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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. Cilji teh planinskih poti so v 
treh gorskih skupinah, ki se dvigajo nad krajem – v gorovjih storžiča, grintovcev in Krvavca. 
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 primerni le za dobro in vsestransko usposobljene 
ter opremljene planince.
 Format: 110 x 170 mm; 96 strani, 32 fotografij  

CENA: V času od 15. 2. 2019 do 15. 3. 2019 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.

KMALU v PROdAJI

tIstA LEPA LEtA, Rado Kočevar in Mojca volkar trobevšek
spomini Rada Kočevarja

zamisel za knjigo se je rodila tam, kjer se je rodil Rado kot alpinist – v stenah nad Kam-
niško Bistrico neke čudovite jeseni, ko so snemali dokumentarni film o njem in njegovih 
soplezalcih. Iskrivi in dobrodušni Rado Kočevar pripoveduje, kako so ga pred skoraj 
petinsedemdesetimi leti, v izredno skromnih povojnih razmerah razmerah gore – od-
daljene in visoke – tako očarale, da je postal alpinist.
 Radova zgodba na videz ni dramatična, ni senzacionalna in ni napeta. ta zgodba je 
polna malih korakov, velikih odločitev, trdega dela, tovarištva, pristne ljubezni do gora 
in sočloveka ter neomajne vztrajnosti, ki so iz Rada ustvarili vrhunskega plezalca in 
vrhunskega človeka.

Format: 165 x 240 mm, 164 strani, integralna šivana vezava

CENA: 24,90 €
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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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Iskrivi in dobrodušni Rado Kočevar pripoveduje, kako so ga pred skoraj petinsedemdesetimi leti, v izredno skromnih povojnih razmerah, tako očarale gore – oddaljene in visoke –, da je postal alpinist. S soplezalci je obiskoval naše najbolj slovite stene in med prvimi ponavljal najtežavnejše smeri v njih, nato pa preplezal tudi še težje prvenstvene smeri, ki so vzbujale največje občudovanje in imajo še danes posebno vabljiv čar. Izstopal je kot najboljši v svoji generaciji, ki je prva dohitevala alpinistične velesile.Spomini plezalca »tistih lepih let« so ožarjeni z mladostno svetlobo in so pristen in zanesljiv pogled na prvo povojno generacijo.  
Tako začenjamo prav razumevati tedanje uspehe, ki nas navdajajo z zasluženim spoštovanjem in občudovanjem.

France Malešič

FOTOGRAFIJA NA NASLOVNICI
Rado Kočevar v Šiji Brane  (foto Marjan Keršič - Belač)

FOTOGRAFIJA NA ZADNJI STRANIRado Kočevar (foto Milan Jazbec)

CENA

ISBN
978-961-6870-37-5 

24,90 €

Najlepše sem se ujel s soplezalcem Radom Kočevarjem.  
Nobenih besed nisva potrebovala. Že po tresenju hlač sva videla,  kakšne težave ima kdo od naju. Poznala sva se po petah,  kako sva jih postavljala, po podplatu.

Ciril Debeljak - Cic
soplezalec

Rado je moj vzornik, ker je vztrajen, vedno dobre volje  in doseže tisto, kar si zada. Občudujem ga.
Nick Kocevar, vnuk Rada Kočevarja  in najhitrejši Evropejec in belec v teku na sto metrov na mladinskem  svetovnem prvenstvu v Nairobiju v Keniji leta 2017

Rado se je med nami najbolj jasno zavedal, kaj hoče v alpinizmu,  
kako bo to dosegel in je imel za to tudi neizčrpne zaloge energije in volje.  

Bil je plezalec, ki je tvegal in utiral pot. Niso mu zastonj rekli »živa mišica« …
France Zupan, soplezalec

Rado Kočevar je vodilni povojni plezalni avantgardist.  
Njegovi vizionarski vzponi predstavljajo višek modernega plezanja  na Slovenskem pred letom 1950. 

Silvo Karo, vrhunski alpinist
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Rado Kočevar (1928), odličen alpinist prve povojne generacije, s svojim nekajletnim intenzivnim delovanjem, velikimi plezalnimi uspehi in potem nenadnim zatonom predstavlja svojevrsten fenomen v zgodovini slovenskega alpinizma. Slovel je kot zelo močan, trden, zanesljiv in predan plezalec, ki se je alpinizma loteval načrtno. Veliko vzponov je tudi dokumentiral s fotografijami, zapisi, članki in plezalnim vodnikom V naših stenah (1954). Deloval je kot gorski reševalec, gorski vodnik, alpinistični inštruktor in učitelj. Še vedno vitalen in goreč občudovalec gorskega sveta je v enaindevetdesetem letu življenja prejel priznanje PZS za življenjsko delo v alpinizmu.   

Mojca Volkar Trobevšek
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ISSN 0350-4344
Izhaja petnajstega v mesecu.
Planinski vestnik objavlja izvirne prispevke,
ki še niso bili objavljeni nikjer drugje.
119. letnik
NASLOV UREDNIŠTVA:
Planinska zveza Slovenije
Uredništvo Planinskega vestnika
Ob železnici 30a, p. p. 214 
SI-1001 Ljubljana
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NAKLADA: 4400 izvodov
Prispevke, napisane z računalnikom, pošiljajte  
po elektronskem mediju na naslov uredništva ali na 
elektronski naslov. Poslanih prispevkov ne vračamo. 
Uredništvo si pridržuje pravico do objave ali neobjave, 
krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih 
prispevkov v skladu s svojo uredniško politiko in 
prostorskimi možnostmi. Mnenje avtorjev ni tudi nujno 
mnenje uredništva in PZS. Kopiranje revije ali posameznih 
delov brez privolitve izdajatelja ni dovoljeno.
Naročanje:
Po pošti na naslov: Planinska zveza Slovenije,
Ob železnici 30a, p. p. 214, SI-1001 Ljubljana,  
po elektronski pošti na naslov: pv@pzs.si ali  
po telefonu 080 1893 (24 ur na dan) in na naslovu: 
https://clanarina.pzs.si/vestnik.php.

Transakcijski račun PZS: 
IBAN: SI56 6100 0001 6522 551 
SWIFT: HDELSI22 
DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA 
Naročnina 39 EUR, 63 EUR za tujino, posamezna številka 
3,90 EUR. Člani PZS so upravičeni do 25 % popusta na 
letno naročnino Planinskega vestnika. Reklamacije 
upoštevamo dva meseca po izidu številke. Ob spremembi 
naslova navedite tudi stari naslov. Upoštevamo samo pisne 
odpovedi do 1. decembra za prihodnje leto.
Izdajanje revije sofinancira Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije (ARRS),  
št. pog. 630-183/2017-1.
Program informiranja o planinski dejavnosti 
sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport RS in 
Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS.

FOTOGRAFIJA NA NASLOVNICI:
Aljaž Anderle solo čez Zahodni slap v Belci (WI6)  
Foto: Anja Benedik
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.
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Ljubljana, 31. januar 2019

Dragi plezalke in plezalci v prihodnosti!
Pismo vam pišem v času, ko je ledu in snega vsako leto manj. Spominjam se, 
kako je moral brat domov po starše, da so me rešili iz snežnega zameta, v kate-
rem sem obtičala med potjo v šolo, pa od takrat ni minilo niti štirideset let. Oče 
pripoveduje zgodbe o takšni količini snega, da so ljudje ostali ujeti v njem in so 
zmrznili na poti od ene do druge kmetije, ki jo poleti prehodiš v pol ure. Zdaj 
pa se v istem letnem času ozrem naokoli in vidim mladino, kako hodi v šolo v 
tako nizkih platnenih čevljih in nogavicah, da jim gležnji gledajo ven. Zdi se mi, 
da smo svoj planet pošteno zašuštrali.
Dan pred božičem leta 2003. Na ferajnu sem si izposodila čelado, cepine in de-
reze. Bila sem strašno zagreta tečajnica, tako da mi ni bilo prav nič težko iti brez 
kakršnega koli znanja o lednem plezanju v Sinji slap. Seveda nisem šla sama, 
ampak z vodjo alpinistične šole. V naslednjem slapu sem že plezala prva v na-
vezi, in to s svojim parom cepinov iz druge roke, dereze pa sem si kupila čez 
kakšne tri slape. Kako naj vam opišem nekaj, česar zdaj verjetno ne morete več 
ne videti ne občutiti? Ljubezen na prvi (pog)led! Led pa je minljiv. Minljivost 
je skupaj s svojim nasprotjem, večnostjo, pojem in dejstvo, ki bega ljudi, odkar 
smo se začeli spraševati o svojem obstoju. Minljivost je nekaj, zaradi česar dobi 
tisto, čemur pripisujemo to lastnost, večjo vrednost kot nekaj, kar je, recimo 
pogojno, večno. Slika pokojnega slikarja je neprimerno bolj cenjena, kot je bila 
prej, ko je še malal s čopiči po platnu. Logično, saj naenkrat količina slik ni več 
neomejena. Podobno je z ledom. Njegov minljivi in spremenljivi značaj je tak, 
da nas privlači. To, da nam ponuja obilo možnosti, ki so vsakič, ko plezamo po 
njem, drugačne, je izziv. Mogoče je tako privlačen predvsem zato, ker nas s svo-
jim značajem opozarja na našo lastno krhkost in minljivost. Led je lep, nepred-
vidljiv, iskren. Ne izsiljuje, ni ljubosumen, ne laže in ni zahrbten. Je, kakršen je, 
tak se daje in ponuja. Če je prezahteven, se je treba spoštljivo umakniti. Če smo 
vsiljivi, nas zavrne.
Končuje se moj najljubši mesec, kar pomeni, da bo kmalu tudi mojega najljub-
šega letnega časa konec. Presneto, vsako leto ga je manj! Zima je vedno krajša 
in vsako leto milejša. Nazadnje me je konkretno zanohtalo pred sedmimi leti. 
Prejšnji teden sva s prijateljico iskali led okoli Vršiča. Letos je, presenetljivo, za-
mrznilo kar nekaj vode, in čeprav mraz ni niti "konkreten", kaj šele običajen, ka-
kor je bil še pred kakim desetletjem, vendarle vztraja nekoliko dlje kot zadnja 
leta. Je pa vode manj kot navadno, tako da bera lednih lepotcev tudi tokrat ni 
ravno velika. Od kakih štiridesetih zamrznjenih slapov, kolikor so jih imeli na 
voljo na primer samo v Logarski dolini v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, 
jih zdaj tam zamrzne le kakih pet. Zato se prerivamo v njih in drug drugemu 
mečemo kose ledu na glavo, saj sorazmerno z izginjajočimi zaledenelimi slapo-
vi raste število lednih plezalk in plezalcev.

<<
Revija za ljubitelje gora že od leta 1895
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vestnikih, predvsem v tej številki, ki jo 
držite v rokah, so najbrž precej zgovor-
ne, ampak čeprav radi pravimo, da fo-
tografije povedo več kot tisoč besed, 
vam nikoli ne bodo povedale, kako se 
počutim(o), ko plezam(o) po minljivo-
sti, ujeti zgolj za trenutek, ki je mogoče 
zadnji. Da, zadnji. Da se vrnem na Vr-
šič … Nekje pod Prisojnikom čez skalni 
previs visi kos ledu. Od daleč je videti 
kot smrkelj, ki leze iz nosu premraže-
nega mulca. Tisti kos ledu ima ime in 
sloves. Lambada. Nikoli je nisem pre-
plezala. Ni bilo priložnosti, čeprav se 
čas za lepe stvari kljub noremu ritmu 
življenja vedno najde. Bojim se, da je 
tudi nikoli ne bom preplezala. Bojim 
se, da je bil zadnji trenutek, ko je Lam-
bada v celoti zamrznila, zares zadnji. 
Zdaj, januarja 2019, gledam ta led in 
tisto, kjer bi moral biti led, in si pred-
stavljam plezalce, kako plezajo po  … 
tistem. Po nečem, kar ta trenutek ne 
obstaja. Po nečem, česar vi najbrž ne 
boste nikoli videli (razen na fotografi-
jah), kaj šele doživeli, če ne boste odpo-
tovali bolj severno ali bog ve kam, saj 
ne vemo, kako se bo zasukala ta naša 
Zemlja. 
Drage ledne plezalke in plezalci, tako 
je bilo včasih. Upam in iskreno si želim, 
da sem le pesimistka srednjih let, ki se 
moti, čeprav si vsako zimo znova reče: 
"Saj bo! Čutim v kosteh!" No, roko na 
srce, to se z leti vedno bolj (ob)čuti …
Tega pisma, namenjenega vam, ki bi se 
mogoče zaljubili v led, če bi ga spozna-
li, ne morem vreči v poštni nabiralnik, 
saj poštarji nimajo časovnih strojev. 
Zato ga bom zapakirala v tole številko 
Planinskega vestnika z upanjem, da se 
bo kak izvod ohranil in prišel v roke, 
ki bodo z enako spoštljivostjo in užit-
kom kot moje vzele par lednih cepinov 
in jih kljub mojim bojaznim zapičile v 
svoj "Sinji slap".
Vse dobro!

Marta Krejan Čokl<<
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Spletni iskalnik 
Planinskega vestnika
je bil prenovljen in že deluje.
Dostopen je na spletni strani 
www.planinskivestnik.com
Na desni strani se nahaja 
rdeč gumb: Iskanje po vseh 
objavah Planinskih vestnikov. 
V iskalnem oknu je na voljo 
več možnosti iskanja.
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do današnjih časov!


