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1

UVOD

Športno plezanje je postalo atraktivna oblika rekreacije, dostopna velikemu številu
adrenalinskih navdušencev (Skok in sod., 2012). Za razliko od alpinizma, iz katerega se je
športno plezanje razvilo, se odvija v urejenih, očiščenih in z varovali opremljenih naravnih
stenah ali umetnih plezalnih centrih, alpinizem pa v gorah, kjer so smeri v stenah v večini
primerov z varovali neopremljene (Cecić Erpič in sod., 2003).
Poleg večje varnosti naravna plezališča pritegnejo večje število plezalcev tudi s svojo
dostopnostjo, saj so velikokrat prisotna v bližini naselji, zaradi česar so dostopi krajši (Cecić
Erpič in sod., 2003). Vse več plezalcev pomeni tudi vse večjo obiskanost naravnih plezališč,
s tem pa tudi večjo obremenitev naravnih plezališč in njihove okolice.
Velika večina teh plezališč se nahaja v gozdnem prostoru, problematika naravnih plezališč
in plezanja pa v gozdarski stroki v Sloveniji ni primerno poznana in raziskana, zato se bomo
v diplomskem delu poglobili v raziskovanje te teme. Najprej bomo preverili rabo tal, kjer se
naravna plezališča v Sloveniji nahajajo - zlasti nas zanima prisotnost naravnih plezališč v
gozdnem prostoru. V nadaljevanju bomo preverili lastništvo zemljišč, kjer se naravna
plezališča pojavljajo. Poleg lastništva bomo preverili tudi poudarjenost funkcij gozdov
odsekov v okolici plezališč in v kolikšni meri je na območju plezališč izločena in poudarjena
rekreacijska funkcija.

1.1

RAZISKOVALNE HIPOTEZE

V diplomskem delu bomo v okolju geografskih informacijskih sistemov (GIS) analizirali
gozdove na območju naravnih plezališč, raziskali lastniško strukturo gozdov ter ugotovili
(ne)izločenost rekreacijske funkcije gozdov teh gozdov. Zastavili smo si naslednje hipoteze:
1)

Večina naravnih plezališč v Slovenji se nahaja v gozdnem prostoru.

2)

Naravna plezališča se v Sloveniji nahajajo v na parcelah v zasebni lasti.

3)

Na območju naravnih plezališč gozdovi nimajo poudarjene rekreacijske funkcije.
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PREGLED OBJAV

2.1

GOZDNI PROSTOR

2

Slovenija velja za gozdnato deželo, saj gozdovi pokrivajo 61,1 ± 0,7 % površine Slovenije
(Hladnik in Žižek Kulovec, 2012). Med druga gozdna zemljišča uvrščamo še 14.367 ha
območij, ki ga porašča rušje, površine pod daljnovodi in gozdne ceste (ZGS, 2019). Spodaj
lahko vidimo, v kolikšnih deležih je prisoten gozd po različnih gozdno gospodarskih enotah
(Slika 1). Slovenija je v Evropi na tretjem mestu po pokritosti z gozdovi, takoj za Švedsko
in Finsko (ZGS, 2019). Gozdovi so prisotni do nadmorske višine 1800 m, kar pomeni, da
pokrivajo tudi precejšni del alpske in predalpske Slovenije, kjer pa se nahaja večina
slovenskih plezališč (Skok in sod., 2012).

Slika 1: Delež gozda po gozdnogospodarskih enotah (vir: ZGS, 2019).

2.1.1

Opredelitev gozdnega prostora

Pod pojmom gozdni prostor razumemo gozd oziroma gozdno zemljišče, na katerem se
nahaja gozdno rastje v obliki sestoja. Rastje v sestoju mora imeti višino najmanj 5 m in
zavzemati vsaj 0,25 ha površine, da je lahko opredeljeno kot gozdni prostor. Pod pojmom
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gozdni prostor se smatrajo tudi kmetijska zemljišča, ki se vsaj 20 let niso v uporabi v
kmetijske namene, na katerih gozdno rastje prav tako dosega višino 5 m in se razprostira na
površinah večjih od 0,25 ha ter je poleg tega doseglo 75 % pokritosti z drevjem (Zakon …,
1993). Gozdni prostor pa mora poleg omenjenih parametrov zagotavljati vsaj eno funkcijo
gozda, bodisi ekološko, bodisi socialno ali proizvodno. Tudi gozdna infrastruktura, npr.
gozdne ceste, se obravnava kot gozdni prostor, če v prostorskem načrtu ni odmerjena kot
samostojna parcela (Zakon …, 1993).
2.1.2

Lastnosti gozdnega prostora

2.1.2.1 Lastništvo gozdov
V zasebni lasti je v Sloveniji 76 % gozdov, 21 % je v lasti države, 3 % pa v lasti občin in
ostalih lokalnih skupnosti. Ocena je, da je zasebnih lastnikov okoli 413.000, gozdnih posesti
pa 286.000. Iz tega lahko razberemo, da je zasebna gozdne posesti razdrobljene, povprečna
velikost zasebne gozdne posesti v Sloveniji je 2,9 ha (Slika 2) (ZGS, 2019).

Slika 2: Struktura gozdne posesti (vir: ZGS, 2109).
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V Sloveniji ima 89 % lastnikov gozdov v lasti gozdne posesti, ki so manjše od 5 ha.
Preostalih 11 % zasebnih lastnikov, ki imajo v lasti posesti večje od 5 ha, predstavlja
polovico površine zasebnih gozdov, ki so gospodarsko dobro izkoriščeni. Ostali lastniki
manjših gozdnih posesti v svojem gozdu največkrat ne vidijo gospodarskega potenciala in z
gozdom velikokrat ne gospodarijo skrbno, strokovno in ekonomično (Oršanič, 2005).
Ne glede na dohodek iz gozda nekateri lastniki kljub majhnosti posesti zgledno skrbijo in z
njimi gospodarijo. V večini primerov gre za čustveno navezanost na gozd, ki je posledica
odraščanja na kmetijah in s tem želja in navada po ohranitvi zapuščine prednikov. Taki
lastniki gozd največkrat ne vidijo zgolj kot vir dohodka, ampak jim predstavlja prostor za
oddih, sprostitev in rekreacijo (Oršanič, 2005).
Razlika v poudarjanju pomembnosti proizvodnje lesa oz. ekonomskih učinkov je opazna
tudi med lastniki s podeželja in lastniki, ki živijo v urbanem okolju. Lastniki gozdov s
podeželja, ne glede na velikost posesti, gozd običajno razumejo le kot naravno dobrino, kjer
pridobivajo les, medtem ko urbani lastniki pridobivanju lesa ne pripisujejo tako velikega
pomena (Kumer in Štrumbelj, 2017)
V Sloveniji so lastniki gozdov lahko pravne ali fizične osebe, vsi pa morajo s svojim gozdom
ravnati tako, da je v njem ohranjena ekološka, socialna in proizvodna funkcija gozda. Zakon
o gozdovih (1993) vsebuje določene predpise in upravne akte, ki narekujejo lastnikom
gozdov pravila gospodarjenja z gozdom. Skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije (ZGS) se
izdelujejo načrti za gospodarjenje z gozdovi, katerih se mora lastnik držati. Ne glede na
dejstvo, da je posameznik lastnik določene gozdne posesti, mora dopuščati v tem gozdnem
prostoru prost dostop obiskovalcem, ki se lahko prosto sprehajajo po gozdu in tudi drugače
prosto dostopajo v skladu s predpisi iz zakona. Tako so lastniki gozdov zaščiteni v primeru
nesreče obiskovalca na njihovi gozdni posesti. V primerih, ko pa gre za dostopanje na
gozdno posest lastnika s strani turistične oziroma rekreativne pridobitne dejavnosti, lastnik
lahko dostop do njegove posesti prepove (Zakon …, 1993).
Razumljivo pa lastniki gozdov nimajo samo dolžnosti, ki jih morajo na svoji posesti
upoštevati. Zaželeno je, da lastniki predstavijo svoje potrebe, predloge in zahteve glede
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svojih gozdov, ki jih Zavod za gozdove Slovenije poskuša čimbolj vključiti v svoje načrte
za gospodarjenje z gozdovi. Seveda je najprej potrebno upoštevati ekosistemske in zakonske
omejitve (Zakon …, 1993).
2.1.2.2 Funkcije gozdov
Pomembno je, da pri načrtovanju gospodarjenja z gozdovi poznamo vse funkcije gozda, ki
jih ta lahko opravlja in jih v gozdnogospodarske načrte tudi vse vključimo. Zavedati se
moramo, da se funkcije gozdov z razvojem gozda samega ter razvojem družbe in naših
potreb s časom spreminjajo (Bončina in sod., 2013).
Funkcije, ki jih gozd opravlja so opredeljene v Pravilniku o načrtih za gospodarjenje z
gozdovi in upravljanju z divjadjo (Pravilnik…, 2010). V grobem jih delimo na ekološke,
socialne in proizvodne, podrobno pa so razdeljene v 22. členu Pravilnika na 17 različnih
funkcij gozdov. Poleg delitve funkcij gozdov Pravilnik v 23. členu določa tudi različne
stopnje poudarjenosti posamezne funkcije v gozdu:
-

1. stopnja poudarjenosti: funkcija določa način gospodarjenja z gozdom

-

2. stopnja poudarjenosti: funkcija pomembno vpliva na način gospodarjenja z gozdom

-

3. stopnja poudarjenosti: funkcija le deloma vpliva na način gospodarjenja z gozdom

Isti Pravilnik tudi določa (23. člen), da se določene funkcije gozdov na topografskih kartah
prikazujejo po gozdnofunkcijskih enotah. Te enote ne zajemajo samo gozda, ampak tudi
negozdna zemljišča na katera ima gozd neposreden vpliv in skupaj z njim omogočajo
izkoriščanje funkcij gozda. Vsaka funkcijska enota mora vsebovati trimestno šifro, ki nam
pove stopnjo poudarjenosti določene skupine funkcij. Prva številka v šifri nam pove stopnjo
poudarjenosti ekoloških, druga socialnih in tretja proizvodnih funkcij. Stopnja poudarjenost
skupine funkcij je določena z najvišjo stopnjo poudarjenostjo posamezne funkcije iz skupine
(Pravilnik…, 2010).
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Znotraj treh glavnih skupin funkcij imamo skupaj 17 funkcij gozdov, ki določajo rabo
gozdnega prostora (Pravilnik…, 2010):
1. Ekološke
-

Varovanje gozdnih zemljišč in sestojev: funkcija je poudarjena predvsem na
območjih, kjer je velika verjetnost erozijskih pojavov s strani delovanja vode in
vetra, prav tako na območjih kjer je velika verjetnost pojavljanja zemeljskih in
snežnih plazov, usadov in strma pobočja kjer se rado vali kamenje. Ta funkcija je
poudarjena tudi na območjih nad zgornjo mejo strnjenih gospodarskih gozdov ter
na drugih občutljivih gozdnih površinah, kot so rastišča s plitvimi tlemi ali pa
kamnita in skalovita rastišča;

-

Hidrološka funkcija: je poudarjena na poplavnih in vodovarstvenih območjih,
pomembnih za oskrbo s pitno vodo. Pomembno je da se predvsem na slednjih
ohranja čistost vode, ki pronica v podzemlje in uravnan vodni režim;

-

Funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti: je poudarjena na območjih, kjer je treba
skrbeti, da ohranimo življenjski prostor ogroženih rastlinskih in živalskih vrst
oziroma drugih ekosistemskih vrst pomembnih za območje;

-

Klimatska funkcija: je poudarjena na območjih, kjer gozdni sestoji varujejo
kmetijske površine, naselja, prometnice in druge grajene objekte pred vetrom in
pripomorejo k uravnavanju temperature in vlažnosti na teh območjih.

2. Socialne
-

Zaščitna – varovanje objektov: funkcija je poudarjena na območjih, kjer gozdovi
ščitijo prometnice, naselja in druge grajene objekte pred naravnimi pojavi (padajoče
kamenje, usadi…);

-

Rekreacijska funkcija: opisana v nadaljevanju;

-

Turistična funkcija: opisana v nadaljevanju;

-

Poučna funkcija: je poudarjena v gozdovih, kjer se nahajajo različne učne poti in
objekti ter muzeji na prostem, ki so namenjeni predvsem seznanjanju laičnih ali
strokovnih obiskovalcev z gozdarstvom;

-

Raziskovalna funkcija: je poudarjena v gozdovih, kjer potekajo predvsem gozdarske
raziskave na raziskovalnih ploskvah oziroma objektih, ki so namenjene zbiranju
podatkov, opazovanju in analiziranju gozdov;
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Higiensko – zdravstvena funkcija: je poudarjena na območjih, kjer želimo ohraniti
čisto okolje in preprečiti vpliv škodljivih učinkov industrije (hrup, prah, aerosoli…)
v bližini bivalnih okolji ter turističnih in rekreacijskih področji;

-

Funkcija varovanja naravnih vrednot: je poudarjena v gozdovih z naravnimi pojavi,
ki imajo status naravne vrednote in v zavarovanih območjih, kjer želimo to naravo
ohraniti

-

Funkcija varovanja kulturne dediščine: je poudarjena na območjih, ki imajo status
kulturne dediščine in kjer želimo ohraniti tradicionalne oblike gospodarjenja z
gozdovi (panjevci, logi, gaji…);

-

Obrambna funkcija: je poudarjena na območjih, ki so namenjeni organom
Republike Slovenije za zagotavljanje varnosti in obrambe, po navadi so to gozdovi
ob državnih mejah ter gozdovi namenjeni vojaškim in policijskim poligonom;

-

Estetska funkcija: je poudarjena na območjih z izjemno krajino in kjer želimo z
gozdom zakriti vizualno neprivlačno krajino, npr.: degradirana območja.

3. Proizvodne funkcije:
-

Lesnoproizvodna funkcija: je poudarjena na območjih, kjer rodovitna gozdna rastišča
omogočajo nadpovprečno proizvodnjo kakovostnega lesa in jih je mogoče
gospodarsko izkoriščati;

-

Pridobivanje drugih gozdnih dobrin: funkcija je poudarjena v gozdovih, kjer lahko
pridobimo velike količine nelesnih gozdnih dobrin (plodovi, semena…), ki jih
prodajajo lastniki na trgu in jih nimajo samo za lastno uporabo;

-

Lovnogospodarska funkcija: je poudarjena v gozdovih, kjer so višje gostote
populacij divjadi in kjer so ugodne prehranske razmere za divjad, ki jo je dovoljeno
loviti.

2.1.2.3 Rekreacijska funkcija
Gozdni prostor se v zadnjem času vse bolj uporablja za različne oblike rekreacije. Vse več
ljudi zahaja v gozd na sprehode, na tek, kolesarit, smučat, plezat in se tudi drugače športno
udejstvovat. Gozd za ljudi predstavlja stik z naravo, kjer je okolje mirno, sproščeno s čistim
zrakom in brez hrupa. Je čisto nasprotje sodobnega bivalnega okolja. Zaradi vse večjega
iskanja oddiha od vsakdana, tako postaja gozd vse bolj priljubljen za rekreacijo (Verlič,
2006).
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Poudarjeno rekreacijsko funkcijo imajo zlasti gozdovi v bližini urbanega okolja. Ti gozdovi
imajo določene naravne danosti, ki so privlačne za rekreacijo v gozdu, so dostopni širši
javnosti in vsebujejo določeno infrastrukturo potrebno za določene oblike rekreacije (Verlič,
2006).
V prvi prilogi Pravilnika o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih je določeno
katero stopnjo poudarjenosti rekreacijske funkcije se posameznemu gozdu določi. Prvo,
najvišjo stopnjo se določi gozdovom, ki so zelo obiskani. To so gozdovi v bližini mest in ob
izletniških točkah ter dostopih do teh točk. Drugo stopnjo poudarjenosti imajo gozdovi v
bližini večjih vasi in ob malo manj obiskanih izletniških točkah ter dostopih do teh točk in v
gozdovih kjer se intenzivneje nabira gozdne plodove. Tretjo, najnižjo stopnjo poudarjenosti
pa imajo vsi ostali gozdovi z izjemo ograjenih gozdov in gozdov do katerih je dostop
prepovedan (Pravilnik…, 1998).
2.1.2.4 Turistična funkcija
Gozdovi imajo vpliv tudi na turistično dejavnost. Ljudje radi zahajajo v gozdove zaradi
razvedrila in oddiha. Turistična funkcija gozdov je poudarjena v bližini turistično razvitih
področji, govorimo o različnih turističnih točkah, objektih in znamenitostih, ki jih ljudje
obiskujejo (Planinšek, 2010).
V prilogi Pravilnika o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih je tudi za turistično
funkcijo gozdov določeno katero stopnjo poudarjenosti se posameznemu gozdu določi. Prvo,
najvišjo stopnjo se določi gozdovom, ki so v bližini turističnih centrov in naselji, gozdovom
v bližini mest, gozdovom ob izletniških točkah ter gozdovom ob množično obiskanih
turističnih poteh. Drugo stopnjo poudarjenosti imajo gozdovi ob malo manj obiskanih
izletniških točkah in nekoliko manj znanih turističnih poteh. Tretjo, najnižjo stopnjo
poudarjenosti pa imajo, kot pri rekreacijski funkciji, vsi ostali gozdovi, z izjemo ograjenih
gozdov in gozdov do katerih je dostop prepovedan. (Pravilnik…, 1998)
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2.1.2.5 Poudarjanje območji z rekreacijsko oziroma turistično funkcije gozdov
Zavedati se moramo, da niso vse vrste rekreacije in vse oblike turizma primerne za vse oblike
gozdov (Veselič in Pisek, 2010). Predvsem se teh funkcij ne poudarja na območjih gozdov,
ki so še razmeroma dobro ohranjeni ter v gozdovih, ki predstavljajo naraven habitat redkim
živalskim in rastlinskim vrstam. S tem, ko ne dopuščamo turistične oziroma rekreacijske
rabe, tovrstnim gozdovom ohranjamo biotsko pestrost (Veselič in Pisek, 2010). Prav tako se
poskusimo izogniti poudarjanju teh funkcij na območju gozdov, ki so pomembni za
pridobivanje pitne vode. Zato na teh območjih poskusimo omejiti dostop potencialnih
obiskovalcev gozdov.
Veselič in Pisek (2010) ugotavljata, da se rekreacijska in turistična funkcija gozdov ne more
pojavljati na območjih, kjer je poudarjena funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti in
hidrološka funkcija. Ti dve funkciji nam lahko zagotavlja samo gozd, zato sta nezdružljivi z
rekreacijsko in turistično funkcijo, ki bi lahko odločilno vplivali na nadaljnje ohranjanje
biotske pestrosti in ohranjanje virov pitne vode (Veselič in Pisek, 2010).
Zakon o gozdovih (Zakon …, 1993) v svojem 18. členu pravi: ''V gozdovih je prepovedano
vsako dejanje, ki zmanjšuje rastnost sestoja ali rodovitnost rastišča, stabilnost ali trajnost
gozda oziroma ogroža njegove funkcije, njegov obstoj in namen''. Glede na to, da je v
Sloveniji dostop v gozd prost, je nujno potrebno, da obiskovalci gozda ne povzročajo škode.
Na območju gozdov s poudarjeno rekreacijsko oziroma turistično funkcijo je gostota
obiskovalcev večja in zato mora gozdarska stroka na teh območjih še posebno paziti, da ne
pride do zlorabe in uničevanja gozdnega ekosistema. Obiskovalci lahko zaradi neprimernega
ravnanja povzročijo motnje v delovanju gozdnega ekosistema (Veselič in Pisek, 2010).
Veselič in Pisek (2010) sta predlagala uvedbo conacije gozdnega prostora za rekreacijsko in
turistično rabo gozda. Pri določitvi con sta upoštevala naslednje strokovne podlage, ki so
določene s predpisi in gozdnogospodarskimi načrti: gozdne rezervate, varovalne gozdove,
ostala zavarovana naravna območja, območja s poudarjeno funkcijo ohranjanja biotske
raznovrstnosti in hidrološko funkcijo (1. in 2. stopnja poudarjenosti), območja Natura 2000,
ekološko pomembna območja, mirne cone in zimovališča divjadi, območja gozdne krajine
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(večje krajinske enote z več kot 85 % gozda), območja s poudarjeno funkcijo varovanja
naravnih vrednot in kulturne dediščine, območja s poudarjeno poučno in lovnogospodarsko
funkcijo (1. stopnja poudarjenosti). Pri določanju funkcij gozdov sta se ravnala po navodilih
Pravilnika o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih (Pravilnik…, 2010) ter s
pomočjo že obstoječih grafičnih podlag gozdnogospodarskih načrtov območij za obdobje
2001-2010. Po njihovem predlogu se je konec leta 2013 na spletnem portalu ZGS predstavil
grafični prikaz členitve gozdnega prostora namenjen rekreacijski in turistični rabi, ki je
razdeljen na štiri cone:


Cona A: je cona brez rekreacijske in turistične rabe, pojavlja se na območjih gozdnih
rezervatov, kjer je hoja dovoljena izključno po označenih poteh znotraj rezervatov, v tej
coni sta kolesarjenje in ježa prepovedani.



Cona B: je cona, kjer se dovoljuje kolesarjenje in ježo po strokovni presoji (sodelovanje
lastnikov gozdov, ZGS in lokalnih skupnosti). Priporočata tudi zaporo slepih krakov
gozdnih cest z rampami oziroma znaki. Cona se pojavlja na območjih s poudarjeno 1.
stopnjo ohranjanja biotske raznovrstnosti in rastiščih divjega petelina, kjer je 1. stopnja
poudarjenosti hidrološke, poučne, lovnogospodarske funkcije in funkcije varovanja
naravnih vrednot in kulturne dediščine ter na območju mirnih con in zimovališč divjadi.



Cona C: je cona, kjer je kolesarjenje in ježa dovoljena po označenih vlakah, pojavlja se
na območjih varovalnih gozdov, Natura 2000, ekološko pomembnih območjih,
Triglavskega narodnega parka, krajinskih parkov, večjih krajinskih enot z več kot 85 %
gozda, s poudarjeno 2. stopnjo hidrološke funkcije in funkcije ohranjanja biotske
raznovrstnosti.



Cona D: se nahaja na vseh ostalih območjih, raba pa je tu usklajena skladno z
zakonodajo.

Kljub temu, da cone B, C in D same po sebi dovoljujejo kolesarjenje in ježo pa ti dve obliki
rekreacije nista dovoljeni, če poti v teh območjih niso posebej za to označene (ZGS, 2019).
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Slika 3: Conacija gozdnega prostora (vir: ZGS, 2019).

2.2

PLEZALIŠČE

2.2.1

Opredelitev pojma ''naravno plezališče''

Pod pojmom plezališče največkrat razumemo zaokroženo območje, na katerem se nahaja
več smeri, ki potekajo po naravnih ali umetnih stenah, navadno dolžine do enega raztežaja.
Te stene so opremljene z vmesnimi varovali in urejenimi varovališči, do sten pa nas
največkrat vodi enoten dostop. Plezališča so namenjena izvajanju plezalnih tečajev in
plezalnih šol ter obisku posameznikov in navez, kjer se urijo, rekreirajo, sproščajo… (Mlač
in sod., 2002). Če se v plezališču pojavlja več sten ali stena večjih razsežnosti, to plezališče
zaradi boljše preglednosti razdelimo v smiselno zaokrožene sektorje (Cecić Erpič in sod.,
2003).
Naravno plezališče je lahko skalna gmota, odlom, tvorba, del gorovja, torej naravno nastala
stena oziroma sklop sten, ki ima ustrezne varovalne pripomočke in je namenjen športnemu
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plezanju. Za napredovanje v naravnem plezališču uporabljamo samo naravno izoblikovane
skalne tvorbe z njihovimi razčlembami. Tako urejenim naravnim plezališčem pravimo tudi
plezalni vrtci (Möscha in sod., 2008).
Poleg naravnih plezališč pod pojem ''plezališče'' uvrščamo tudi balvanska plezališča oz.
balvanišča. Balvanišče je zopet zaokroženo območje bližnjih balvanov, po katerih potekajo
balvanski plezalni problemi (Cecić Erpič in sod., 2003). Kljub temu, da so tudi to plezališča,
se v tej nalogi ne bomo ukvarjali z analizo gozdnega prostora na območju balvanišč, saj
Slovenija nima izdelanega plezalnega vodnika na tem področju. Opirali se bomo na
Športnoplezalni vodnik Slovenije v katerem so opisana urejena naravna plezališča pri nas
ter njihove smeri.
Urejeno plezališče nam omogoča varno in udobno udejstvovanje v športni aktivnosti,
predpogoj urejenega plezališča pa so tudi urejeni odnosi z lastnikom zemljišča na katerem
se plezališče nahaja. Poleg dobrih odnosov mora biti pri urejenem plezališču omogočen tudi
dostop do izhodišča, kjer je zaželen urejen parkirni prostor ter dostop od izhodišča do stene
z utrjenimi in nezaraščenimi stezami. Pod steno se pričakuje dovolj velik prostor, brez večjih
skal oziroma dreves, ki bi utegnile ogrožati varnost plezalcev in varujočih. Na koncu pa
morajo biti v plezališču urejene tudi smeri same, brez prahu, rastlinja, nevarnih zagozdenih
kamnov, vej in ostalih nevarnosti, ki prežijo nad območjem plezalne stene. Svedrovci v
smereh si morajo slediti v nekem logičnem zaporedju in ne smejo biti navrtani predaleč
narazen, skupaj s sidriščem morajo zagotavljati varno spuščanje na tla takoj po vzponu. Ob
vznožju smeri pa se pričakuje njeno ime (Cecić Erpič in sod., 2003).
2.2.2

Stanje naravnih plezališč v Sloveniji

Najpomembnejše uporabljeno gradivo v diplomski nalogi je Športnoplezalni vodnik
Slovenije, ki je zbirka informacij o urejenih naravnih plezališčih in njihovih smereh. Že sam
vodnik nas v svojem predgovoru opozarja na to, da je veliko plezališč v Sloveniji na območju
zasebnih zemljišč. Pomembno je, da z zasebnimi lastniki in domačini vzpostavimo dober
odnos, da spoštujemo njihovo dobro voljo, njihove želje in zahteve ter njihovo zasebnost.
Lastniki zemljišč namreč lahko predlagajo zaprtje plezališča, do katerega pride ob
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neupoštevanju medsebojnih dogovorov. ''Zavedajmo se, da smo tu samo gostje, zato
spoštujmo lastnino in zasebnost ljudi, ki živijo v neposredni bližini plezališč. Sicer je na
pravilno parkiranje opozorjeno pri vsakem plezališču posebej, vendar naj na tem mestu še
enkrat opozorimo vse obiskovalce plezališč, da svoje vozilo parkirajo tako, da ne bo oviralo
prometa in dela domačinov. Ker smo se po najboljših močeh potrudili stopiti v stik z
domačini oziroma lastniki zemljišč glede parkiranja oziroma dostopa do plezališč in na
dogovorjeno opozorili v vodniku, ne odgovarjamo za kršitve posameznikov.'' (Skok in sod.,
2012).
Po opozorilih iz vodnika lahko sklepamo, da največkrat pride do konflikta zaradi
nepravilnega parkiranja osebnih avtomobilov. Pri več plezališčih je pri njihovem opisu
posebej poudarjen režim parkiranja. Največkrat gre za opozorila glede izbiranja parkirnega
prostora na takih mestih, da ne bodo ovirali lokalnega prometa. Nekateri lastniki zemljišč ter
domačini od plezalne skupnosti tudi izrecno zahtevajo, da spoštujejo njihovo zasebnost, da
pri prečkanju njihovih zemljišč ne povzročajo hrupa in škode, da imajo med obiskom pse na
vrvici, da pri prečenju travnikov za seboj zapirajo lese ter, da za seboj pustijo čisto naravo
(Skok in sod., 2012).
Smernice za izdajanje opozoril v vodniku pa so njegovi uredniki črpali iz etičnega kodeksa
slovenskih plezalcev. Opozarja nas, da se lahko plezalci v plezališčih počutimo dobrodošle
in zaželene le ob upoštevanju pravil vedenja predlaganih v etičnem kodeksu. Ob upoštevanju
le-tega upa, da bodo plezalci ostali dobrodošli gostje domačinov. Sestavljen je iz treh členov.
Za

pričujoče diplomsko delo je pomemben prvi člen, namenjen vsem obiskovalcem

plezališč. V njem so priporočila namenjena upoštevanju obiskovalcem plezališč, medtem,
ko se dotikajo tudi lastnika, saj gre večinoma za zaščito pred zlorabami na njegovem
zemljišču (Skalno prosto plezanje, 2019).
Člen namenjen obiskovalcem plezališč navaja, da morajo plezalci stene obiskovati le, ko je
to dovoljeno. Pri mnogih plezališčih so navedene časovne omejitve glede obiska, le teh se je
treba držati. Prav tako je treba biti pozoren na dogovorjen parkirni režim v bližini plezališč,
poleg tega pa je treba za spanje in vse ostale potrebe plezalcev uporabljati v te namene
obstoječo infrastrukturo. Prost prehod do plezališč ni dovoljen, treba se je držati
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dogovorjenih dostopov, ki nas privedejo do plezališča. Pričakovano je, da se obiskovalci
plezališč držijo načela, da plezališče pustijo za seboj tako, kakršno je bilo ob njihovem
prihodu, torej ne uničujejo infrastrukture in ne uničujejo rastlinskega in živalskega sveta,
smeti odnašajo s seboj domov in ne vznemirjajo okolice v kateri se nahajajo (Skalno prosto
plezanje, 2019).
Z upoštevanjem prvega in tudi drugih dveh členov, ki sta namenjena plezalcem in
opremljevalcem smeri, lahko vzpostavimo spoštljiv in trajnostni odnos med plezalci ter
lastniki in domačini. Kodeks je namenjen zaščiti območji, kjer se nahajajo slovenska
plezališča, tako zaščiti lastnikov kot zaščiti flore in favne (Skalno prosto plezanje, 2019).
Poleg etičnega kodeksa pa je potrebno za spoštljiv odnos do narave in domačinov upoštevati
še državne uredbe in zakone ter zahteve lokalnih skupnosti. Leta 2004 so predstavniki
Komisije za športno plezanje, Ministrstva za okolje in prostor ter Društva za opazovanje in
proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) med seboj podpisali sporazum o zakonski Odredbi o
prepovedi vznemirjanja živali zavarovanih vrst v stenah na območju Kraškega roba. S tem
sporazumom se je takrat prepovedalo plezanje v Podpeči, kjer je plezanje prepovedano še
danes in za obdobje treh let desni del velike osapske stene. Še pomembneje je, da je bilo v
tem sporazumu določeno, da je za vsako na novo odprto plezališče oziroma za širitev že
obstoječega, potrebno pridobiti soglasje z Ministrstva za okolje in prostor in pri tem
postopati kot veli zakon (Klofutar, 2013).
Športna plezališča pri nas imajo status športnega objekta na prostem. To pomeni, da imajo
vsi uporabniki prost dostop do plezališč in tudi sama uporaba predhodno urejenih sten je
brezplačna. Materialni del stroškov urejanja plezališč največkrat krije Komisija za športno
plezanje pri Planinski zvezi Slovenije, ki razdeli sredstva za nakup novih varovališč in
drugega potrošnega materiala. Poleg sofinanciranja opremljanja plezališč, pa si je pri njih
moč sposoditi tudi vrtalne stoje. Zahtevno in nevarno delo v stenah običajno prostovoljno
opravljajo športni plezalci z opravljenim izpitom opremljevalec smeri, na pomoč pogosto
priskočijo tudi različna plezalna društva in včasih lokalne turistične skupnosti, ko v tem
zaznajo turistični potencial (KŠP, 2019).

Rutar K. Prostorska analiza naravnih plezališč in plezalnih smeri v gozdnem prostoru Slovenije.
Dipl. delo. (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2019

2.2.3

15

Nastanek novega plezališča

Preden se odločimo, da bomo neko naravno steno opremili za športno plezanje moramo
najprej pridobiti podatke o lastništvu zemljišča. Za uporabo stene v plezalne namene mora
lastnik zemljišča dati soglasje, da se strinja z odprtjem novega plezalnega območja (Golob,
2004). Po navadi gre za interne dogovore med plezalno skupnostjo ter lastniki. Ko se lastnik
enkrat strinja z odprtjem plezališča, preverimo ali do sten že vodijo poti in zopet z lastnikom
uskladimo dostop do plezališča. Lastniki največkrat nimajo zadržkov do tovrstnih novih
športno rekreativnih pridobitev, saj jim prepadne stene na njihovih parcelah največkrat ne
pomenijo kaj dosti in na zahtevnem terenu v bližini plezališč z gozdom oz. drugimi rabami
prostora niti ne gospodarijo (Golob, 2004). Paziti moramo, da če imajo kakršne koli zahteve
glede obnašanja na njihovem zemljišču, te zahteve dosledno upoštevamo.
Preveriti je potrebno tudi, da v stenah, ki jih imamo namen opremiti z novimi varovali, ne
gnezdijo ptice ter, da se tu ne nahajajo zavarovane rastlinske vrste. Ministrstvo za okolje in
prostor RS nam na podlagi ugotovljenega stanja na terenu nato odobri oziroma prepove
opremljanje sten in kasnejšo uporabo. Za odprtje novega plezališča je tako potrebno
upoštevanje zakonov in predpisov iz Gradbenega zakona (Gradbeni …, 2017), Zakona o
urejanju prostora (Zakon …, 2017) in Zakona o ohranjanju narave (Zakon …, 1999).
Plezališče s statusom novo - nastalega športnega objekta v naravi je posledica dogovorov in
usklajevanj med plezalsko skupnostjo in lastniki ob doslednem upoštevanju zakonskih
omejitev glede ohranjanjem rastlinskih in živalskih vrst prisotnih na tem območju (Golob,
2004).
Lastniki zemljišč smatrajo svojo posest, kot materialno in finančno dobrino, ne glede na to,
katera raba prostora je določena na območju plezališč. V primeru, da se v bližini plezališč
nahaja gozdna raba prostora, je sečnja dovoljena le v primeru, če je odstranjevanje dreves
res nujno, tu gre za sečnjo dreves, ki predstavljajo neposredno nevarnost pri plezanju samem.
Kakršna koli druga sečnja dreves je prepovedana in kazniva. V plezališču na Gorenjskem se
je zgodilo, da so opremljevalci novih smeri v plezališču, brez dovoljenja pristojnih organov
(ZGS) po lastni presoji posekali ''neko visoko, razraščeno drevo''. Drevo jim je namreč
preprečevalo popoln pogled na steno, ki so jo nameravali na novo opremiti. Nevedni
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opremljevalci so tako posekali staro tiso in s tem oškodovali lastnika ter obenem povzročili
nepopravljivo škodo v tem habitatu. Razumljivo je sedaj v tej steni prepovedano plezanje
(Golob, 2004).
2.2.4

Projekt O.S.P.

''Projekt O.S.P.'' (Opremimo slovenska plezališča) je pobuda vključevanja plezalcev v skrb
za plezališča, s poudarkom na odgovornem ravnanju in varnem plezanju v slovenskih
plezališčih (Projekt O.S.P., 2019). Projekt deluje pod okriljem Planinske zveze Slovenije in
je nastal na pobudo plezalcev. Njegov glavni namen je ohraniti dostopna, urejena in
predvsem varna plezališča za vse potencialne obiskovalce. Projekt je tudi del Sklada
slovenskih plezališč (SSP). Preko sklada ima projekt možnost zbiranja finančnih in
materialnih donacij namenjenih opremljanju in obnovi plezališč.
Do leta 2017 je za to problematiko skrbela Komisija za športno plezanje (KŠP), ki pa poleg
skrbi za naravna plezališča skrbi za tekmovalno športno plezanje, katerega pomembnost je
v zadnjih letih močno narastla. Zaradi preobremenjenosti KŠP se je tako na pobudo
plezalcev oblikoval Projekt O.S.P., katerega name je delo izključno na naravnih plezališčih.
Projekt še vedno tesno sodeluje s KŠP in Komisijo za alpinizem (KA), vendar je
problematiko vzdrževanja in razvoja novih plezališč prevzel nase, saj je tudi v naravnih
plezališčih opaziti porast obiska in s tem vse večje obremenitve plezališč.
Velik poudarek projekta je tudi na povezovanju plezalcev z lastniki zemljišč in lokalnimi
skupnostmi. Njihova želja je ohranjati dobre odnose z lastniki in te odnose še krepiti. V
primeru zapletov z lastniki in lokalnimi skupnostmi se trudijo poiskati sporazumne rešitve
in upoštevati tako želje plezalcev kot zahteve lastnikov zemljišč in drugih uporabnikov, ki
prihajajo v stik s plezališči. Pomembna je tudi vzpostavitev sodelovanja z Zavodom za
varstvo narave in drugimi interesnimi združenji, s katerimi se skupaj trudijo urediti
plezališčem status športnega objekta v naravi na občinski in državni ravni (Projekt O.S.P.,
2019).
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Plezališča po svetu

Tako kot v Sloveniji je tudi po svetu plezanje vse bolj priljubljen šport. Natančnega podatka
o številu plezališč po svetu ni. Spletni vir Climbing away navaja, da se na svetu nahaja 7041
plezališč (Climbing Away, 2019), vendar drugi vir The Crag (The Crag, 2019) pravi, da je
plezališč 48887 (slednji šteje poleg športnih plezališč zraven tudi balvanska plezališča).
Najverjetneje je drugi podatek o številu bližje realnemu stanju, saj prvi vir pravi, da je v
Sloveniji le 56 plezališč, kot vemo pa jih je 92.
Plezališča najdemo praktično skoraj povsod. Skupno vsem je, da se povsod plezalci trudijo
puščati čim manj sledi za seboj in ohranjati dobre odnose z lastniki zemljišč v primeru, da
so plezališča na zasebnih zemljiščih oziroma čim bolj dosledno upoštevati navodila in
omejitve na območjih narodnih parkov (Golob, 2004).
Zagotovo najbolj znan uradni sklad, ki se ukvarja s problematiko plezališč je Access Fund v
Združenih državah Amerike. Gre za neprofitno skupino odvetnikov, ki se trudijo ohranjati
odprta plezališča javnosti in ponovno odpreti nekatera plezališča, kjer je plezanje trenutno
prepovedano. Poleg problematike zapiranja plezališč vseskozi opozarjajo tudi na etiko,
odgovorno obnašanje in ohranjanje naravnega okolja na območju plezališč. Sodelujejo z
lokalnimi plezalnimi klubi in njihovimi prostovoljci. Skupaj se trudijo ohranjati sporazumne
dogovore sklenjene z Upravo narodnih parkov (National Park Service), z Državno gozdno
upravo (US Forest Service) in Zavodom za upravljanje z okoljem (Bureau of Land
Management).
V ZDA je veliko plezališč na območju državnih zemljišč in narodnih parkov, organizacije,
ki skrbijo za ta zemljišča pa se zavedajo porasta plezanja in vplivov na okolje. Tako
poskusijo na nekaterih območjih omejevati oziroma celo prepovedati plezanje. V takem
primeru se v dogovore vključi Access Fund, ki želi skupaj z vladnimi organizacijami doseči
sporazumne rešitve, ki bodo odgovarjale obema stranema. Pri plezališčih, ki se nahajajo na
privatnem zemljišču pa sklad pozorno spremlja kaj se dogaja z zemljiščem samim. Če
slučajno pride do prodaje zemljišča poskusi s svojimi sredstvi zemljišče kupiti ali pa vsaj
poskrbeti, da bo zemljišče last nekoga, ki bo tu še vedno dopuščal plezanje. Poleg pravnih
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zadev in iskanja najboljših rešitev za plezališča se sklad ukvarja tudi z urejanjem dostopnih
poti do plezališč in menjavi starih svedrov v stenah (Access Fund, 2019). Prav ta sklad si je
naš Projekt O.S.P. vzel za zgled, čeprav je pri nas zaenkrat poudarek najprej na ponovnem
opremljanju plezališč in varnosti plezalcev (Projekt O.S.P.).
Ne glede na prizadevanja plezalcev in primerno obnašanje ter upoštevanje vseh omejitev se
plezališča zapirajo. Trenutno največji šok v plezalni skupnosti je zaprtje osmih svetovno
znanih plezališč v regiji Grampians, ki je pod okriljem narodnih parkov Viktorija (Parks
Victoria) v Avstraliji. Upravitelji parkov želijo namreč ohraniti kulturno podobo krajine
avstralskih domorodcev, Aboriginov, predvsem njihovih stenskih poslikav. Poslikave se
največkrat nahajajo na previsnih stenah jam, kjer se je začelo v zadnjem času vrtati nove
plezalne smeri. Plezalci so sicer razočarani nad zaprtjem enih najkvalitetnejših in najbolj
obiskanih svetovnih plezališč, vendar se zavedajo pomena ohranjanja kulturne dediščine in
bodo prepoved upoštevali. Poleg tega pa se ne zapirajo vsa plezališča v regiji. S 15.2.2019
so se tako zaprla plezališča: The Gallery, Gondwanaland, Millenium, Billywing Buttress,
Billimina Area, Little Hands Cave, Cave of Man Hands in Manja Area, ostala ostajajo odprta
za plezalce (Eaton, 2019).
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V Sloveniji se nahaja 92 plezališč (Slika 4), ki so neenakomerno raztresena po celotni državi.
Večina se jih nahaja v alpskem in predalpskem prostoru ter na Primorskem (Kraški rob), na
Dolenjskem imamo eno samo plezališče Luknja, v panonskem delu Slovenije pa se
plezališča ne nahajajo (Skok in sod., 2012).

Slika 4: Lokacije slovenskih plezališč (vir: Sidarta, 2019).

3.1.1

Športnoplezalni vodnik Slovenije

Za vsako plezališče posebej so v vodniku na voljo naslednje informacije:


informacije o smereh (imena smeri, število smeri, višina smeri, težavnost smeri) in
njihovem naklonu (plošče, previsi ipd.) s skico poteka smeri;



skico dostopa z avtom in skico dostopa do plezališča ter njegovih sektorjev z označenimi
razdaljami dostopa;
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podatke o nadmorski višini in legi plezališča (orientiranost, v katero smer neba so
obrnjene stene);



priporočila o najprimernejšem letnem času za plezanje in najprimernejšem delu dneva
za plezanje (kdaj so stene na soncu, v senci);



opozorila glede parkiranja, obnašanja in drugih omejitev.

3.1.2

Določitev lege plezališč

V Športnoplezalnem vodniku Slovenije imamo za vsako plezališče posebej podane
koordinate izhodišča za dostop do plezališč. Koordinate podane v vodniku so koordinate
parkirišč, določene s severno zemljepisno širino in vzhodno zemljepisno dolžino. Za sama
plezališča in njihove sektorje podatkov o natančni lokaciji ni, so pa v veliko pomoč skice
dostopov ter razdalje od izhodišča do stene ter njihova nadmorska višina in orientacija (Slika
5).

Slika 5: Primer skice dostopa do plezališča (vir: Gore in ljudje, 2019).

Pri določitvi lege sektorjev nam je v večini primerov pomagalo lastno poznavanje lege
plezališč. V primerih, ko plezališča sami nismo še obiskali in poznali pa so za določitev
pomagali lokalni plezalci, katere smo povabili k sodelovanju določitve lege sektorjev v nam
manj poznanih plezališč. To je potekalo prek zaprte plezalne skupine na socialnem omrežju
Facebook (Facebook, 2017) ter s pomočjo komentarjev na spletnem portalu Plezanje.net.
(Plezanje.net, 2019).
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Pridobivanje podatkovnih slojev za območja plezališč

Za območje plezališč smo iz spletnega pregledovalnika eVode (eVode, 2017), prenesli
podatke laserskega skeniranja površja Slovenije. Podatki v pregledovalniku so razdeljeni v
mrežo z velikostjo kvadratov 1 km × 1 km. Izbrali smo sloj ''Lidar podatki po listih v
projekciji D48GK'', nato smo v iskalnik vpisali koordinate parkirišč in pregledovalnik nam
je približal kvadrate na katerih se nahajajo parkirišča plezališč. S klikom na območje
kvadrata smo prenesli GKOT (georeferenciran in klasificiran oblak točk). Ta zajema točke
klasificirane na tla, stavbe in tri tipe vegetacije (nizka, srednja, visoka). Podatkovni sloji v
kvadratih so zapisani v stisnjeni obliki originalnega načina zapisa *.las zaradi hitrejšega in
nemotenega prenosa s spleta. Stisnjeno obliko *.zlas smo nato z brezplačnim programom
EzLAS (Las Optimizer 1.2, 2017) pretvorili v originalno *.las obliko zapisa, ki je uporabna
oblika zapisa katero smo prenesli v program ArcMAP (ESRI., 2017).
3.1.4

Prekrivanje s podatki laserskega skeniranja površja Slovenije

V programu ArcMAP 10.4 (ESRI, 2017) smo iz prenesenih podatkov laserskega skeniranja
Slovenije izdelali digitalni model reliefa 1 m × 1 m za vsako obravnavano plezališče posebej
(Slika 6). Zaradi lažje določitve čimbolj natančne lege plezališč z njihovimi sektorji smo
izdelali še senčen digitalni model reliefa (Slika 7), ki omogoča lažje opazovanje
geomorfologije obravnavanega območja in s tem tudi stene same.

Slika 6: Lidarski oblak toč in izdelan digitalni model reliefa v programu ArcMAP 10.4.
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Slika 7: Digitalni modela reliefa v programu ArcMAP 10.4 za območje plezališča Mišja peč.

3.1.4.1 Digitalizacija območji plezališč
V nadaljevanju smo digitalizirali vseh 92 plezališč, ki se nahajajo v Sloveniji. Za vsako
plezališče smo določili natančno lego njegovih sektorjev (Slika 8), ki smo jih predstavili kot
linijske objekte.

Slika 8: Primer določanja lege posameznih sektorjev plezališča v programu ArcMAP (2017).
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Napako pri določanju lege sektorjev ocenjujemo na manj kot 10 m, v večini primerov tudi
manj kot 5 m. Omenjena natančnost ne vpliva na rezultate analize, saj je lastništvo in pa raba
tal v večini primerov enotna v okolici plezališč. Pri določenih plezališčih, kjer smo ugotovili,
da je ravno v bližnji okolici meja med različnim lastništvom ali rabo tal, smo pridobili
natančnejše podatke o legi in s tem korektne podatke potrebne za našo analizo.
3.1.5

Pridobivanje podatkov o rabi tal, lastništvu zemljišč in funkcij gozdov

Upoštevali smo rabo tal MKGP, ki ima naveden datum 30. 6. 2017 (MKGP, 2017) in je
prosto dostopna na straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, portal RABA
(MKGP, 2017). Podatke o lastništvu in funkcijah gozdov smo pridobili iz uradnih evidenc
Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS, 2017). Vsi sloji so vektorski ploskovni objekti.
Stopnje poudarjenosti rekreacijske funkcije smo obravnavali na 1. in 2. stopnji poudarjenosti
ter na območja, kjer rekreacijska funkcija ni poudarjena. Stopnje poudarjenosti rekreacijske
funkcije smo preverjali samo na območjih, kjer se sektorji in njihove smeri pojavljajo v
gozdnem prostoru. Podatke o poudarjenosti funkcij smo pridobili iz uradnih evidenc ZGS.
Delež plezališč, ki se pojavljajo na posamezni rabi tal, določenem lastništvo ter posamezni
poudarjenost funkcij gozdov smo z uporabo orodja Intersect izračunali v ArcGIS 10.4.
(ESRI, 2017). V primeru, da se je posamezen plezalni sektor nahajal na območju večjega
števila rabe tal, različnega lastništva ter različne poudarjenosti funkcij, smo tak sektor šteli
dvakrat (oz. večkrat, glede na število prekrivanj), število smeri pa tehtali glede na dolžino
sektorja znotraj posameznih območij – predpostavili smo, da so smeri znotraj sektorja
porazdeljene enakomerno.
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REZULTATI

Zaradi natančnejše analize nismo obravnavali plezališča kot celote, ampak smo namesto
plezališč samih obravnavali posamezne plezalne sektorje, ki so deli plezališč ter število
plezalnih smeri, ki se v njih pojavljajo. Nekatera plezališča so razdeljena tudi na več
plezalnih sektorjev, ki se razprostirajo čez območje, na katerem se raba tal, lastništvo in
poudarjenost funkcij gozdov lahko spreminjajo. Tako smo namesto 92 plezališč obravnavali
265 posameznih plezalnih sektorjev oz. 4404 plezalnih smeri.
4.1

POJAVLJANJE PLEZALIŠČ NA RAZLIČNIH RABAH TAL

Največ (246) plezalnih sektorjev se pojavi na eni sami rabi tal, 18 na dveh rabah tal, eno
plezališče pa na 5 rabah tal. Iz slike 9 je razvidno, da se večina plezalnih sektorjev (n = 244)
in plezalnih smeri (n = 3756) pojavlja na območju gozdov. Ostali sektorji in smeri se
pojavljajo bodisi na travnikih (3 sektorji, 6 smeri), bodisi na drugih kmetijskih površinah:
kmetijska zemljišča v zaraščanju (1 sektor, 38 smeri), drevesa in grmičevje (4 sektorji, 26
smeri), neobdelana kmetijska zemljišča (4 sektorji, 178 smeri). Na pozidanih in sorodnih
zemljiščih je 6 sektorjev oz. 58 smeri, na suhih, odprtih zemljiščih s posebnim rastlinskim
pokrovom je sektorjev 20, smeri pa 305. Na odprtih zemljiščih brez ali z nepomembnim
rastlinskim pokrovom se v Sloveniji nahajajo 5 plezalnih sektorjev oz. 37 plezalnih smeri.

Slika 9: Pojavljanje plezališč na različnih rabah tal v Sloveniji.
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LASTNIŠTVO ZEMLJIŠČ OBRAVNAVANIH PLEZALIŠČ

Največ (253) plezalnih sektorjev se pojavi na območju, kjer prevladuje enotno lastništvo;
sektorjev, ki ležijo na meji med zasebnim in državnim lastništvom je 12. Plezalni sektorji in
plezalne smeri se v Sloveniji pojavljajo večinoma na območju zasebnih zemljišč (201
sektorja, 3536 smeri), znatno manj pa se jih pojavlja na zemljiščih v državni lasti (76
sektorjev, 868 smeri).

Slika 10: Delež plezalnih smeri glede na lastništvo zemljišč v Sloveniji.

Sektorjev, ki se nahajajo v gozdnih zemljiščih v zasebni lasti je 192, plezalnih smeri pa 3102.
V državnih gozdovih se nahaja 59 plezalnih sektorjev ter 654 plezalnih smeri (Slika 10).
Razlika med deležem plezalnih sektorjev in plezalnih smeri, ki se pojavljajo na zasebnih
kmetijskih zemljiščih in na državnih kmetijskih zemljiščih v tem primeru ni tako velika,
ampak se tudi tu več sektorjev in smeri pojavlja na zasebnih zemljiščih (10 sektorjev, 205
smeri) kot na zemljiščih v državni lasti (4 sektorji, 43 smeri). Na območju državnih zemljišč
''Suho, odprto zemljišče s posebnim rastlinskim pokrovom'' ter ''Odprto zemljišče brez ali z
nepomembnim rastlinskim pokrovom'' se pojavlja 18 sektorjev ter 164 smeri, na zasebnem
lastništvu teh zemljišča pa je prisotnih 15 sektorjev ter 178 plezalnih smeri.
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STOPNJA POUDARJENOSTI REKREACIJSKE FUNKCIJE GOZDOV

V Sloveniji se gozdovih nahaja 84 naravnih plezališč ter 247 plezalnih sektorjev. Plezalnih
sektorjev na območju 1. stopnje poudarjenosti rekreacijske funkcije gozdov je 20, plezalnih
smeri pa 450. Na območju 2. stopnje poudarjenosti rekreacijske funkcije gozdov je 12
sektorjev, smeri pa 133. Plezalnih sektorjev in plezalnih smeri v gozdu brez poudarjene
rekreacijske funkcije, niti na 3. stopnji, je 23 sektorjev oz. 356 smeri.

Slika 11: Stopnja poudarjenosti rekreacijske funkcije v gozdovih v Sloveniji, kjer se pojavljajo plezališča.

4.3.1

Stopnja poudarjenosti rekreacijske funkcije glede na lastništvo

V zasebnih gozdovih ima največ plezalnih sektorjev 3. stopnjo poudarjenosti rekreacijske
funkcije, prav tako plezalnih smeri. Najmanj plezalnih sektorjev in plezalnih smeri v
zasebnih gozdovih, kjer se nahajajo plezališča, ima 2. stopnjo poudarjenosti (Preglednica 1).
Preglednica 1: Stopnja poudarjenosti rekreacijske funkcije zasebnih gozdov, kjer s pojavljajo plezališča.

Poudarjenost rekreacijske funk.

Število plezalnih sektorjev

Število plezalnih smeri

1. stopnja poudarjenosti

19

371

2. stopnja poudarjenosti

12

133

3. stopnja poudarjenosti

161

2641

Funkcija ni poudarjena

17

319
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V gozdovih v državni lasti večina plezalnih sektorjev in plezalnih smeri leži na območjih s
3. stopnjo poudarjenosti rekreacijske funkcije. Na območjih s 1. stopnjo poudarjenosti
rekreacijske funkcije državnih gozdov ležita 2 sektorja oz. 79 smeri (Preglednica 2).
Preglednica 2: Stopnja poudarjenosti rekreacijske funkcije državnih gozdov, kjer s pojavljajo plezališča.

Poudarjenost rekreacijske funk.

Število plezalnih sektorjev

Število plezalnih smeri

1. stopnja poudarjenosti

2

79

2. stopnja poudarjenosti

0

0

3. stopnja poudarjenosti

59

596

Funkcija ni poudarjena

8

36

4.4

ZDRUŽLJIVOST REKREACIJSKE FUNKCIJE GOZDOV Z OSTALIMI
FUNKCIJAMI

4.4.1

Združljivost rekreacijske funkcije gozdov z funkcijo ohranjanja biotske
raznovrstnosti ter hidrološko funkcijo

Prva stopnja poudarjenosti rekreacijske funkcije gozdov se pojavlja v 20 sektorjih (450
plezalnih smeri). Poleg rekreacijske funkcije gozdov je v primeru treh plezalnih sektorjev
oz. 188 plezalnih smereh na 1. stopni poudarjena še funkcija ohranjanja biotske
raznovrstnosti ter hidrološka funkcija (2 plezalna sektorja, 48 plezalnih smeri) (Slika 12).

Slika 12: Pojavljanje rekreacijske funkcije (1. stopnja podarjenosti) poleg biotske in hidrološke funkcije gozda.
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Združljivost rekreacijske funkcije gozdov z ostalimi funkcijami

Iz Preglednice 3 je razvidno, da je rekreacijska funkcija poudarjena s 1. stopnjo pri 20
sektorjih s 450 smermi. Obravnavali smo le 1. stopnjo poudarjenosti funkcij, za boljšo
predstavo pa smo v Preglednico 3 vključili vse tri stopnje poudarjenosti. V največ primerih
raziskave je na območjih plezališč poudarjena funkcija varovanja gozdnih zemljišč in
sestojev in sicer pri 149 sektorjih v katerih najdemo 2341 smeri. Manjši delež plezališč ima
izločeno lesno proizvodno funkcijo in sicer 58 sektorjev z 887 plezalnimi smermi. Zaščitna
funkcija se pojavlja v 43 sektorjih z 643 smermi. V 34 sektorjih plezališč imamo izločeno
estetsko funkcijo, to predstavlja 617 smeri.
Preglednica 3: Število plezalnih sektorjev ter plezalnih smeri glede na poudarjenost funkcij gozdov.

Plezalni sektorji
Naziv funkcije

Plezalne smeri

Stopnja poudarjenosti funkcije
1

2

3

1

2

3

Varovanje gozdnih zemljišč in sestojev

149

62

43

2341

723

758

Hidrološka funkcija

10

84

151

178

1330

2313

Funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti

30

161

57

580

2336

905

Klimatska funkcija

18

18

206

259

531

3030

Zaščitna funkcija

43

1

-

643

19

-

Rekreacijska funkcija

20

12

210

450

133

3238

Turistična funkcija

10

9

221

178

151

3492

Poučna funkcija

10

2

227

78

38

3681

Raziskovalna funkcija

10

-

-

162

-

-

Higiensko-zdravstvena funkcija

13

15

212

126

205

3490

Funkcija varovanja naravnih vrednot

18

110

-

220

1867

-

Funkcija varovanja kulturne dediščine

0

39

-

0

720

-

Obrambna funkcija

0

0

0

0

0

0

Estetska funkcija

34

18

-

617

502

-

Lesnoproizvodna funkcija

58

74

101

887

1043

1453

Funkcija pridobivanja drugih gozdnih dobrin

3

50

-

17

792

-

Lovnogospodarska funkcija

0

0

0

0

0

0

Funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti se pojavlja v 30 sektorjih z 580 smermi. Pri 18
sektorjih je poudarjena klimatska funkcija in funkcija varovanja naravnih vrednot; klimatska
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funkcija zajema 259 plezalnih smeri, funkcija varovanja naravnih vrednot pa 220. Higiensko
zdravstvena funkcija je izražena v 13 sektorjih z 126 smermi. V 10 sektorjih plezališč se
pojavljajo še: hidrološka, turistična, raziskovalna in poučna funkcija. Hidrološka in turistična
zajemata 178 smeri, raziskovalna 162, poučna funkcija pa 78 smeri. V 3 primerih sektorjev
pa je izražena funkcija pridobivanja drugih gozdnih dobrin. Funkcija varovanja kulturne
dediščine, obrambna in lovnogospodarska funkcija na območju plezališč niso poudarjene s
1. stopnjo poudarjenosti.
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Glede na gozdnatost Slovenije je pričakovano, da se večina plezalnih sektorjev pojavlja v
gozdnem prostoru, torej na zemljiščih, ki kakorkoli zagotavljajo vsaj eno izmed funkcij
gozda. Zato je pomembno, da gozdarska stroka pozna takšno stanje in preveri možnosti za
reševanje te problematike.
Po podatkih rabe tal (MKGP, 2017) se v celoti izven gozdov nahaja 5 slovenskih plezališč
(Kamnitnik, Kanin, Porezen, Pri Pavru in Vršič), v celoti v gozdovih pa 73. Plezališč, kjer
se sektorji nahajajo tako v gozdu kot na drugih rabah tal je 14. V tej skupini sta za plezalce
pomembni zlasti dve slovenski plezališči, t. j. Osp (drevesa in grmičevje, neobdelano
kmetijsko zemljišče, gozd, pozidana in sorodna zemljišča ter suho, odprto zemljišče s
posebnim rastlinskim pokrovom) ter Mišja peč (gozd ter suho, odprto zemljišče s posebnim
rastlinskim pokrovom), ki ležita na Kraškem robu. Deloma na negozdnih površinah v
neposredni bližini naselji se nahajajo plezališča Bohinj – Bellevue, Bohinj - Pod skalco,
Bohinjska Bela, Radlje, Škratova skala, deloma Vipava ter Vransko.
Pri pregledu lastništva zemljišč, na katerih se nahajajo sektorji s plezalnimi smermi smo
ugotovili, da se večina plezališč pojavlja na zemljiščih, ki so v zasebni lasti. Pomembno je,
da so plezalci seznanjeni z lastništvom zemljišča, kjer se plezalna dejavnost odvija. Kot
navaja Stvarno pravni zakonik v 37. členu ima lastnik na svoji posesti razpolagati tako, da
jo lahko, dokler je to v skladu z omejitvami uporabe po zakonu, uporablja po svoji volji
(Stvarno …, 2002). Lastniki gozdov lahko tako, dokler je to po predpisih zakona in po
načrtih za gospodarjenje z gozdom, s svojim gozdom razpolagajo, kot želijo, vendar pa
morajo ob tem omogočati prosti dostop v svoj gozd vsakemu, ki ga želi prečkati. Pri tem je
izključena pridobitna dejavnost (Zakon …, 1993).
Pri spoštovanju želja in omejitev lastnikov plezališč nam je pri ugotavljanju urejenosti
odnosov z lastniki v pomoč Športnoplezalni vodnik Slovenije (Skok in sod., 2012). Pri 39
opisih plezališč se v vodniku pojavljajo tudi priporočila glede uporabe plezališč; 33 opozoril
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je takih, kjer gre za plezališča na zasebnih zemljiščih, 6 pa na državnih. Večinoma gre za
opozorila glede parkiranja osebnih avtomobilov na zato točno določenih mestih; takih
plezališč je 31 plezališčih. Pogosto pride do nesoglasij med plezalci, in v tem primeru ne
samo lastniki, ampak tudi lokalnimi skupnostmi in krajani, glede pravilnega parkiranja
avtomobilov. Gre za primere, ko lastnike oz. krajane (z)moti parkiranje, kjer plezalci s
svojimi avtomobili blokirajo in/ali ovirajo promet po lokalnih in gozdnih ceste in s tem
onemogočajo dostop do njihovih posesti. Pri 6 opisih plezališč se poleg opozoril glede
parkiranja izrecno poudarja tudi, da se plezalne stene nahajajo na zasebnih zemljiščih. Gre
za opozorila glede upoštevanja zasebnosti lastnikov in spoštovanja njihove dobre volje, da
lahko ostanejo plezališča še naprej dostopna plezalni skupnosti (Skok in sod., 2012).
V večini teh primerov, se je v preteklosti kršilo dogovore med plezalci in lastniki plezališč,
zato se v vodniku v teh primerih poudarja, da morajo plezalci dosledno spoštovati dorečene
dogovore. Med opozorili v vodniku najdemo tudi priporočila glede dostopa do sten samih,
pri 2 plezališčih, opozorila o zapiranju les pri prehodih čez pašnike. V primeru 6 plezališč je
opozorilo o odnašanju smeti s seboj. Kljub temu, da vodnik le v nekaj primerih plezališč
navaja ta opozorila, pa je zaželeno, da se plezalci teh opozoril držijo povsod, ne samo na
območjih, kjer je v preteklosti prihajalo do konfliktov in kjer se opozorila ponovno navajajo
(Skok in sod., 2012).
Prav tako je potrebno tuje lastništvo in spoštovanje dogovorov upoštevati tudi v plezališčih,
ki se pojavljajo na območjih državnih zemljišč. Res je, da država kot lastnik morda ne
zahteva toliko od uporabnikov zemljišča (plezalcev) kot fizične osebe, vendar je treba tudi
v teh primerih dosledno upoštevati dogovore, ki ohranjajo naravna plezališča dostopna
javnosti (Golob, 2004).
Iz rezultatov razberemo, da je rekreacijska funkcija izločena pri 20 sektorjih plezališčih, kar
predstavlja 7,5 % vseh sektorjev slovenskih plezališč. Plezališča, ki se nahajajo v gozdnem
prostoru, s sektorji, ki imajo poudarjeno 1. stopnjo rekreacijske funkcije so: Bohinj –
Bellevue, Bohinj – Pod Skalco, Kamniška Bistrica, Kupljenik, Mišja Peč, Škratova Skala,
Turnc in Završnica. Ne izločanje rekreacijske funkcije okoli plezališč je lahko odraz slabega
poznavanja urejenosti plezališč s strani gozdarske stoke. Izločanje rekreacijske funkcije je
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pomembna podlaga, ki se upošteva pri ciljih gospodarjenja z gozdovi. Poudarjanje te
funkcije je subjektivne narave, saj gre za prilagajanje gospodarjenja z gozdovi trenutnim
zahtevam in potrebam družbe (Planinšek in Pirnat, 2012a).
Plezalci v naravi praviloma ne puščajo sledi za seboj, saj se njihova rekreacijska aktivnost
odvija na gmotah skal, sten, prepadov, itd. kjer se v večini primerov v neposredni bližini teh
športnih objektov na prostem ne gospodari intenzivno (Golob, 2004). To je najverjetneje
glavni razlog, da se gozdarski strokovnjaki do sedaj še niso poglobljeno ukvarjali s tem
problemom. Plezališče samo je v večini primerov z vidika lastnika oziroma z vidika
pridobivanja gozdnih lesnih sortimentov razmeroma neuporaben prostor, kateremu
največkrat ne lastnik, ne gozdarska stroka ne dajeta velikega pomena glede rabe tega prostora
in njegovih poudarjenih funkcij (Golob, 2004).
Iz podrobnejše analize funkcij gozdov razberemo, da je 1. stopnja poudarjenosti rekreacijske
funkcije gozdov v večjem deležu poudarjena na zasebnih zemljiščih. Pri plezališčih, kjer je
rekreacijska funkcija poudarjena, je v večini primerov poudarjena zaradi bližine drugih
priljubljenih rekreacijskih objektov in turističnih znamenitosti in ne zaradi plezališča
samega. Na območju plezališč s poudarjeno rekreacijsko funkcijo (npr. Turnc, Kamniška
Bistrica, plezališča na Bohinjskem) imajo gozdovi poudarjeno rekreacijsko funkcije zaradi
lokacije same, saj gozdarska stroka smatra gozdove v njihovi bližini, kot primerne za
rekreacijsko rabo. 1. stopnja rekreacijske funkcije se poudarja v gozdovih s posebnim
namenom, največkrat so pasovi oz. zaplate gozda v neposredni bližini mest. Prav tako se
rekreacijska funkcija s 1. stopnjo poudarja ob pomembnih turističnih točkah in poteh in sicer
v pasu širokem za dve drevesni višini (Planinšek in Pirnat, 2012a). Vsa prej navedena
plezališča s 1. stopnjo poudarjenosti rekreacijske funkcije gozdov izpolnjujejo naštete
kriterije, kar pomeni, da rekreacijska funkcija tu ni izločena izključno zaradi plezalne
dejavnosti.
Glede na videno problematiko poudarjanja rekreacijske funkcije gozdov na območju
plezališč, bi bilo smiselno preveriti nov predlog poimenovanja funkcij. Pirnat predlaga, da
bi se po novem pod pojmom ''rekreacijska vloga gozdov'' pojavljale sedanja rekreacijska,
turistična, estetska in poučna funkcija ter deloma tudi funkcija pridobivanja drugih gozdnih
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dobrin. Prednost te nove ''rekreacijske vloge'' je ta, da lahko poudarjenost vloge s
spreminjanjem potreb družbe, prestavljamo z območji, kjer vloga nima več pomena, na
območja, kjer je smiselno poudariti rekreacijsko vlogo. Pri drugih funkcijah gozdov, kot so
varovalna, zaščitna, hidrološka… je to nemogoče (Pirnat, 2013).
V največ primerih je na območju slovenskih plezališč poudarjena funkcija varovanja
gozdnih zemljišč in sestojev; ta se pojavlja v 56, 2 % vseh sektorjev. Ta funkcija varuje
rastišče in njegovo okolice pred posledicami erozijskih procesov, kriteriji za izločitev te
funkcije pa so predvsem naklon, izrazita geomorfologija terena in globina tal. Tako je velik
delež slovenskih plezališč na območju funkcije varovanja gozdnih zemljišč in sestojev
razumljiv, saj je strm naklon osnovni pogoj za nastanek plezališča.
Veliko manjši delež sektorjev, 21,9 %, ima poudarjeno lesnoproizvodno funkcijo, kar nam
lahko pove, da se v bližini plezališč samih z gozdom ne gospodari intenzivno. 16,2 % izmed
vseh sektorjev plezališč imajo poudarjeno zaščitno funkcijo. Nekoliko manj je sektorjev s
poudarjeno estetsko funkcijo gozdov in sicer 12,8 % vseh sektorjev. Funkcija ohranjanja
biotske raznovrstnosti je poudarjena v 11,3 % sektorjev plezališč. Funkcija varovanja
kulturne dediščine, obrambna in lovnogospodarska funkcija s 1. stopnjo poudarjenosti niso
izražene v nobenem plezališču.
Na koncu naj predstavimo še predlog o potrebni prenovi sistema obstoječih funkcij in sicer
v vsebinskem in organizacijskem smislu. Trenutni sistem lahko namreč privede do ne
obravnavanja določenih funkcij gozda. Ob tem se predlaga ukinitev 2. in 3. stopnje
poudarjenosti funkcij, javno razpravo ob določitvah novih funkcij gozdov, oblikovanje
ločenih funkcijskih enot ter drugačen sistem dodeljevanja finančnih nadomestil lastnikom
gozda, ki imajo zaradi določenih poudarjenih funkcij izpad lastnega prihodka (Planinšek in
Pirnat, 2012b).
5.2

SKLEPI

V diplomskem delu, smo želeli raziskati gozdni prostor na območju slovenskih plezališč. Ta
tema je bila do sedaj tako s strani gozdarske stroke, kot s strani plezalcev, slabo raziskana.
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Glede na vse večji porast priljubljenosti športnega plezanja, se zdi tovrstna analiza smiselna.
Najprej smo preverjali, na kakšnih rabah tal se naravna plezališča v Sloveniji pojavljajo. Kot
smo predvidevali, se večina plezališč pri nas pojavlja na območju gozdnega prostora. Prvo
hipotezo, da se večina plezališč v Sloveniji nahaja v gozdnem prostoru, smo s tem potrdili.
Raziskovalno delo se je nadaljevalo s preverjanjem lastništva zemljišč, na katerih se
slovenska plezališča pojavljajo. V hipotezi smo predvideli, da se večina plezališč pojavljala
na zasebnih zemljiščih. Tudi to hipotezo smo potrdili. Obenem naj opomnimo, da je
problematika zasebnega lastništva na območju plezališč aktualna. Kot smo v diplomskem
delu že navedli, veliko zasebnih lastnikov, kjer se nahajajo plezališča, opominja na
spoštovanje njihove zasebne posesti in temu primerno ravnanje. V največ primerih gre za
problematiko parkirišč in dostopov do sten samih. V tem primeru gozdarska stroka nima
velikega vpliva na reševanje konflikta. Tu gre za dogovore med plezalno skupnostjo in
zasebnimi lastniki samimi. Ob tem naj še enkrat opomnimo, da je potrebno za nadaljnje
plezanje v plezališčih upoštevanje želj in omejitev lastnikov.
Preverili smo tudi poudarjenost rekreacijske funkcija gozdov na lokacijah naravnih plezališč
v Sloveniji. V tretji hipotezi smo predvideli, da ta funkcija na območju plezališč ni povsod
poudarjena. Tudi to hipotezo smo v raziskavi potrdili. V diplomskem delu smo ugotovili, da
prihaja do konfliktov različnih interesov na obravnavanem območju. Najprej bi bila potrebna
uskladitev funkcij na obravnavanem območju. Pomembno je, da imajo plezališča, kot športni
objekti na prostem poudarjeno rekreacijsko funkcijo in s tem prilagojen način gospodarjenja.
Predvsem bi bilo dobro, da se na območjih plezališč ne bi poudarjala funkcija biotske
raznovrstnosti in hidrološka funkcija. Ti dve funkciji je nesmiselno poudarjati na območju
plezališč, saj se na teh področjih odvija športna aktivnost, kar pa ima negativne posledice,
tako na ohranjanje biotske raznovrstnosti, kot na potencialna vodna zajetja. Zato predlagamo
prenovo sistema poudarjanja funkcij gozdov na obravnavanem območju.
Vse tri raziskovalne hipoteze, ki smo si jih zastavili na začetku dela, lahko na koncu
diplomskega dela potrdimo.
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V diplomski nalogi smo analizirali prostor v neposredni bližini slovenskih plezališč. Najprej
smo pregledali literaturo, ki se dotika našega raziskovalnega problema in poskusili dobiti
čim več uporabnih podatkov, ki so odraz trenutnega stanja urejenosti prostora na območju
plezališč. Zanimalo nas je na kakšnih rabah prostora se naša plezališča pojavljajo, kakšno je
lastništvo na obravnavanih območjih, ter ali je na območju plezališč poudarjena rekreacijska
funkcija. Glede na naša vprašanja o tej še neraziskani temi, smo oblikovali 3 raziskovalne
hipoteze. Ker izhajamo iz gozdarske stroke, nas je najprej zanimalo, kolikšen delež plezališč
se nahaja v gozdnem prostoru in kaj to pomeni tako za lastnike gozdov, kot za plezalce.
Ugotovili smo, da se 88,5 % slovenskih plezališč nahaja v gozdnem prostoru, kar 76,5 %
izmed teh pa je v zasebni lasti. Preverjali smo tudi možne konflikte, ki prihajajo med lastniki
in plezalci na obravnavanem območju. Poleg teh dveh tem smo analizirali tudi poudarjenost
rekreacijske funkcije na območju plezališč, saj je nekako pričakovano, da bo na področju
plezališča izražena ta funkcija. Vendar so bili rezultati drugačni od pričakovanj.
Rekreacijska funkcija je poudarjena le pri 7,6 % slovenskih plezališč. Za pridobitev čim
natančnejših rezultatov smo vse sektorje slovenskih plezališč digitalizirali in s pomočjo
podatkovnih slojev o lastništvu in poudarjenosti funkciji v program ArcMAP, pridobili
želene podatke. Z analizo plezališč smo skozi diplomsko nalogo dokazali, da se večina
slovenskih plezališč nahaja v gozdnem prostoru, ki je največkrat v zasebni lasti. Poleg tega
pa smo potrdili tudi domnevo, da plezališča v večini primerov nimajo poudarjene
rekreacijske funkcije.
6.2

SUMMARY

In this thesis, we analyzed the area in the immediate vicinity of Slovenian climbing crags.
Firstly, we reviewed the literature that addressed our research problem and tried to obtain as
much useful information as possible that reflects the current state of landscaping in climbing
crags. We were interested in what uses of land occur in our climbing crags, what is the
ownership of the crags concerned; and whether the recreational function is emphasized in
the areas of the climbing crags. Given our questions about this yet unexplored topic, we also
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formulated 3 research hypotheses. As we come from the forestry profession, we were firstly
interested in the proportion of climbing crags that can be found in forest areas and what it
means for both, forest owners and climbers. We have discovered that 88,5 % of all Slovenian
climbing crags are located in the forest areas.76,5 % out of all climbing crags in forest areas
are privately owned. We also checked possible conflicts between owners and climbers in the
research area. In addition to these two topics, it was worthwhile to analyze the emphasis of
the recreational function of the climbing crags, since it is somehow expected that this
function will be expressed in the area of the climbing crags. The results were different than
expectations. Only in 7,6 % of all climbing crags in Slovenia the recreational function is
expressed. In order to obtain as accurate a result as possible, we have digitized all sectors of
Slovenian climbing areas and obtained the desired data through the insertion of ownership
data layers and an emphasized recreational function in ArcMAP. We have reasonably
formulated the obtained data and presented it in the "Results" section. Based on the obtained
results, all 3 research hypotheses were subsequently accepted. With analysis of areas next to
climbing crags, through the diploma thesis, we have proved that most Slovenian climbing
crags are located in forest areas, which are mostly privately owned. In addition, we also
confirmed our last hypothesis, saying that in most cases our climbing crags do not have
emphasized recreational function.
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