
 
 
 
 
 
Listina z vrhov 
ob proslavljanju Mednarodnega leta gora – 2002 
 
 
Mednarodna zveza planinskih organizacij (Union Internationale des Associations d' 
Alpinisme/International Mountaineering and Climbing Federation, kratica UIAA), pozdravlja 
Mednarodno leto gora – 2002 v upanju, 
- da bodo vlade in državne ustanove, Organizacija združenih narodov in druge 

mednarodne agencije in prostovoljna združenja povsod po svetu priznale pomen gora in 
njihovih prebivalcev in 

- da bodo usmerjale svojo politiko tako, da bodo gorska območja spodbujale in ohranjale. 
 
Mednarodna zveza planinskih organizacij skupaj s svojimi 90 članicami, ki združujejo prek 
2,5 milijona planincev, gornikov, alpinistov in plezalcev izraža svojo privrženost zamisli 
Mednarodnega leta gora, pa tudi podobnim pobudam, izhajajoč iz naslednjih osnov: 
- Vsi ljudje naj bi imeli pravico uživati naravno okolje, še posebno gorski svet, s pravico 

odgovornega dostopa. 
- Planinstvo, gorništvo, alpinizem, plezanje in odpravarstvo so, če jih izvajamo odgovorno, 

povsem skladni z ohranjanjem in trajnostnim razvojem naravnega okolja. 
- Te dejavnosti pomembno prispevajo k razvoju človekovega duha in delovanja, saj so 

prispevek k svobodi posameznika s svojimi pomembnimi človeškimi in družbenimi 
vrednotami. 

- Te dejavnosti so lahko pomemben gospodarski vir za prebivalstvo gorskih območij. 
 
Glede na svoje dolgoletne izkušnje z gorami Mednarodna zveza planinskih organizacij zaupa 
v poslanstvo Mednarodnega leta gora, ker upošteva z gorami povezana razvojna, okoljska, 
zdravstvena, varnostna in izobraževalna vprašanja. 
 
Vse članice Mednarodne zveze planinskih organizacij skupaj iščejo stike in pomoč vlad, 
državnih ustanov, agencij, turističnih organizacij in prostovoljnih združenj, da bi skupaj 
spodbujali zavest o pravici do svobodnega dostopa, ki je nujna za izvajanje planinstva, 
gorništva, alpinizma, plezanja, odpravarstva in trekingov v povezavi z: 
- zaščito naravnih sestavin gorskih pokrajin, zavedajoč se njihovega okoljskega pomena in 

občutljivosti, 
- osebno odgovornostjo posameznika, ki se drži pravil dobrega obnašanja in s programi, ki 

spodbujajo okoljsko zavest, odličnost, varnost in vzgojo mladih, 
- rastjo trajnostno sprejemljivega gorskega turizma, ob poštenem upoštevanju vseh 

stroškov za storitve in turistično infrastrukturo, ob načrtovanih posegih v gorski prostor, 
- gospodarskimi in finančnimi koristmi na krajevni ravni, s spodbujanjem sodelovanja, na 

primer pri izobraževanju gorskega prebivalstva in izgradnji razvojno sprejemljive 
turistične infrastrukture, 

- upoštevanjem, da lastnik zemljišča ni odgovoren za nesreče ali škode, ki se tam zgodijo 
ob naravnih procesih in nesrečah, 

- potrebnim premislekom, da bi prilagodili javno politiko dostopa do zemljišč, 
naravovarstvena prizadevanja, davčno politiko, oprostitve davkov in nadomestila, kjer se 
to nanaša na gore, tako da bi bilo to pravično in koristno za družbo. 

 
Mednarodna zveza planinskih organizacij si bo prizadevala uresničiti te 
predloge z resničnim delovanjem. 

 


