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GEOGRAFSKA PROBLEMATIKA ŠPORTNEGA PLEZANJA V NARAVNIH
PLEZALIŠČIH TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA
Izvleček:
Diplomsko delo obravnava športno plezanje v naravnih plezališčih Triglavskega
narodnega parka, njegove značilnosti in geografsko problematiko, ki zadeva različna
področja in vidike. Tako plezalci kot Triglavski narodni park se soočajo z določenimi
problemi na področju varstva narave, zakonodaje, pridobivanja dovoljenj za ureditev
naravnih plezališč, odnosov z lokalnim prebivalstvom in drugimi rabami prostora.
Športno plezanje v naravnih plezališčih ima določen vpliv na naravno okolje, kot ga ima
tudi vsaka druga človekova dejavnost, vendar v Triglavskem narodnem parku z vidika
varstva narave to ne predstavlja pomembnejše grožnje. Število naravnih plezališč in
plezalcev je majhno in ne gre za množično udejstvovanje, poleg tega pa je športno
plezanje veliko manj agresivno do okolja kot nekatere druge športnorekreativne
dejavnosti. Sam pomen športnega plezanja v naravnih plezališčih Triglavskega
narodnega parka se lahko poveča na področju vzgoje okoljske zavesti ter na področju
turizma; slednje mora biti seveda v interesu Triglavskemu narodnemu parku.
Ključne besede: športno plezanje, naravna plezališča, prostorsko planiranje, varstvo
okolja, Triglavski narodni park.
GEOGRAPHICAL ISSUES OF SPORT CLIMBING IN NATURAL CLIMBING
AREAS OF THE TRIGLAV NATIONAL PARK
Abstract:
This diploma thesis treats sport climbing in natural climbing areas of the Triglav
National Park, its characteristics and geographical issues concerning different spheres
and aspects. Both climbers and the Triglav National Park are facing some problems in
the field of nature protection, legislation, permit acquisition for the regulation of natural
climbing areas, relations with local inhabitants and other land use. Sport climbing in
natural climbing areas has, like every other human activity, a certain impact on the
natural environment. In the Triglav National Park this does not present a significant
threat. The number of natural climbing areas and climbers is relatively small and
climbing areas are not massively visited. Besides that sport climbing is far less
aggressive towards the natural environment than some other sport and recreational
activities. The meaning of sport climbing in natural climbing areas of the Triglav
National Park can increase in the sense of environmental consciousness and in the field
of tourism; the latter must also be in the interest of the Triglav National Park.
Key words: sport climbing, natural climbing areas, spatial planning, environmental
protection, Triglav National Park.
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PREDGOVOR
Plezanje je skozi svoj razvoj postalo priljubljeno in dostopno širokemu krogu ljudi.
Včasih so se z njim ukvarjali redki, predvsem v sklopu alpinizma, kar je veljalo za zelo
tvegano početje. Z razvojem športnega plezanja kot dejavnosti, ki je ločena od
alpinizma, se je stopnja varnosti izjemno povečala. Začela so nastajati naravna
plezališča, namenjena športnemu plezanju, ki niso več vezana na izključno gorski svet
in visoke stene. Tudi manjše stene s privlačno in zanimivo kamnino so postale vabljive
za plezalce. Stopnja težavnosti je namreč lahko vrhunska tudi v le nekaj metrov dolgi
smeri. Mnogi požrtvovalni posamezniki so se lotili urejanja plezališč, kar poleg
posebnih znanj in opremljanja plezalnih smeri vključuje tudi dogovore z lastniki
zemljišč, okoliškimi prebivalci ter v nekaterih primerih, ko gre za zavarovano območje,
tudi s pristojnimi institucijami. V takih primerih je potrebno dobiti posebno dovoljenje,
zato je zelo koristno poznati tovrsten postopek. Tudi varstvo narave je postalo zelo
pomemben del športnega plezanja v naravnih plezališčih. Obravnavana tematika zajema
precej vidikov in je širša ter bolj zapletena kot mogoče izgleda na prvi pogled. Športno
plezanje poleg varnosti nudi sprostitev, dinamiko telesa in uma, izziv v premagovanju
lastnih zmogljivosti ter boj s samim seboj, ko v skali rešuješ probleme in skušaš priti do
vrha plezalne smeri. Ker sem tudi sama plezalka, me tematika, ki je predstavljena v
diplomskem delu, še posebej zanima. Z njo se v geografski stroki ni še nihče
podrobneje ukvarjal, kar mi je vzbudilo močno željo po raziskovanju športnega plezanja
v naravnih plezališčih Triglavskega narodnega parka.
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1. UVOD
1.1. Namen in cilji
Namen diplomskega dela je ugotoviti pomen športnega plezanja v naravnih plezališčih
na območju Triglavskega narodnega parka ter predstaviti s tem povezano geografsko
problematiko. Zastavljeni cilji so sledeči:
-

opredeliti športno plezanje, njegove značilnosti, razvoj in pojmovanje,
opredeliti naravna plezališča in njihove značilnosti,
podati splošen opis Triglavskega narodnega parka,
opisati postopek pridobitve dovoljenja za ureditev naravnega plezališča v
Triglavskem narodnem parku,
podati pregled in značilnosti naravnih plezališč v Triglavskem narodnem
parku,
ugotoviti geografsko problematiko na področju športnega plezanja v
naravnih plezališčih v Triglavskem narodnem parku.

1.2. Delovne hipoteze
Pred izdelavo diplomskega dela smo si zastavili delovno hipotezo, ki pravi, da obstoječa
naravna plezališča v Triglavskem narodnem parku, namenjena športnemu plezanju, ne
predstavljajo pomembnejše grožnje za naravno okolje. To hipotezo smo si zastavili
predvsem zato, ker obravnavamo območje Triglavskega narodnega parka, v katerem
ima varstvo narave najpomembnejšo vlogo. Zato je zelo pomembno ugotoviti, ali neka
dejavnost ogroža naravno okolje.

1.3. Metodologija
Pri izdelavi diplomskega dela smo uporabili kabinetno in terensko delo. Pri kabinetnem
delu smo pregledali obstoječo literaturo in vire. V geografski stroki na temo športnega
plezanja in naravnih plezališč ni veliko napisanega, tako da smo uporabili predvsem
literaturo avtorjev s Fakultete za šport, znanje iz lastnih izkušenj s športnim plezanjem,
nekatere spletne vire, našlo pa se je tudi nekaj člankov na to temo. Prav tako se v
geografski stroki nihče ni podrobneje ukvarjal s športnim plezanjem v naravnih
plezališčih na območju Triglavskega narodnega parka. Precej gradiva so nam priskrbeli
na Javnem zavodu Triglavski narodni park, kjer nam je bil v veliko pomoč Aleš Zdešar
iz Službe za posege v prostor. Priskrbel nam je tudi kartografsko gradivo in pomagal pri
vseh nejasnostih, ki so se porodile tekom izdelave diplomskega dela. Potrebno je bilo
tudi terensko delo, s pomočjo katerega smo dobili vpogled v dejansko stanje naravnih
plezališč v Triglavskem narodnem parku in pridobili slikovno gradivo.
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2. ŠPORTNO PLEZANJE
2.1. Razvoj
»Plezanje je tako v Sloveniji kot po svetu postalo privlačna in atraktivna oblika športne
dejavnosti, ki naglo pridobiva število privržencev« (Golob, Guček, Leskošek, 2005).
Svoje korenine ima v vzhodni Nemčiji, kjer so začeli plezati že v sredini 19. stol.
Najprej je služilo le kot vadba za alpinistične vzpone, v šestdesetih letih 20. stol. pa je
postalo samostojna športna panoga. Takrat se je začela med posameznimi plezalci in
alpinisti porajati miselnost, da je potrebno za napredovanje v plezalni smeri uporabljati
izključno skalne razčlembe. Do tedaj le tehnično preplezane smeri so poskušali
preplezati prosto, kar pomeni brez uporabe tehničnih sredstev in drugih pripomočkov
(vsa nameščena oprema v plezalni smeri je namenjena izključno varovanju plezalca).
Ideja prostega plezanja se je iz Evrope prenesla v Združene države Amerike, natančneje
v dolino Yosemite, središče ameriškega plezanja. Tam je hitro pridobila nove
privržence. Le-ti so s specifičnim treningom prosto ponovili marsikatero do tedaj le
tehnično preplezano smer. Tak način plezanja se je razširil v druge države, tudi v
Slovenijo, kamor sta to znanje leta 1978 iz Amerike prinesla Iztok Tomazin in Borut
Bergant. Nekaj časa je trajalo, da se je ideja razživela, zato začetki športnega plezanja
pri nas segajo v začetke osemdesetih let 20. stol. Od alpinizma se je tako začela
odcepljati nova samostojna športna panoga – prosto plezanje, ki je z ustreznim
zavarovanjem plezalnih smeri dobila naziv športno plezanje (Cecić Erpič et al., 2003;
Čufar, 1998; Golob, 2004).

2.2. Pojmovanje
»Športno plezanje je prosto plezanje v umetnih in naravnih stenah, pri katerem so smeri
dobro zavarovane« (Planinski terminološki slovar, 2002, str. 227). Varovanje je urejeno
s svedrovci, ki se trajno namestijo v skalo in zdržijo tudi večtonske obremenitve (Golob,
Guček, Leskošek, 2005).
Za boljše razumevanje športnega plezanja je potrebno definirati še nekaj drugih pojmov.
V širšem smislu ločimo prosto in tehnično plezanje. Pri prostem plezanju se za
napredovanje in počivanje lahko uporabljajo le naravne razčlembe (oprimki in stopi).
Svedrovce, vrv in drugo opremo lahko uporabljamo samo za varovanje v primeru
padca, ne smemo pa se za njih pritegovati ali v njih počivati. V nasprotju s prostim
plezanjem je pri tehničnem plezanju dovoljeno opremo uporabljati tudi za napredovanje
in počivanje. Športno plezanje je samo prosto (Cecić Erpič et al., 2003; Golob, Guček,
Leskošek, 2005).
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Ločimo tudi plezanje v umetnih in naravnih stenah. Na namenskih umetnih stenah se
izvaja večina tekmovanj iz športnega plezanja, saj omogočajo lažjo organizacijo in
izvedbo, kot pa bi ta bila v naravnih stenah. S tem je zagotovljena neodvisnost od
vremena, lažji dostop za gledalce ter neogrožanje narave. Med nenamenske umetne
stene štejemo zidove, obzidja, pročelja stavb … Plezanje v naravnih stenah je lahko
skalno (v kopnih stenah) ali ledno (v snegu in ledu). Pri športnem plezanju gre samo za
plezanje v skali ali – ko plezamo na umetnih stenah – njeni imitaciji (les, obdelan
kamen, umetne snovi) (Cecić Erpič et al., 2003).
Potrebno je ločevati tudi alpinizem in športno plezanje. Osnovni element alpinizma je
plezanje. Alpinizma brez plezanja ni in ne more biti. Nasprotno pa plezanje brez
alpinizma lahko živi in se razvija tudi brez njega (Šolar, 2009). Bistvena razlika med
alpinizmom in športnim plezanjem je v stopnji varnosti. Le-ta je večja pri športnem
plezanju, ki je zaradi visoke stopnje varnosti primerno za vse, ob ustreznem vodenju že
za predšolske otroke, z izborom lažjih smeri pa tudi za manj zmogljive in starejše. Pri
alpinističnem plezanju so smeri le delno opremljene ali celo popolnoma nezavarovane,
zaradi česar je potrebno varovalne pripomočke sproti nameščati v skalne razčlembe.
Alpinistični vzponi so lahko opravljeni prosto ali tehnično, medtem ko športno plezanje
temelji izključno na prostem plezanju (Cecić Erpič et al., 2003; Golob, Guček,
Leskošek, 2005).

2.3. Vrste športnega plezanja
Športno plezanje poznamo v treh oblikah:
•

»Klasično« športno plezanje – plezanje z varovanjem v krajših smereh, dolgih
do pol raztežaja, tj. okoli 30 do 35 metrov. V njih so že vnaprej nameščeni
svedrovci za vmesno varovanje ter sidrišča na vrhu, ki služijo za spust. Smeri, ki
so daljše od enega raztežaja, so zelo redke (Cecić Erpič et al., 2003).

•

Športno plezanje v visokih stenah – plezanje v več raztežajev dolgih smereh,
ki so lahko v nižinah ali v visokogorju. V nekaterih smereh so vsi svedrovci ter
sidrišča na koncu raztežajev že nameščeni, v tistih v visokogorju pa je varovanje
pomanjkljivo. Svedrovci so namreč navrtani bolj poredko, zaradi česar se padci
močno podaljšajo, čelada in torbica za prvo pomoč pa postaneta obvezen del
opreme. V nekaterih smereh sta problem tudi orientacija in vrnitev pod steno,
zlasti ob vremenskih preobratih. Vse to od plezalca zahteva poleg dodatne
opreme tudi dodatna znanja. Zaradi omenjenih stvari se s tovrstnim plezanjem
ukvarja razmeroma malo ljudi (Cecić Erpič et al., 2003; Golob, Guček,
Leskošek, 2005).
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•

Balvansko plezanje – plezanje na balvanih, ki le izjemoma presegajo višino
petih metrov. Tovrstno plezanje ne pozna smeri v klasičnem pomenu, zato jih
tudi imenuje drugače – (balvanski) problemi. Tu ni varovanja z vrvjo, temveč s
pomočjo blazine ali soplezalca. Sem spada tudi plezanje v spodnjih, običajno
previsnejših delih visokih balvanov ter plezanje ob vznožju višjih sten (prečenje)
(Cecić Erpič et al., 2003; Planinski terminološki slovar, 2002, str. 25).

Slika 1: Iskanje rešitev v plezalni smeri (Bucalo, 2009).
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3. NARAVNA PLEZALIŠČA
Naravna plezališča so območja z eno ali več stenami, ki so opremljene z vsaj nekaj
plezalnimi smermi. Večja plezališča imajo lahko tudi več kot sto smeri in so zaradi
boljše preglednosti razdeljena v sektorje. Pod naravna plezališča štejemo tudi balvanska
plezališča, kjer se nahaja večje število balvanov z označenimi problemi (Cecić Erpič et
al., 2003; Golob, Guček, Leskošek, 2005). Slednja v diplomskem delu niso
obravnavana.

3.1. Pomen naravnih plezališč
Naravna plezališča imajo v naravi status športnega objekta. Njihova opremljenost z
infrastrukturo omogoča varno plezanje. Imajo prost dostop, tudi sama uporaba naravnih
plezalnih objektov je praviloma brezplačna. Zato so dostopna veliki množici
uporabnikov. Urejena plezališča, njihova promocija preko plezalnih vodnikov, spletnih
strani ter druge literature privabljajo plezalce, ki s prenočevanjem v bližnjih avtokampih
in hotelih, z nakupi v lokalnih trgovinah ipd. lahko pomembno prispevajo k finančnemu
doprinosu nekega območja. Športno plezanje je lahko tudi ena izmed oblik turistične
ponudbe lokalnih skupnosti ali države (npr. otok Kalymnos v Grčiji, Arco v severni
Italiji). Naravna plezališča vsekakor lahko zelo ugodno vplivajo na razvoj lokalnih
območij (Golob, 2004).
Poleg tega je športno plezanje oblika rekreacijske dejavnosti, kjer nam plezalne smeri
omogočajo reševanje skalnih gibalnih ugank v vertikali, razvoj in ohranjanje motoričnih
sposobnosti, sprostitev, gibanje na svežem zraku v naravnem okolju, druženje ter s tem
kakovostno preživljanje prostega časa. Kot varna športna panoga je primerno tudi za
skoraj vse starostne skupine in tudi nekatere specifične rekreativne skupine (astmatiki,
slepi in slabovidni, prizadeti, invalidi, socialno neprilagojeni ipd.), saj vpliva na stopnjo
njihove fizične pripravljenosti, socializacije, samozavesti in odgovornosti (Golob,
2004).
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3.2. Značilnosti naravnih plezališč
Obstajajo določene značilnosti, ki privedejo do tega, da naravno plezališče nastane:
•

GEOLOŠKA ZGRADBA – skala mora biti čvrsta in kompaktna; krušljiva skala
je nevarna in nesmiselna za vrtanje smeri. V naravnih plezališčih Slovenije
prevladujejo različne vrste apnenca, na območju Pohorja gnajs, ponekod se
pojavlja tudi konglomerat.

•

KONFIGURACIJA SKALE – je tesno povezana z geološko zgradbo; od nje je
odvisno ali plezalne smeri sploh lahko nastanejo; določa njihovo težavnost, torej
položnost, navpičnost ali previsnost stene ter njeno gladkost ali razčlenjenost;
pogled izkušenega plezalca v neki steni takoj prepozna, ali obstaja možnost za
nastanek smeri ali ne. Konfiguracija skale posledično določa tudi profil
plezalcev – npr. kdor si želi vzdržljivostnega plezanja v previsnih smereh, bo šel
plezat v Mišjo peč in ne v plezališče Završnica, kjer je stena navpična in so
oprimki minimalni, kar zahteva drugačno tehniko plezanja (Bucalo, 2009).

•

DOSTOPNOST – najbolj obiskana so plezališča z dostopnostjo do 20 minut;
daljša dostopnost in bolj zahteven teren (npr. prepadnost, strm naklon, kar je
odvisno od geomorfoloških značilnosti območja) vplivata na manjši obisk
plezališč.

•

VARSTVENI REŽIMI – če je lokacija potencialnega plezališča znotraj
zavarovanega območja, so potrebna soglasja ustreznih institucij in organov.

•

VPRAŠANJE ZASEBNE LASTNINE – če je lokacija potencialnega plezališča
ali območje dostopa na zasebni parceli, je potrebno dobiti soglasja lastnikov
parcel; velikokrat so potrebni tudi dogovori z domačini glede parkiranja, načina
dostopa ipd.

•

POTENCIALNE NEVARNOSTI – opremljevalec smeri sam s svojo etiko
odloča, ali bo uredil plezališče ali ne; dobro mora proučiti, kaj vse to lahko za
sabo potegne. Neokrnjena narava ali uvidevnost do lastnikov zemljišč sta lahko
razloga, da se za ureditev plezališča ne odloči. Obstajajo tudi nevarnosti za
potencialne plezalce, kot so prepadne stene ali nevaren, izpostavljen dostop,
padajoče kamenje (skala je lahko že sama po sebi bolj krušljiva, ponekod pa je
na vrhu smeri npr. gamsova pot, kjer lahko gams ob svojem prečenju sproži
kamenje) (Bucalo, 2009).
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3.3. Urejanje naravnih plezališč
Varno in udobno plezanje je možno le v primerno urejenih plezališčih. Za njihovo
urejenost skrbijo številni požrtvovalni posamezniki, plezalna društva in zveze; ko v tem
vidijo turistični interes, pa tudi lokalne skupnosti (Cecić Erpič et al., 2003, str. 28).
Delo na področju športnega plezanja v Sloveniji vodi Komisija za športno plezanje
(KŠP) pri Planinski zvezi Slovenije. Poleg drugih nalog skrbi tudi za urejanje plezališč,
redno izobraževanje opremljevalskega kadra, vodi evidenco (pre)opremljanja plezališč,
sofinancira opremljanje naravnih plezališč ter skrbi za varstvo narave (Golob, 2004;
Dokumenti Komisije za športno plezanje, 2008).
Pri urejanju je potrebno zagotoviti optimalno varnost, pa tudi splošen estetski videz
plezališča kot celote (Golob, 2004, str. 51). V širšem smislu ima urejeno plezališče
urejena parkirišča, dostopne poti in prostor pod steno, označene in zavarovane smeri ter
sidrišče na vrhu (Planinski terminološki slovar, 2002, str. 241). Natančneje gledano pa
naj bi dobro urejeno plezališče imelo (Cecić Erpič et al., 2003, str. 28; Golob, 2004, str.
51):
• urejen parkirni prostor, ki mora biti dovolj velik, da sprejme vse plezalce tudi ob
»konicah« (vikendi, počitnice) ter nameščene označbe parkirnih prostorov,
• table s časom in smerjo dostopa,
• urejene dostopne poti (utrjene in nezaraščene) do plezališča oziroma do njegovih
sektorjev,
• tablo z dobrodošlico v plezališču,
• osnovne podatke o plezališču ter opozorilo na specifiko območne flore in favne,
• urejen prostor pod steno (predvsem pri strmih in blatnih pobočjih je teren
potrebno ustrezno načrtovati, odstraniti večje skale, ostanke dreves ipd., kar bi
lahko ogrožalo plezalca ali varujočega, namestiti klopi),
• urejene plezalne smeri (skalne površine in razpoke morajo biti očiščene prahu,
zemlje, nevarnih skalnih blokov in vegetacije),
• očiščene vršne dele sten (zaradi nevarnosti usipanja materiala čez steno),
• z diskretnimi napisi imen označene plezalne smeri,
• z rdečim trakcem v prvem svedrovcu označene še nepreplezane smeri (projekti),
• utrjene oprimke, ki so nevarni za odlom,
• varne, po možnosti lepljene svedrovce za vmesno varovanje, ki so nameščeni v
ustrezni liniji in dovolj na gosto,
• sidrišča, ki so urejena tako, da je spuščanje možno takoj po vzponu (vponka,
prašičji repek) ali vsaj po prevezovanju (rinka),
• nameščene jeklenice v primeru izpostavljenih dostopov do plezalnih smeri,
• nameščene varovalne svedrovce v vznožju smeri za stabilen položaj varujočega,
• nameščene koše za smeti,
• kamp v bližini.
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Pred letom 1975 v Sloveniji ni bilo primerno urejenih naravnih plezališč. Prva so
nastala na območjih z najbolj vidnimi in izrazitimi plezalnimi stenami, kompaktno skalo
ter kratkim dostopom zaradi lažjega opremljanja plezalnih smeri. Prvo plezališče, ki je
zagotavljalo varno plezanje, zavarovano s svedrovci, je Turnc v vznožju Šmarne gore.
Nastalo je leta 1978. Konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja so nastala še plezališča
Dolžanova soteska, Bohinjska Bela, Bohinj in Vipava, v osemdesetih letih pa Črni Kal,
Osp, Mišja peč, Risnik pri Divači, Preddvor ter Kotečnik pri Libojah. Ponekod je zaradi
dotrajanosti in obrabe materialov potrebno tudi preopremljanje obstoječih smeri (Golob,
2004; Golob, Guček, Leskošek, 2005).
Na različnih koncih Slovenije nastajajo nova plezališča in smeri, kar omogoča večjo
pestrost plezanja, posledično pa tudi razbremeni nekatera precej oblegana že obstoječa
plezališča (Golob, Guček, Leskošek, 2005).
Pri urejanju novih plezališč moramo upoštevati naravno okolje, ki zaradi plezanja ne
sme biti občutno prizadeto. Največji zadržki se pojavljajo ob ureditvi plezališč na
neobljudenih območjih v krajinskih, regijskih in nacionalnih parkih ter na drugih
območjih, kjer domujejo ogrožene in zaščitene vrste, ki se ne morejo prilagoditi ali
preseliti v bližnje pečine, ki so plezalsko manj zanimive. Zato je ponekod zaradi
gnezdenja ptic ali prisotnosti ogroženih živalskih in rastlinskih vrst plezanje časovno
omejeno ali celo popolnoma prepovedano (npr. desni del Velike stene v Ospu, Podpeč)
(Golob, 2004; Golob, Guček, Leskošek, 2005).
Mnenja o športnoplezalni dejavnosti na omenjenih območjih in v zvezi z navedeno
problematiko so različna. Dejstvo pa je, da skoraj vsaka ureditev plezališča in poznejša
raba le-tega predstavlja določen poseg v okolje (Golob, 2004, str. 67).
Igor Maher (Maher, 1992) poudarja pomen množičnosti za občutljivo naravno okolje.
Trdi, da se negativni vplivi večajo z naraščanjem množičnosti določenega pojava. V
visokih alpskih stenah bi o množičnosti težko govorili, drugače pa je v osamljenih
stenah izven alpskega prostora, kot so stene Kraškega roba (npr. Osapska stena,
Črnokalska stena). Ravno take stene so omogočile močan razvoj športnega plezanja.
Ker so prostorsko omejene, pogosto pride do množičnega obiska, kar povzroča nekatere
neprijetne vplive na okolje. Te stene predstavljajo posebno življenjsko okolje sredi sicer
ekološko drugačnega sveta. Gre za izolirana območja, ki ponavadi nudijo edino možno
zatočišče mnogim rastlinskim in živalskim vrstam, ki se v primeru motnje nimajo
možnosti umakniti drugam. Vznemirjena ptica ne more odleteti v sosednjo, mirno steno,
kot to naredi v Alpah, ker ponavadi daleč naokoli ni nobenega ekološko primernega
okolja.
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Tudi Tomaž Mihelič (Mihelič, 2003) govori o negativnih vplivih športnega plezanja na
naravno okolje. Trdi, da se je zmanjšala obraslost stene in njenega vznožja z vegetacijo,
skalovja, ki jih človek v preteklosti sploh ni obiskoval, pa so postala zaradi nastanka
plezališč zelo obljudena. Za športno plezanje kot dejavnost je značilno dolgotrajno
zadrževanje ljudi v steni ali pod njo, ponavadi večino dneva ali vsaj več ur. Vse to je
bila novost za večino živali s skalnih sten in le nekatere izmed njih so se na omenjene
spremembe uspele prilagoditi. Izpostavlja primer velike uharice, pri kateri naj bi bilo v
Sloveniji znanih več primerov prekinitve gnezdenja, povezanih z začetkom rednega
pojavljanja ljudi v steni. Problematiko natančneje opisuje za območje Osapske doline,
kjer naj bi se redno zadrževanje velike uharice v Veliki steni prenehalo v zimi
1999/2000.
Nasprotno trdi Silvo Karo (Karo, 2003) in navaja dejstvo, da je sova uharica še vedno v
Ospu ter da nenehno spreminja kraj bivanja, prav tako tudi sokol selec. Plezalci so
namreč sami poskrbeli, da se na območjih gnezdenja ptic ne pleza. Je pa bilo v
preteklosti in je verjetno še danes nekaj »divjih lovcev«, ki so pticam kradli jajca in jih
prodajali na črnem trgu. Pri tem početju pa jih plezalci seveda motijo. Plezalec Dejan
Bucalo (Bucalo, 2009) govori celo o osebnem srečanju z lovci konec devetdesetih let
pred vasjo Podpeč. Ko je odhajal iz plezališča, je na poti srečal nekaj tujih lovcev, ki so
se namenili proti Kraškemu robu.
Prav tako je sama ornitofavna Kraškega roba pomanjkljivo raziskana, s strani biologov
še ni bilo opravljenih resnih raziskav o razmerah gnezdišč in o številu ptic. Niti ni
dokazano, da so za morebitno zmanjšanje števila ptic krivi izključno plezalci. Tudi
planinci, lovci, zmajarji, gorski kolesarji, avtocesta ter še marsikdo lahko pomembno
vplivajo na živali in njihov življenjski prostor (Piskar, 1999).
Karo (Karo, 2003) meni, da se premalo pozornosti posveča vzgoji za varovanje narave.
Na tem področju bo v prihodnje treba še veliko delati, saj še take prepovedi in sankcije
ne odtehtajo dobre vzgoje in izoblikovanega osebnega odnosa do narave.
Najpomembnejši je samonadzor plezalcev in njihova resnična zavezanost plezalni etiki
in trdnim načelom varovanja narave.
Na področju varstva narave je v zadnjih letih prišlo do pomembnih premikov. Sprejet je
bil etični kodeks plezalcev, obnašanje v plezališčih pa je postalo sestavni del vzgoje
vseh športnih plezalcev. Nastajanje plezališč poteka v soglasju in s sodelovanjem
civilnih in državnih naravovarstvenih inštitucij, opremljanje plezališč pa poteka po
standardih, ki predstavljajo čim manjšo obremenitev za naravno okolje ter za lokalno
prebivalstvo (Golob, Guček, Leskošek, 2005).
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ETIČNI KODEKS PLEZALCEV (Dokumenti Komisije za športno plezanje, 2008)
I. člen
Vsem obiskovalcem plezališč:
1.
2.
3.
4.

Ne obiskuj sten v času prepovedi plezanja!
Kampiraj (WC) in parkiraj na za to določenih prostorih!
Uporabljaj samo urejene in uhojene poti!
Ne uničuj rastlinstva in živalstva, ne poškoduj skalnih sten, oznak in drugih
objektov!
5. Tudi hrup onesnažuje okolje!
6. Odpadke odnesi s seboj in ne puščaj sledi!
7. V primeru nesreče pomagaj po svojih močeh!
II. člen
Plezalcem:
1. Upoštevaj lokalna pravila glede uporabe opreme (varovanje, magnezija …), ki
veljajo v nekaterih plezalskih območjih (predvsem v tujini – npr. Češki
peščenjak)!
2. Ne plezaj v projektih (oznaka – rdeč trak v svedrovcu, ni imena na vstopu).
Predel stene je lahko neočiščen, ne povsem opremljen in zato nevaren!
3. Za čiščenje oprimkov in stopov uporabljaj le ščetke, ki ne poškodujejo skalne
površine!
4. V obstoječih smereh ne spreminjaj razčlemb!
5. Odlom za plezanje uporabne razčlembe v smeri lahko spremeni težavnost
vzpona. Ne prirejaj oprimkov v »prvotno stanje« s klesanjem!
6. V primeru odloma pritrdi prvotno razčlembo z lepljenjem (informiraj KŠP)!
7. Omogoči vzpon v smeri tudi drugim plezalcem, četudi sam intenzivno poskušaš
v njej! Če plezalci žele plezati v vodstvu, izvleci vrv!
8. Vzpon opravi v skladu z veljavnimi pravili:
- NA POGLED: vzpon v prvem poskusu brez vsakršnih informacij o
smeri, le ogled s tal;
- RDEČA PIKA: vzpon po predhodnem plezanju v smeri.
Na vrhu smeri se smemo prijeti za sidrišče, preden ga vpnemo. Pred vzponom
sme biti vrv vpeta le v prvi svedrovec.
9. Mnenje o oceni redkeje ponavljanih smeri sporoči KŠP.
10. Če si za lažji vzpon označiš razčlembe (z magnezijo), za seboj počisti!
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11. Varovalne kline (ploščice), prusike ali vponke v smeri in na sidrišču bodo
uporabili tudi plezalci, ki pridejo za teboj! Ne odstranjuj in ne poškoduj jih!
Poškodbe varoval v smereh sporoči KŠP!
III. člen
Opremljevalcem plezalnih smeri:
1. Pred pričetkom opremljanja (nove) smeri prouči potek obstoječih opremljenih in
neopremljenih smeri! Ne opremljaj smeri preblizu druge! Obstoječo smer
prekrižaj le izjemoma (posvet z avtorjem), nikoli pa ne opremljaj smeri v
območju obstoječe neopremljene smeri!
2. Če je za nastanek nove smeri potrebno uničevanje rastlinja ob vznožju stene
(drevesa, grmovje …), se smeri odpovej! Prav tako ravnaj v primeru, ko v
območju nameravane smeri gnezdijo ptice!
3. Potrudi se poiskati naravne prehode, ki se iztečejo v značilen vrh smeri (rob
stene, polica …)!
4. Za varovalne kline in sidrišče (vrh) v smeri uporabljaj le kakovostne nerjaveče
materiale, ki ustrezajo zahtevam varnosti (informiraj KŠP)! Delo opravi
odgovorno in v skladu z navodili o uporabi!
5. Odstrani krušljive delce v območju smeri! Pretirano oster oprimek lahko v
izjemnem primeru nekoliko zgladiš, vendar v okviru prvotne podobe razčlembe!
6. Ne prirejaj (klesanje, zapiranje, premazovanje, lepljenje) skalnih razčlemb! V
izjemnem primeru (ko je možen večji nevarnejši odlom) utrdi razčlembo z
lepilom (informiraj KŠP)!
7. V naravnih stenah ne omejuj plezalnih smeri s črtami!
8. Ime smeri pri vstopu napiši z drobnimi črkami nevpadljive barve!
9. Ime, oceno in potek nove smeri sporoči KŠP!
Poleg naravnega okolja moramo pri urejanju novih plezališč upoštevati tudi interese
domačinov in lastnikov zemljišč, na katerih stojijo stene, parkirišča in dostopne poti.
Potencialni opremljevalec po dogovoru z domačini in lastniki zemljišča ter po podpisu
dokumenta o uporabi zemljišča za uporabo novega plezalnega območja ustreznim
državnim ustanovam posreduje vlogo o opremljanju plezališča. Te preučijo stanje in
potencialno ogroženost naravnega okolja zaradi ureditve plezališča. Na tej podlagi
izdajo odločbo o ureditvi plezališča, morebitni časovni ali prostorski omejitvi (za
posamezne dele sten) ali prepovedi plezanja. Področja urejanja naravnih plezališč se v
določenih členih dotikajo Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora in
Zakon o ohranjanju narave. Odločitev o ureditvi plezališča je kompromis med
varovanjem naravnega okolja, željami plezalcev in lokalnih prebivalcev (Golob, 2004;
Golob, Guček, Leskošek, 2005).
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3.4. Naravna plezališča v Sloveniji
V Sloveniji je trenutno 87 naravnih plezališč, ki so urejena za športno plezanje. V njih
je navrtanih okrog 3800 smeri. Podatki so povzeti po Športnoplezalnem vodniku
Slovenije (Slovenija : športnoplezalni vodnik, 2007) ter po internetni strani
www.plezanje.net, kjer se podatki o plezališčih ažurno obnavljajo (Slovenska plezališča,
2009).
Plezališče

Število smeri

Armeško

39

Bitenj potok

51

Bitnje

49

Blažčeva skala

20

Boč

20

Bodešče

41

Bohinj

90

Bohinjska Bela

80

Buncove skale

49

Burjakove peči

68

Čerjan

20

Čolnišče

24

Črni Kal

271

Dolge njive

43

Dolžanova soteska

40

Gore

38

Gorje

18

Gornji Ig

50

Gromberg

11

Igla

22

Iški Vintgar

38

Jaklovca

7

Kal-Koritnica

34

Kamnik

58

Kamniška Bistrica

21

Kamnitnik

40

Korošica

53

Kot nad Prevaljami

35

Kotečnik

318

Kovačevec

15
13

Geografska problematika športnega plezanja v naravnih plezališčih TNP

Križevska vas

31

Krvavec

13

Kupljenik

30

Lavorček

7

Lijak

30

Lipje

10

Logarska dolina

25

Luknja

35

Lutne skale

64

Marof

44

Male bele stene

51

Matjaževe kamre

18

Matvoz

37

Mišja peč

185

Mlinarjeva peč

11

Močilnik

17

Nad Savo

19

Nadiža

14

Osp

209

Peč pri Bohinju

37

Pisano čelo

9

Pod Kopitcem

11

Pod Reško planino

64

Pod Sušo

8

Porezen

10

Preddvor

53

Pri Čiginju

45

Pri Pavru

15

Pri Skalarju - Zminec

24

Pri Žvikarju

11

Radlje

14

Radovna

10

Rakitnica

7

Renke

44

Retovje

25

Risnik

14

Rudnica

11

Sele

42
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Senica

37

Slap ob Idrijci

17

Slomnik
Socka

24
15

Sopota

15

Strug

53

Šeginov potok

10

Šnitov rob

17

Šoder graben

30

Štenge

25

Trenta

27

Turnc

78

Vipava

260

Vipavska Bela

122

Vranja peč

7

Vransko

16

Vršič

35

Završnica

37

Zelenc pri Izlakah

8

Preglednica 1: Naravna plezališča v Sloveniji
(Slovenska plezališča, 2009; Slovenija : športnoplezalni vodnik, 2007).

Poleg navedenih, uradno zabeleženih naravnih plezališč je v Sloveniji tudi nekaj
manjših naravnih plezališč, namenjenih interni uporabi lokalnih športnih plezalcev. Ta
plezališča se namenoma ne propagirajo v javnosti, saj si njegovi uporabniki ne želijo
prisotnosti ostalih obiskovalcev (Bucalo, 2009).
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Karta 1: Naravna plezališča v Sloveniji (Zemljevid plezališč, 2009).
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4. TRIGLAVSKI NARODNI PARK
»Narodni park je veliko območje s številnimi naravnimi vrednotami ter z veliko biotsko
raznovrstnostjo. V pretežnem delu narodnega parka je prisotna prvobitna narava z
ohranjenimi ekosistemi in naravnimi procesi; v manjšem delu narodnega parka so lahko
tudi območja večjega človekovega vpliva, ki pa je z naravo skladno povezan. V
narodnem parku morata biti opredeljeni najmanj dve varstveni območji, tako da je v
pretežnem, povečini sklenjenem delu opredeljeno varstveno območje s strožjim
varstvenim režimom ob upoštevanju mednarodnih varstvenih standardov in kriterijev.
Narodni park, namen zavarovanja, razvojne usmeritve, varstvena območja, varstveni
režimi, upravljavec in drugo se določijo z zakonom.« (Zakon o ohranjanju narave,
1999, str. 7157).

Karta 2: Triglavski narodni park v Sloveniji (avtor: Aleš Zdešar, 2009).
Triglavski narodni park (TNP) je edini narodni park v Sloveniji. Obsega 880 km2, kar je
4 % celotne površine Slovenije. Natančneje, njegova celotna površina meri 83 807 ha,
od tega osrednje območje 55 332 ha ter robno območje 28 475 ha. Razprostira se na
severozahodu Slovenije ob meji z Italijo in blizu meje z Avstrijo, na jugovzhodnem
delu alpskega masiva. Skoraj v celoti se prekriva z Vzhodnimi Julijskimi Alpami.
Najvišja točka je vrh Triglava (2864 m), najnižja pa je v Tolminskih koritih (180 m).
Značilna je reliefna razgibanost s priostrenimi vrhovi, strmimi stenami in z globoko
vrezanimi ledeniško preoblikovanimi dolinami. Kamninska osnova je pretežno iz
triasnih apnencev, zato so za površje značilni številni kraški pojavi, kot so žlebiči,
škraplje in vrtače, podzemlje pa je prepredeno z jamami in globokimi brezni. Park je
17
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prepoznaven tudi po hidroloških naravnih vrednotah, med katerimi izstopajo vodne žile
Soča, Sava Bohinjka in Sava Dolinka s številnimi bolj ali manj hudourniškimi pritoki.
Reke so izdolble značilne oblike, kot so grape, soteske, vintgarji in korita. Veliko
bogastvo parka so številni slapovi, visoka barja v depresijah Pokljuke ter ledeniška
jezera od največjega Bohinjskega v dolini do skupin Triglavskih, Kriških in Krnskih
jezer v visokogorju. Ostro podnebje je posledica vplivov srednjeevropskega gorskega in
celinskega podnebja, v dolini Soče pa je občutno blažje zaradi vplivov Jadranskega
morja. Povprečne poletne temperature se gibljejo med 19,6°C v dolini in 5,6°C v gorah,
zimske temperature pa med 0,7°C in -8,8°C. V enem letu je med 120 in 146
padavinskih dni, povprečna letna količina padavin pa je nad 1500 mm. Gozd je značilen
element TNP, pokriva kar dve tretjini njegove površine. Vzdržuje naravno ravnotežje
ter daje prostor, kritje in zaščito vsem, ki sestavljajo gozdni ekosistem. Na soški strani
TNP zgornja gozdna meja ne presega 1600 m nadmorske višine, najvišje segajoča
drevesna vrsta pa je bukev, ki ji ustreza podnebje z dovolj padavinami in oblačnosti. V
notranjosti in na severu se v zgornjem pasu gozda uveljavljata smreka in macesen, ki
tvorita gozdno mejo na 1800 m nadmorske višine. V TNP so izločeni tudi gozdni
rezervati s skupno površino dobrih 1000 ha, ki so popolnoma prepuščeni naravnemu
razvoju. Za TNP je značilna izjemna biotska raznovrstnost, doslej je bilo odkritih preko
5500 različnih vrst živih bitij. Značilne živali so gams, kozorog, srna, medved, ris, orel
in številne vrste drugih ptic ter plazilci. Mnoge vrste najdemo celo samo tukaj
(endemiti), med njimi je npr. soška postrv, metulj trentarski rjavček, hrošč triglavska
pretnerija, pri rastlinah pa triglavski dimek, julijski mak, srebrna krvomočnica, Zoisova
zvončica ipd. V TNP je bogata tudi kulturna dediščina. Zelo veliko je najdb iz različnih
arheoloških obdobij, ki kažejo na kontinuiteto pastirske in rudarske dejavnosti od
rimske dobe vse do novega veka. Današnja naselbinska podoba odseva procese
naseljevanja, gospodarjenja in zaradi odprtosti tudi vplive alpske ter furlanske in
sredozemske kulture. Razvili so se različni stavbni tipi, bovško-trentarski in kobariškotolminski stavbni tip na posoški strani parka ter bohinjski in gornjesavski stavbni tip na
gorenjski strani parka. Med etnološko kulturno dediščino se uvrščajo posamezne
domačije, planine oziroma planšarska naselja, posamezna vaška jedra ter nekatere
posamezne kašče, kajže, hlevi, kovačije, žage, ki so razpršene po zavarovanem
območju. Kmetijstvo ima na območju TNP precejšen pomen. Poleg gospodarske in
naravovarstvene funkcije ter pomembne vloge s socialnega in poselitvenega vidika je
tudi smiseln način ohranjanja kulturne krajine, ki se je s človekovim delovanjem in
poseganjem izoblikovala v večtisočletnem obdobju. Poleg kmetijstva so osrednje
dejavnosti tukajšnjega prebivalstva še turizem, lesnopredelovalna industrija, v
omejenem obsegu tudi železarstvo in druge dejavnosti. TNP šteje 2352 prebivalcev, ki
živijo v 25 naseljih. Dve izmed njih, Ukanc in Bavšica, sta na osrednjem območju,
preostalih 23 naselij pa je na robnem območju narodnega parka. TNP je razdeljen med 3
upravne enote: Jesenice, Radovljica in Tolmin ter 8 občin: Bovec (30,9 %), Bohinj
(26,1 %), Kranjska Gora (16,5 %), Bled (4 %), Tolmin (8,5 %), Kobarid (3,9 %) Gorje
(10 %) in Jesenice (0,1 %) (Triglavski narodni park, 2009).
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Slika 2: Ko vstopimo v Triglavski narodni park, nas na to opozori poseben napis
(Rakovec, 2009).
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Karta 3: Triglavski narodni park – robno in osrednje območje (avtor: Aleš Zdešar, 2009).
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TNP spada med najstarejše evropske parke. Prvo varovanje sega v leto 1924, ko je bil
ustanovljen Alpski varstveni park. V sedanjem obsegu je nastal leta 1981, ko je bil
sprejet tudi Zakon o TNP. Leta 2003 je bil TNP skupaj z Julijskimi Alpami vključen v
mednarodno omrežje biosfernih območij UNESCO MaB (Man and Biosphere – človek
in biosfera), leto kasneje pa je prejel tudi diplomo Sveta Evrope za zavarovana območja.
Za upravljanje TNP je pooblaščen Javni zavod Triglavski narodni park s sedežem na
Bledu. Ta pripravlja strokovne podlage za načrt upravljanja parka ter pravkar sodeluje
pri pripravi novega predloga zakona o TNP (Lukan Klavžer, 2001; Triglavski narodni
park, 2009).
Varstveni režim TNP trenutno le delno ustreza standardom Svetovne zveze za ohranitev
narave (IUCN – International Union for Conservation of Nature). Komisija za narodne
parke, ki deluje v okviru te zveze, je za zavarovana območja opredelila varstvene
kategorije. Osrednje območje TNP spada v II. kategorijo (narodni park), robno območje
pa v V. kategorijo (zavarovana krajina). Varstvo in razvoj se postopno prilagajata in
usklajujeta z mednarodno priznanim standardom za narodne parke. V II. kategoriji bi
morali izločiti gospodarske dejavnosti, kot so lov, ribolov, gozdarstvo, kmetijstvo,
vodno gospodarstvo, komercialne športnorekreacijske dejavnosti in tekmovanja. V V.
kategoriji pa so ukrepi za varstvo in razvoj usmerjeni k vzdrževanju kulturne krajine in
spodbujanju tradicionalnih dejavnosti, ki ohranjajo značilno identiteto in zagotavljajo
trajnost naravnih dobrin (Lukan Klavžer, 2001, str. 9)
Nekaj glavnih pravil obnašanja v TNP (Lukan Klavžer, 2001, str. 11):
•
•
•
•
•
•

Odnesimo s seboj vse odpadke in ne obremenjujmo z njimi niti planinskih
postojank.
Občudujmo rastline, a jih ne trgajmo in ne motimo življenja živali – z obzirnim
in nehrupnim obiskom postanimo del naravnega okolja.
Ne kurimo ognja in ne šotorimo izven prostorov, ki so za to pripravljeni in
označeni.
V naravnem okolju ne vozimo z motornimi vozili in ne parkirajmo avtomobilov.
Vedno upoštevajmo opozorila ob poti.
Prepustimo naravo neokrnjeno tudi naslednjim obiskovalcem.
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4.1. Zakonodaja
Zakon o TNP, ki je bil sprejet leta 1981, opredeljuje osnovni cilj in namen ustanovitve
TNP. Osnovni cilj TNP je varovanje narave, njegove temeljne naloge pa so:
•
•
•
•
•

ohranitev izjemnih naravnih in kulturnih vrednot narodnega in mednarodnega
pomena,
varstvo avtohtonih, redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, naravnih
ekosistemov in značilnosti nežive narave,
ohranitev in nega kulturne krajine,
zagotavljanje možnosti za življenje prebivalstva, ki je v parku stalno naseljeno
ter za sonaravni razvoj,
zagotavljanje ustreznih možnosti za razvoj naselij v parku, za naravi primerno
rekreacijo, raziskovanje, vzgojno in izobraževalno delo ter doživljanje narave,
kulturnega izročila in duhovnih vrednot alpskega prostora (Lukan Klavžer,
2001; Triglavski narodni park, 2009).

Zakon o TNP opredeljuje zunanje meje TNP ter ga glede na stopnjo ukrepov varovanja
ločuje na osrednje in robno območje. Na osrednjem območju so vse dejavnosti
podrejene varstvu naravnega okolja, več je zakonskih omejitev, varovalni režim je
strožji. Na robnem območju, kjer živijo in gospodarijo ljudje, pa je varovalni režim
omiljen. Omejuje se predvsem na ohranjanje kulturne krajine in je prilagojen potrebam
razvoja nekaterih dejavnosti, kot so kmetijstvo, gozdarstvo in sonaravne oblike turizma.
Cilj upravljanja je varstvo in razvoj s sonaravnim gospodarjenjem. Osrednje območje
obsega visokogorje z nekaterimi redko poseljenimi ali neposeljenimi dolinami, robno
območje pa poseljene dele dolin, gozdnati planoti Pokljuko in Mežaklo ter del Spodnjih
Bohinjskih gora z zimskošportnim središčem Vogel (Lukan Klavžer, 2001; Triglavski
narodni park, 2009).
V Zakonu o TNP so opredeljeni varstveni režimi in s tem tudi prepovedi nekaterih
aktivnosti v parku, katerih kršitev predstavlja prekrške po zakonu, ki jih ugotavljajo
naravovarstveni nadzorniki TNP. Le-ti spremljajo stanje vseh dogajanj, tako naravnih
kot tistih, povezanih z obiskovalci in prebivalci narodnega parka. Skrbijo za dosledno
izvajanje Zakona o TNP, informirajo ter opozarjajo obiskovalce narodnega parka ter jih
za nekatere kršitve lahko tudi kaznujejo. Njihovo delo je vedno bolj usmerjeno v
sodelovanje, komuniciranje ter ozaveščanje domačinov in obiskovalcev parka.
Sodelujejo tudi pri široki paleti strokovnih, izobraževalnih in raziskovalnih nalog, ki jih
opravlja TNP. Poleg tega je njihova naloga urejanje infrastrukture (postavljanje
informacijskih znakov, vzdrževanje poti, urejanje počivališč), košnja in s tem
ohranjanje značilne kulturne krajine ter skrb za koče TNP. Dve tretjini nadzornikov
opravlja tudi naloge lovskih čuvajev. Zakon o TNP opredeljuje tudi ustroj in delovanje
Javnega zavoda Triglavski narodni park (Triglavski narodni park, 2009).

22

Geografska problematika športnega plezanja v naravnih plezališčih TNP

Na dejavnost TNP v veliki meri vpliva Zakon o ohranjanju narave (sprejet leta 1999;
pomembne dopolnitve, spremembe in popravke vsebuje uradna in prečiščena verzija iz
leta 2004), ki določa ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva
naravnih vrednot z namenom prispevati k ohranjanju narave. Delovanje TNP
opredeljujejo tudi številni drugi zakoni, med njimi Zakon o gozdovih, Zakon o
kmetijstvu, Zakon o divjadi in lovstvu, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o
varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov ter
na podlagi teh zakonov sprejeti podzakonski akti, pa tudi mednarodne konvencije in
predpisi Evropske unije (Triglavski narodni park, 2009).
Pravkar je v pripravi nov zakon o TNP, saj je bil zdajšnji sprejet pred 28 leti. Od takrat
se je precej spremenilo, zato so nekatere njegove določbe zastarele. Potrebna je
prilagoditev zakona na sedanje družbenopolitične razmere ter zakonodajo, posodobitev
in nadgradnja pravnih rešitev ter zagotovitev vpetosti razvojnih usmeritev v državne in
regionalne razvojne programe, hkrati pa določitev takšnih razvojnih in varstvenih
režimov ter usmeritev, ki bodo varovali naravne vrednote in ohranjali biotsko
raznovrstnost na eni strani, na drugi strani pa zagotavljali in dopuščali razvojne
možnosti prebivalstva v parku in spodbujali trajnostni razvoj. Potrebni so modernejši
pristopi, ki bodo še izboljšali učinkovitost varstva ter povečali vključevanje drugih
sektorjev v parkovno politiko, zagotovili podporo življenju lokalnega prebivalstva ter
omogočili prebivalcem in drugim obiskovalcem parka uživanje naravnih in kulturnih
vrednot ter rekreacijo v naravi (Priprava novega zakona…, 2009).
TNP potrebuje tudi načrt upravljanja, ki je ob aktu o ustanovitvi osnovni varstveni in
razvojni dokument vsakega zavarovanega območja. Načrt upravljanja za TNP sprejme
ustanovitelj – običajno vlada z uredbo. Zakonska osnova za pripravo in sprejem načrta
upravljanja je določena v Zakonu o ohranjanju narave, seveda pa je vsak načrt
upravljanja odvisen tudi od trenutne zakonodaje. Leta 2006 je bil v TNP pripravljen
»Program priprave načrta upravljanja za Triglavski narodni park«, ki ga je potrdil in
sprejel Svet TNP. Nosilec priprave načrta upravljanja je Javni zavod Triglavski narodni
park. Zakonsko določena organizacija, ki neposredno sodeluje pri pripravi načrta
upravljanja, je Zavod za varstvo narave. Pri pripravi načrta upravljanja bodo sodelovale
tudi druge pristojne institucije, ki so kot upravljavci prisotni v parku (npr. Kmetijsko
svetovalna služba, Zavod za gozdove, Zavod za varstvo kulturne dediščine …) in
predvsem vse lokalne skupnosti z območja parka. Prav tako bo k sodelovanju
povabljena vsa ostala zainteresirana javnost – lokalni prebivalci, različne skupine
obiskovalcev, društva, nevladne organizacije in drugi (Triglavski narodni park, 2009).
Z načrtom upravljanja zavarovanega območja se določijo razvojne usmeritve, način
izvajanja varstva, rabe in upravljanja zavarovanega območja ter podrobnejše usmeritve
za varstvo naravnih vrednot na zavarovanem območju ob upoštevanju potreb razvoja
lokalnega prebivalstva. Namen načrta upravljanja je tudi identificirati navzkrižne
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interese (konflikte) med sektorji in varstvom narave. Vsebina načrta upravljanja mora
predstaviti rešitve za odpravo teh konfliktov. Praviloma se pripravlja za desetletno
obdobje z možnostjo revizije po petih letih. Pripravi se za celotno območje TNP. Določi
se prednostno obravnavana področja (npr. strategija informacijskih mest,
komunikacijska strategija, strategija upravljanja divjadi v LPN Triglav …) ali območja
(npr. območje Bohinjskega jezera, Pokljuke, doline Trente …). Iz načrta upravljanja za
celotno območje TNP izhajajo t.i. akcijski načrti za posamezna območja ali področja, ki
jih Javni zavod TNP pripravi glede na stanje in potrebe v prostoru in se sproti uvrščajo
v letne programe dela (Šolar, 2007).
Dober in učinkovit načrt upravljanja narodnega parka mora vsebovati:
-

-

-

Sodelovanje pri upravljanju – eden najpomembnejših izzivov upravljavca
zavarovanega območja je zagotovitev sodelovanja lokalnih skupnosti, prebivalcev
ter predstavnikov drugih interesov pri pripravi oziroma pri usklajevanju načrta
upravljanja. Rezultat dobrega načrta upravljanja mora biti koristen za zavarovano
območje, obenem pa mora v socialnem in ekonomskem smislu koristiti tako
lokalnim skupnostim kot tudi širši javnosti.
Coniranje oziroma določanje posameznih varstvenih območij in določanje ciljev,
usmeritev ter ukrepov za posamezna območja – v velikih zavarovanih območjih, kot
je TNP, je potrebno slediti večim upravljavskim ciljem v posameznih delih parka. S
coniranjem moramo v kar največji možni meri odpraviti možne konflikte različnih
rab v posameznih območjih. Varstvo in upravljanje v posamezni coni pa mora biti
usklajeno s splošnimi cilji parka.
Monitoring in spremljanje vseh dogajanj v parku (odvisnih ali neodvisnih od
človeka). Brez poznavanja in spremljanja stanja ni možno pripraviti ustreznih
varstvenih in razvojnih ukrepov in tudi ni možno vedeti, ali so uveljavljeni ukrepi
ustrezni in učinkoviti. Monitoring se mora izvajati na osnovi strokovnih in
znanstvenih načel in s sodelovanjem vseh zainteresiranih udeležencev (Šolar, 2007).

Cilji načrta upravljanja za Triglavski narodni park so:
-

-

določitev ciljev varstva in upravljanja na območju narodnega parka vključno z
določitvijo notranjih varstvenih območij v prostoru parka,
analiza stanja po dejavnostih,
določitev ciljev za dejavnosti (po področjih in območjih), cilji morajo biti časovno
opredeljeni,
usmeritve in ukrepi za dejavnosti (cilje TNP je nujno potrebno soočiti s cilji
posameznih dejavnosti, ugotoviti različne interese in razhajanja ter poiskati rešitve
za konflikte),
določitev nosilcev ukrepov,
način in cena izvajanja ukrepov (Šolar, 2007).
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5. POSTOPEK PRIDOBITVE DOVOLJENJA ZA UREDITEV
NARAVNEGA PLEZALIŠČA V TRIGLAVSKEM NARODNEM
PARKU
Triglavski narodni park je zavarovano območje narave, kjer se poleg osnovnega cilja
varstva narave varuje tudi izjemna kulturna dediščina območja. TNP je zavarovan z
Zakonom o TNP in kot zavarovano območje predstavlja del sistema varstva narave,
katerega temeljni predpis je Zakon o ohranjanju narave. Celotno območje parka ima v
skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine tudi status nepremične kulturne
dediščine. Zakon o graditvi objektov v povezavi z omenjenima zakonoma določa, da je
za gradnjo objektov vseh vrst (zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih) v zavarovanem
območju TNP potrebno pridobiti naravovarstveno in kulturnovarstveno soglasje.
Postopka sta ločena, naravovarstveno soglasje izda Agencija RS za okolje v sestavi
Ministrstva za okolje in prostor, kulturnovarstveno soglasje pa pristojna enota Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Načrtovana gradnja objektov mora biti v prvi
vrsti usklajena s prostorskimi akti pristojne občine, ki določajo dopustne posege glede
na namensko rabo zemljišča. Hkrati mora biti načrtovana gradnja v skladu z Zakonom o
TNP, ki prepoveduje določene vrste gradenj, in sicer različno za osrednje in robno
območje. Upravljavec zavarovanega območja, v tem primeru Javni zavod Triglavski
narodni park, v postopku sodeluje s strokovnim mnenjem, ki se pripravi na podlagi
ustrezne vloge in terenskega ogleda predvidene lokacije gradnje oziroma posega v
prostor. Strokovno mnenje se pripravi na podlagi zahteve Agencije RS za okolje,
posredovano pa je tudi pristojnim enotam Zavoda RS za varstvo narave in Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije (Zdešar, 2009).
Na področju urejanja naravnih plezališč je postopek drugačen. V posebnih primerih
(navedeni v Prilogi 10 Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in
posegov v naravo na varovana območja (Ur.l. RS, št. 130/04 in 53/06)), kamor spada
tudi ureditev plezališča, je potrebno namesto naravovarstvenega soglasja pridobiti
dovoljenje za poseg v naravo. Le-tega izda pristojna upravna enota, ki pokriva
območje potencialnega plezališča. Ker se območje TNP prekriva z omrežjem Natura
2000, upravna enota upošteva strokovno mnenje Zavoda za varstvo narave, ki je
predpisano z Zakonom o ohranjanju narave. Upošteva tudi neformalno strokovno
mnenje Javnega zavoda TNP. Neformalno zato, ker ga noben zakon posebej ne
predpisuje (Zdešar, 2009).
Vloge za izdajo dovoljenja za ureditev plezališča je potrebno nasloviti:
• za posege v občinah Bled, Bohinj in Gorje na Upravno enoto Radovljica,
• za posege v občinah Jesenice in Kranjska Gora na Upravno enoto Jesenice,
• za posege v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin na Upravno enoto Tolmin
(Zdešar, 2009).

25

Geografska problematika športnega plezanja v naravnih plezališčih TNP

Najnovejša primera sta bili obravnavana na Upravni enoti Tolmin, kjer so odločali o
ureditvi dveh plezališč na območju Triglavskega narodnega parka, in sicer v dolini
Bavšice ter ob vznožju Rombona. Primera med drugim dobro ponazorita tudi to, kako
pomembno je poznati posamezne korake celotnega postopka. Ker je pridobivanje
dovoljenj in soglasij v Triglavskem narodnem parku povezano s številnimi institucijami
in njihovimi pristojnostmi na tem področju, je včasih postopek za investitorja lahko
zapleten in nejasen. Sam postopek za pridobitev dovoljenja za ureditev naravnega
plezališča v TNP je razmeroma nov. Strokovne institucije so se na primeru Bavšice z
njim soočile prvič in vključno z investitorjem še niso poznale točnega poteka. Zaradi
tega se je postopek zavlekel in trajal dobre štiri mesece, medtem ko je na primeru
plezališča Rombon (časovno obravnavan za primerom Bavšice) zaradi utečenosti in
pridobljenih izkušenj strokovnih institucij na eni strani ter investitorjevega poznavanja
postopka na drugi strani zadeva stekla hitreje in se zaključila v manj kot dveh mesecih.
Gradivo o postopku nam je posredoval Aleš Zdešar iz Službe za posege v prostor iz
Javnega zavoda TNP.
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5.1. Primer plezališča Bavšica
a) Planinska zveza Slovenije – Mladinska komisija na Javni zavod

Triglavski narodni park naslovi prošnjo za izdajo mnenja za ureditev
plezališča z lažjimi plezalnimi smermi ter zelo zahtevne učne poti v
dolini Bavšice.
V zatrepu Bavšice, ene izmed najbolj osamljenih alpskih dolin, se nahaja Planinsko
učno središče (PUS) Bavšica, kjer potekajo vzgojno-izobraževalne akcije planinske
organizacije (usposabljanje za vodnike Planinske zveze Slovenije, mentorje planinskih
skupin, mladinske voditelje, markaciste ter inštruktorje planinske vzgoje, tabori mladih
planincev, tudi mednarodni, razni seminarji in tečaji …) ter vzgojno-izobraževalne
aktivnosti osnovnih šol, fakultet, različnih društev ipd. Vsi uporabniki PUS Bavšica
spoznavajo pravilne in okolju čim manj škodljive načine obiskovanja gorskega sveta.
Da bi povečali zasedenost objekta, so se odločili, da uporabnikom ponudijo dodatne
programske vsebine, kar zajema tudi ureditev zelo zahtevne učne poti (nadelava okoli
300 m dolge poti po vseh pravilih za urejanje planinskih poti) ter ureditev plezališča z
lažjimi plezalnimi smermi (do 5 smeri). Za ta poseg se jim zdi najprimernejša lokacija,
ki je okoli 10 minut hoje oddaljena od PUS Bavšica. Gre za steno na zemljišču, ki je v
lasti Občine Bovec. Ker se nahaja na območju TNP, so Javni zavod TNP zaprosili za
izdajo mnenja glede nameravanega posega.
b) Planinska zveza Slovenije – Mladinska komisija na Občino Bovec naslovi
vlogo za izdajo soglasja za ureditev plezališča z lažjimi plezalnimi smermi
ter zelo zahtevne učne poti v dolini Bavšice na parceli, katere lastnik je
Občina Bovec.
c) Javni zavod TNP odstopi vlogo v reševanje Ministrstvu za okolje in prostor
– Agenciji RS za okolje.
d) Občina Bovec kot lastnica parcele izda soglasje za ureditev plezališča in
učne poti z obvestilom o nujnosti pridobitve naravovarstvenega soglasja.
e) Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija RS za okolje posreduje

Planinski zvezi Slovenije dopis za dopolnitev vloge za pridobitev
naravovarstvenega soglasja.
V 2. odstavku 43. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in
posegov v naravo na varovana območja (Ur.l. RS, št. 130/04 in 53/06) je namreč
določeno, da je podlaga za odločanje v postopku presoje sprejemljivosti tudi idejna
zasnova oziroma načrt izvedbe nameravanega posega v naravo ter mnenje organizacije.
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f) Planinska zveza Slovenije posreduje Agenciji RS za okolje dopolnitev

vloge za pridobitev naravovarstvenega soglasja.
V dopolnitvi vloge so podrobneje obrazložili idejno zasnovo projekta, in sicer:
• opis in frekvence predvidenih dejavnosti na omenjeni lokaciji: na območju
planinskega učnega poligona se bo izvajal del vsebine tečajev za strokovne
delavce v športu na področju planinstva (vodniki in markacisti Planinske zveze
Slovenije, mentorji planinskih skupin ter mladinski voditelji), ki imajo v
programu usposabljanja vključene tudi osnove plezanja ter gibanje po zelo
zahtevnih poteh. Tovrstni tečaji se v PUS Bavšica izvajajo predvsem v poletnih
mesecih (julij in avgust), zelo redko pa izven tega obdobja (do deset vikendov
letno). Poleg tega v PUS Bavšica občasno (do pet vikendov letno) potekajo
aktivnosti v naravi s strani vzgojno-izobraževalnih zavodov. V celoti je PUS
Bavšica zasedeno do sto dni letno (vštete so tudi druge akcije, ki v svojih
programih nimajo vsebin plezanja), zato je potencialna uporaba planinskega
učnega poligona pod eno tretjino dni v letu.
•

opis dostopa do stene in plezališča: dostop do planinskega učnega poligona bo
potekal po stari in še uporabni poti, ki so jo nekoč koristili prebivalci Bavšice za
dostop do svojih zemljišč. Uporabniki bodo nastanjeni v Planinskem učnem
središču, ki ima lasten parkirni prostor. Ne nameravajo nadelati novih dostopnih
poti ali urejati parkirišča. Dodajo tudi grafični prikaz dostopa do stene in
plezališča.

•

natančen opis posegov in ureditev: v naravni steni bi po naravnih prehodih v
steni uredili zelo zahtevno učno pot, ki bi jo opremili v skladu s standardi
opremljanja zelo zahtevnih poti v Sloveniji. Namestili bi okoli 250 m jeklenic,
po potrebi tudi kline. Ker bo pot vodila po naravnih prehodih, ne bo potrebno
uničevanje stene za namen ureditve poti. V sami steni bi uredili 3 do 4 lažje
plezalne smeri, kjer bi navrtali svedrovce in namestili varovališča. Opremljanje
plezalnih smeri bo v skladu s pravili za opremljanje športnih plezališč, ki veljajo
v Sloveniji. Morebitni posegi v gozd ali podiranje dreves niso predvideni (na
predlaganem območju je zelo malo dreves), najbrž pa bodo morali odstraniti
nekaj manjšega grmovja.

Navedejo tudi, da predviden poseg ne sodi pod okrilje Zakona o planinskih poteh, ker
pot ne bo označena s planinskimi markacijami. Pot ne vodi nikamor (planinska pot ima
svoje izhodišče in svoj cilj) in ne bo namenjena širši uporabi, temveč le učnim
potrebam. Prav tako ne bo označena kot planinska pot na kartah in v literaturi.
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g) Znanstveno raziskovalna služba Javnega zavoda TNP pripravi strokovne
podlage.
V strokovnih podlagah podajo splošen opis lokacije, ki se nahaja na severnem pobočju
doline Bavšica, v ostenju masiva Kolač. Zaradi prisojne lege je tu razvita toploljubna
vegetacija. Stene so zelo poraščene, pod njimi so razmeroma velika melišča, ki se na
dnu nadaljujejo v travnike. Na območju ni opaziti človekovih dejavnosti, edino motnjo
predstavlja promet po cesti in pohodništvo po uhojenih poteh. V bližini se nahaja
Planinsko učno središče, ki je zasedeno predvsem v poletnem času. Za potrebe učenja
(spuščanje po vrvi, vrvni manevri, gibanje v zahtevnem gorskem svetu …) inštruktorji
že uporabljajo različne lokacije na severnem pobočju Bavšice.
Lokacija se nahaja v osrednjem območju TNP. Spada tudi v širše območje Natura 2000
Julijske Alpe. Prisotna sta dva habitatna tipa iz habitatne direktive (92/43/EEC):
• Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok (8210) – tu
izpostavijo vrsto, ki je na Rdečem seznamu praprotnic in semenk (Ur.l. RS,
št. 82/02): avrikelj (zanj obstaja potencialna možnost ponovne ogroženosti)
ter vrsti z omejeno razširjenostjo: bohinjska perunika ter skalna jelenka.
Območje predstavlja tudi zelo ugoden potencialni habitatni tip za plazilce ter
gnezdenje ptičev.
•

Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu
(8160) – melišča pod stenami so dokaj obsežna, porasla z grmički črnega
gabra, v podrasti pa so opazili tudi dve vrsti iz družine orhidej: temnordečo
močvirnico in rdečo naglavko, ki je na Rdečem seznamu praprotnic in
semenk (Ur.l. RS, št. 82/02) označena kot ranljiva vrsta.

Naveden je še seznam rastlinskih vrst na severnem pobočju Bavšice ter podan
zaključek, in sicer:
• zaradi kratkega časa ni bil možen natančen pregled in popis vseh rastlinskih
in živalskih vrst; pregled terena bi bil potreben v vseh obdobjih leta,
• na omenjenem območju je ranljivo predvsem melišče, saj hoja po njem
spremeni njegovo strukturo, s tem pa je prizadeta tudi vegetacija melišča,
• nadelava plezalne poti lahko uniči del vegetacije (čiščenje razčlemb, sečnja
grmovja),
• prisotnost ljudi pomeni določeno motnjo v okolju; živalske vrste se lahko
umaknejo, ali pa je motena njihova reprodukcija.
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h) Javni zavod TNP izda predhodno strokovno mnenje.
Lokacija načrtovanega posega se nahaja v:
• osrednjem območju TNP (Zakon o TNP – Ur.l. SRS, št. 17/81, 18/81-popr. in
42/86 ter Ur.l. RS, št. 8/90 in 35/01),
• ekološko pomembnem območju Julijske Alpe (Uredba o ekološko pomembnih
območjih, Ur.l. RS, št. 48/04),
• posebnem varstvenem območju Julijske Alpe – Triglav (Uredba o posebnih
varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Ur.l. RS, št. 49/04, 110/04, 59/07
in 43/08),
• potencialnem posebnem ohranitvenem območju Julijske Alpe (Uredba o
posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Ur.l. RS, št. 49/04,
110/04, 59/07 in 43/08).
Zemljišče leži na območju Zgornje Bavšice, v vznožju Debelega roba. Načrtovana
ureditev predstavlja nov poseg v Bavšici, ki je značilna alpska ledeniška dolina, obdana
z visokima gorskima masivoma. V dolinskem dnu je bila skozi več generacij
izoblikovana kulturna kmetijska krajina z razloženo poselitvijo domačij, mozaično rabo
tal, živicami in kamnitimi ogradami – miri in sopotji, kar z ledeniško preoblikovanim
reliefom (morensko gradivo in posamični balvani), zalednimi pobočnimi gozdovi,
melišči in skalnimi ostenji s toploljubno vegetacijo ter visokogorsko kuliso ustvarja
izjemno vidno privlačen prostor. V osrednjem delu parka ima ohranjanje narave
prednost pred razvojnimi interesi v prostoru. Ob upoštevanju varstvenih kriterijev in
standardov IUCN predlagano območje predstavlja območje II. upravljavske kategorije
(»narodni park«). Skladno s smernicami IUCN je varstvo narave tu še posebej
poudarjeno, tako da je območje ciljno naravnano na ohranjanje naravnih procesov in
doživljanje narave. Vsaka načrtna gospodarska raba je izključena, možni so le ukrepi za
vzdrževanje naravnih ravnotežij in posegi brez povečanj obstoječe infrastrukture.
Izhodišča v zvezi s planinskimi potmi, ki so bila pripravljena v strokovnih podlagah za
občinski prostorski načrt Občine Bovec in v tezah upravljavskega načrta za TNP so
sledeča:
• nadelava in ureditev novih planinskih poti ni dopustna,
• možna so vzdrževalna, obnovitvena in sanacijska dela na obstoječi mreži poti (s
poudarkom na protierozijskih ukrepih).
Iz vidika upravljanja zavarovanega območja zaradi zgoraj navedenih izhodišč
načrtovana ureditev poligona ni primerna. S posegi za vzpostavitev plezališča prihaja do
trajnih ureditev v prostoru, dejavnost sama pa poleg povečanega obiska povzroča tudi
spremljajoče negativne vplive (vožnja in parkiranje, hrup, odpadki, odplake, motenje
ptic in drugih živali …) ali konflikte z drugimi dejavnostmi (npr. kmetijstvo, lovstvo) in
lastniki zemljišč. Ker plezališča niso zaprta območja, število plezalcev in obiskovalcev
pa se povečuje, je otežena ohranitev krhkega ravnovesja znotraj habitatov posameznih
vrst in ekosistemov. Predlaga se, da se s primerjalno analizo obstoječih in potencialnih
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plezališč v primerni oddaljenosti poišče lokacijo, ki bo ustrezala funkcionalno
tehničnim zahtevam Planinske zveze Slovenije, hkrati pa ne bo obremenjevala ali
degradirala naravovarstveno vrednih in mirnih območij. Zato je smiselno načrtovati
poligon na lokacijah, kjer so že sedaj prisotne ureditve s plezalnimi smermi ali
primerljiva raba z infrastrukturo.
Samo v primeru, da s primerjalno analizo in vrednotenjem drugih lokacij ni mogoče
izbrati in urediti plezališča drugje (zunaj ali vsaj v robnem območju parka), je izjemoma
dopustno načrtovati poligon v okviru Planinskega učnega središča Bavšica. Predpogoj
je poligon zaprtega tipa, pri podrobnejšem trasiranju poti in plezalnih smeri pa je treba
upoštevati:
• zelo zahtevna učna pot v dolžini ca. 300 m se uredi v naravnem skalnatem
ostenju – vstop in izstop sta iz stožcev melišč. Trasa se v največjem obsegu
prilagodi geomorfološki izoblikovanosti stene (plošče, zajede, kamini, razi,
previsi, robovi, razpoke, poči …) brez »umetnih« posegov v skalne razčlembe.
Zaradi izvedbe poti ni dopustna odstranitev grmovne in drevesne vegetacije;
• opremljanje poti mora biti izvedeno tako, da bo urejena dokončno – brez
kasnejših dodelav ali sprememb trase oziroma prestavljanja svedrovcev ali
sidrišč. Pot mora biti speljana in urejena s tehnično brezhibno in proti koroziji
odporno opremo (svedrovci, sidrišča, lepila);
• na trasi je treba preveriti morebitna rastišča zavarovanih ali ogroženih rastlin ter
gnezdišča ptic – le-tem se je treba v ustreznem odmiku izogniti ter prilagoditi
režim uporabe plezališča;
• pot in plezalne smeri naj nadela in opremi za tovrstna opravila tehnično
usposobljen izvajalec;
• učni poligon je namenjen izključno usposabljanju za vodnike, mentorje in
markaciste v sklopu Planinskega učnega središča, zato je poligon infrastrukturno
(dostop, parkiranje, sanitarije, prenočevanje) vezan na obstoječo stavbo učnega
centra. Na območju poligona tako ni potrebno zagotavljati drugih spremljajočih
ureditev. Dostop od stavbe Planinskega učnega središča do učnega poligona je
omogočen po obstoječi poti ob robu dolinskega dna, za mirom, tako da ni
potrebna nadelava nove poti;
• dostopno pot in učni poligon mora investitor/skrbnik ustrezno vzdrževati;
• skrbnik naj za uporabo poligona opredeli ustrezen pravilnik (npr. čas koriščenja,
število tečajnikov, pravila obnašanja) in uporabnikom zagotovi varno dejavnost.
Zaradi usposabljanja na poligonu ne sme priti do nepotrebnih obremenitev
okolja (npr. hrup, odpadki);
• pri izvajanju del je treba zagotoviti spremljanje stanja – o začetku del naj se
pravočasno obvesti upravljavca zavarovanega območja.
Na podlagi zgoraj predlaganih preveritev in utemeljitev investitorja bo upravljavec
zavarovanega območja podal končno mnenje.
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i) Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija RS za okolje pozove Zavod RS
za varstvo narave (Območna enota Nova Gorica) in Javni zavod TNP za
izdajo strokovnega mnenja.

V Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na
varovana območja (Ur.l. RS, št. 130/04 in 53/06) je določeno, da so podlaga za
odločanje v postopku presoje sprejemljivosti tudi mnenja, stališča ali ocene strokovnih
ali nevladnih organizacij. Le-te se v svojem mnenju opredelijo do uvedbe postopka
presoje sprejemljivosti, podajo oceno o vplivih oziroma posledicah nameravanega
posega v naravo ter navedejo morebitne omiljevalne ukrepe.
j) Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija RS za okolje odstopi vlogo za
izdajo naravovarstvenega soglasja v reševanje Upravni enoti Tolmin.
Agencija RS za okolje je po že uvedenem postopku ugotovila, da gre pri obravnavani
zadevi za poseg v naravo, za katerega je potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v
naravo in ne naravovarstveno soglasje. Med posegi v naravo (omenjeni v Prilogi 10
Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na
varovana območja (Ur.l. RS, št. 130/04 in 53/06)), za katere je potrebno pridobiti
dovoljenje za poseg v naravo, sta tudi postavitev novih plezalnih smeri in plezališč ter
speljava oziroma nadelava novih planinskih poti in pešpoti. Presojo sprejemljivosti
izvede upravna enota. Zato je Agencija RS za okolje celoten spis odstopila v reševanje
Upravni enoti Tolmin.
k) Upravna enota Tolmin pozove Zavod RS za varstvo narave (Območna
enota Nova Gorica), da ji posreduje mnenje s presojo sprejemljivosti.
Mnenje mora vsebovati oceno o vplivih oziroma posledicah posega v naravo na
varstvene cilje območij in navedbo morebitnih omiljevalnih ukrepov za izvedbo posega.
Posegi v naravo, ki lahko ogrozijo biotsko raznovrstnost, naravno vrednoto ali
zavarovano območje in za katere ni treba pridobiti dovoljenja po predpisih o urejanju
prostora in po drugih predpisih, se opravljajo na podlagi dovoljenja za poseg v naravo
(Zakon o ohranjanju narave-UPB2). Le-to se izda na podlagi pozitivnega mnenja
organizacije, pristojne za ohranjanje narave.
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l) Opravi se terenski ogled lokacije poteka zelo zahtevne učne poti in
naravnega plezališča v dolini Bavšice, katerega se udeležijo predstavnik
Zavoda RS za varstvo narave (Območna enota Nova Gorica), predstavnik
Planinske zveze Slovenije in predstavniki Javnega zavoda TNP. Na podlagi
terenskega ogleda se sestavi zapis iz terenskega ogleda.
Nekaj ugotovitev:
• omenjena lokacija je rastišče zavarovanih vrst: avriklja, perunike, netreska,
rdeče naglavke in temnordeče močvirnice;
• ob vzhodni steni je melišče, po katerem je načrtovana dostopna pot na zelo
zahtevno učno pot in je rastišče zavarovanih vrst orhidej; po trenutnem načrtu
trase poti se rastišču ne da izogniti;
• Planinska zveza Slovenije bo pripravila nov predlog trase zelo zahtevne učne
poti in naravnega plezališča, ki se bo izognil rastišču zavarovanih vrst rastlin;
nov predlog bo na isti mikrolokaciji načrtovane zelo zahtevne učne poti;
• Planinska zveza Slovenije bo pripravila primerjalno analizo potencialnih lokacij
in na podlagi funkcionalnih in naravovarstvenih oziroma upravljavskih kriterijev
utemeljila najustreznejšo lokacijo; prav tako bo podrobneje opredelila uporabo
poti – plezališča, ki bo zaprtega tipa oziroma namenjena izključno za potrebe
vzgojno-izobraževalnih akcij PUS Bavšica;
• po prejetju primerjalne analize potencialnih lokacij bosta Zavod za varstvo
narave (Območna enota Nova Gorica) in Javni zavod TNP izdala strokovno
mnenje.
m) Planinska zveza Slovenije pripravi novo dopolnitev vloge za pridobitev
dovoljenja za poseg v naravo.
V dopolnitvi vloge so podali naslednja dejstva:
• v okviru akcij usposabljanj in ostalih akcij z vzgojno-izobraževalnim namenom,
ki že od leta 1980 potekajo v PUS Bavšica, del aktivnosti poteka v obliki
praktičnega dela v naravi. Te dejavnosti so predvsem: plezanje v naravni steni,
spust ob vrvi, učenje vrvnih tehnik, učenje gibanja po zelo zahtevnih poteh,
uporaba varovalnih pripomočkov pri plezanju in vrvni tehniki ipd. Do sedaj so te
dejavnosti potekale na različnih lokacijah v dolini Bavšice in bližnji okolici. Če
bodo pridobili ustrezna soglasja, bodo na predvideni lokaciji uredili planinski
učni poligon. Tu se bo v prihodnje odvijal večji del praktičnega dela v naravi, ki
sedaj poteka na več lokacijah. S tem bi se zmanjšala obremenitev okolja, saj bi
se učne delavnice odvijale na enem mestu;
• investitor ne bo propagiral planinskega učnega poligona v javnosti. Bil bi
zaprtega tipa in bi služil zgolj za potrebe vzgojno-izobraževalnih akcij, ki
potekajo v PUS Bavšica;
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•

•
•

organizirana aktivnost v planinskem učnem poligonu bo potekala v času od
julija do septembra, manjši del pa izven tega obdobja. Vsekakor ne bo potekala
strnjeno oziroma v zaporednih dnevih;
vse aktivnosti v planinskem učnem poligonu bodo vodili za to usposobljeni
planinski strokovni delavci, ki so usposobljeni tudi na področju varstva narave;
na vzgojno-izobraževalnih akcijah, ki potekajo v PUS Bavšica, se je do sedaj
usposobilo veliko število strokovnih delavcev v planinstvu, ki so s svojo
okoljsko ozaveščenostjo in poznavanjem načinov varne hoje v gorah zagotovo
močno pripomogli k ohranjanju in varovanju gorske narave ter preprečevanju
nesreč v gorah.

Naredili so tudi primerjalno analizo obstoječih in potencialnih lokacij za organizirano
izvajanje praktičnega dela v okviru vzgojno-izobraževalnih akcij, ki potekajo v PUS
Bavšica:
• najbližje obstoječe plezališče se nahaja nad vasjo Kal-Koritnica, ki je od PUS
Bavšica oddaljeno okrog 6 km. V tem plezališču je opremljenih 34 plezalnih
smeri, od katerih ima le ena oceno 4a, kar je že zgornja meja zahtevnosti, ki jo
potrebujejo za izvedbo večine vzgojno-izobraževalnih akcij. Smeri z nižjo oceno
v plezališču Kal-Koritnica ni. Ker je plezališče preveč oddaljeno, morajo za
njegov obisk koristiti prevozna sredstva, kar dodatno obremenjuje okolje;
• najbližja zelo zahtevna planinska pot je v zatrepu doline Loške Koritnice. Od
PUS Bavšica je oddaljena vsaj 8 km, zahteva pa še dodatno uro hoje po dolini.
Zaradi uporabe prevoznih sredstev je ponovno problem obremenjevanje okolja;
• v dolini Bavšice ni urejenih plezališč in zelo zahtevnih poti;
• ob iskanju potencialne lokacije za ureditev planinskega učnega poligona so
preučili večji del terena v dolini Bavšice, a le predlagana lokacija izpolnjuje
večino njihovih zahtev. Hkrati zagotavlja tudi večjo stopnjo varnosti, saj
območje ureditve ni pod direktnim vplivom padajočega kamenja iz zgornjega
dela stene.
Poudarili so tudi, da so pripravljeni delno prilagoditi traso zelo zahtevne učne poti, tako
da konec poti ne bi bil na vzhodnem melišču, temveč bi pot potekala po grebenu do
najnižjega dela stene. Pri tem pa bi skoraj zagotovo morali odstraniti nekaj dreves,
čemur so se pri prvotnem poteku trase poskušali izogniti.
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n) Javni zavod TNP izda strokovno mnenje.
Poligon je izjemoma dopustno načrtovati v okviru Planinskega učnega središča Bavšica.
Predpogoj je poligon zaprtega tipa, pri podrobnejšem trasiranju poti in plezalnih smeri
pa je treba upoštevati:
• zelo zahtevna učna pot v dolžini 250 do 300 m se uredi v naravnem skalnatem
ostenju. Trasa se v celotnem obsegu prilagodi geomorfološki izoblikovanosti
stene (plošče, zajede, kamini, razi, previsi, robovi, razpoke, poči …) brez
»umetnih« posegov v skalne razčlembe. Zaradi izvedbe poti ni dopustna
odstranitev grmovne in drevesne vegetacije – ohranjanje habitatnega tipa
karbonatnih skalnatih pobočij z vegetacijo skalnih razpok v ugodnem stanju,
skladno z uredbo o habitatnih tipih;
• opremljanje poti mora biti izvedeno tako, da bo urejena dokončno – brez
kasnejših dodelav ali sprememb trase oziroma prestavljanja svedrovcev ali
sidrišč. Pot mora biti speljana in urejena s tehnično brezhibno in proti koroziji
odporno opremo (svedrovci, sidrišča, lepila);
• na trasi je treba preveriti morebitna rastišča zavarovanih ali ogroženih rastlin ter
gnezdišča ptic – le-tem se je treba v ustreznem odmiku izogniti ter prilagoditi
režim uporabe plezališča;
• vstop v zelo zahtevno učno pot in izstop iz nje sta predvidena iz stožcev melišč –
habitatnega tipa (srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in
montanskem pasu), ki se mora skladno z uredbo o habitatnih tipih ohranjati v
ugodnem stanju. Podrobnejši potek na vstopnem in izstopnem delu se določi na
terenu skupaj s predstavniki Zavoda za varstvo narave in Javnega zavoda TNP –
dostop do stene prek melišča naj poteka prek stičišča obeh melišč do stene in
naprej ob robu stene oziroma tam, kjer bo pot lahko najbolj stabilna in ne bo
povzročala škode na melišču. Za dostop in sestop prek melišča naj se uporablja
samo ena pot, spuščanje prek melišč pri sestopu ni dopustno;
• plezalne smeri (III. do IV. težavnostne stopnje) oziroma vrvi za spust se načrtuje
na zahodni strani stene, kjer ni potrebnih nobenih posegov v stene ali drevnino;
• pot in plezalne smeri naj nadela in opremi za tovrstna opravila tehnično
usposobljeni izvajalec;
• planinski učni poligon je zaprtega tipa in se ne propagira oziroma označuje na
terenu. Namenjen je izključno usposabljanju za vodnike, mentorje, markaciste,
torej vzgojno-izobraževalnim programom, ki potekajo v sklopu Planinskega
učnega središča, zato je poligon infrastrukturno (dostop, parkiranje, sanitarije,
prenočevanje) vezan na obstoječo stavbo učnega centra. Na območju poligona
tako ni potrebno, niti ni dopustno načrtovati drugih spremljajočih ureditev.
Dostop od stavbe Planinskega učnega središča do učnega poligona je omogočen
po obstoječi poti ob robu dolinskega dna, za mirom, tako da ni potrebna
nadelava nove poti;

35

Geografska problematika športnega plezanja v naravnih plezališčih TNP

•
•

•

•

dostopno pot v sedanji izvedbi in učni poligon mora investitor/skrbnik ustrezno
vzdrževati;
z ureditvijo poligona mora Planinska zveza Slovenije prenehati izvajati tovrstne
aktivnosti (plezanje v naravni steni, spust ob vrvi, učenje vrvnih tehnik, učenje
gibanja po zelo zahtevnih poteh, uporaba varovalnih pripomočkov) na ostalih
lokacijah v dolini Bavšice;
skrbnik naj za uporabo poligona opredeli ustrezen pravilnik (npr. čas koriščenja,
ki ne sme presegati 20 dni letno, omejitev števila tečajnikov, pravila obnašanja)
in uporabnikom zagotovi varno dejavnost. Zaradi usposabljanja na poligonu ne
sme priti do nepotrebnih obremenitev okolja (npr. hrup, vnašanje nemira,
odpadki);
pri izvajanju ureditvenih del je treba zagotoviti spremljanje stanja – o začetku
del naj se pravočasno obvesti upravljavca zavarovanega območja. Prav tako je
treba zagotoviti monitoring stanja na območju poligona v času vegetacijske
sezone in po potrebi predvideti in izvesti omiljevalne ukrepe (npr. demontaža
jeklenice na začetnem oziroma končnem delu ferate).

o) Zavod RS za varstvo narave (Območna enota Nova Gorica) izda strokovno
mnenje.
Podali so ugotovitve iz terenskega ogleda lokacije:
• stena, na kateri se načrtuje poseg, se nahaja na severnem pobočju doline
Bavšica, v vznožju Debelega roba. Obrnjena je proti jugu in bočno obdana z
meliščema. Deloma jo prekriva termofilen gozd mešanih listavcev, ki je
habitatni tip, ki se v skladu z 2. odstavkom 2. člena Uredbe o habitatnih tipih
(Ur.l. RS, št. 112/03) prednostno ohranja v ugodnem stanju;
• v skalnih razpokah v steni in na melišču ob steni rastejo med drugimi rastlinami
tudi: skalna kernerjevka, repuš, mahovna popkoresa, korenikasta krvomočnica,
srčastolistna mračica in alpski čober;
• obravnavana stena in melišča so bogato rastišče z uredbo (Uredba o zavarovanih
prostorastočih rastlinskih vrstah, Ur.l. RS, št. 46/04, 110/04-popr., 115/07)
zavarovanih: velecvetnega netreska, avriklja, dolgolistne naglavke, gnezdovnice
ter bohinjske perunike, za katere je v skladu z omenjeno uredbo potrebno
sprejemati ukrepe za ohranjanje ugodnega stanja habitata rastlinske vrste.
Poudarili so, da je habitatni tip Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem
in montanskem pasu v skladu z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih
Natura 2000) (Ur.l. RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08) obravnavan kot prednostni, kar
pomeni, da je to habitatni tip, ki je na območju Evropske unije v nevarnosti, da izgine;
za njegovo ohranitev pa je Evropska unija še posebej odgovorna (glede na delež
njegovega naravnega območja razširjenosti na ozemlju Evropske unije).
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Na podlagi dokumentacije in zbranih podatkov na terenu ugotavljajo, da načrtovani
poseg ne bo imel bistvenega vpliva na stanje varovanih vrst in habitatnih tipov ter na
varstvene cilje varovanega območja, na njegovo celovitost in povezanost ob
upoštevanju sledečih omiljevalnih ukrepov:
• načrtovana trasa zelo zahtevne učne poti in trase plezalnih smeri naj se v
celotnem obsegu prilagodi obstoječi geomorfološki izoblikovanosti stene; v
skalne razčlembe in samo skalo naj se z razbijanjem le-te ne posega;
• zaradi ohranjanja habitatnega tipa in same vegetacije naj se zarasti ne
odstranjuje; trase poti in plezalnih smeri naj se izognejo rastiščem zavarovanih
vrst;
• zaradi možnosti poslabšanja rastnih razmer na rastišču zavarovanih vrst sta
dopustni (po načelu previdnosti) največ dve plezalni smeri;
• v primeru, da se na rastiščih zavarovanih vrst na sami steni in na meliščih ob
njej zaradi samega posega in dejavnosti slabšajo razmere in je uspevanje
zavarovanih vrst ogroženo, je potrebno izvesti ukrepe sanacije, ki vključujejo
tudi zaprtje in prekinitev uporabe plezališča in zelo zahtevne učne poti;
• dejavnosti na obravnavani lokaciji naj se izvajajo največ 20 dni v letu, in sicer
izven gnezditvenega obdobja ptic, ki traja od 1. marca do 30. junija;
• dostop do stene, trasa zelo zahtevne učne poti in trasi plezalnih smeri naj se
določijo skupaj s predstavniki upravljavca (Javni zavod TNP) in predstavniki
naslovnega zavoda (Zavod za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica);
• da bi v čim manjši meri vznemirjali življenje zavarovanih živalskih vrst v dolini
Bavšice (Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči
seznam (Ur.l. RS, št. 82/02), Uredba o zavarovanih prostoživečih živalskih
vrstah (Ur.l. RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07)) in vrst, zaradi katerih je bilo
razglašeno območje Natura 2000 (npr. rjavi srakoper), naj urejeno zelo zahtevno
učno pot in plezališče uporablja, kot je predvideno, izključno investitor za svoje
učne namene; vsa do sedaj razpršena učna dejavnost v dolini Bavšice naj se
izvaja izključno na obravnavani lokaciji.
p) Upravna enota Tolmin na podlagi vseh mnenj izda dovoljenje za poseg v
naravo.
Upravna enota Tolmin investitorju Planinski zvezi Slovenije, Mladinski komisiji izda
dovoljenje za poseg v naravo, ki zajema ureditev naravnega plezališča z lažjimi
plezalnimi smermi ter nadelavo zelo zahtevne učne poti v dolini Bavšice v sklopu
Planinskega učnega središča. V odločbi navede strokovno mnenje Zavoda za varstvo
narave, strokovno mnenje Javnega zavoda TNP ter pogoje in omejitve, ki jih je ob
izvajanju nameravanega posega potrebno upoštevati. Gre za mnenja in pogoje, ki so
navedeni že v zgornjih točkah. V odločbi je tudi podrobneje obrazložen celoten
postopek in njegov potek.
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Tako lahko vidimo, da bi se postopek na primeru Bavšice odvil hitreje in bolj tekoče, če
bi Planinska zveza Slovenije naslovila prošnjo za izdajo dovoljenja za ureditev
plezališča neposredno na Upravno enoto Tolmin, saj tako ne bi bilo vmesnih korakov in
ne bi prišlo do nepotrebnih odstopanj vlog. S tem daje vtis precejšnje zapletenosti. V
nadaljevanju lahko na primeru plezališča Rombon vidimo, da ima postopek že manj
korakov in da je razmeroma preprost.

5.2. Primer plezališča Rombon
a) Alpinistični odsek Bovec na Upravno enoto Tolmin odda vlogo za izdajo
dovoljenja za ureditev plezališča.
Pri tem podajo podroben opis plezališča, posege, ki bodo potrebni pri ureditvi,
predvideno število smeri, dogovor o uporabi zemljišča in naravne stene, sklenjenim med
investitorjem in lastnikom parcele, ki je v tem primeru Občina Bovec ter način dostopa.
Predvidena je ureditev do 40 plezalnih smeri s povprečno dolžino ca. 15 m. Steno bo
potrebno očistiti krušljivih skal in moteče vegetacije. Drugi posegi v naravo ne bodo
potrebni, saj se bo za parkiranje in dostop do sten uporabljala že obstoječa
infrastruktura. Plezališče sestavljajo 3 sektorji, ki so tik ob vznožju gore Rombon nad
meliščem ter sektor, ki se nahaja poleg planinske poti na Rombon. Plezanje se bo
odvijalo tekom celega leta, gibanje v času obiskov plezališča bo omejeno na dostop do
sten in njihovo vznožje ter na samo plezanje. Predvidevajo, da se bo pod steno naenkrat
nahajalo največ do 10 ljudi. Plezališče bi se dodalo v Športnoplezalni vodnik Slovenije
ter na plezalne strani in forume na internetu.
Podajo tudi argumente, ki govorijo v prid nastanku plezališča:
• plezališče deluje v dobrobit celotne plezalske skupnosti ter vpliva na
širjenje razvoja športnega plezanja; pozitivno vpliva tudi na bližnji kraj
in okolico, saj se obiskovalci plezališč pogosto poslužujejo dejavnosti in
storitev, ki so tam ponujene;
• plezališče bi imelo pozitiven vpliv na turizem, saj bi Bovec z njim
razširil svojo zimsko športno ponudbo; plezališče je namreč večino
dneva izpostavljeno soncu in zato primerno za plezanje tudi v zimskem
času.
b) Upravna enota Tolmin za strokovno mnenje zaprosi Zavod za varstvo
narave (območna enota Nova Gorica), saj plezališče leži na območju Natura
2000.
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c) Zavod za varstvo narave poda strokovno mnenje s presojo sprejemljivosti
posega v naravo.
Lokacija načrtovanega posega poleg planinske poti na Rombon se nahaja v:
• ekološko pomembnem območju Julijske Alpe (Uredba o ekološko pomembnih
območjih, Ur.l. RS, št. 48/04).
Lokacija načrtovanega posega ob vznožju gore Rombon nad meliščem se nahaja v:
• osrednjem območju TNP (Zakon o TNP – Ur.l. SRS, št. 17/81, 18/81-popr. in
42/86 ter Ur.l. RS, št. 8/90 in 35/01),
• ekološko pomembnem območju Julijske Alpe (Uredba o ekološko pomembnih
območjih, Ur.l. RS, št. 48/04),
• posebnem varstvenem območju Julijske Alpe – Triglav (Uredba o posebnih
varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Ur.l. RS, št. 49/04, 110/04, 59/07
in 43/08),
• potencialnem posebnem ohranitvenem območju Julijske Alpe (Uredba o
posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Ur.l. RS, št. 49/04,
110/04, 59/07 in 43/08).
Pod stenami nad meliščem je aktiven pašnik in drevesna zarast s prevladujočim črnim
gabrom. Ob vznožju ene od sten je rastišče visokega pajesena, ki je invazivna drevesna
vrsta. Same stene so bolj ali manj gole.
Glede na razpoložljive podatke ocenjujejo, da poseg v načrtovanem obsegu ne bo
škodljivo vplival na lastnosti zavarovanega območja in na stanje vrst ter habitatnih
tipov, zaradi katerih so določena varovana območja, ob upoštevanju sledečih
omiljevalnih ukrepov:
• za dostope do plezalnih sten naj se uporabljajo obstoječe poti, novih poti naj se
ne gradi,
• zarasti na stenah naj se ne odstranjuje; plezalne smeri v steni naj se spelje tako,
da se bodo poraščenemu delu izognile,
• v čim večji meri naj se ob vznožju stene odstrani zarast tujerodne invazivne
drevesne vrste velikega pajesena.
Opozorijo še, da bo svoje mnenje v postopku izdaje dovoljenja za poseg v naravo podal
tudi upravljavec zavarovanega območja (Javni zavod TNP) in da ga je potrebno pri
izdaji dovoljenja upoštevati.
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d) Javni zavod TNP pripravi strokovne podlage in strokovno mnenje.
Strokovne podlage Znanstveno raziskovalne službe Javnega zavoda TNP:
Lokacija se nahaja v osrednjem območju TNP. Spada tudi v širše območje Natura 2000
Julijske Alpe. Prisotna sta dva habitatna tipa iz habitatne direktive (92/43/EEC):
• Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok (8210) – skalna
pobočja so večinoma porasla s toploljubnim gozdom. Prevladuje črni gaber.
Območje predstavlja tudi zelo ugoden potencialni habitatni tip za plazilce ter
gnezdenje ptičev.
•

Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu
(8160) – na meliščih pod stenami prevladuje črni gaber, prisotna pa so tudi
posamezna drevesa mokovca in malega jesena. Od zelišč prevladujejo
termofilne vrste. Na ogledu terena je večina rastlin že odcvetela ali propadla,
tako da območja kot morebitnega rastišča zavarovanih rastlin ne morejo
izključiti.

Podajo še zaključek, in sicer:
• zaradi kratkega časa ni bil možen natančen pregled in popis vseh rastlinskih
in živalskih vrst; pregled terena bi bil potreben v vseh obdobjih leta,
• stene, ki so predvidene za nadelavo plezalnih smeri, so gladke in
neporaščene,
• plezališče znotraj TNP naj ostane v okvirih, ki so predvidene v vlogi (3
sektorji) in naj se ne širi,
• dostop se uredi po obstoječi eni poti pod stenami (ne po melišču),
• vegetacije se ne odstranjuje, razen alohtone vrste velikega pajesena.
Strokovno mnenje Javnega zavoda TNP:
Poseg je v treh od štirih sektorjev načrtovan v osrednjem območju TNP (Zakon o TNP –
Ur.l. SRS, št. 17/81, 18/81-popr. in 42/86 ter Ur.l. RS, št. 8/90 in 35/01), na posameznih
stenah nad meliščem pod Rombonom. Iz vidika upravljanja zavarovanega območja je
načrtovana ureditev plezalnih smeri, skladno s predloženo dokumentacijo na podlagi
opravljenega terenskega ogleda, dopustna, pri podrobnejši nadelavi in opremljanju
plezalnih smeri pa je treba upoštevati:
• plezalne smeri na območju plezališča se uredi v naravnih skalnatih stenah (trije
sektorji v narodnem parku), brez preoblikovanja mikroreliefnih oblik sten in
odstranjevanja vegetacije v skalnih razpokah;
• dostopi do posameznih sten so obstoječi, po že uhojenih poteh pod stenami –
nadelava in urejanje novih dostopnih poti po melišču ni dopustna;
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•

•
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na območju plezališča se je treba v primeru odkritja morebitnih rastišč
zavarovanih ali ogroženih rastlin ter gnezdišč ptic le-tem v ustreznem odmiku
izogniti ter prilagoditi režim uporabe plezališča;
plezalne smeri naj nadela in opremi za tovrstna opravila tehnično usposobljeni
izvajalec, skladno z izhodišči Planinske zveze Slovenije (Komisija za športno
plezanje);
plezalne smeri mora investitor/skrbnik ustrezno vzdrževati (zagotavljanje
brezhibne opremljenosti);
upravljavec naj za uporabo plezališča opredeli ustrezen režim (npr. čas
koriščenja, število plezalcev, pravila obnašanja) in uporabnikom zagotovi varno
dejavnost. Zaradi ureditve ali uporabe plezališča ni dopustno posegati v
obstoječo infrastrukturo v vasi, prav tako tovrstna dejavnost ne sme kakorkoli
obremenjevati bivalnega okolja vaščanov ali sprožati konfliktov z obstoječo
kmetijsko rabo prostora (npr. s parkiranjem, hrupom, odpadki …).

e) Upravna enota Tolmin na podlagi vseh mnenj izda dovoljenje za poseg v
naravo.
Upravna enota Tolmin investitorju (Alpinistični odsek Bovec) izda dovoljenje za poseg
v naravo, ki zajema ureditev novega plezališča na stenah ob vznožju Rombona v bližini
Bovca. V odločbi navede strokovno mnenje Zavoda za varstvo narave ter Javnega
zavoda TNP ter pogoje in omejitve, ki jih je ob izvajanju nameravanega posega
potrebno upoštevati. Gre za mnenja in pogoje, ki so navedeni že v zgornjih točkah. V
odločbi je tudi podrobneje obrazložen celoten postopek in njegov potek.
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6. NARAVNA PLEZALIŠČA V TRIGLAVSKEM NARODNEM
PARKU
V Triglavskem narodnem parku je trenutno osem naravnih plezališč, izmed katerih sta
dve v nastajanju, in sicer plezališče Bavšica in Rombon. Poleg tega ima Bavšica tudi
poseben status. V osrednjem območju TNP so plezališče Bavšica, Pri Pavru, deloma
Rombon in Vršič, v robnem območju pa so plezališče Bohinj, Peč, Radovna in Trenta.
Plezališči Bohinj in Trenta ležita povsem na meji z osrednjim območjem. Trije sektorji
plezališča Rombon so v osrednjem območju, medtem ko en sektor, ki je od ostalih
oddaljen za slab kilometer, sploh ne leži v TNP.
Plezališče

Število smeri

Bavšica*

v nastajanju

Bohinj

90

Peč

37

Pri Pavru

15

Radovna

10

Rombon

v nastajanju

Trenta

27

Vršič

35

Preglednica 2: Naravna plezališča v Triglavskem narodnem parku.
Opomba: * - poseben status
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Karta 4: Naravna plezališča v Triglavskem narodnem parku (avtor: Aleš Zdešar, 2009).
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Triglavski narodni park je zavarovan kot narodni park z Zakonom o TNP. Znotraj parka
pa obstajajo tudi druga zavarovanja (naravni spomenik, naravni rezervat) manjših
območij (npr. Gorska skupina Martuljek, Loška stena, Soča s pritoki …). Omenjena
zavarovana območja so zavarovana s posebnimi odloki in odločbami oziroma z drugimi
pravnimi akti o zavarovanju. Celoten okvir sistema varstva narave daje Zakon o
ohranjanju narave, ki je krovni zakon na področju ohranjanja narave. Poleg zavarovanih
območij so znotraj parka številne naravne vrednote, ki predstavljajo redek, dragocen
ali znamenit naravni pojav ali drug vredni pojav. Taki pojavi so lahko točkovni (npr.
drevesa, jame, nahajališče fosilov) ali območni (npr. planota Pokljuka, Bohinjsko
jezero). Naravne vrednote določa Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, ki je
podzakonski akt Zakona o ohranjanju narave (Zdešar, 2009).
Kot vidimo na Karti 5, nobeno od obravnavanih plezališč ne leži v ožjih zavarovanih
območjih znotraj TNP, plezališči Radovna in Trenta pa ležita v območju naravnih
vrednot, in sicer plezališče Radovna v območju naravne vrednote Pokljuka – planota,
plezališče Trenta pa v območju naravne vrednote podor Plajer. Posegi na območju
naravnih vrednot so poleg določb Zakona o TNP podvrženi tudi določbam Pravilnika o
določitvi in varstvu naravnih vrednot. Glavna omejitev pri poseganju v naravne
vrednote je ta, da poseg ne sme vplivati na lastnosti, zaradi katerih je območje postalo
naravna vrednota (Zdešar, 2009).

Slika 3: Podor pri Plajerju (Rakovec, 2008).
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Karta 5: Zavarovana območja in naravne vrednote v Triglavskem narodnem parku (avtor: Aleš Zdešar, 2009).
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Območje TNP se prekriva tudi z omrežjem Natura 2000, ki je evropsko omrežje
posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države članice Evropske unije. Njen
glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove. Na varstvenih
območjih je potrebno ohraniti živalske in rastlinske vrste ter habitate, ki so redki ali pa
so v Evropi že ogroženi. Evropska unija je omrežje Natura 2000 uvedla kot enega od
pomembnih delov izvajanja Direktive o pticah in Direktive o habitatih. Slovenija je ob
pridružitvi Evropski uniji določila seznam naravnih območij, ki ustrezajo merilom obeh
direktiv. Direktivi podpirata trajnostni razvoj, ki lahko zadovoljuje potrebe sedanjih
rodov, hkrati pa ne škoduje potrebam prihodnjih. Na varstvenih območjih Natura 2000
direktivi ne izključujeta človeške dejavnosti, vendar pa je potrebno zagotoviti, da te
dejavnosti ne bodo ogrozile narave, temveč bodo – kadar bo to mogoče – njeno
ohranjanje podpirale (Natura 2000, 2009).
Z Uredbo o posebnih varstvenih območjih je Vlada RS leta 2004 na ozemlju Slovenije
določila območja Natura 2000. Določenih je 286 območij, in sicer:
• 26 območij za 41 vrst ptic na podlagi direktive o pticah – POSEBNA
VARSTVENA OBMOČJA (SPA območja - Special Protected Areas) ter
• 260 območij za 56 habitatnih tipov in 111 rastlinskih in živalskih vrst na podlagi
direktive o habitatih – POTENCIALNA POSEBNA OHRANITVENA
OBMOČJA (pSCI območja - proposed Site of Community Importance).
Območja zajemajo 36 odstotkov površine Slovenije in se pretežno prekrivajo, saj je 60
odstotkov površin, predlaganih na podlagi direktive o habitatih, znotraj predlaganih
posebnih varstvenih območij po direktivi o pticah (Natura 2000, 2009).
Kot je razvidno s Karte 6, je območje TNP v celoti v omrežju Natura 2000 glede na
direktivo o pticah (SPA območja) in delno glede na direktivo o habitatih (pSCI
območja). Plezališča Radovna, Peč in Bohinj ležijo v skladu z območji Natura 2000 v
SPA območju Julijske Alpe – Triglav, ostala plezališča pa poleg omenjenega območja
še v pSCI območju Julijske Alpe (Zdešar, 2009).
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Karta 6: Območja Natura 2000 v Triglavskem narodnem parku (avtor: Aleš Zdešar, 2009).
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6.1. Bavšica
Plezališče Bavšica leži v alpski dolini Bavšica, v osrednjem območju Triglavskega
narodnega parka. Nahaja se na severnem pobočju doline v ostenju masiva Kolač. Dolina
Bavšice je osamljena in redko poseljena, ima pa izrazito neokrnjeno naravno okolje.
Ravno zato ima plezališče poseben status. Je novejše in v nastajanju, namenjeno le za
interno uporabo Planinskega učnega središča Bavšica za vzgojno-izobraževalne
namene. Zato se ne propagira v javnosti, niti ne bo omenjeno v Športnoplezalnem
vodniku Slovenije ter na tovrstnih internetnih straneh. V postopku pridobitve dovoljenja
za ureditev plezališča sta Javni zavod TNP in Zavod za varstvo narave določila omejitve
in pogoje, ki jih morajo opremljevalci plezališča in njegovi obiskovalci upoštevati.
Vsakršne aktivnosti so infrastrukturno (dostop, parkiranje, sanitarije, prenočevanje)
vezane na obstoječo stavbo učnega centra. Na apnenčasti skali bosta nastali največ dve
plezalni smeri lažjega značaja. Ker je varstvo narave tu prvotnega pomena, kakršnakoli
množičnost ne pride v poštev.

Slika 4: Umirjena dolina Bavšice (Bucalo, 2008).
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Slika 5: Naravno plezališče v dolini Bavšice (Bucalo, 2008).
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6.2. Bohinj
Plezališče Bohinj leži v neposredni bližini Bohinjskega jezera. Razdeljeno je v dva
sektorja. Stene sektorja Bellevue, kjer najdemo 42 plezalnih smeri, so pod hotelom
Bellevue. Tu je skala izredno kvalitetna, gre za kompakten apnenec, ki nudi odličen
oprijem in raznovrstnost plezanja. Nekdaj je bil tu kamnolom. Plezališče je zelo
primerno za začetnike, izzive pa najdejo tudi zahtevnejši plezalci. Z avtomobilom se
lahko pripeljemo tik pred plezališče. Pod steno je precej prostora, zato je plezališče
privlačno tudi za družinske obiske.

Slika 6: Sektor Bellevue (Rakovec, 2009).
Sektor Pod Skalco z 48 smermi se nahaja ob Bohinjskem jezeru. Tudi tu je skala
apnenčasta, vendar zaradi svoje gladkosti ni tako kvalitetna kot v sektorju Bellevue.
Stena je navpična do rahlo previsna, primerna za bolj zahtevne plezalce, opremljenih pa
je tudi nekaj lažjih smeri. V bližnji okolici je urejenih kar nekaj parkirišč, ki so del že
obstoječe turistične infrastrukture. Tu je tudi plezalna šola, ki jo vodi plezalni inštruktor
in alpinist Andrej Pikon. Nudijo tudi izposojo in prodajo plezalne opreme. Plezališče
Bohinj je pomembno v slovenskem merilu in je najbolj obiskano plezališče v
Triglavskem narodnem parku. Za vadišče ga uporablja tudi slovenska vojska.
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Slika 7: Sektor Pod Skalco (Rakovec, 2009).
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Slika 8: Plezalna ponudba pri sektorju Pod Skalco (Rakovec, 2009).

Slika 9: Ime plezalne smeri in njena ocena na skali v sektorju Bellevue (Bucalo, 2009).
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6.3. Peč
Plezališče Peč se nahaja v bližini Bohinjskega jezera pod Veliko pečjo, ki spada v masiv
Rudnice. Plezališče z lahkim dostopom je novejše in dobro opremljeno, v kvalitetni
apnenčasti skali je navrtanih 37 plezalnih smeri. Le-te so raznovrstne, primerne za že
bolj izkušene plezalce, najde pa se jih tudi nekaj za začetnike. V navpični do rahlo
previsni steni je še precej potenciala za nove smeri, nekaj jih že nastaja. Plezališče je
manj privlačno za tiste plezalce, ki imajo raje krajši dostop, saj je parkiranje pred
penzionom Bohinj, od koder je do plezališča 10 minut hoje, dovoljeno samo za goste
penziona. S parkiranjem v Ribčevem Lazu ali v Stari Fužini se čas dostopa poveča za
15 minut.

Slika 10: Pogled na plezališče Peč s ceste, ki pripelje v Ribčev Laz (Rakovec, 2009).
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Slika 11: Dobro opremljeno plezališče Peč (Rakovec, 2009).
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6.4. Pri Pavru
Plezališče Pri Pavru leži na desnem bregu reke Soče v neokrnjeni gorski naravi doline
Trente. Od vasi Trenta je v smeri proti Vršiču oddaljeno približno 2 km. Gre za manjše
plezališče s 15 plezalnimi smermi, ki je primerno predvsem za bolj izkušene plezalce,
nekaj smeri pa se najde tudi za začetnike. Skala je apnenčasta, ostra in razjedena od
vode. 10-minutni dostop do plezališča poteka od zaselka Pri Cerkvi, kjer je tudi urejeno
parkirišče. Na poti bi bile dobrodošle natančnejše oznake, saj ob trenutni označenosti
plezalec lahko hitro zaide na brezpotje. Precej potenciala je še za nove plezalne smeri,
tudi za take, ki so dolge več raztežajev. Plezališče je solidno opremljeno, ponekod
svedrovci sicer že rjavijo, tako da jih bo na teh mestih potrebno kmalu zamenjati.
Priljubljenost plezališča lahko zmanjša tudi prisotnost komarjev.

Slika 12: Plezališče Pri Pavru (Rakovec, 2008).
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Slika 13: Stene s potencialom za nove plezalne smeri (Rakovec, 2008).

Slika 14: Zarjaveli svedrovec v plezališču Pri Pavru (Rakovec, 2008).
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6.5. Radovna
Plezališče Radovna se nahaja v Srednji Radovni na desnem bregu reke Radovne na
vzhodnem pobočju planote Pokljuka. Dostop do plezališča je precej zahteven, poteka po
strmem pobočju skozi gozd z nevarnostjo proženja kamenja. Samo plezališče je
zastarelo, neurejeno, potrebno temeljite prenove ter izredno neugodno zaradi
prepadnosti terena. Svedrovci so stari, zarjaveli in zato manj zanesljivi, na kar opozarja
tudi Športnoplezalni vodnik Slovenije. V apnenčasti skali je navrtanih 10 plezalnih
smeri, ki niso primerne za začetnike, temveč le za dobre plezalce. Parkira se v sami
dolini v neposredni bližini ceste, dostop traja 15 do 20 minut.

Slika 15: Plezališče Radovna od daleč (Bucalo, 2009).
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Slika 16: Plezališče Radovna (Rakovec, 2009).

Slika 17: Zarjaveli svedrovec v plezališču Radovna (Bucalo, 2009).
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6.6. Rombon
Plezališče Rombon leži ob vznožju Rombona v bližini Bovca. Plezališče je v nastajanju,
Alpinistični odsek Bovec je konec septembra 2008 dobil dovoljenje za ureditev
plezališča. Sestavljajo ga 3 sektorji, ki ležijo v osrednjem območju TNP, ter sektor, ki
se nahaja v bližini planinske poti na Rombon in je že izven TNP. Gre za položne
apnenčaste plošče, v katerih je predvidena ureditev do 40 plezalnih smeri, ki bodo
primerne tako za začetnike kot za izkušene plezalce. Stene so nad meliščem in od prvih
hiš oddaljene nekaj 100 m, zato plezanje ne bi smelo biti moteče za bližnje stanovalce.
Obstaja nevarnost padajočega kamenja, ker se vzpetina nadaljuje. Dostop iz Bovca traja
25 minut, možno pa je tudi parkirati na izhodišču planinske poti na Rombon, s čimer se
čas dostopa zmanjša na 10 minut.

Slika 18: Apnenčaste plošče v plezališču Rombon (Rakovec, 2008).
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Slika 19: Plezališče Rombon od daleč (Rakovec, 2008).
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6.7. Trenta
Raznovrstno plezališče Trenta se nahaja tik nad reko Sočo, na njenem levem bregu,
nekaj kilometrov stran od vasi Trenta v smeri proti Bovcu. Dva velika balvana sta
opremljena s 27 plezalnimi smermi, precej manjših balvanov pa je raztresenih v bližnji
okolici. Nedaleč stran je celo balvansko plezališče. Smeri so primerne tako za začetnike
kot tudi za bolj izkušene plezalce. Problematično je parkiranje, obstoječe parkirišče je
namreč tik ob glavni in dokaj prometni cesti, ki jo je potrebno prečiti brez prehoda za
pešce. Drugače je dostop precej enostaven, po dogovoru poteka preko privatnega
zemljišča. Od parkirišča do plezališča je le 5 minut hoje. Plezališče ima lepo okolico,
primerno je tudi za družinske obiske. Pod steno smo opazili smeti, ki jih glede na
vsebino niso odvrgli plezalci.

Slika 20: Opremljen balvan za športno plezanje (Rakovec, 2008).
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Slika 21: Manjši balvani z večjim opremljenim balvanom v ozadju (Rakovec, 2008).

Slika 22: Smeti pod steno (Rakovec, 2008).
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6.8. Vršič
Plezališče Vršič se nahaja v neposredni bližini vrha gorskega prelaza Vršič tik nad potjo
proti Zavetišču pod Špičkom. Razdeljeno je v dva sektorja – Kekčeva stena in
Stripoteka. Kvalitetna apnenčasta skala ponuja raznovrstno športno plezanje v 35
smereh. Ker so stene zelo visoke, je možno tudi plezanje na več raztežajev. Parkira se
na vrhu prelaza, do plezališča je 10 do 15 minut hoje. Gre za eno izmed redkih naravnih
plezališč v visokogorju, ki so opremljena za športno plezanje. V sektorju Kekčeva stena
je teren prepaden, v sektorju Stripoteka pa obstaja nevarnost padajočega kamenja, zato
je potrebna večja previdnost. Plezalne smeri so solidno opremljene, nekaj jih bo zaradi
zastarelosti potrebno obnoviti. Precej potenciala je tudi za nove smeri.

Slika 23: Plezališče Vršič od daleč (Rakovec, 2008).
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Slika 24: Sektor Stripoteka (Rakovec, 2008).
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Slika 25: Sektor Kekčeva stena (Rakovec, 2008).
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Plezališča v Triglavskem narodnem parku so dobro urejena in opremljena, z izjemo
plezališča Radovna. Če se le-to ne bo temeljito prenovilo, bi ga bilo bolj smiselno
zapreti. Plezališče Bavšica in Rombon sta še v fazi nastajanja oziroma opremljanja, zato
še ni možno podati nekih zaključkov. Pri ostalih plezališčih so dostopne poti urejene,
ponekod bi bile lahko bolje označene (Pri Pavru). Nikjer nismo zasledili tabel s časom
in smerjo dostopa, tudi tabel z dobrodošlico ali z osnovnimi podatki o plezališču ne.
Prostor pod steno je najbolje urejen v plezališčih Bohinj in Peč, v plezališčih Pri Pavru
in Trenta bi bilo dobro namestiti klopi, v plezališču Vršič pa za njih niti ni prostora.
Košev za smeti ni postavljenih v nobenem od plezališč, drugače pa smo največ smeti
opazili v plezališču Bohinj, kjer je tudi največji pretok ljudi. Plezalne smeri so zelo
dobro urejene v plezališčih Bohinj, Peč in Trenta, tudi Vršič in Pri Pavru sta solidno
opremljena, le nekatere svedrovce bo zaradi zastarelosti potrebno kmalu zamenjati.
Napisi imen plezalnih smeri so najbolj lično in dosledno urejeni v plezališčih Bohinj in
Peč. Ponekod v drugih plezališčih jih ali ni ali pa so napisani neestetsko in
pomanjkljivo. Glede parkiranja povsod veljajo dogovori. Le-ti so tudi nazorno
predstavljeni v Športnoplezalnem vodniku Slovenije, ki je skoraj nujen del opreme
športnih plezalcev. V njem je opisan tudi način in čas dostopa do plezališč,
najprimernejši čas za plezanje, razna opozorila in nasveti ter predlogi za prenočišča. V
bližini vseh plezališč v TNP je precej možnosti za prenočitev, gre predvsem za kampe
ali apartmaje (npr. Kamp Danica v Bohinjski Bistrici, Kamp Zlatorog v Ukancu, Kamp
Trenta in Kamp Triglav-Trenta v Trenti, Kamp Klin v Lepeni, Kamp Soča in Kamp
Korita v Soči …), v primeru plezališča Vršič pa za planinske domove (Erjavčeva koča,
Poštarski dom, Tičarjev dom).
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7. GEOGRAFSKA PROBLEMATIKA ŠPORTNEGA PLEZANJA V
NARAVNIH PLEZALIŠČIH TRIGLAVSKEGA NARODNEGA
PARKA
Glede na postavljeno hipotezo moramo natančneje pogledati možne vplive športnega
plezanja v naravnih plezališčih TNP na naravno okolje. Dejstvo je, da ima kakršnakoli
rekreativna in turistična dejavnost določen vpliv na okolje. Poleg obremenitev
naravnega okolja (voda, tla, rastlinstvo, živalstvo, zrak …) obstajajo še nekatere druge,
kot so: obremenitev izgleda pokrajine zaradi poselitve in urejanja infrastrukture za
turizem in rekreacijo, socialnopsihološke obremenitve za lokalno prebivalstvo
(sprememba načina življenja, izguba tradicionalnih vrednot …) ter konflikt s
tradicionalno rabo prostora (izguba oziroma zmanjšanje obdelovalnih površin in
pridelka …) (Šolar, 2009).
Turizem in rekreacija v zavarovanih območjih in tudi na splošno sta močno odvisna od
ohranjenega naravnega okolja, zato mora njun razvoj slediti načelom trajnostnega
razvoja. V zavarovanih območjih je cilj razvijati rekreacijo in turizem, vendar tako, da
ne ogrožata kvalitet območja, da se po programu vežeta na naravno in kulturno
dediščino območja ter da prinašata koristi lokalnemu gospodarstvu in nudita dodatne
zaposlitve domačemu prebivalstvu (Šolar, 2008).
Usmeritve razvoja turizma in rekreacije v TNP so:
•
•
•

•
•

celovita in enotna zasnova razvoja turizma in rekreacije na celotnem območju
Julijskih Alp,
povezava turizma s kmetijstvom in lokalnim prebivalstvom,
turistična infrastruktura (prenočitvene kapacitete, gostišča, večja parkirišča ...) se
mora zaustaviti na robu parka ali pa mora biti le delno v njegovem robnem
območju,
vrsta, cilj in način obiskovanja morajo biti usmerjeni in podrejeni
naravovarstvenim ciljem,
povečanje zavesti obiskovalcev in lokalnih prebivalcev o odvisnosti turizma in
rekreacije od ohranjenosti naravnega okolja (Šolar, 2008).
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Nivoji obremenitve naravnega okolja so različni. Ločimo:
•

DIREKTNI ali NEPOSREDNI VPLIVI – so relativno majhni, problem nastane
v primerih, ko je zaradi večkratnega ali množičnega pojavljanja rekreacije
presežena nosilna ali dopustna zmogljivost določenega območja v naravnem
okolju. Takrat obremenitve povzročajo škodo oziroma poškodovanost.

•

INDIREKTNI ali POSREDNI VPLIVI – so posredno povezani z neko
rekreacijsko dejavnostjo (npr. promet, hrup, odpadki ...); velikokrat prostor
fizično preprosto ne more sprejeti vsega, kar na neko območje prinese
rekreacija. V veliko primerih so največje prav tiste obremenitve, ki nastajajo
zaradi indirektnih vplivov, infrastrukture in vzdrževanja pogojev za neko
rekreacijsko dejavnost (Šolar, 2009).

Konflikti med rekreacijo, lastniki zemljišč in drugimi rabami prostora se pojavljajo tam,
kjer so prisotni različni interesi do prostora. Ti konflikti so zlasti veliki, ko gre za
gospodarske in tradicionalne rabe prostora. Možni so konflikti med kmetijstvom,
gozdarstvom, lovom, ribolovom, vodnim gospodarstvom in nenazadnje varstvom
narave na eni in rekreacijo na drugi strani. Tudi lastništvo je lahko povod za konflikte.
Vzrok za možne konflikte med različnimi rekreacijskimi oblikami pa je v tem, da je
naravno okolje privlačno za različne rekreacijske oblike, ki se v določenem prostoru
pojavljajo skupaj – na istem kraju in v istem času. Seveda pa so konflikti med
posameznimi oblikami rekreacije običajno manjši kot konflikti med rekreacijo in
drugimi rabami prostora. Možna trenja nastajajo tudi zato, ker se zaradi rekreacije
praviloma pojavlja velika sprememba v rabi prostora – spreminja se raba in
obremenitev prostora v različnih letnih časih (Šolar, 2009).
Vsaka človekova dejavnost, tudi športno plezanje, lahko podira ravnotežje v okolju, še
posebej v občutljivih ekosistemih in v primeru množičnosti. Ravno zato moramo
športno plezanje v naravnih plezališčih obravnavati tudi z vidika negativnih vplivov na
naravno okolje. Neposredni vplivi so predvsem vplivi na rastlinstvo in živalstvo.
Rastiščne in življenjske razmere v stenah, kjer so plezališča, so posebne, zato so
posebne in redke tudi vrste, ki so ob množičnem obisku ogrožene. Najbolj so ogrožene
rastline skalnih razpok in ptice gnezdilke (Šolar, 2009). Rastje se lahko poškoduje pri
opremljanju plezalnih smeri (velikokrat ga je potrebno mestoma odstraniti) ali pri
samem plezanju. Poškodbe vegetacije se nanašajo tudi na območje pod steno ter na
dostopne poti. Le-te namreč velikokrat niso dobro označene, zaradi česar plezalci
uberejo več poti do plezališča. S tem se po nepotrebnem obremenjuje rastje širšega
območja. V narodnem parku Joshua Tree v ZDA so zadevo učinkovito rešili tako, da so
poti označili s specifičnim simbolom (karabin), ki je poznan predvsem plezalcem. Tako
le-ti točno vedo, kje poteka dostop do plezališča in se držijo začrtane poti. Območje pod
steno je prostor, ki je v primeru večjega števila plezalcev precej obremenjen. Poleg
samih plezalcev je tu še plezalna in druga oprema ter morebitne domače živali, ki jih
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plezalci pripeljejo s seboj. Predvsem psi naj bi s svojimi iztrebki, lajanjem,
preganjanjem divjih živali ter žvečenjem rastlin negativno vplivali na specifično floro in
favno v okolici plezališča. Plezalci s svojo prisotnostjo vplivajo tudi na prst in njene
lastnosti (zračnost, temperatura, vlažnost …), kar lahko v najhujšem primeru privede do
erozije prsti. Možen je tudi vpliv na kakovost vode (onesnaženje s fekalijami in drugimi
odpadki) ter vpliv na živali, ki zaradi prisotnosti plezalcev v manjši meri uporabljajo
vodne vire (Climbing Management…, 2008). Pri opremljanju smeri je možno tudi
poškodovanje fosilov ali drobnih geomorfoloških posebnosti, vendar to v takih zelo
redkih primerih praviloma ne predstavlja večjega naravovarstvenega problema. Večjih
neposrednih obremenitev naravnega okolja zaradi športnega plezanja v TNP ni, izjema
so plezališča, v katerih gnezdijo ptice (plezališče Radovna, ki pa je že tako zelo redko
obiskano). Posredni vplivi športnega plezanja so posledica nedovoljenega šotorjenja,
parkiranja, kurjenja in odpadkov, vendar so ti problemi v TNP zaradi majhnega števila
plezalcev zanemarljivi v primerjavi z drugimi okoljskimi vplivi. Neposrednih
konfliktov z drugo rabo prostora praktično ni zaznati, lahko pa omenjeni problemi
posredno vodijo v konflikte z lastniki zemljišč, kmeti, okoliškim prebivalstvom, pa tudi
s komunalnim gospodarstvom in gozdarstvom. Zaradi plezanja neposrednih vplivov na
izgled pokrajine ni. V mikro pogledu opremljene in ponekod zgoščene smeri v naravnih
plezališčih res ne delujejo preveč estetsko, vendar to v celotnem izgledu pokrajine niti
ni opazno. Tudi v primeru stihijskega parkiranja, postavljenih šotorov ali odpadkov
lahko govorimo le o začasni obremenitvi videza pokrajine (Šolar, 2009; Šolar, 2002).
Usmeritev dejavnosti športnega plezanja v TNP je odvisna od tega, ali gre za osrednje
ali robno območje. V osrednjem območju je vse podrejeno varstvu in ohranjanju narave,
zato nova plezališča niso zaželena oziroma dovoljena. V robnem območju pa se nova
plezališča lahko načrtuje tam, kjer njihova ureditev ni v nasprotju z naravovarstvenimi
cilji zavarovanega območja (Zdešar, 2009).
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Slika 26: Preizkušanje lastnih zmogljivosti v steni (Vidmar, 2007).

Ko govorimo o geografski problematiki športnega plezanja v naravnih plezališčih
Triglavskega narodnega parka, moramo na njo pogledati z dveh plati. Na eni strani
imamo športno plezanje v naravi kot dejavnost, ki je postala zelo priljubljena, ter
plezalce, njihove želje, interese, prizadevanja ipd. Na drugi strani pa imamo naravno
okolje, v tem primeru celo zavarovano območje, ki je še posebej ranljivo, dragoceno in
potrebno skrbnega ravnanja. Zanj skrbijo razne institucije, ki ščitijo prvine naravnega
okolja in branijo svoj interes ter interes domačinov. Vsaka stran se po svoje sooča z
določeno problematiko. Da bi nad njo dobili čim boljši pregled, smo naredili SWOT
ANALIZO, ki prikazuje prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki so značilne za
vsako stran posebej.
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7.1. SWOT analiza s strani športnega plezanja in plezalcev
PREDNOSTI
-

-

-

Športno plezanje poteka v izredno lepem, ponekod že povsem
visokogorskem naravnem okolju, kar ima visoko doživljajsko vrednost.
Območje TNP nudi veliko možnosti za udejstvovanje v ostalih
športnorekreacijskih dejavnostih ter je prava zakladnica naravnih in
kulturnozgodovinskih znamenitosti.
V naravnih plezališčih TNP ni množičnega obiska, zaradi česar je športno
plezanje bolj prijetno in udobno. Več plezalcev je le v plezališču Bohinj, kjer
je športno plezanje že uveljavljeni del turistične ponudbe in v toplejših
mesecih obratuje tudi plezalna šola.
Naravna plezališča v TNP za plezanje nudijo odlično skalo, poleg tega so (z
izjemo plezališča Radovna) dobro opremljena in urejena.

SLABOSTI
-

-

-

-

Lega TNP in posledično precejšnja oddaljenost večine plezališč, zaradi česar
se mnogi plezalci raje odločijo za obisk nekaterih drugih, bližje in lažje
dostopnih plezališč.
Športno plezanje je vezano na toplejši del leta ter na primerno vreme
(pomembno je, da je skala suha) z ugodnimi temperaturami zraka (od 15 do
25°C). V TNP je zaradi nižjih temperatur, večje količine padavin in daljšega
trajanja snežne odeje manj dni v letu primernih za športno plezanje.
Ker gre za zavarovano območje, veljajo večje omejitve pri urejanju naravnih
plezališč, tako pri samem postopku pridobitve dovoljenja za ta poseg, kot
tudi pri sami ureditvi plezališča.
V TNP je razmeroma malo naravnih plezališč, od osmih je eno namenjeno le
interni uporabi (Bavšica), eno je zastarelo in slabo opremljeno (Radovna),
plezališča Vršič, Pri Pavru, Trenta in Rombon pa so precej oddaljena.
Vsekakor vsa sodijo med manjša plezališča.

PRILOŽNOSTI
-

Na območju TNP je še veliko potenciala za nove plezalne smeri in nova
naravna plezališča.
Športno plezanje lahko v še večji meri predstavlja del turistične ponudbe
(plezalna šola, plezalni kamp, prodaja in izposoja plezalne opreme …).
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NEVARNOSTI
-

-

-

Ob neupoštevanju dogovorov glede parkiranja, načina dostopa ipd. lahko
prihaja do konfliktov z domačini, kar posledično lahko privede do zaprtja
plezališča. Do tega lahko pride tudi, če lokalnim prebivalcem enostavno ni v
interesu, da je na določenem območju naravno plezališče.
Če ni obnavljanja plezališč in ustreznega ravnanja, predvsem kar se tiče
opreme v plezalnih smereh, lahko pride do zastarelosti, ki predstavlja
nevarnost za plezalce. Pomembna sta tudi urejen dostop in okolica
plezališča, saj neprivlačen izgled prej odganja kot privablja plezalce.
Ob morebitni množičnosti lahko pride do konfliktov med samimi plezalci ali
do konfliktov z drugimi športnorekreativnimi dejavnostmi, še posebej, če lete povzročajo neke vrste škodo v naravnih plezališčih ali v sami steni (npr.
»drytooling«).

7.2. SWOT analiza s strani Triglavskega narodnega parka
PREDNOSTI
-

-

Lega TNP, ki zahteva daljši dostop, kar je razlog, da se mnogi plezalci raje
odločijo za plezanje v drugih plezališčih. Posledično v plezališčih TNP ni
množičnega obiska.
Zaradi majhnega števila plezališč se nad dejavnostjo športnega plezanja in
njegovimi posledicami lahko opravlja boljši nadzor.
Ker gre za zavarovano območje, lahko Javni zavod TNP opremljevalcem in
obiskovalcem plezališč določi pogoje in omejitve, ki jih morajo ti upoštevati.
Športno plezanje ima vsekakor manjši vpliv na okolje v primerjavi z
nekaterimi drugimi športnorekreativnimi dejavnostmi, kot je npr. smučanje,
gorsko kolesarstvo, planinstvo ipd.

SLABOSTI
-

Razdeljenost TNP med 8 občin – Bled, Bohinj, Bovec, Gorje, Jesenice,
Kobarid, Kranjska Gora in Tolmin. Vsaka občina ima namreč svoj prostorski
plan, s katerim načrtuje razvojne dejavnosti v prostoru. S strani upravljanja
zavarovanega območja bi bila najboljša rešitev enoten prostorski plan za
celotno območje TNP. Tako bi bil prostorski razvoj znotraj TNP precej bolj
enoten in zaokrožen. V fazi sprejemanja občinskih prostorskih planov Javni
zavod TNP sodeluje pri pripravi naravovarstvenih smernic, ki jih pripravlja
Zavod RS za varstvo narave, tako da ni nujno, da se v celoti upoštevajo
(Zdešar, 2009).
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-

-

Javni zavod TNP v postopku pridobitve dovoljenja za ureditev naravnega
plezališča sodeluje le z neformalnim strokovnim mnenjem in ni glavni organ,
ki o tem odloča. Upravna enota, ki izdaja dovoljenja, pri tem sicer upošteva
njegovo mnenje, vendar noben zakon tega ne predpisuje. Predpisano je le
strokovno mnenje Zavoda RS za varstvo narave z Zakonom o ohranjanju
narave.
Dejavnost športnega plezanja je vezana le na toplejše mesece, zato ni
celoletnega prihodka od turistične športnoplezalne ponudbe. Izključno s to
dejavnostjo se domačini ne morejo preživljati.

PRILOŽNOSTI
-

-

-

Vključenost domačinov v turistično ponudbo, namenjeno plezalcem (npr.
oddajanje sob, prodaja in oddaja plezalne opreme, plezalni kamp …).
Javni zavod TNP bi lahko poskrbel za informativne table na samih
plezališčih, ki bi podale zanimive informacije o območju, na katerem se
plezališče nahaja – geografske, geološke značilnosti, rastlinstvo, živalstvo …
To pripomore k še večjemu spoštovanju do okolja, v katerem se človek
nahaja. Tudi table z etiko plezanja oziroma s pravili obnašanja v plezališču
bi bile zelo koristne.
Marsikomu je postopek pridobitve dovoljenja za ureditev plezališča neznan
ali nerazumljiv, saj se razlikuje od pridobivanja večine ostalih dovoljenj na
področju poseganja v prostor. Javni zavod TNP zato lahko poskrbi za
natančnejše informacije o tem v sklopu njihove internetne strani, raznih
zloženk ipd.
Javni zavod TNP bi lahko pripravljal zanimiva predavanja s tematiko
športnega plezanja, v katera bi vključil tudi vidike varstva narave.

NEVARNOSTI
-

-

Poškodbe vegetacije, izginotje redkih in zaščitenih rastlinskih vrst,
zmanjšanje biotske raznovrstnosti, motenje živalskega sveta s samo
prisotnostjo ali pretiranim hrupom.
Onesnaževanje okolja (promet, odpadki …).
Konflikti z drugimi rabami prostora, lastniki zemljišč ter z okoliškim
prebivalstvom.
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8. ZAKLJUČEK
Diplomsko delo predstavlja športno plezanje v naravnih plezališčih Triglavskega
narodnega parka in s tem povezano geografsko problematiko. Športno plezanje v
naravnih plezališčih je skozi svoj razvoj postalo zelo priljubljena rekreativna dejavnost.
V Sloveniji njegovi začetki segajo v osemdeseta leta 20. stoletja, ko se je v prvih
naravnih plezališčih začelo prosto plezati v zavarovanih in urejenih plezalnih smereh.
Na različnih koncih Slovenije so začela nastajati in še danes nastajajo naravna
plezališča. Za ureditev naravnega plezališča morajo biti izpolnjeni določeni pogoji, kot
so primerna geološka zgradba, konfiguracija skale, ustrezna dostopnost, privolitve
lastnikov zemljišč, na katerih se plezališča nahajajo, ter dogovori z okoliškimi
prebivalci. V zavarovanih območjih, kot je Triglavski narodni park, je ureditev
naravnega plezališča podrejena naravovarstvenim ciljem zavarovanega območja. Če
želimo v TNP urediti naravno plezališče, moramo poleg vseh omenjenih dejavnikov
pridobiti tudi dovoljenje za poseg v naravo. Dovoljenje izda pristojna upravna enota na
podlagi mnenj Zavoda za varstvo narave in Javnega zavoda TNP. Vse dejavnosti, ki se
odvijajo v TNP, morajo biti usklajene s cilji zavarovanega območja. To velja tudi za
športno plezanje, ki poleg obiskov športnih plezalcev vključuje tudi ustrezno ureditev
naravnih plezališč, dostopnih poti, parkirišč ipd. Vse našteto vpliva na naravno okolje
zavarovanega območja, vendar v TNP ne predstavlja večjega problema, saj ne gre za
množično udejstvovanje. Na območju TNP je le osem naravnih plezališč, od tega je eno
namenjeno interni uporabi (Bavšica), eno je zastarelo in skorajda ni obiskano
(Radovna), ostala plezališča pa so redkeje obiskana. Več obiska je le v plezališču
Bohinj, ki je najlažje dostopno in v neposredni bližini ostale turistične ponudbe v
Bohinju. Prav tako so vsa plezališča razmeroma majhna, največje je plezališče Bohinj z
90 plezalnimi smermi, glede na obisk pa je med vsemi plezališči v TNP tudi najbolj
priljubljeno.
Ugotovili smo, da so okoljski vplivi športnega plezanja v TNP ravno zaradi majhnega
števila naravnih plezališč in plezalcev zanemarljivi v primerjavi z drugimi okoljskimi
vplivi. Zato lahko potrdimo postavljeno hipotezo, ki pravi, da obstoječa naravna
plezališča v Triglavskem narodnem parku, namenjena športnemu plezanju, ne
predstavljajo pomembnejše grožnje za naravno okolje. Športno plezanje je kot
dejavnost, ki se odvija v naravi, veliko manj agresivno do okolja v primerjavi z
nekaterimi drugimi športnorekreativnimi dejavnostmi, ki so prisotne v zavarovanem
območju TNP (planinstvo, gorsko kolesarstvo, kanjoning, kajakaštvo, rafting …).
Geografsko problematiko smo podrobneje spoznali s SWOT analizo, ki smo jo naredili
z vidika športnega plezanja in plezalcev na eni strani ter z vidika Triglavskega
narodnega parka na drugi strani. Vsaka stran se namreč sooča z določeno problematiko.
Kar je za plezalce slabost, je lahko za TNP prednost in obratno.
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Razvoj športnega plezanja v naravnih plezališčih TNP se lahko odvija na različne
načine. V osrednjem območju TNP nova plezališča niso dovoljena oziroma zaželena, v
robnem območju pa se jih lahko načrtuje tam, kjer njihova ureditev ni v nasprotju z
naravovarstvenimi cilji zavarovanega območja. Zato je ena možnost skoncentriranost na
območju Bohinja, kjer je plezanje že uveljavljeni del turistične ponudbe (plezalna šola,
izposoja in prodaja plezalne opreme, plezanje v visokih stenah, po suhih kanjonih …).
Plezališče v dveh sektorjih (Bellevue in Pod Skalco v Ribčevem Lazu) je zelo dobro
urejeno, v neposredni bližini pa je še nekaj sten, ki bi bile primerne za ureditev
plezalnih smeri. V bližini se nahaja plezališče Peč, ki prav tako ponuja raznovrstno
plezanje, urejena pa je tudi ostala turistična infrastruktura (kampi, apartmaji, hoteli,
restavracije, parkirišča …). Športno plezanje lahko v še večji meri predstavlja del
turistične ponudbe. Lahko bi se uredil plezalni kamp, kar je omenjeno tudi v Programu
razvoja turizma za občino Bohinj za obdobje 2006 – 2013 (Program razvoja turizma v
Občini Bohinj za 2006 – 2013, 2006). Eden izmed njegovih ciljev je, da turizem postane
najpomembnejša gospodarska panoga. Za dosego tega cilja so pripravili različne
projekte. Pri enem izmed njih gre za ureditev plezalskega mini šotorišča (približno 10
šotorov) s komunalno infrastrukturo ter parkiriščem, in sicer na območju sektorja
Bellevue. Območje Bohinja bi tako lahko postalo znano po izvrstni športnoplezalni
ponudbi ter naklonjenosti plezalcem. Ker sta plezališči Bohinj in Peč v robnem območju
TNP, je zadeva izvedljiva, seveda z upoštevanjem vidikov varstva narave. Potrebna bi
bila tudi podpora občine Bohinj ter lokalnega prebivalstva.
Druga možnost je spodbujanje plezanja tudi v ostalih plezališčih TNP. Pri tem je
pomembna vključenost domačinov v turistično ponudbo, namenjeno plezalcem
(oddajanje sob, izposoja in prodaja plezalne opreme ipd.). Dejavnost športnega plezanja
lokalnim prebivalcem lahko prinese dodaten zaslužek. Slabost je v tem, da je zaslužek
vezan le na plezalno sezono, tako da se izključno s to dejavnostjo domačini ne morejo
preživljati. Negativen vidik te možnosti je tudi večje gibanje po osrednjem območju
TNP, kar ni dobro za naravno okolje.
Pomen športnega plezanja v naravnih plezališčih TNP se v sklopu turistične ponudbe
lahko še poveča, športno plezanje pa lahko igra veliko vlogo tudi pri vzgoji okoljske
zavesti. Le-ta se začne že pri mlajših plezalcih, ki skozi plezanje in gibanje v naravi
dobijo spoštljiv odnos do nje in se bolj zavedajo morebitnih posledic, ki jih prinaša
človekova prisotnost v občutljivem naravnem okolju.
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9. SUMMARY
This diploma thesis presents sport climbing in natural climbing areas of the Triglav
National Park and geographical issues related to that. Sport climbing in natural climbing
areas became throughout its development a very popular recreational activity. In
Slovenia it began developing in the early 1980s when free climbing started to evolve in
equipped and well secured climbing routes. In different parts of Slovenia natural
climbing areas started to form and are still forming today. Certain conditions must be
fulfilled for regulation of a natural climbing area: suitable geological structure, rock
configuration, proper access to the climbing area, approvals from the land owners and
agreements with local inhabitants. In protected area of the Triglav National Park
regulation of a natural climbing area must be based on nature protection objectives. It is
also necessary to acquire a permit for the regulation of a natural climbing area. Permit is
issued by administrative unit on the basis of an opinion of The Institute of the Republic
of Slovenia for Nature Conservation and an opinion of The Triglav National Park Public
Institution. All activities in the park must be based on nature protection objectives. This
stands also for sport climbing, which includes visits of climbers, proper regulation of
natural climbing areas, approach routes, parking lots … Sport climbing in natural
climbing areas has, like every other human activity, a certain impact on the natural
environment of a protected area. In the Triglav National Park this does not present a
significant problem. The number of natural climbing areas and climbers is relatively
small and climbing areas are not massively visited. There are only eight natural
climbing areas, one of them (Bavšica) is only meant for internal use, one (Radovna) is
obsolete and therefore dangerous for climbers, other climbing areas are rarely visited.
More frequently visited is only the natural climbing area Bohinj, which has the easiest
approach and is located in the immediate vicinity of the tourist offer in Bohinj. All
natural climbing areas in the Triglav National Park are relatively small; climbing area
Bohinj with 90 climbing routes is the biggest and according to the visit the most popular
natural climbing area in the Triglav National Park.
Environmental effects of sport climbing in natural climbing areas in the Triglav
National Park are negligible in comparison with environmental effects of other
activities. That is why we can confirm our hypothesis which says that sport climbing in
natural climbing areas of the Triglav National Park does not present a significant threat
to the natural environment. Besides that sport climbing is far less aggressive towards the
natural environment than some other sport and recreational activities (mountaineering,
mountain biking, canyoning, rafting, kayaking …).
For a more detailed review of geographical issues we made SWOT analysis from the
perspective of sport climbing and climbers on the one hand and the Triglav National
Park on the other. Both sides are facing some problems. Something that is good for the
Triglav National Park can be bad for climbers and vice versa.
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Sport climbing in natural climbing areas of the Triglav National Park can develop in
different ways in the future. In the central park area new natural climbing areas are not
permitted or wanted, in the peripheral park area they are permitted if that is in
accordance with nature protection objectives. That is why one of the possibilities is
concentration in the area of Bohinj, where climbing already is a part of the tourist offer
(climbing school, sale and rental of climbing gear, climbing in higher walls or in dry
canyons …). Climbing area Bohinj is located in Ribčev Laz and has two sections
(Bellevue and Pod Skalco). It is very well regulated; nearby there are some walls that
would be suitable for new climbing routes. Climbing area Peč is situated close by;
tourism infrastructure is also already available (camps, apartments, hotels, restaurants,
parking lots …). Sport climbing can present an even bigger part of the tourist offer in
Bohinj. For example camp for climbers could be arranged – that is also one of the
projects in the Tourism Development Programme for municipality Bohinj for the period
2006 – 2013 (Program razvoja turizma v Občini Bohinj za 2006 – 2013, 2006). One of
the goals of this programme is that tourism becomes the most important branch of
economy. Camp for climbers is to be made in the area of the section Bellevue. There
would be a place for approximately ten tents; municipal infrastructure and parking lots
would also be arranged. The area of Bohinj could become known as a climbing resort
with a diversified offer. Environmental aspects would of course be considered. Support
of municipality Bohinj and of local inhabitants would also be needed.
The second possibility is stimulation of sport climbing in other natural climbing areas of
the Triglav National Park. In this case it is very important that the local inhabitants are
involved in the tourist offer for climbers (rental of rooms, sale and rental of climbing
gear …). This could bring additional earning to the local inhabitants, unfortunately only
in the climbing season. The negative side of this possibility is also increased movement
in the central park area which is not good for the environment.
The meaning of sport climbing in natural climbing areas of the Triglav National Park
can increase in the field of tourism; that must also be in the interest of the Triglav
National Park. It can also increase in the sense of environmental consciousness. Sport
climbing can play a great role in raising environmental awareness, which starts with
young climbers. Through sport climbing and movement in nature they can develop
respect towards nature and become more aware of the potential consequences of the
human presence in the sensitive natural environment.
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