
Poziv PZS za posodobitev priporočil glede športnega plezanja v času 
epidemije in prehodnem obdobju 

Spoštovano vodstvo PZS, 

ob nastopu epidemije okužbe s SARS-CoV-2 je PZS izdala priporočilo o popolni (brezpogojni) 
prepovedi športnega plezanja v naravnih plezališčih in pozvala vsa društva in odseke k njihovem 
zaprtju. Ta ukrep je bil ob pomanjkanju znanja glede zakonitosti širjenja in resnosti bolezni, 
negotovosti in pomanjkanju zaščitne in medicinske opreme (maske, respiratorji ipd.) večinoma 
utemeljen in upravičen, vendar pa prihaja oz. je že nastopil čas, ko bo omejitve mogoče postopno 
sproščati. 

Nezaželen stranski učinek predloga o popolni prepovedi so bili verbalni in celo fizični napadi na 
plezalce (člane PZS in druge), ki se priporočila niso držali in to ne glede na to, da so svojo dejavnost 
izvajali v skladu z vsemi medicinsko-strokovnimi priporočili in tako, da niso ogrožali nikogar (npr. 
zakonski par ali sin z očetom v plezališču, v katerem sicer ni bilo nikogar). Neupravičeno se je tudi 
ustvarjal vtis, da je športno plezanje nevarno, ker naj bi pri njem nastopale poškodbe in sicer tako 
množično, da znatno pripomorejo k povečani obremenitvi reševalnih in urgentno-medicinskih služb v 
času, ko naj bi bile te službe že tako prekomerno obremenjene zaradi zaščite, ki je potrebna pred 
virusom. V sporočilih Vlade RS in medijih smo državljani žal postali tarča zastraševanja in 
manipuliranja s podatki, vse v želji, da bi bilo upoštevanje odlokov čim večje, oziroma upor do le-teh 
čim manjši. Sprejemanje ukrepov, ki neposredno omejujejo človekovo osebno svobodo, bi bilo sicer v 
nekaterih razmerah lahko upravičeno, vendar pa v tem trenutku lahko ugotovimo, da jim nasprotuje 
tudi večji del stroke. PZS kot krovni organ za planinsko in s tem tudi plezalno dejavnost, mora v tem 
primeru delovati kot strokovni organ in kot tak tudi izdajati strokovno podprta priporočila oziroma 
izvajati strokovno podprte ukrepe. 

V okviru PZS, in tudi širše, obstaja dovolj strokovnjakov (npr. inštruktorjev športnega plezanja, gorskih 
vodnikov, zdravnikov, matematikov/statistikov idr.), ki bi lahko z združenimi močmi pripravili taka 
priporočila. Sporočila bi se morala sproti prilagajati razmeram na terenu, npr. uveljavljanju/sproščanju 
vladnih in občinskih odlokov (npr. omejitve gibanja), novih znanstvenih spoznanj (npr. preživetje 
virusa na skali) in epidemioloških posebnosti (npr. novi lokalni izbruhi okužbe).  

PZS priporočamo tudi redno spremljanje državnih in občinskih odlokov in sporočanje predlogov vladi 
in županom. Primer kolesarske zveze kaže, da so taki predlogi lahko koristni, saj so v tem primeru 
preprečili omejitev kolesarjenja v rekreativne namene. 

Če pobudo podpirate, predlagamo, da imenujete tako skupino, ji podelite pooblastila in poskrbite, da 
bo plezalna skupnost redno obveščena o predlaganih ukrepih. Glede na trenutno poznavanje 
značilnosti okužbe s SARS-CoV-2 lahko namreč po opustitvi trenutnih ukrepov Vlade RS za 
omejevanje okužbe, kmalu pričakujemo nov pojav epidemije in posledično ponovno sprejemanje 
ukrepov za omejevanje le-te. Temu se bi morala redno prilagajati tudi priporočila PZS glede izvajanja 
planinske in plezalne dejavnosti. Bi si pa kot državljani RS in člani PZS želeli, da bi bila sporočila 
poročana na način, ki bi onemogočal kakršnokoli manipuliranje z dejstvi in podatki, ter na način, ki ne 
bi temeljil zgolj na grožnji in zastraševanju. 
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