
NON STOP, PRILOGA REVIJE STOP, 6. OKTOBRA 2005, ŠTEVILKA 5/2005, LETNIK XII 3

Namesto uvodnika

Bolj papeški od papeža
So mar naši 
alpinisti nori?
V evropskih Alpah je že kakšnih 15 let 
modno, da so v gorah, za večjo varnost, va-
rovališča opremljena z dvema klinoma, ki 
sta zavrtana v skalo – svedrovcema. Vmes, 
med varovališči, pa sta v skali le en ali dva 
svedrovca. Svedrovci so klini, za katere je 
treba v skalo zavrtati luknjo. Prenesejo 
izrazito večjo silo, preden se izrujejo kot 
navadni klini, poleg tega pa navadni klini 
z leti zarjavijo. Za drugo varovanje služijo 
klini ali razni zatiči (frendi, jebice).
Pri nas pa nastaja čuden in dvoumen 
položaj. Nekateri (znani) plezalci, ne da 
bi obvestili ali se povezali z »javnostjo«, 
zagovarjajo teorijo »vrniti plezalne smeri 
v stanje pred alpinizmom«, drugi (menda 
gorski vodniki) pa vrtajo svedre, kjer se jim 
zljubi. Prvi izbijejo vse svedrovce, morebiti 
tudi čim več klinov iz plezalnih smeri. Da 
bodo smeri »čiste«, kot takrat, ko so jih 
splezali prvi plezalci. Morda se to zdi etično, 
a dilem je pri tem početju več: kdo odloča o 
tem, katere smeri se bodo »očistile«, kaj to 
pomeni za mlajši rod plezalcev (jih bo več 
umrlo?) in čemu je to sploh potrebno? Pro-
blem »stihijskega« vrtanja pa je v tem, da 
se ne ve, kdo je to storil, je sveder pravi, 
bo zarjavel? Ampak ob druge »manijake« 
se ne bi spotaknili. Ob prve!
Naša skala je na žalost krušljiva. Nevarna. 
In izbijanje klinov prej poslabša zadevo, 
kot jo popravi. Eden od teh »izbijalcev« je 
izjavil: »Vsaj ne bodo odhajali slabi plezalci 
v stene«. No ja, morda res, ampak živimo v 
času, ko potrebujemo čim več stika z naravo 
in raznih športov! Navsezadnje plezamo za-
radi užitka, avanture, zapletov, ne pa zato, 
da bi v gorah našli smrt. 
V Ameriki, pod pokroviteljstvom revije 
Climbing, ob finančni pomoči dveh vodilnih 

plezalskih podjetij, Petzl in The North Face, 
s svedrovci opremljajo plezališča, kjer se 
je do sedaj plezalo z lastnim varovanjem 
(gre za legendarna plezališča ali plezalne 
smeri v puščavah ali peščenih stolpih, kjer 
se za varovanje uporabljajo aluminijasti 
zatiči in podobno). Zakaj? Zato da bodo 
rešili kakšno življenje več. Zanimivo, da 
to delajo v deželi, ki je sicer znana po 

visoki kompetentnosti med ljudmi in ji za 
plezanje menda ni kaj mar. Smo mi mar 
res tako nori, samomorilski, zapečkarski 
– po dr. Ruglju, da nam ni mar za življenja 
soljudi, ali kaj? 

Butalstvo v uredbi
Pri nas še vedno velja posebna prometna 
uredba o (gorskem) kolesarjenju, ki, če jo 
povzamemo na kratko, preprečuje vsako 
kolesarjenje izven širokih makadamskih 
cest. Uredba je, kljub temu da je znana 
njena zgodovina nastanka, še vedno v 
veljavi - in slišati je, da naj bi jo celo 
zaostrili?! Gremo se (ali radi bi se šli) 
tudi gorskokolesarski turizem, ki je 
mimogrede edini (!) v Evropi v izjemnem 
porastu, imamo vse možnosti zanj, pa še 
vedno trpimo omenjeno uredbo. 

Kot dokaz in v premislek: v sicer strogi, 
morda celo rahlo konservativni sosednji 
Avstriji se do nekaj let nazaj tudi ni smelo 
kolesariti vse povprek. Pa ne zaradi ured-
be, ampak ker so gozdne ceste in poti 
večinoma v zasebni lasti. Pa so ugotovili, 
da jim je kolesarski turizem upadel, in so 
v nekaj letih zgradili veliko asfaltiranih 
kolesarskih poti, zaprtih za pešce ali 
motorna kolesa, in takoj postali najbolj 
obiskana država Evrope za kolesarske 
popotnike. In v narodnih parkih, da, 
ni pomota, v narodnih parkih dopustili 
kolesarjenje po vseh poteh. Zakaj in 
kako? Ker so parkovne poti javna last, 
četudi gre za markirane planinske poti, 
saj se njihovo vzdrževanje ter marki-
ranje financira iz javnih sredstev (pri 
nas je ravno tako, a se Planinska zveza 
Slovenije obnaša, kot da gre za zasebno 
podjetje!). In ker so torej poti javne, so 
s tem odprte za VSE. Brez izjem. Tako 
na primer v bližnjem narodnem parku 
Nockbergen, prelepem travnato-pla-
ninskem svetu, višine do 2500 m – po 
besedah slovenskih ekologov bi to moral 
biti izjemno občutljiv svet glede kolesar-
jenja – pod očesom države (in ustave) 
nastaja pravcat gorskokolesarski raj. 
Na spletni strani parka Nockbergen (ali 
povezavah) se poziva kolesarje, da naj 
za zabavnejše kolesarjenje in spuste … 
uporabljajo markirane planinske poti, in 
ne samo cest.
Smo mi spet bolj papeški od papeža? 
V premislek: je pri nas v gorah več 
kolesarjev ali planincev? In kdo od njih 
poškoduje vse te poti? So mar planinci 
ali kolesarji krivi za skoraj uničeno in do 
konca erodirano pobočje pod Studorskim 
prevalom v osrednjem območju Triglav-
skega narodnega parka? (D. O.)


