz Jezerski vrh (Seeberg-Sattel). Danes potekata pod Karavankami avtocestni predor, ki povezuje 
Ljubljano z Beljakom v Avstriji. Predor je nastal vzporedno s prvotnim železniškim predorom. Veliko število 
gorskih koč ponuja obilico možnosti za izletnike. Veliko vrhov odlikuje prelep razgled na Celovec in okolico ter 
na Ljubljansko kotlino. 

 

O AVTORJU 

Matjaž Kovač je magister pravnih znanosti, strokovnjak za gospodarsko pravo, 
pogodbeno pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih.  Je lastnik 
svetovalnega podjetja LEKSIAKOV d.o.o., Maribor. Aktivno se ukvarja s pohodništvom in 
planinarjenjem, ter organizira srečanja in pohodniške izlete. 
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VSEBINA PRIROČNIKA 
 
1. poglavje – SPLOŠNE ZNAČILNOSTI PLANINSKIH POTI  
kaj so planinske poti; vrste planinskih poti; upravljanje s planinskimi potmi; označevanje planinskih 
poti; organi in organizacije, ki urejajo zadevno problematiko (PD in PZS); 
2. poglavje – NAPOTKI ZA GIBANJE V GORAH  
gibanje v gorskem svetu; izbira cilja in poti; planinska oprema; ogroženost v gorah; psihična in fizična 
pripravljenost; kraj in čas izvedbe izleta; nesreče na planinskih poteh; 
3. poglavje – PREDSTAVITEV POSAMEZNEGA OBMOČJA 
predstavitev regije; narava in lega posamezne regije; naravne posebnosti in znamenitosti; klimatske 
posebnosti; demografske posebnosti; zgodovinske posebnosti; 
4. poglavje – PLANINSKE POSTOJANKE POSAMEZNEGA OBMOČJA  
splošne značilnosti planinskih postojank v RS; pregled in opis planinskih postojank posameznega 
področja (regije); 
5. poglavje – PLANINSKE POTI NA VRHOVE POSAMEZNEGA OBMOČJA 
opis posameznih vrhov določenega področja (regije); splošni podatki o posamezni planinski poti na 
vrhove (začetek in konec poti; višinska razlika; naziv poti; dolžina hoje; zahtevnost; oprema na 
planinski poti); opis vzpona s slikovnim materialom; zemljevid planinske poti; 
6. poglavje – SLOVENSKA PLANINSKA POT – POSAMEZNO OBMOČJE  
opis SPP; predstavitev trase SPP za posamezno območje (regija). 
 

NAROČILNICA 

KARAVANKE – Čuvaji Alp 

Naročnik (ime in priimek/podjetje): 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Ime in priimek izvrševalca naročila (v primeru, da naročate za podjetje): 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Naslov naročnika: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Telefon: __________________________________________ 
 
E- Pošta: _________________________________________ 
 
Davčna številka:__________________________________ 
 
PODATKI O NAROČENI KNJIGI 
 
št. izvodov e-knjige: ______ 
 
Kraj in datum:                                                  Podpis:   
          
                                                         ŽIG: 
 
 
Izpolnjeno naročilnico nam posredujte po elektronski pošti na naslov: lexiakov@gmail.com.   


