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IZ PLANINSKE ZALOŽBE – AKCIJA 

GIANTS OF THE HIMALAYAS, Viki Grošelj

V angleškem prevodu knjige Velikani Himalaje je avtor predstavil vseh 
štirinajst svetovnih osemtisočakov in orisal zgodovino vzponov nanje s 
posebnim poudarkom na delovanju slovenskih alpinistov, ki so se z 
izjemnimi dosežki v Himalaji povzpeli na sam svetovni vrh. Zbrani so vsi 
podatki o udejstvovanju slovenskih alpinistov, slovenskih bodisi v tujih 
odpravah. Vsebina je predstavljena v živem in zanimivem slogu, značilnem 
za Vikija Grošlja.   
Knjiga je bogato opremljena s številnimi fotografijami ter primerna za 
vaše poslovne partnerje in goste iz tujine. 

Format: 200 x 255 mm, 248 strani, italijanska vezava

CENA: V času od 15. 4. 2019 do 15. 5. 2019 lahko knjigo kupite po 
akcijski ceni s 50-odstotnim popustom: 7,45 €* (redna cena: 14,90 €*). 

NOVO V PLANINSKI TRGOVINI

PRAVLJICA O GAMSKU VILIJU IN GORSKIH ROŽICAH, 
Stanka Klakočer

Police Planinske trgovine je obogatila nova knjižica za otroke in odrasle 
Pravljica o gamsku Viliju in gorskih rožicah. Obogatena je z ilustracijami 
Sare Di Sante, naslovnico pa je prispeval Jernej Kovač Myint.
Naj razložimo, kdo je naš Vili in kje živi. Nekaj je gotovo: ni podoben žabi niti 
lisici, še manj pa kokoši. No, pa še marsikateri živali ni niti malo podoben. 
Gamski, kakršen je Vili, živijo v gorah, v strmih skalnih robovih. Spretno 
skačejo in tečejo …

Format: 165 x 240 mm, 32 stani, šivano 2 x z žico 

Cena: 9,90 €**
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Everest, 8,848 metres

K2, 8,611 metres
Kangchenjunga, 8,586 metres

Lhotse, 8,516 metres

Makalu, 8,463 metres
Cho Oyu, 8,201 metres

Dhaulagiri, 8,167 metres
Manaslu, 8,163 metres

Nanga Parbat, 8,125 metres
Annapurna, 8,091 metres

Hidden Peak – Gasherbrum  I, 8,068 metres
Broad Peak, 8,047 metres

Shishapangma, 8,046 metres
Gasherbrum II, 8,035 metres
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G I A N T S O F  T H E H I M A L A Y A S

Viki Grošelj

Gamsek Vili leži na polici strme skalne stene in žalostno strmi 
predse. Pomlad se je prevesila v poletje in pouk v gamsji  šoli  
se je že končal. Sošolci so se razkropili. Nekateri prijatelji so se 
vrnili v svoje trope, drugi so se preselili, nekateri pa so le  
odšli s trebuhom  za boljšo pašo. Vili postaja čedalje nesrečnejši. »Le s kom se bom sedaj igral?« 
Solze mu z gobčka kapljajo na posušeno travo.

Stanka klakočer

ilustracije
Sara Di Sante
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**DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine plača naročnik. 
Zakon o enotni ceni knjige veleva, da v času šestih mesecev od izdaje knjižnega dela kakršnokoli zniževanje cene ni dovoljeno.

-50 %

*DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine plača naročnik.
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FOTOGRAFIJA NA NASLOVNICI:
Jutro pod Ogradi, Fužinske planine 
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.

Nespodobno in zelo izzivalno je to vprašanje. Odgovor pozna vsak otrok: nam, 
seveda! Toda, vedno večkrat se vprašam, ali je to res tudi v vsakdanjem življenju, ne 
le takrat, kadar nas kdo vpraša
Družbena omrežja pokajo od selfijev in čudovitih razgledov, pozimi tudi idealnih 
vijug turnih smučarjev, da se človeku kar pocedijo sline zavisti od prelesti narave. 
A v naslovih so tuje gore, za katere se sicer izkaže, da imajo slovenska imena. Še 
slabše je s planinskimi izhodišči, za katera se še toliko bolj uveljavljajo tuja imena, ne 
glede na to, da ležijo nekaj kilometrov izven naših državnih meja in so vedno veljala 
za slovenska. Žal pri tem početju niso udeležena le družbena omrežja, tuja imena 
gora in krajev se pritepejo tudi v tiskane medije, v planinske vodnike in niti Planinski 
vestnik nanje ni imun, čeprav se trudimo. 
Navedel bom resničen pripetljaj, ki sem se ga spomnil ob tem razmišljanju. Pred 
dobrimi dvajsetimi leti je na oddelek mednarodne pošte, kjer sem zaposlen, prišel 
študent, za katerega je bilo vsem jasno, da je zaljubljen v gore in zemljepis. Ni 
bilo jasno, v koga bolj in kje je imelo pri vsem tem prostor še njegovo dekle, če se 
malce pošalim. Nekega dne sem ga uvajal v izpolnjevanje poštnih dokumentov za 
Avstrijo. Bil sem presenečen, ker je vse koroške pošte napisal z nemškimi imeni, 
čeprav smo po pravilu kraje, kot sta recimo Celovec in Beljak, dosledno pa manjše 
kraje Borovlje, Globasnico ali Sele, vedno naslavljali po naše. Ne nazadnje sploh ni 
šlo za dokumente za mednarodno izmenjavo, le za arhiv. Verjetno je fant mislil, da 
ga bom pohvalil, ker je celo za najmanjše vasi na pamet natresel nemška imena. 
Namesto pohvale sva imela krajši pogovor na štiri oči. »Čemu vendar siliš nemška 
imena krajem, v katerih pred stoletjem ob popisu prebivalstva ni bilo morda niti 
enega opredeljenega Nemca? Misliš, da bodo Avstrijci ohranili slovenska imena, 
če jih ne bomo mi? Nihče drug na svetu jih ne bo namesto nas." Študent je malce 
kislo pokimal in mi dal prav. 
Dvajset let pozneje je nekdanji študent še vedno zaljubljen v gore in zemljepis, 
postal je priznan pisec planinskih vodnikov, ki je na rabo slovenskih imen 
izredno pozoren. Žal pa to ne velja za vse pisce planinskih vodnikov, pri čemer je 
pomemben del krivde tudi pri urednikih in založbah, ki planinsko literaturo izdajajo.
Fran Tominšek je v svojih spominih opisal, kako je bilo v letih ob koncu 
devetnajstega stoletja, ko je bilo ustanovljeno Slovensko planinsko društvo (SPD). 
Nemci oziroma domači nemškutarji so se tedaj šli umazano igro. Ker so imeli 
zveze in ker se je to skladalo s tedanjo velikonemško politiko, ki je gradila most 
do Jadrana, jim je uspelo pri kartografih spraviti na zemljevide nemške prevode 
slovenskih imen gora. 
Monarhija je po prvi svetovni vojni razpadla in SPD je ostala zmagovalka 
brez nasprotnika. Škoda pa je bila že storjena. Čeprav so bila pred koncem 
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devetnajstega stoletja na vseh 
habsburških zemljevidih na naši 
današnji severni meji in na Koroškem 
zapisana le slovenska imena gora (ker 
nemških sploh ni bilo), so se nemški 
prevodi pozneje ob ponatisih prenašali 
in se počasi umestili v prostor. Danes 
so ti nemški prevodi slovenskih imen 
zapisani na vseh naših planinskih 
zemljevidih. 
Enako se je ponovilo na zahodni meji. 
V času rapalske razmejitve so gore 
dobile italijanska imena, a po vrnitvi 
Primorske na mejnih gorah tudi 
obstala za vse čase. Drugače je bilo 
s Triglavom, ki se je uspešno obranil 
nemškega Berg Terglou in kasneje še 
italijanskega Monte Tricorno. 
Žal še zdaleč ni samoumevno, da 
bo tako tudi ostalo. Skozi zgodovino 
smo že nekajkrat dokazali, da se 
znamo ubraniti pred drugimi, nikogar 
pa ni, ki bi nas obvaroval pred seboj. 
Če spremljate družbena omrežja, 
recimo Facebook, ste zagotovo že 
opazili kakšno planinsko objavo, 
ki je imela dodano lokacijo izleta. 
Glasila se je Mount Triglav, morda 
ste občudovali turni smuk z gore 
Vertatscha (Vrtača) ali pa popoldanski 
skok iz prestolnice na Mount Saint 
Mary (ne boste verjeli, gre za Šmarno 
goro). Seveda, omrežje predlaga 
lokacijo, in če smo malomarni, 
kliknemo tujko, ki z množičnostjo 
klikanja postaja prva ponujena 
možnost. 
Morda s svojo pasivnostjo hodimo po 
tanjšem ledu, kakor se zdi. 
Si kdo upa staviti, da bodo gore 
v notranjosti Slovenije čez sto let 
še nosila slovenska imena? Mene 
osebno skrbi.

Dušan Škodič
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