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UVOD 

 

Planinstvo, gorništvo, alpinizem, pohodi in  gorsko kolesarjenje je le nekaj aktivnosti, ki se 

danes izvajajo v naravi. Aktivnost prebivalstva narašča z vsakodnevnim zavedanjem, da 

narava pozitivno vpliva na naše počutje, zato je pomemben vsak trenutek, ki ga tam lahko 

preživimo. Pri vseh obveznostih, ki jih imamo v življenju pa se pojavlja vprašanje, če se sploh 

dovolj zavedamo, kaj nam narava lahko vse nudi in kako ji »njeno dobroto« lahko povrnemo. 

 

Planinstvo je ena izmed najbolj množičnih dejavnosti v gorah, posebej v poletnih mesecih, ko  

vsak Slovenec želi v gore. Z vso množico ljudi pa prihaja do vse večje obremenitve tega 

čudovitega naravnega okolja. Mnogo ljudi preprosto ne gleda okrog sebe in občuduje lepot, ki 

mu jih narava ponuja, ampak le drvi naprej – da bo le čimprej prišel na Triglav. Pri tem pa mu 

ni pomembno, ali je skrenil s poti in našel bližnjico, preplašil živali, pohodil cvetje in odvrgel 

smeti.  

 

Triglav je naša najvišja gora v osrčju Triglavskega narodnega parka in naš največji ponos. Na 

južni strani pod njim stoji planinska koča -  Dom Planika. Koča, kjer sem preživela dve 

poletji, koča, kjer sem pridobila toliko znanj. Koča, zaradi katere sem se zaljubila v gore. In 

navsezadnje je to tudi koča, kjer so me planinci velikokrat razočarali s svojimi dejanji. To so 

planinci, ki  puščajo svoje smeti; bodisi pod mizo, pod posteljo, na okenski polici, pod klopjo, 

za jogijem in okoli hiše. Včasih te čaka prizor, ob katerem se resno zamisliš.  

 

Zatorej sem se odločila za pisanje seminarske naloge, ki se navezuje na Triglavski narodni 

park, Triglav in planinske koče kot del Triglavskega narodnega parka, čeprav sem se 

osredotočila na Dom Planika. Vprašanje, ki sem si ga zastavila je, ali so res koče z vso svojo 

dejavnostjo tiste, ki prekomerno obremenjujejo okolje, ali pa so to planinci, ki danes 

pričakujejo večje razkošje na planinskih kočah, ki včasih že spominjajo na hotelsko ponudbo. 

Kdo je torej tisti, ki bi se moral prilagoditi?   

 

CILJ NALOGE 

 

Cilj seminarske naloge je bil opisati  planinsko kočo Dom Planika kot kočo, ki leži pod 

Triglavom in predstavlja pomembno izhodišče za pohod na Triglav.  



Frelih P. Dom Planika kot del Triglavskega narodnega parka.  4 
Seminarska naloga.PZS, Komisija za varstvo gorske narave, 2011. 
 

 

TRIGLAVSKI NARODNI PARK - TNP 

Triglavski narodni park (TNP) je edini narodni park v Sloveniji. Ime je dobil po Triglavu, ki 

se v osrčju parka dviguje najvišje (2864 m) in je hkrati tudi najvišji slovenski vrh. Razprostira 

se na severozahodu Slovenije ob meji z Italijo in blizu meje z Avstrijo, na jugovzhodnem delu 

alpskega masiva. Skoraj popolnoma se prekriva z Vzhodnimi Julijskimi Alpami. Obsega 840 

kvadratnih kilometrov, kar je štiri odstotke površine Slovenije. Spada med najstarejše 

evropske parke; prvo varovanje sega v leto 1924, ko je bil ustanovljen Alpski varstveni park 

(TNP, 2011).  

TRIGLAV 

Triglav (2864m) z okolico predstavlja osrčje Triglavskega narodnega parka. Je najvišji vrh 

Julijskih Alp in Slovenije. Z južne, bohinjske smeri ima značilno triglavsko obliko, z vzhodne 

in zahodne smeri je vrh nesimetričen, strmo odrezan nad severno steno.  

 

Slika 1: Triglav (Foto; Frelih, 2011). 

Vrh Triglava izrazito izstopa s piramidasto obliko zaradi obsežne uravnane okolice. 

Visokogorski podi okrog Triglava so najvišje uravnano površje v Sloveniji, nastalo morda v 

spodnjem pliocenu in je bilo nekoč veliko obsežnejše. Na zahodni strani so podi v nm. ok. 

2500 m zaradi dolomitne podlage močno gruščnati; na vzhodni strani pa so nekoliko nižji ter 

zaradi ledeniške in kraške preoblikovanosti bolj nagnjeni in razgibani; skupaj z globljo Kotel 

se spustijo na okoli 2300 m , kjer jih odreže severna stena Triglava. Ledeniško je 

preoblikovano tudi ovršje Triglava, kar je videti v široki krnici na vzhodni strani tik nad 

Triglavskim ledenikom, krnici Snežne konte pod Triglavskim domom na Kredarici ter v 

obsežni krnici tik nad Domom Planika. Obe se z izrazitim pragom prevesita v strmejša 
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pobočja na višini okoli 2400 m  in v obeh so na spodnjem robu čelne morene. ; podobno je na 

južnem obrobju zahodnega dela triglavskih podov(Triglav,1999) .  

Pod severovzhodnimi pobočji Triglava omogočata obstoj Triglavskega ledenika senčna lega 

in drsenje snega z višjih pobočij; različno oddaljeni od čela sedanjega ledenika so dobro 

ohranjeni morenski nasipi iz hladnejšega obdobja med 17. in 19 stol. Iz istega ali še starejšega 

obdobja so morene južno od vrha Triglava. Zaradi apnenčasto – dolomitne podlage je 

podnožje ovršja Triglava, zlasti krnice, podi in območje Triglavskega ledenika, zakraselo; 

zato ni površinske vode, so pa površinske kraške oblike. (žlebiči, kotliči, brezna), zlasti na 

spodnjem robu Triglavskega ledenika. Vidno je odtekanje snežnice in ledeniške vode v 

številne kraške razpoke. Dokaza za zakraselost triglavskega masiva sta tudi Triglavsko brezno 

in Brezno pod totalizatorjem na spodnjem robu Triglavskega ledenika. (Triglav, 1999). 

Klimatski podatki 
 
Klima v slovenskem alpskem svetu je vlažna, z letnimi padavinami med 1600 in 3000 mm, v 

južnem prigorju Julijcev ponekod celo 4000mm(Alpe, 1987).  

Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje, je bilo leta 2009 na meteorološki postaji 

Kredarica zabeleženo 2259 mm padavin s povprečno letno temperaturo -0,8° C. Najtoplejša 

meseca sta bila julij in avgust s 7,7°C oz 8,8°C, torej  meseca, ki v gore privabita največ 

planincev (Meteorološki letopis, 2009).  

Rastlinstvo 
 
Ovršje Triglava, sestavljeno iz globoko razbrazdanega in posebno v navpični smeri 

razlomljenega sivega neplastnega zgornjetriasnega apnenca, deloma spremenjenaga v 

dolomit, spada v subnivalni pas, ki je za vegetacijo neugoden. Rastline rastejo v vrstno revnih, 

raztrganih združbah triglavske rože (skalne razpoke), julijskega maka (melišča), in čvrstega 

šaša (travišča) ( Triglav, 1999).  

Spodaj bom opisala le nekaj rastlin, katere rastejo v okolici Doma Planike.  
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Južnoalpska ali koroška smiljka 

(Cerastium carinthiacum) je do 20 cm 

visoka trajnica s črtalasto suličastimi, 

sedečimi in nasprotno nameščenimi listi ter 

belimi cvetovi z izrobljenimi venčnimi 

listi. Cveti od meseca junija do septembra. 

Raste v triglavski škrbini (Južnoalpska 

smiljka, 2011). 

 

Slika 2: Južnoalpska smiljka.  

 

Bleščeči prstnik ali triglavska roža 

(Potentilla nitida) je blazinasta, srebrno 

dlakava rastlina. Raste v skalovju in na 

skalnatih tratah visoko v slovenskih gorah 

( Triglavska roža, 2011).  

 

Slika 3: Triglavska roža (Foto: Frelih, 2011).

Planinska spominčica (Myosotis alpestris) 

raste, kot že njeno ime pove, visoko v 

slovenskih Alpah. Rastlina je visoka 5–15 

cm, sivkasta cvetna čaša je štrlečedlakava, 

cvetovi so večji od 4 mm, venčna cev je 

približno tako dolga kot čaša.  Njene 

modre cvetove boste opazili od junija do 

septembra. Raste na poti proti Triglavu čez 

Triglavsko škrbino (P. spominčica, 2011). 

 
Slika 4: Planinska spominčica(Foto: Frelih, 2011).



Frelih P. Dom Planika kot del Triglavskega narodnega parka.  7 
Seminarska naloga.PZS, Komisija za varstvo gorske narave, 2011. 
 

 

Alpski pečnik (Armeria alpina) je do 25 

cm visoka trajnica z neolistanim steblom, 

listno rozeto iz travastih listov in rožno 

rdečimi cvetovi v ovršnem oblem socvetju, 

ki ga spodaj obdajajo suhokožni ovršni 

listi. Cveti v poletnih mesecih. Raste na 

poti proti Triglavu čez Triglavsko škrbino  

( Alpski pečnik, 2011).  

 

  

Slika 5: Alpski pečnik (Foto: Frelih, 2011).

 

Planika (Leontopodium alpinum), ena od 

lepotic slovenskih gora, spada med, njen 

"cvet" pa je v resnici sestavljen iz množice 

koškov (koški imajo le jezičaste cvetove), 

ki jih obdajajo sivkasti belodlakavi ovršni 

listi. Rastejo na kamnitih tleh in med 

skalnimi razpokami (Planika, 2011), letos 

sem jih opazila na Konjskem sedlu.  
 

Slika 6: Planika ( Foto: kjkljklkjk). 

 

Živalstvo 
 
V gorah so tudi živali našle vsaka svoj košček sveta. Če znamo prisluhniti naravi, lahko 

vidimo marsikatero žival, ki se, na uhojenih poteh, človeka skorajda ne boje več. Tako lahko 

v okolici Triglava zasledimo kozoroge, ki so se letošnje poletje kar veliko časa zadrževali v 

bližini koče. Kavke so že kar nekaj vsakdanjega in bi si brez njih že kar težko predstavljala 

življenje pod Triglavom. Budno oko je zasledilo tudi svizca, hermelina in nekoliko nižje tudi 

gamsa. Seveda tukaj živijo tudi ptice,  žuželke, hroščki in metulji, katerim posvečamo veliko 

manj pozornosti.  
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Kozorogi  (Capra ibex) so bili v Julijskih 

Alpah prvič naseljeni leta 1965 v dolini 

Zadnjice. Njihov življenjski prostor so 

odprta skalnata območja nad gozdno mejo, 

na katero gredo višje kot gamsi. Družijo se 

v trope, stari samci so samotarji. Na pašo 

gredo zjutraj in zvečer, čez dan v glavnem 

počivajo. Po skalovju se gibljejo 

neverjetno spretno. (Gregori in sod.,2006). 

 

Slika 7: Kozorog (Foto: Frelih, 2010).

Gams (Rupicapra rupicapra) je naš najbolj 

znani parkljar, ki živi visoko v gorah. 

Poleti je umazano rjave barve, pozimi 

postane skoraj črn. Oba spola imata nazaj 

zakrivljene rogle, ki so navadno pri samcu 

močnejši in debelejši. Ima zelo močne 

parklje, z ostrimi robovi in široko 

razkrečene, ki mu omogočajo izredno 

spretno plezanje po skalah. Tudi gams je 

čredna žival, ki se zadržuje v tropih, le 

starejši samci so navadno samotarji 

(Gregori in sod.,2006).  

 

 

Slika 8: Gams v Zgornji Krmi (Foto: Frelih, 2010).

Planinska kavka (Pyrrhocorax graculus) je 

vranje črn ptič z rumenim kljunom. Gnezdi 

po votlinah ali špranjah sten, pogosto v 

bližini planinskih koč (Gregori in 

sod.,2006).  

   
Slika 9: Planinska kavka (Foto: Frelih, 2011). 
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VPLIVI MNOŽIČNEGA OBISKA V GORAH IN TRIGLAVSKEM 

NARODNEM PARKU 

Danes vsak od nas vse bolj stremi nazaj k naravi. Vsak išče v njej nekaj drugega. Nekomu so 

ljubši mirni sprehodi v naravo, drug bolj uživa v adrenalinskih športih. Ne glede na to, za 

katero dejavnost se odločimo, se moramo zavedati, da vsaka naša dejavnost pušča posledice v 

naravi. Samo od nas je odvisno koliko bo tega vpliva.  

 

Kot že omenjeno, v se v gorah vrši več različnih dejavnosti. Lahko le preprosto pohodništvo, 

planinstvo, športno plezanje in alpinizem, nabiralništvo, gorsko kolesarjenje, kopanje, 

jadranje in veslanje, kajakaštvo in rafting na alpskih jezerih in rekah, zmajarstvo, padalstvo, 

športni ribolov. Pozimi lahko drsamo na naravnih drsališčih, tečemo s smučmi, se sankamo ali 

smučamo. 

 

Vse te dejavnost obremenjujejo okolje, saj z našim vstopom v naravo lahko, sicer nevede, 

uničujemo rastišča, motimo živali z našo prisotnostjo in hrupom, ki ga povzročamo; s 

plezanjem morda vznemirjamo pice, ki gnezdijo v razpokah sten in navsezadnje za seboj 

puščamo sledi – smeti.  

 

Glede na naštete dejavnosti je velika obremenjenost v gorah in Triglavskem narodnem parku 

predvsem poleti, ko nepregledne množice planincev in hitijo na Triglav. Vprašanje, ki se 

postavlja je, ali se v tej množici ljudi človek (planinec) lahko sprosti in naužije svežega zraka? 

 

VPLIVI PLANINSKIH KOČ NA OKOLJE  

 

Prva zavetišča so bila namenjena kot postojanke med vzponi na pomembne vrhove. Šele z  

ustanovitvijo planinskih zvez ( 1850 do 1870) se je začelo obdobje sistematične gradnje 

planinskih koč in poti. V začetku so bile le te majhne in skromno opremljene, toda kmalu so 

meščani odkrili »svoje« Alpe in že so koče pokale po šivih in morali so zgraditi nove ali 

povečati obstoječe. Vse to se je nadaljevalo do danes.  

 

Pri tem pa so glavni problemi planinskih društev že od nekdaj oskrba koč z energijo, vodo, 

ravnanje z odpadno vodo in odstranjevanje odpadkov. (Hofler, 2011).  
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Električno energijo planinske koče v Julijskih Alpah pridobivajo predvsem z uporabo sončnih 

celic, pri nekaterih kočah imajo nameščene tudi vetrnice. Vse koče imajo na razpolago 

agregat, katerega se poslužujejo čim manjkrat; največkrat le ob večjih delih na koči oz. ob 

večdnevnih obdobjih brez sonca. 

 

Zelo velik problem pri planinskih kočah je oskrba z vodo. Koče, katere pridobivajo vodo 

izključno iz kapnice, lahko ob izjemno suhem in vročem poletju ostanejo brez te.  

 

Problematične so tudi odpadne vode, predvsem pri kočah, ki ležijo na vodozbirnih območjih 

gorskih potokov, velikokrat pa tudi na vodozbirnih območjih virov pitne vode za naselja v 

dolini.  

 

Tudi fekalije so problem, ki s povečanjem obiska gora postanejo še bolj pereč problem, saj 

večina  teh odpadkov ostane v visokogorju.  

 

Moteč dejavnik, predvsem za živali,  povzročajo tudi helikopterji, ki oskrbujejo koče.  
 

DOM PLANIKA  

Lokacija 
 

Dom Planika leži na visoki planoti Ledine pod južnim ostenjem Triglava,  2401 m nad 

morjem. 

Zgodovina 
 

Njena zgodovina seže daleč nazaj v leto 1871, ko je na tem mestu stala prva koča, imenovana 

Triglavski tempelj. Šest let kasneje je na tem mestu Nemško – avstrijsko planinsko društvo 

zgradilo novo Kočo Marije Terezije. 13. avgusta 1911 je bil poleg koče postavljen Dom 

Marije Terezije. Po I. svetovni vojni je dom prevzelo slovensko planinsko društvo, ki ga je 

preimenovalo v Aleksandrov dom, koča pa je postala obmejna stražnica.  

 

Leta 1945 je Aleksandrov dom v upravljanje prevzelo Planinsko društvo Gorje in ga 

preimenovalo v Dom Planika. Dom je ohranil nekdanjo zunanjo obliko. Leta 1987 so kočo 
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(karavlo) porušili, in na njenem mestu zgradili večjo depandanso, katero so odprli in 

blagoslovili 19. avgusta 1992 (Dom Planika, 2011).   

 
Slika 10: Dom Planika ( slovenia.info). 

Obratovanje 
 

Dom je odprt v poletnih mesecih, in sicer se odpre v drugi polovici meseca junija in zapre v 

začetku oktobra.  

Ponudba 
 

Na Planiki imamo že več let isti izbor jedi. Stremimo k bolj domačim jedem, zato v ponudbi 

ne manjkajo kranjska klobasa, enolončnica,  jota in golaž. Za prilogo so na voljo makaroni ali 

polenta, za sladico  palačinke.  

Zmogljivost koče 
 

Dom ima v dveh gostinskih prostorih približno 80 sedežev ter točilni pult, zunaj hiše so na 

voljo tri mize s klopmi. Skupno je na voljo 147 ležišč; od tega 42 ležišč na skupnih ležiščih, 

56 ležišč v treh večjih sobah v depandansi (sobe Krma, Triglav in Rjavka) in 49 ležišč v 

manjših sobah ( 26 ležišč smo pridobili junija 2011 z dokončanjem mansarde v depandansi)   

(vir: lasten).  

 

Na razpolago je umivalnica z mrzlo vodo in WC-ji.  
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Oskrba koče 
 

Dom Planika se, kot visokogorska postojanka, poslužuje le helikopterskega načina 

oskrbovanja.  

Oskrba z električno energijo 
 

Vir električne energije v koči so sončne celice, za rezervo je na voljo tudi agregat. (Z- v 

sezoni 2011 je agregat obratoval le nekaj dni v mesecu juniju, in sicer za potrebe dokončanja 

sob v depandansi. Skozi preostalo sezono agregata nismo uporabljali. (Spomladi namestitev 

dodatnih sončnih celic) 

 

 

Slika 11: Dom Planika – sončne celice na strehi (Foto: Frelih, 2010). 

Način ogrevanja 
 

V kuhinji se uporabljajo drva in plin, za ogrevanje jedilnice se uporabljajo sončne celice, ki 

grejejo vodo v radiatorjih. V sobah ni ogrevanja.  

Ravnanje z odpadki 
 

Smeti se ločujejo že v koči; in sicer plastika, plastenke,  pločevinke, steklo ter mešani 

odpadki. Odpadki se odpeljejo s helikopterjem na Rudno polje, kjer jih s kombijem odpeljejo 

na blejsko komunalo.  
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Slika 12: Smeti v jedilnici v Dom Planika  

(Foto: Frelih, 2011). 

 

 

 
Slika 13: Smeti v hodniku v Dom Planika  

(Foto: Frelih, 2011).

Vodni vir 

Edini vodni vir je kapnica.  

Način ravnanja s fekalijami 
 

Do letošnjega leta se je fekalije odložilo v naravo. Letos pa smo večino le teh odpeljali v 

dolino, in od tam naprej v čistilno napravo. Lastne čistilne naprave na Planiki še nimamo        

( Okršlar, 2011). 

Zanimivejše ture  
 

Triglav (2864 m) čez Mali Triglav (2725 m) 1h30, ali po težji poti čez Triglavsko škrbino – 

Gorjanska pot (2659 m) 1h30. 

Razgled 
 

Od severovzhoda proti vzhodu vidimo na obzorju Karavanke in Kamniške Alpe, pred njimi 

del gorenjske ravnine z Bledom in Radovljico, v ospredju pa greben nad dolino Krme z 

vrhovi od Debele peči do Draških vrhov, Tosca in Vernarja; proti jugu seže pogled do 

Snežnika, Kvarnerskega zaliva z otokoma Krk in Cres, Učke, Slavnika, Nanosa do Tržaškega 

zaliva s Trstom; spredaj vidimo nad Bohinjsko kotlino venec Spodnjih Bohinjskih gora, v 

bližini pa Velo polje, Fužinske planine, Mali in Veliki Stog ter Mišelj vrh; od juga proti 
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zahodu se v bližini zvrstijo Mišeljska glava, Hribarice, Zelnarica in Kanjavec, zadaj pa se 

kaže vrh Krna; proti zahodu zapirata pogled bližnja Rjavec in Šmarjetna glava, na severni 

strani planote pa se dviga južno ostenje Triglava (PZS, 2011).  

 

 

ZAKLJUČEK 

 

Moja življenjska pot se že od nekdaj vrti okrog narave, kasneje sem tudi poklicno pot 

nadaljevala v naravoslovju. Čeprav imam že od nekdaj spoštljiv odnos do nje, pa sem tisti 

pravi odnos pridobila šele pred dobrim letom, ko sem po spletu naključij odšla delati na Dom 

Planika. Takrat sem se v naše gore preprosto zaljubila in postala navdušena planinka. Čeravno  

tudi prej nisem nikoli  odvrgla nobenih smeti, pa sem jo vseeno začela gledati drugače. 

Postala je del mene.  

 

Z vsakim korakom po planinah in gorah jo imam raje. Zato sem postala pozorna na druge 

ljudi, ki izkoriščajo naravo v svoje dobro, pri tem pa ne pomislijo nanjo, kot na nekaj 

občutljivega, vendar jo jemljejo kot samo po sebi umnevno.  

 

Danes se skoraj že lahko zaletimo v velike jumbo plakate ob cestah, ki nas vabijo v naravo in 

oglašujejo zeleni turizem, bio turizem, eko turizem in še kakšno drugo različico turizma, 

prijaznega naravi. Vendar, ali se zavedamo, za kakšno vrsto turizma sploh gre? 

 

Pri seminarski nalogi sem se osredotočila na planinsko kočo Dom Planika in na njeno 

okolico. Planinska koča se nahaja v osrčju Triglavskega narodnega parka – pod Triglavom. 

Ljudje, zaposleni v Triglavskem narodnem parku se s svojo dejavnostjo trudijo  približati park 

ljudem na način, da bi ga razumeli; da bi ga občutili. Tako oni kot mnogi drugi prostovoljci 

poskušajo ozavestiti prebivalstvo, kako se obnašati v parku, ali pa navsezadnje kjerkoli drugje 

v naravi, da s svojo prisotnostjo povzročamo čim manjši negativni vpliv – na rastline, živali in 

tudi na druge ljudi. Vsak od nas si zasluži uživati trenutke v naravi v miru; brez pretiranega 

hrupa, za katerega smo si pravzaprav krivi sami.  

 

Tudi planinske koče so del parka. Brez njih bi si sama težko predstavljala naše gore. Postale 

so del ljudi. In vsekakor se topla malica po napornem vzponu zelo prileže. Se pa strinjam, da 
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bi morale planinske koče biti maksimalno ekološko produktivne. Planinske koče v Julijskih 

Alpah se vsaka po svoje trudi, in planinska društva se zavedajo, da bo potrebno še marsikaj 

postoriti. Pa vendar se oskrbniki in zaposleni na kočah včasih težko soočamo s pričakovanji 

planincev, ki nas pridejo obiskat.  

 

Planinske koče niso več tisto, kar so bile nekoč. Niso več preprosta zavetišča, ljudje 

pričakujejo vsak dan več. Največ si jih želi moderna stranišča, toplo vodo, neomejeno 

količino vode za umivanje in kuhanje. Tudi želje po kopalnici so bile že izražene. Marsikdo ni 

več zadovoljen s ponudbo hrane. Želijo si dunajski zrezek z ocvrtim krompirjem.  

 

Morda je naš jedilnik res že zastarel in bi navsezadnje res lahko ponudili ocvrti krompir, a 

vendar – je kdo morda pomislil, koliko dodatne maščobe bi prišlo med odpadne vode? Ali 

narava to res potrebuje? Že sedaj se na koči trudimo za minimalno obremenitev okolja, 

uporabljamo sončne celice za pridobitev električne energije, agregat uporabljamo le pri 

najnujnejših delih, naslednjo sezono bomo  povečali količino sončnih celic, uporabljamo 

ekološka čistila,  ločujemo odpadke.  

 

Vsak se trudi po svojih najboljših močeh. A vendar včasih to ni dovolj. Zato bodimo dobri 

planinci, hodimo po označenih poteh, ne nabirajmo in uničujmo alpskega cvetja in ne plašimo 

živali, ne povzročajmo nepotrebnega hrupa in nosimo smeti v dolino. Vsak od nas šteje. 

Narava nam bo hvaležna.  
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