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REVIJA ZA LJUBITELJE GORA @E OD LETA 1895
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Dileme
Je planinsko društvo zgradilo cesto na Lipanco?
Bi zgradili cesto na Vrtaško planino?
Bomo potegnili elektriko do Koče pri Triglavskih jezerih?
Je smiselno prirejati množične veselice pri kočah?
Ali sodi glasna glasba na prosto ob kočah?
Je prav, da se politiki in cerkveni veljaki prevažajo s helikopterjem 
nad gorami?
Bomo gradili nova smučišča v gorah?
Ali naj zapremo gorske doline za motorizirani promet?
Je treba v kočah nuditi bogate jedilne liste in kopalnice s toplo vodo 
ali pa se omejiti na ričet in skupna ležišča?
Je pametno spodbujati množičnost na urejenih poteh ali tesnejši stik 
z naravo s skromnimi zavetišči?
Se bomo borili za prosti prehod po gozdovih in gorah ali le nemo 
gledali, kako tržna logika prodira v najbolj skrite kotičke in nas last-
niki ne bodo več pustili hoditi po svežem zraku, trgovci pa nas bodo 
zaprli v nakupovalno-zabaviščne parke?
Ali naj gradimo nove gorske poti, ohranjamo obstoječe ali celo uki-
njamo nepotrebne?
Naj se obrnemo stran, ko po gorski stezi priropota nesramen moto-
rist, ali naredimo kaj konkretnega, da se to ne bi dogajalo?
Naj se borimo za zavarovanje ogroženih območij ali bomo proti 
temu, ker bi padlo število obiskovalcev v kočah?
Naj gradimo sanitarije, zaradi katerih bo treba ponovno poganjati 
dizelske generatorje, ki so jih v kočah že nadomestili s sončnimi 
celicami?
Bomo sodelovali pri nastajanju novega zakona o TNP, preračunljivo 
stali ob strani ali celo podpirali tiste, ki bi park zožili samo zato, da 
bi se delalo več denarja?
Naj zagovarjamo ohranjanje prostovoljstva v naših zavetiščih ali 
spodbujamo propagandne akcije za komercializacijo dejavnosti v 
kočah?
Kaj naj naredimo zaradi sprememb v naravi, ki vplivajo na naše pla-
ninstvo?
… In tako naprej …
Zoprna vprašanja, toda skriti se ne moremo! Te dileme so tu in 
moramo jih reševati. Pravzaprav bo še huje, saj se vedno znova odpi-
rajo novi in novi problemi.
Pogrešam glasne odgovore in dejanja znotraj PZS. Na proslavah 
se sliši skrb za prostovoljstvo, za ohranjanje narave, v časopisih pa 
vabijo na glasne komercialne veselice sredi gora. Zavezali smo se, da 
ne bo več novih markiranih poti, na terenu pa obstoječe spreminjajo 
v ceste. Hvalimo se z dosežki pri urejanju sanitarij po kočah, hkrati 
pa hočemo z bagri kopati skozi središče Triglavskega narodnega 
parka in napeljati elektriko v njegovo osrčje.
Domišljam si, da smo se združili v planinska društva in zvezo zato, 
ker imamo gore radi zaradi njihove lepote, divjine, prvobitnosti, ker 
v njih najdemo tisto, česar v dolinah nimamo. Ko pa se kar naprej 
spotikam ob naštete dileme, se sprašujem, ali se nisem morda 
zmotil. Da ne misli del nas, da so gore zgolj še eno področje, ki ga 
je treba »ukrotiti«, izkoristiti, uporabiti kot torišče za še širši razcvet 
tako modernih komercialnih dejavnosti?
Morda pa bi bil čas, da se v pristojnih organih društev in PZS opravi 
temeljit premislek in se postavi jasna smer našega skupnega delo-
vanja. Nedolgo tega mi je v roke prišel zapisnik Komisije za varstvo 
gorske narave UO PZS. Zelo skrbno so zapisali, koga vse so izvolili 
na kateri položaj, nobena od zgoraj naštetih dilem pa ni niti ome-
njena. Res pa je, da je bil to zapisnik volilne seje. Domnevam, da na 
rednih sejah razpravljajo o resnih problemih na terenu in priprav-
ljajo podlage za skupna stališča PZS, ki ima kot eno glavnih poslan-
stev vendarle ohranjanje narave. Kajti glasno in odločno stališče 
tako množične nevladne organizacije, kot je PZS, ima lahko izredno 
velik, odločujoč vpliv na dogajanja v našem gorskem svetu in na 
njegovo ohranitev v prvobitni obliki.

Andrej Stritar
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