Mnenje komisije za alpinizem o vrtanju v gorah
1. Nameščanje svedrovcev (novih ali dodatnih, na stojiščih ali kot vmesno varovanje) v
obstoječih smereh v slovenskih gorah ni sprejemljivo. Enako velja za nameščanje novih
svedrovcev pri zimskih ponovitvah.
2. Razlogi za to:
2.1. Plezalne smeri v naših gorah so odraz nekega časa in določenih ljudi (avtorjev), zato
se trudimo ohraniti njihov prvotni značaj.
2.2. Oprema za varovanje (zatiči, metulji) in plezanje (plezalni čevlji, vrvi, vponke) se
neprestano izboljšuje, zato je nedopustno nameščanje fiksnih varoval z izgovorom
večje varnosti.
2.3. Sestavni del alpinizma je tudi avantura. Z vrtanjem in spreminjanjem obstoječih
smeri onemogočamo polna alpinistična doživetja drugim, ki si to želijo.
2.4. Alpinizem je po svoji naravi nevarna dejavnost. Nevarnost zmanjšujemo z dobro
pripravljenostjo in osebno odgovornostjo, da se lotevamo ciljev, ki smo jim dorasli.
3. Izjema so:
3.1. Smeri, kjer je dosežen splošni dogovor na lokalni (slovenski) ravni.
3.2. plezališča s športno plezalnimi smermi, kjer način uporabe in menjave fiksnih varoval
ureja pravilnik KŠP.
3.3. Prvenstvene smeri.
4. Svedrovce se lahko uporablja pri plezanju prvenstvenih smeri, kjer se je potrebno držati
naslednjih načel:
4.1. Gore in stene so neobnovljiv vir, ki ga moramo ohraniti tudi za generacije, ki pridejo
za nami.
4.2. Vsaka generacija nekje doseže nivo nemogočega, ki ga naslednja preseže. Prihodnjim
generacijam ne smemo uničevati gorskega okolja (sten), ki je že danes omejeno.
4.3. Minimalistični pristop: vzpon skušamo opraviti s čim manjšim številom fiksnih
varoval (tudi na stojiščih), s takim, ki še zagotavlja varno plezanje.
4.4. Vzpon mora biti opravljen brez varovanja od zgoraj.
5. Nameščanje drugih stalnih varoval (zank, zatičev) ni smiselno, ker ta varovala s časom
propadejo in postanejo izjemno nevarna.

Mnenje smo oblikovali na osnovi etike slovenskih alpinistov in drugih gornikov, ki so izražena
v Kodeksu obnašanja v stenah in etiki plezanja objavljenem na spletni strani KA, ki ga je le ta
sprejela pred leti(http://www.ka.pzs.si/?str=200&pid=2&bi=4) in v Tirolski deklaraciji
(slovenski prevod je na spletni strani http://www.mountainwilderness.si/sl/o‐drustvu‐mws‐
in‐spletnih‐straneh/tirolska_deklaracija.pdf) . Obenem je to tudi mnenje članov Komisije za
Alpinizem.
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