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I Z  P L A N I N S K E  Z A L O Ž B E

Orientacijsko znanje je za izvajanje resničnega planinstva osnovnega pomena. To je vedel tudi Pavel 
Kunaver, ki je v prvem planinskem učbeniku Na planine leta 1921 zapisal: »Kdor na ta način (ob uporabi 
zemljevida in znanja orientacije, opomba BP) hodi v gore, hodi neprimerno bolj varno in ubira bolj pravo 
pot nego kdo drug.« (stran 13) Orientacija ima v planinski organizaciji nedvomno dolgo tradicijo, njene 
vsebine pa danes najdemo domala v vseh programih planinskega usposabljanja.
Učbenik je obsežen, sistematičen, jasen ter pregleden. Namenjen je udeležencem različnih planinskih 
usposabljanj, organizatorjem in tekmovalcem na planinskih orientacijskih tekmovanjih. Avtorji upajo, da 
bodo tudi drugi planinski strokovni kadri (mentorji planinskih skupin, vodniki PZS, gorski reševalci, alpinisti 
ipd.) v učbeniku našli primerno branje za izpopolnjevanje lastnega znanja.
S pravo mero obojega – planinskih vsebin in tekmovalnosti – bodo odlično organizirana in kakovostno 
izvedena planinska orientacijska tekmovanja lahko pripomogla zlasti k večjemu vključevanju ponujenega 
znanja v redno delo planinskih skupin v vrtcih, šolah in drugih organiziranih oblikah planinske dejavnosti. In 
posledično k številčnejšemu vključevanju mladih v planinska društva, k njihovi samostojnosti in ohranjanju 
planinske pripadnosti v okviru družine in starejših starostnih obdobjih in tudi k varnejšemu gibanju v gorah.

Knjiga ne samo da vabi na gore, na bralca tudi apelira, da jih prihodnjim rodovom pusti takšne, kakršne smo dobili od prednikov 
– divje in lepe.

V času od sredine oktobra do sredine novembra 2011

 vam je učbenik na voljo s 50 odstotnim popustom, in sicer po ceni  8,15 €*.
*  DDV je vključen v ceno. Poštnino plača naročnik.

INFORMACIJE in NAROČILA:

Planinska zveza Slovenije, Planinska založba, 
- po pošti: Dvorakova ulica 9, p. p. 214, SI-1001 Ljubljana, 
- telefonu: 01 / 43 45 684 ali faksa: 01 / 43 45 691, 
- e-naročila: planinska.zalozba@pzs.si  ali  
- preko spletne trgovine PZS.

NOVO
 

Planinska orientacijska tekmovanja

Planinska založba PZS obvešča, da so na voljo novi dnevniki za otroke. Za 
predšolske otroke je na voljo CICI dnevnik, za osnovnošolske pa Dnevnik 1 in 
Dnevnik 2.
S projektom prenove obeh akcij želi Mladinska komisija spodbujati organizirane 
oblike gorništva ter vse mlade obiskovalce gora bolj kvalitetno usposabljati za 
dosego končnega cilja – samostojnega varnejšega gibanja v gorah. Ob vsebinski 
prenovi akcij je bil cilj projekta grafična posodobitev dnevnikov, tako da bi bili ti 
bolj prilagojeni mladim in izrazno bližje ciljnim starostnim skupinam.
Z udeležbo na različnih dejavnostih bodo otroci in mladostniki lahko pridobili 
uporabno gorniško znanje, veščine in izkušnje, ki jim bodo omogočili: varnejše in doživetij polnejše gibanje v gorah; kakovosten in 
postopen osebni gorniški razvoj ter zavedanje o pomenu prostovoljnega delovanja in odgovornosti do ljudi ter narave.
Več si lahko preberete na: http://mk.pzs.si/mpcp/wp-content/uploads/2011/09/MK-priloga.pdf

Dnevniki so hkrati članska izkaznica, predšolski in osnovnošolski otroci jih ob vpisu v planinsko društvo ali 
kasneje kot priznanje prejmejo brezplačno. Sicer se lahko dnevnike tudi kupi. Cena posameznega dnevnika je 

1,95 €, komplet treh pa stane 5,00 €*.
*  DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine plača naročnik.

Slovenski planinski muzej, 
- Triglavska cesta 49, 4281 Mojstrana,  
- tel. (0)8 380 67 30, fax: (0)4 589 10 35, 
- e-naročila: info@planinskimuzej.si.

AKCIJA -50 % POPUST
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UVODNIK

Marta Krejan

Platke ali Plate? 

V rubriki Naša smer sem nekoč pisala o smeri Plate v Raduhi. Ne vem več, zakaj, 
ampak napisala sem Platke. Morda sem to ime kje prebrala ali pa je kdo tako ljub-
kovalno govoril o smeri, ker je res simpatična, sploh plate, po katerih ima ime. Pa 
imam naenkrat dve težavi, če ne kar tri (no, lahko jih vidimo ali pa tudi ne, kakor 
kdo): spreminjati imena se pač ne sme, čeprav to brez kakršnih koli zlonamernih 
nagibov to pogosto počnemo, izraz plate, če se gremo malo jezikovnega purizma, 
pa ni knjižni. Bi morali trije gajstni alpinisti, ki so kot prvi plezalci izbrali ime, smeri 
reči Smer čez plošče oz. Plošče? Ali pa je tako tudi bilo, pa s(m)o plošče kasneje pre-
krstili v lažje izgovorljive plate. Če se ne motim, je tu tretja "težava": originalno ime 
je potemtakem Smer čez plate/plošče, mi pa ji rečemo kar Plate in pod tem imenom 
smer najpogosteje najdemo tudi na spletu. Ne bi se toliko ubadala s tem, če me 
ne bi že takrat na mojo ljubkovalnico opozoril eden od dobrih poznavalcev sten 
in smeri Raduhe in če ne bi polemike o poimenovanju, ne le preimenovanju, vsake 
toliko časa zasledila še kasneje. Na primer v zvezi z junijsko prvenstveno smerjo 
Urbana Goloba in Karla Završnika, ki sta jo poimenovala Grande finale. Nekateri 
pravijo, da bi morali zapisati Gran Finale, nekaterim se zdi, da s tujimi imeni smetiti 
naše stene ni primerno, spet drugi pa zagovarjajo popolno svobodo pri izbiri in 
zapisovanju imen. Kaj je torej prav? 

Nesmiselno bi bilo določiti "banalno" ozka pravila pri takih stvareh, kot je alpi-
nizem, ki je vendarle svojevrsten sinonim za svobodo, a vendar kanček patriotizma 
in sled jezikovnega purizma tudi nista napačna. Ne bi rekla, da gre pri meni za  
t. i. poklicno deformacijo, saj vsekakor zagovarjam svobodo pri izbiri imen. Vsak ima 
svoje razloge, da izbere slovensko, italijansko ali madžarsko ime ali pa celo kom-
binacijo, se pa vseeno bolj nagibam k temu, da si za vzor jemljemo Kekca in ne 
Arnolda. Bolj me bode v oči tisto, kar je dejansko skregano z našim pravopisom in 
njegovo logiko, s čimer mislim na zapisovanje velikih začetnic. Nekoč sem dobila v 
pregled seminarsko nalogo, v katero je avtor za zglede vključil nekaj likovnih del 
tujih avtorjev in naslove slik poslovenil. Prav razburilo me je, da je vse besede v 
večbesednih imenih pisal z veliko začetnico. Kakor to počnejo Američani. Pri nas 
je popolnoma jasno, kaj pomeni, če je beseda zapisana z veliko začetnico, in če bo 
pisalo Pirati s Karibov: Z Neznanimi Tokovi, bom pač verjela, da je Neznani Tokovi 
lastno ime (kar pomeni, da lahko gre na primer za vzdevek kakšnega od piratov). 
Napake se seveda zgodijo, sploh če nekdo na hitro napiše, kaj je plezal, če nekdo 
drug to napačno prepiše, če se zalomi pri predlogih (s in z se še kar rada posta-
vita pred napačne besede) …, včasih gre pač za besedno igro ali namerno ime z 
"napako". Ali se imamo v slednjih primerih pravico vtakniti v svobodo izražanja in 
načrtno "popraviti" dano ime? Saj načeloma tudi sami ne maramo, da nas kdo pre-
imenuje, kajne, in če je na letalski karti ena črka v imenu zapisana drugače kot v 
potnem listu, niti parkirnine za avto ni treba plačati, tako hitro nas odslovijo.

Morda bi morali biti le doslednejši in se držati tega, kar zapiše avtor. Toda ali 
smo sploh lahko dosledni? Prisojnik je bil včasih Prisank, Ledine so menda Vadine in 
Melania Knauss Trump je Melanija Knavs; no, ona se je sama preimenovala ... Nam 
je sicer povsem jasno, za kaj gre, če pa bo prišel na Jezersko neki Sven Olaf Enqvist 
in bo hotel na Ledine, ker tako piše v vodničku, našel pa bo tablo z Vadinami, se bo 
najbrž počutil malo izgubljenega. Mislim, da bi se kar morali držati pr(a)vih imen.
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športnih organizacij v RS in Javna agencija za knjigo RS.

FOTOGRAFIJA NA NASLOVNICI: Steve House v zahodni steni 
Makaluja. Prvi dan plezanja sva splezala prek krajne poči in 
spodnjega dela stene do velikega seraka sredi stene. Ob seraku 
sva našla začinjeno mesto. Detajl sva preplezala brez varovanja, 
čeprav sta nama nahrbtnika omejila sproščeno premikanje. 
FOTO: MARKO PREZELJ

NAROČANJE 24 UR NA DAN

Uredništvo Planinskega vestnika skrbno preverja vse 
članke in točnost v reviji objavljenih opisov poti, ki 
praviloma vključujejo opozorila na nevarnosti in mo-
žne pasti obiskovanja gora. Žal pa je vsak opis vedno 
subjektiven, poleg tega se objektivne težave na tere-
nu 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.
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