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1. UVOD 
 
Gorski svet je danes odprt in dostopen bolj kot kdajkoli prej, to pa 
prinaša vanj mnogo negativnih posledic. Vendar strogo zavarovanje ni 
popolna rešitev. Treba je poiskati sozvočje med zavarovanjem gorskega 
sveta in hkratnim dopuščanjem doživljanja narave v njem. Eden izmed 
začetnih korakov v prid tega cilja je ozaveščanje in poglabljanje znanja 
o naravi. Še posebej je to pomembno pri otrocih, mladostnikih in 
mladih. 
 
Vsaka človekova dejavnost v naravi vpliva na ožje ali širše območje, na 
katerem poteka. Za večino dejavnosti lahko trdimo, da je njihov vpliv 
na okolje negativen, vendar pa so razlike med dejavnostmi velike. 
Poleg vrste dejavnosti je pomemben tudi način izvajanja določene 
dejavnosti. Planinstvo lahko označimo kot »mehko«, do okolja prijazno 
dejavnost, vendar je prav, da razmišljamo tudi o njegovih negativnih 
vplivih , ki se jih zaradi pomanjkanja znanj mnogokrat vse premalo 
zavedamo.  
 
Zaradi težnje po ohranitvi narave take kot je bi bilo smiselno, če že ne 
nujno potrebno, da bi vsako slovensko planinsko društvo imelo v svoji 
strukturi tudi ljudi, ki bi se ukvarjali predvsem z naravovarstveno 
funkcijo. Naše planinsko društvo v letošnjem letu izobražuje dva člana 
v programu »VARUH GORSKE NARAVE«. Seminarska naloga, ki je 
pred vami je del obveznosti, ki sem jih kot član izobraževanja dolžan 
opraviti. V njej bom opisal glavne razloge in prednosti, ki jih prinaša 
ustanovitev Odseka za varstvo narave za naše planinsko društvo. 
 
Seminarska naloga je sestavljena iz 6 delov. V uvodnem delu opisujem 
namen svoje naloge,  drugem delu pa  predstavljam osnovni pojem in 
cilje varstva narave. V tretjem delu podajam kratek opis zgodovine 
varstva narave po obdobjih od prve svetovne vojne dalje, pa vse do 
danes. Četrti del naloge obsega opis Planinskega društva Tolmin z 
vsemi njegovimi funkcijami, nalogami  in karakteristikami. V petem 
delu podajam razloge za ustanovitev Odseka za varstvo narave in 
opisujem povezovanje dela odseka z ostalimi, že obstoječimi odseki 
našega društva. Opisani so tudi cilji, ki naj bi jih odseki dosegli  z 
medsebojnim sodelovanjem. V šestem, zadnjem delu pa v zaključku 
razmišljam o dolžnosti človeka do narave. 
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2. POJEM IN CILJ VARSTVA NARAVE 
 
VARSTVO NARAVE je dejavnost, v okviru katere se izvajajo družbene 
aktivnosti in prizadevanja za ohranitev predmetov varstva, to je 
izbranih delov narave oziroma narave kot celote. 
 
CILJ VARSTVA NARAVE je njena ohranitev. 
 
RAZLOG ZA VARSTVO NARAVE je zavedanje o vrednostnih lastnostih 
in pomenu, ki jo ima vsebina varstva sama po sebi ali za ljudi, ter 
obenem bojazen pred možnostjo, da bodo varovani predmeti oziroma 
njihove vrednostne lastnosti uničene in za vedno izgubljene.  
 
VSEBINA VARSTVA NARAVE je časovno in družbeno pogojena. Na 
vsebino varstva narave lahko vpliva naravni pojav ali pa ogrožanje ljudi 
s svojimi posegi,dejavnostmi in ravnanji.  Aktivnosti združene pod 
pojmom varstva narave so usmerjene v omejevanje in preprečevanje 
negativnih vplivov, ki jih ima dejavnik ogrožanja na vrednostne 
lastnosti izbranih predmetov varstva.   
 
Možna sta dva pristopa varstva. Vrednostne lastnosti predmeta varstva 
se lahko ohranja z vzdrževanjem obstoječega stanja, lahko pa obratno, 
z dopuščanjem ali celo s spodbujanjem procesov.  Varstvo narave so 
dotika skorajda vseh delov družbe.  
Izjemnega pomena za ohranjanje narave je izobraževanje zlasti mladih 
ljudi, prav tako pa je pomembno tudi stalno izobraževanje in 
ozaveščanje splošne javnosti o naravi in pomenu njenega varstva. 
 
 

3. ZGODOVINA VARSTVA NARAVE 
 
Ideje o varovanju narave so se pojavile, ko so se začeli kazati prvi resni 
negativni pojavi in znaki brezobzirnega človeškega ravnanja z njo, 
povezanega z naglim ekonomskim razvojem, zlasti pospešeno 
generiranim z intenzivno industrijalizacijo. Začetne korake varstva 
narave so naredili napredni posamezniki, ki so z opisovanjem naravnih 
lepot in z opozarjanjem o njihovem ogrožanju ter z javnimi pobudami 
za njihovo varovanje poskušali obvarovati posamezne dele narave.   
 
 
DO PRVE SVETOVNE VOJNE 
Prve aktivnosti, ki bi jih lahko označili za začetek varstva narave na 
ozemlju Slovenije, segajo v konec 19. in začetek 20. stoletja. Deželne 
oblasti Avstro-ogerske monarhije so izdale prve varstvene predpise in 
okrožnice o varstvu koristnih ptic ter o varstvu ogroženih rastlinskih 
vrst (planike, Blagajevega volčina, tise).  
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Slika 1.: Planika                              Slika 2.: Blagajev Volčin 

 
Vir: Aleš Zdešar, Kranj                 Vir : Prirodoslovni muzej Slovenije 
Na prekomerno nabiranje teh rastlin ter na ogrožanje nekaterih delov 
narave so že pred tem opozarjali naravoslovci, ljubitelji narave, 
planinci in drugi. Napredni posamezniki so poskušali uresničevati ideje 
o zavarovanju posameznih najvrednejših delov narave. Najbolj znan je 
predlog Antona Belarja za zavarovanje Doline triglavskih jezer iz leta 
1908. Iz tega leta je tudi prva znana pobuda za varstvo jam. Takratna 
slovenska naravovarstvena prizadevanja niso zaostajala za podobnimi 
v Evropi. 
 
 
MED OBEMA VOJNAMA 
Naravovarstvena prizadevanja posameznikov  so se strnila v prvi 
društveni slovenski organizaciji za varstvo narave – Odseku za varstvo 
prirode in prirodnih spomenikov pri Muzejskem društvu v Ljubljani 
leta 1919. Najpomembnejše delo je bila Spomenica, ki jo je odsek leta 
1920 predložil deželni vladi. V njej je bil podan predlog za ustanovitev 
več zavarovanih območij, za zavarovanje rastlinskih in živalskih vrst ter 
jam z jamsko favno ter program za popularizacijo varstva narave.  
 
V naslednjih letih je bil uresničen le del programa iz Spomenice. 
Zavarovanih je bilo 28 živalskih vrst ter 21 rastlinskih vrst, 
vzpostavljeno je bilo varovanje podzemnih jam (zlasti v smislu 
varovanja jamske favne), z zakupno pogodbo je bil vzpostavljen Alpski 
park v dolini Triglavskih jezer. Mnoge načrtovane aktivnosti iz 
programa Spomenice niso bile uresničene, verjetno predvsem zato, ker 
še ni bilo poklicne službe za varstvo narave, ki bi izvajala za to 
potrebne operativne naloge (Piskernik, 1965). 
 
 
PO DRUGI SVETOVNI VOJNI 
Z  vidika zakonodajne pristojnosti je imela Slovenija že kmalu po koncu 
2. svetovne vojne popolnoma samostojen in od takratne zvezne države 
Jugoslavije neodvisen sistem reguliranja varstva narave in okolja. Ta 
sistem je bil sicer vezan na določeno temeljno zakonodajo, kot na 
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primer na zakonodajo družbenega planiranja, vendar na konkretno 
tovrstno politiko zvezna država ni mogla vplivati.     
 
Takoj po vojni je bila ustanovljena prva poklicna strokovna služba za 
področje varstva narave in sicer v okviru službe za varstvo kulturne 
dediščine. Sledilo je več predpisov o zavarovanju območij, med drugimi 
tudi o zavarovanju Doline sedmerih jezer za narodni park leta 1961, 
ter predpisov o varovanju rastlinskih in živalskih vrst.  
 
V sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja sta bila 
sprejeta dva sistemska zakona. Prvi, ki je poleg varstva delov narave 
urejal tudi varstvo narave v celoti, je bil Zakon o varstvu narave iz leta 
1970. To je bil svoboden zakon, primerljiv s podobnimi predpisi drugod 
po Evropi. Na žalost pa ni bilo možnosti za njegovo izvajanje in je 
postal bolj ali manj mrtva točka na papirju. Takratno politično in 
družbeno okolje očitno še ni bilo pripravljeno na tovrstne dejavnosti. 
Na podlagi Zakona o varstvu narave sta bila leta 1976 sprejeta odloka 
o zavarovanju redkih ali ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. S tem 
je bil narejen pomemben korak na področju varstvenega varstva, ki se 
je na tej podlagi kasneje dograjeval.    
Zakon o varstvu narave je leta 1981 nadomestil Zakon o naravni in 
kulturni dediščini. Na podlagi tega zakona je bilo zavarovanih nekaj 
večjih in manjših zavarovanih območij narave. V letu 1993 je bila 
sprejeta vladna uredba, s katero je bil bistveno razširjen seznam 
zavarovanih živalskih vrst, zavarovane so bile skoraj vse vrste ptičev, 
prvič pa tudi vse tri vrste velikih zveri, medved, volk in ris. 
 
Za področje organiziranosti služb varstva narave je bilo značilno, da od 
samega začetka delovanja pa vse do devetdesetih let na upravno 
politični ravni področje varstva narave skorajda ni bilo pokrito. V 
šestdesetih, sedemdesetin in osemdesetih letih so se krepile strokovne 
službe. Poleg naravovarstvene enote na republiškem zavodu za varstvo 
naravne in kulturne dediščine so pričele delovati tudi naravovarstvene 
enote na regionalnih zavodih.  
 
Leta 1993 je bil z Zakonom o varstvu okolja vzpostavljen celovit krovni 
sistem varstva okolja in narave. Z njim so bila vzpostavljena izhodišča 
in načela, ki posledično posegajo na urejanje okoljskih vprašanj in 
problemov, izhajajoč iz dejstev, da je tudi človek del narave. S tem 
zakonom je bil začrtan tudi okvir za sistemsko ureditev področja 
varstva narave, ki je bil postavljen z zakonom o ohranjanju narave v 
letu 1999. Tako zakon o varstvu okolja,kot tudi Zakon o ohranjanju 
narave, sta bila dopolnjena in nekoliko spremenjena leta 2004, ko je 
sledila uskladitev zakonodaje s pravnim redom EU.              
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4. PREDSTAVITEV PLANINSKEGA DRUŠTVA TOLMIN  
 
Planinsko društvo Tolmin je bilo ustanovljeno leta 1896 
kot Soška podružnica Slovenskega planinskega društva 
s sedežem v Tolminu.  Že ustanovitelji so si za cilj 
določili »zaznamovanje najzanimivejših potov, 
opozarjanje turistiških krogov za naravne krasote 
Soške doline s primernimi spisi in članki po listih in 
zlasti v društvenem Vestniku, predpriprave za gradnjo 
koče na Krnu, …«. Te tradicionalne aktivnosti, ki so bile vseskozi rdeča 
nit društvenega prizadevanja, se danes širijo z novimi, času 
primernimi. 
 
Danes društvo dosega svoj namen tako, da: 

• Goji planinsko prostovoljno dejavnost, 
• posreduje naravne lepote,zanimivosti planin in gora ter življenja 

v gorah tako svojim članom kot ostalim planincem, 
• organizira izlete, pohode, vzpone, srečanja in druge oblike 

dejavnosti, 
• na planinskih šolah in taborih za mlade planince in odrasle člane 

vzgaja in seznanja članstvo z oblikami planinske in gorniške 
dejavnosti, 

• skrbi za vzgojo in izobraževanje planinskih kadrov (planinskih 
vodnikov in mentorjev planinske vzgoje, alpinističnih 
inštruktorjev, markacistov, varstvenikov narave, oskrbnikov in 
drugih strokovnih kadrov) tako, da jih pošilja na tečaje, tabore in 
druge oblike izobraževanja, ki jih prireja društvo, Planinska 
zveza Slovenije in drugi, 

• upravlja in vzdržuje kočo na planini Razor,  
• skrbi za varnost planincev v gorah z vzdrževanjem in nadelavo 

planinskih poti, 
• stalno izdaja društveno glasilo Krpelj, občasno pa tudi druge 

publikacije. 
 

 
Delo v društvu poteka v naslednjih odsekih: 

• Izlete pripravljajo in organizirajo vodniki PZS organizirani v 
VODNIŠKEM ODSEKU.  
 
Slika 3 in 4: Utrinki iz izletov 
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Vir: PD Tolmin 

• Označevanje, nadelava novih in vzdrževanje obstoječih planinskih 
poti je dejavnost, ki je  organizirana v MARKACIJSKEM 
ODSEKU. Vzdrževanje planinskih poti je zahtevno delo in zajema 
vodenje seznama poti, obnovo markacij, čiščenje poti, 
postavljanje in obnovo smernih tabel, popravilo jeklenic in klinov. 
Poleg običajnih naravnih poškodb poti grenijo tolminskim 
markacistom življenje tudi potresi in različni podori, ki zahtevajo 
večje akcije, da se dostope do gora ponovno usposobi za varen 
obisk. Delo markacistov je eno najbolj osnovnih opravil 
organiziranega planinstva pri nas, od njegovih prvih začetkov.  
 
Slika 5 in 6: Utrinki iz delovnih akcij 
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Vir: PD Tolmin 

• Mladi planinci, naraščajniki so porok za kontinuirano delo in 
življenje društva. MLADINSKI ODSEK deluje znotraj društva že 
več kot petdeset let. Glavni nalogi sta vzgoja mladih v ljubezni do 
gora in narave nasploh ter vodenje mladine v gore.   
Temu namenu je posvečenih več različnih aktivnosti: planinski 
izleti, tabori in šola osnovnih planinskih veščin, tekmovanja, 
tradicionalna srečanja mladih planincev občine Tolmin, pa tudi 
srečanja z vrstniki od drugod.  
 
 
Slika 7 in 8: Utrinek iz planinskega izleta na Senico in tabora 
2006 
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Vir: PD Tolmin 
 

• SOŠKI ALPINISTIČNI ODSEK, ki združuje alpiniste tolminske in 
kobariške občine, uspešno skrbi za vzgojo mladih alpinistov z 
organiziranjem alpinističnih šol. Odsek je uspešen tudi v 
vrhunskem alpinizmu in odpravarstvu. Iz alpinistov se je razvil 
tudi ŠPORTNO PLEZALNI ODSEK. Leta 2005 je zaživel Učni 
center gorništva z umetno plezalno steno. Ta  povezuje ljubitelje 
gora in v njem se izvajajo stalne aktivnosti za vzgojo, 
usposabljanje in druženje mladih gornikov. Usposabljanje je 
usmerjeno tako v varovanje naravnega okolja kot pridobivanje 
praktičnih gorniških znanj. 
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           Slika 9: Vzpon iz Belih vod 
 

             
Vir: PD Tolmin 

 
• V JAMARSKI SEKCIJI (JSPDT) se združujejo jamarji, ki iščejo, 

raziskujejo, varujejo in dokumentirajo raziskane podzemeljske 
jame. Skrbijo za izobraževanje novih jamarjev in tako nadaljujejo 
bogato tradicijo. Prav tako pa skrbijo za osveščanje javnosti o 
pomembnosti varovanja in ohranjanja podzemlja. Včlanjeni so 
tudi v Jamarsko zvezo Slovenije. 
 
Slika 10 in 11: Izpiti 2007 in Mala Boka 2007 
 

 
Vir: PD Tolmin 

• GOSPODARSKI ODSEK gospodari z materialnimi viri in  
premoženjem planinskega društva. Skrbi za nemoteno 
obratovanje, vzdrževanje in obnovo planinske postojanke v 
društveni lasti. V stalni in kvalitetni oskrbi planinske koče se 
zrcali vsa odgovornost gospodarskega odseka. 

 
      Slika 12: Koča na planini Razor 
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http://www.jamarska-zveza.si/
http://www.pdtolmin.si/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=38&func=wmark&oid=523


       
      Vir: PD Tolmin 

 
Slika 13: Govedo na paši -  planina Razor 
 

 
Vir: Lasten arhiv 

 
 
• Člani GORSKE REŠEVALNE SLUŽBE SLOVENIJE postaje 

TOLMIN so usposobljeni za hitro in strokovno pomoč 
ponesrečenim planincem in drugim obiskovalcem gorskega sveta. 
Vse pogosteje pa se dogaja, da gorski reševalci ne pomagajo 
samo v klasičnih gorskih nesrečah. Obseg njihovega dela se vse 
bolj širi še na druga področja delovanja. Kot dobro organizirano 
in usposobljeno moštvo so nepogrešljivi tudi pri raznih drugih 
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nesrečah, povezanih s prometom, adrenalinskimi športnimi 
dejavnostmi (letalstvo, kajakaštvo, padalstvo) ipd. Postaja GRS 
sodeluje z Republiško upravo za zaščito in reševanje, Občinskim 
štabom za civilno zaščito v Tolminu ter območnimi enotami 
policije.   
 
Slika 14 in 15: Letna vaja 2007  

 
Vir: PD Tolmin 

 
Poleg vsega naštetega društvo skrbi za stike z mediji, preko katerih 
obvešča člane in širšo družbeno skupnost o svoji dejavnosti. Sem sodi 
tudi predstavljanje društvene dejavnosti v medmrežju. Planinsko 
postojanko oskrbuje z razglednicami in drugim propagandnim 
gradivom gorniške vsebine. V zimski sezoni organizira predavanja s 
planinskega, alpinističnega, popotniškega in naravovarstvenega 
področja. Planinsko društvo namenja precej pozornosti tudi 
izobraževanju. Različni profili društvenih delavcev se udeležujejo 
raznovrstnih izobraževanj znotraj Planinske zveze Slovenije za 
pridobitev nazivov: planinski vodnik A, B, C, D kategorije (glede na 
stopnjo težavnosti), mentor planinske vzgoje, markacist itd.  
PD Tolmin šteje 21 odbornikov, ki se sestajajo na rednih sejah in 
obravnavajo problematiko delovanja društva. Društvo je povezano v 
Meddruštveni odbor planinskih društev Posočja in ima redne stike z 
večino planinskih društev na Primorskem in slovenskimi planinskimi 
društvi onstran državne meje. 
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5. NAMEN USTANOVITVE ODSEKA ZA VARSTVO 
NARAVE V PD TOLMIN 
 
Zaradi potrebe po vse večjem naravovarstvenem znanju in ohranjanju 
okolja je ena od poglavitnih prihodnjih nalog našega planinskega 
društva ustanovitev odseka  za varstvo narave. Ustanovitev odseka bi  
v društvu zagotavljalo višji, bolj organiziran nivo delovanja društva na 
tem področju. 
Zavedamo se pomena ozaveščanja (predvsem mladih) o  važnosti 
ohranjanja in varovanja narave. 
 
V odsek si želimo vključiti ne samo planince, temveč tudi druge 
ljubitelje narave, ki bodo budno spremljali in usmerjali naslednje 
dejavnosti odseka: 

• Vsebina dela bo prilagojene Statutu in častnemu kodeksu PZS, 
nalogam odsekov po pravilniku Komisije za varstvo gorske 
narave PZS, ter predvsem aktualnim temam varstva gorske 
narave v okolju, kjer deluje PD Tolmin. Naloge dela bodo v 
začetku v skromnejšem obsegu. Predvsem si bomo člani odseka 
nabirali izkušnje in si pridobivali zadostno znanje za njegovo 
učinkovito delovanje. Zbirali bomo ideje, dajali pobude in 
predloge in skušali aktivno vključiti vse posameznike društva, da 
sodelujejo pri nastajanju našega programa. Vodenje programskih 
aktivnosti bo potekalo tako v našem planinskem društvu, kot tudi 
v meddruštvenih odborih (delovne akcije, okrogle mize, 
delavnice,...) 

• Načrtovali, uresničevali in izvajali bomo projekte PZS in njenih 
komisij s sodelovanjem Komisije za varstvo gorske narave PZS. 
Sodelovali bomo tudi z vsemi ostalimi nevladnimi organizacijami, 
ki s svojim delom posegajo v svet gora, planin in sten. 

• Sodelovali z vsemi odseki znotraj našega planinskega društva, 
skupaj iskali rešitve in predloge in si odgovarjali na vprašanje 
kako bi učinkoviteje prispevali k varovanju gorske narave. 

• Se stalno izobraževali in usposabljali, ter poglabljali znanje s 
področja spoznavanja in varovanja gorske narave.  

 
Varuh gorske narave Planinske zveze Slovenije je in postaja vse 
pomembnejši »ambasador« kot varuh in zaščitnik gorske narave, kateri 
mora planinska organizacija in tudi družba namenjati kar največ 
pozornosti in podpore (Franc Ekar, 2008). 
 
 

6. POSTOPEK USTANOVITVE ODSEKA ZA VARSTVO 
NARAVE V PD TOLMIN 
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V skladu z odločbo 31. člena Pravil PD Tolmin odseke ustanavlja in 
ukinja upravni odbor planinskega društva (UO PD). Skupina članov 
odseka za varstvo narave bo v začetku svojega delovanja sestavljena iz 
petih članov. Naša prva naloga bo sprejetje okvirnega plana dela in 
izvolitev vodje odseka. Svoj predlog bomo posredovali upravnemu 
odboru (UO) društva, le ta pa bo naš predlog potrdil in sprejel na eni 
izmed sej upravnega odbora. V kolikor se UO s predlaganim ne bo 
strinjal,  bomo usklajevali vse potrebno z medsebojnim dogovorom. S 
potrditvijo UO bo odsek varstva narave v PD Tolmin tudi formalno 
ustanovljen.      
 
 

7. SODELOVANJE ODSEKA ZA VARSTVO NARAVE Z 
OSTALIMI                    ODSEKI V PD TOLMIN 

 
Ena izmed temeljnih dejavnosti odseka za varstvo narave je 
sodelovanje z vsemi odseki, ki delujejo v Planinskem društvu Tolmin. 
Naše skupno delo bi potekalo na osnovi izmenjavanja mnenj, predlogov 
in informacij. Naravovarstvena funkcija je po svoji osnovi lahko tudi 
zaviralni faktor razvoja ostalih odsekov društva vendar menim, da bi s 
skupnim medsebojnim dialogom lahko bili uspešni in pripomogli k 
razvoju tako posameznega odseka, kot tudi celotnega društva.  
 

1. Vodniški odsek: Skupaj z vodniki PD Tolmin bi pripravljali 
kakovostno vodenje skupinskih izletov, pohodov, tur. Njihovemu 
programu bi dodali tudi izlete z naravovarstveno vsebino 
(primer: Vodenje po Krakovskem gozdu). Vodniki PZS se 
zavedajo pomembne in odgovorne naloge, ki jo imajo, zato se  ves 
čas učijo in usposabljajo. Menim, da bi se z veseljem udeleževali 
tudi okroglih miz in drugih srečanj, ki bi jih pripravili v odseku 
varstva narave. 

 
2. Markacijski odsek: Skrbeli bi, da bi se zapirale bližnjice in 

urejale poti. Udeleževali bi se delovnih akcij, ki jih organizirajo 
markacisti. Veliko težavo v estetskem smislu predstavljajo 
smerokazi na planinskih poteh. Skrbeli bi, da so ti usklajeni z že 
obstoječimi in seveda s tistimi, ki označujejo območje 
Triglavskega narodnega parka. Spremljali in opozarjali bi na 
vsebino  Zakona o planinskih poteh. Menim, da je enotnost 
označevanja smiselna predvsem z vidika usklajenosti in 
prepoznavnosti naših planin.  

 
3. Mladinski odsek: V tem odseku bi bila vsaj v začetku naša 

prisotnost največja. Tako na področju izobraževanja, sodelovanja 
na planinskih taborih, pohodih in izletih, kot tudi organiziranja 
različnih naravovarstvenih delavnic in projektov. Sledili bi 
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programu dela, ki ga vsako leto pripravijo mentorji mladih 
planincev in ga skušali popestriti s predstavitvijo zaščitenih 
rastlinskih in živalskih vrst v Sloveniji in po svetu, predstaviti vse 
oblike rekreacije, ki v gore sodijo, vendar z določenim občutkom 
za njihovo izvajanje ter mlade podučiti, da bodo znali prisluhniti 
naravi in vsemu drugemu, kar jih obdaja.  

 
4. Soški alpinistični odsek: Vpliv alpinizma na naravno okolje ni tako 

velik, kot je to zaznati v drugih oblikah gorske rekreacije, kljub 
temu pa obstaja možnost, da se ravnotežje v občutljivem 
ekosistemu poruši. V kolikor bi zaznali, da plezalci vznemirjajo 
skalne gnezdilke, ali pa obstaja možnost poškodovanja fosilov ali 
drobnih geomorfoloških posebnosti, bi jih nanje opozorili.  

 
5. Jamarska sekcija: Jamarji se zavedajo pomembnosti  varovanja in 

ohranjanja podzemlja. Podzemni svet je v veliko primerih še bolj 
ranljiv in občutljiv, kot je zunanji. Živali, ki v jamah prebivajo so 
pravzaprav endemiti posamezne jame. Naše delo v odseku bi se 
kazalo predvsem kot pomoč osveščanju ljudi  o tem,  kako 
pomembno je ohranjaje življenja v jamah zato so nepotrebni vdori 
vanje lahko usodni za marsikatero živo bitje.  

 
6. Gospodarski odsek: največji vplivi na naravo v gorskem svetu in s 

tem povezani problemi so posledica delovanja planinskih koč. 
Planinsko društvo Tolmin se zaveda svojih dolžnosti do varstva 
narave, zato je že pred leti uredilo solarno napravo na koči na 
planini Razor, ki zagotavlja zadostne količine električne energije. 
Poleg tega je bila v lanskem letu na planini Razor urejena 
biološka čistilna naprava, na katero je priključena tudi koča. Širša 
okolica planine Razor je zavarovana  z zakonom o TNP. Konec 
leta 2008 je Triglavski narodni park skupaj z upravljavci planine 
Razor vzpostavil prometni režim, ki je začel veljati meseca maja 
tekočega leta. Zaradi preobremenitve gozdne ceste, ki vodi do 
planine Razor in okoliških planin, je le ta zaprta z zapornico, 
vožnja za zapornico pa je dovoljena samo upravičencem.  
Na letošnji drugi seji UO, smo se dogovorili, da sledimo 
programu Komisije za varstvo narave in tudi mi pri koči na 
planini razor posadimo listnato drevo. Mladinski odsek  bo 
poskrbel za organizacijo planinskega izleta, gospodarski odsek za 
gostoljubje v koči,  predstavniki  varuhov gorske narave pa smo 
povabili k sodelovanju gozdarja, da nam bo pomagal pri samem 
sajenju in otroke podučil o varovanju dreves, ter nadzornika TNP, 
da nam podrobneje predstavi svoje delo.   

       
7. Gorska reševalna služba Tolmin: GRS Tolmin je izredno dejavna 

in uspešna pri opravljanju svojega dela. Prav adrenalinski šport, 
ki je na našem območju izjemno razvit botruje k temu, da naši 
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fantje tako rekoč rešujejo podnevi in ponoči. V odseku varstva 
narave bi z reševalci lahko sodelovali na njihovih planinskih 
taborih, ki jih prirejajo za mlade planince.      

 

8. SKUPNJI CILJI ODSEKOV PD TOLMIN 
 
Poglavitni skupni cilj vseh odsekov PD Tolmin je medsebojno 
sodelovanje in povezovanje, ki bo mogoče le z dobrim pretokom 
informacij. Naravovarstvena funkcija je le širitev vseh dejavnosti, ki jih 
društvo uspešno opravlja in vodi danes. Zrelost ljudi in vedenje o tem, 
kaj lahko sami postorimo za to, da se narava ohranja taka, kot jo 
imamo danes, pripomore k uspešnemu delovanju društva. Do narave 
ne smemo imeti pragmatičnega odnosa. Zavedamo se, da od nje ne 
smemo iskati samo koristi, temveč moramo v njeni celoti iskati 
notranjo vrednost, vrednost samo po sebi. Kot naravovarstveniki se 
zavedamo, da narave ne varujemo samo v planinah, ampak tudi v 
dolinah. Zato se bomo srečevali in organizirali okrogle mize in različna 
predavanja, kjer bomo svoja znanja izmenjavali in jih poglabljali. 
Verjamem, da bomo pri tem uspešni.    
 
Slika 16: Mavrica na poti na planino Razor 
 

 
Vir: Lasten arhiv 
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9. ZAKLJUČEK 
 
Današnjim planincem pomenita lepota narave in nedotakljivost gorske 
narave osnovni čar hoje v gore. Bolj kot postaja vsakdanje življenje 
zahtevno, napeto in nezdravo, večjo dragocenost pomenijo gore. To 
dokazujejo vsako leto večje trume planincev in izletnikov na planinskih 
poteh. Primarna naloga varuhov gorske narave je ohraniti gore in 
naravo tako, kakršna je danes.  Varstvo narave je zato dolžnost vseh, ki 
čutijo odgovornost do sočloveka in prihodnjih rodov. Ta dolžnost ne 
sme in ne more biti naložena samo organiziranim planincem, saj ob 
vedno množičnem turizmu nismo več edini uporabniki gora. Za varstvo 
narave mora postati odgovorna družba kot celota. Nedvomno smo 
ravno planinci najbolj upravičeni, da nenehno opozarjamo na probleme 
varstva narave in da smo tudi sami na tem področju najbolj dejavni. 
Človek, ki prvič stopi v svet gora, ga morda ne bo takoj razumel. 
Pomagajmo jim, da bodo razumevanja deležni. Odprimo jim oči in srce, 
pokažimo jim in jim razložimo predvsem pa jim dajajmo zgled. 
Marsikatera planika ni utrgana iz sovraštva, temveč iz ljubezni – iz 
napačne ljubezni. V takih primerih pomaga dobrohotna razlaga. 
Varstvo narave do doseglo svoj namen, ko neprimerno obnašanje ne bo 
zgolj prekršek, temveč tudi sramota.  
 
NARAVO JE POTREBNO IMETI RAD, JO SPOZNAVATI IN 
VSTOPATI VANJO LE KOT GOST! 
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