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1 UVOD 

Na našem 8. usposabljanju za Varuha gorske narave smo se veliko naučili o 

organizaciji v Planinski zvezi Slovenije in o organizaciji planinstva na splošno. 

Izpostavljen je bil tudi problem upadanja članstva v posameznih planinskih društvih. 

Na ţalost se ta trend odraţa tudi v našem planinskem društvu – Planinskem društvu 

Tolmin (PDT). Odločila sem se, da bom s svojo seminarsko nalogo najprej poskusila 

poiskati vzroke tega negativnega trenda nato pa tudi nakazati moţne rešitve.  

 

Sama sem velika ljubiteljica narave, predvsem pa mati trem nadebudneţem. Prav 

zato bom zadeve pogledala tudi s svoje osebne strani. Mislim, da je k vsaki stvari 

potrebno pritegniti najprej mlade. Kot bodoča Varuhinja gorske narave pa se tudi 

zavedam, da je potrebno pri animaciji mladih v naravi upoštevat i njene zakonitosti. 

 

2 PLANINSKO DRUŠTVO TOLMIN IN ČLANSTVO 

 

2.1 PRVI ZAČETKI 

Naše planinsko društvo ima častitljivo starost. Bilo je ustanovljeno le tri leta po 

ustanovitvi Slovenskega planinskega društva(SPD) in sicer kot Soška podruţnica 

SPD 17. junija 1896. Društvo je ob ustanovitvi štelo 39 članov od Soče v Trenti do 

Kanala. Članstvo se je iz leta v leto povečevalo: 

 

LETO ČLANSTVO 

1897 43 

1899 47 

1902 57 

1904 +109 novih članov– ustanavljanje novih podruţnic 

1905 208 

1906 280 – bohinjska ţelezniška proga  

1907 265 – finančni problemi in odstopi članov  

1910 - zelo slabi vremenski pogoji in delo odbornikov 

1911 133 – ustanovitev nove podruţnice v Gorici 

1912 100 -  veliko pomanjkanje sredstev za delo 

1913 -1922 - vojna in teţke razmere po njej 
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1923 - razpust Goriške podruţnice in ustanovitev ilegalnega društva z 

imenom Krpelj – 5 članov 

1928 - Razpustitev Soške podruţnice 

 

Kot vidimo je ţe v preteklosti na članstvo močno vplivalo več dejavnikov. 

Najpomembnejši je človeški faktor. Predvsem znanje, zavednost in organizacijske 

sposobnosti posameznikov. »Planinska ideja je pri vseh narodih izšla iz razumništva. 

Preprostejši ljudje namreč do te »nekoristne« človekove dejavnosti v začetku niso 

kazali kakšnega posebnega veselja.«* Narodnostno zavedn i posamezniki pa so se 

ţe v preteklosti zavedali pomembnosti zdruţevanja za ohranjanje naravnih in 

kulturnih vrednot in lepot, ki jih imamo. 

Na članstvo je vplivala tudi gospodarska dejavnost. Vsako povezovanje s potmi ali 

drugo infrastrukturo (ţeleznica) je močno vplivalo na zdruţevanje ljudi v društva. 

Zaradi selitev je bila potrebna gradnja, označevanje poti in sodelovanje med 

skupnostmi.  

Zanemariti ne smemo tudi finančnega vidika. Tega so ţe v preteklosti reševali s 

članstvom in gradnjo ter obratovanjem koč. Prav investicije so bile nemalokrat tudi 

»jama brez dna« in vzrok krhanja odnosov znotraj društva in posledično krivec za 

zmanjšanje članstva. 

Temeljni pogoj, ki mora biti izpolnjen pa je tudi politična situacija v deţeli. Prav 1. 

svetovna vojna je skoraj dokončno (izjema je planinski klub Krpelj) preprečila 

planinsko dejavnost na Tolminskem koncu. Vse prej narejeno pri kočah in na poteh v 

smeri širitve planinstva je bilo uničeno, poškodovano ali porušeno.  

Ker si moramo ljudje najprej zagotoviti pogoje za svojo osnovno eksistenco je do 

ponovne oţivitve planinstva trajalo kar nekaj let.  

*Ţarko Rovšček: Kronika Soške podruţnice SPD 
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Sestop z vrha Triglava - leta 1907 ( Arhiv družine Vidmar ) 

 

 

2. 2 RAZVOJ PO DRUGI SVETOVNI VOJNI 

Tako kot v večini drugih krajev v Sloveniji so tudi v Tolminu leta 1946 –točneje 26. 

januarja, ustanovili podruţnico PDT. Z enako vnemo kot se je gradilo »novo 

domovino« se je začela tudi dejavnost v planinskem društvu in dela v koči na planini 

Razor. Planinsko društvo je tega leta štelo 114 članov. 
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Članstvo je z redkimi padci naraščalo. Največje število članov je Planinsko društvo 

Tolmin zabeleţilo leta 1989 ko je štelo 1.419 članov od tega 687 mladincev.  

( Glej prilogo 1: Članstvo po letih 1946 -2009) 

 

2.3 USTANOVITEV POSAMEZNIH ODSEKOV V PD TOLMIN IN VPLIVANJE NA     

ČLANSTVO 

 2.3.1 GOSPODARSKI ODSEK 

Gospodarska dejavnost se je začela vzporedno z ustanovitvijo PD Tolmin. Vir 

dohodka društva je bil poleg članarine tudi prihodek od upravljanja koče na planini 

Razor. Ţal je na začetku svojo energijo vlagalo le nekaj odbornikov in je bil obstoj 

društva ţe pod vprašajem. Namigi s centrale PDS leta 1948 o mogoči ukinitvi društva 

so vzpodbudili aktivno vključevanje novih članov. Gospodarska dejavnost in z njo 

pridobivanje finančnih sredstev je vsekakor temelj vsakega planinskega društva. 

Tako je tudi v PD Tolmin, saj prav vztrajno in vestno delo odbornikov omogoča tudi 

ostale dejavnosti v PD. Članstvo v odseku je več ali manj konstantno, zato ne 

moremo govoriti, da na članstvo v PD močno vpliva članstvo v tem odseku močno pa 

vpliva njihovo delo. Iz statistik članstva v PDT vidimo dva odklona, ki sta povezana z 

dejavnostjo gospodarskega odseka oz. z obratovanjem koče na planini Razor. V letih 

1973 -1975 iz podatkov o letnem obisku koče ugotovimo pozitiven odklon zaradi 

vključitve koče v Slovensko planinsko transverzalo, odklon v negativno smer pa v 

letih 1981 -1984, ko se je koča popravljala. To in posledično finančno stanje je 

gotovo posredno vplivalo tudi na članstvo. 

 

 2.3.2 MLADINSKI ODSEK 

Podatki o članstvu mladih se ţe od leta 1950 vodijo ločeno od ostalega članstva.(Kot 

mladi člani se štejejo mladi do konca šolanja (do cca. 27 leta starosti)).  

Mladinski odsek(MO) je bil ustanovljen dve leti kasneje –leta 1952, čeprav so 

odborniki o tem razmišljali ţe prej. Starostna struktura udeleţencev v letih takoj po 
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ustanovitvi MO je nakazovala nezainteresiranost mladih za planinarjenje. Tudi 

vključevanje prosvetnih delavcev ni pripomoglo k bistvenem dvigu članstva, saj so se 

mladi še vedno raje vključevali v druga društva. Ukinitev štipendij je bil še dodaten 

udarec mladim članom, saj niso zmogli plačevanja članarine in stroškov izletov. 

Posluha za materialno pomoč s strani PD pa tudi ni bilo. 

Resnejše delo v Mladinskem odseku (MO) je bilo zastavljeno leta 1957, ko so se 

organizirali skupni izleti mladine, poučna predavanja in udeleţba dveh članov na 

izobraţevanju za mladinske vodnike. V letih 1964 -1969 so se uvedle še dodatne 

dejavnosti planinskih taborov, smučarskih tur in orientacijskih pohodov. Največji 

vzpon pa je MO dobil v obdobju med leti 1972 -1993. Organiziranih je bilo veliko 

število izletov, planinskih šol, mladi planinci so se vključevali akcij »pionir-planinec«, 

»ciciban-planinec«. Izšolalo se je veliko število mentorjev planinske vzgoje v vrtcih in 

šolah. MO Tolmin je tudi razširil delovanje na druge vrtce in šole v bliţini. Pričela so 

se redna srečanja in planinski tabori.  

Prav članstvo v MO je močno vplivalo na članstvo v PDT. Saj so prav leta uspešnega 

delo MO tudi najštevilčnejša leta za PDT. 

 

 

25. srečanje Cicibanov planincev 23.6.10 
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2.3.3 VODNIŠKI ODSEK 

Pohodništvo oz. vodništvo predstavlja temeljno dejavnost planinskega društva. 

Vodniški odsek skuša pribliţati gorski svet vsem tistim, ki se ţeli jo v prijetni druţbi 

drugih planincev podati v gore. Odsek zdruţuje vodnike, usposobljene za vodenje 

skupin na izlete različnih teţavnosti. Njegov vsakoletni cilj je na osnovi vnaprej 

začrtanega programa (cca 50 pohodov letno) izvesti varne in privlačne izlete v gore, 

predvsem za člane društva oziroma Planinske zveze Slovenije. Najbolj aktivni so 

upokojenci, saj se posameznega pohoda udeleţi med 80 in 100 planincev. Vodniški 

odsek Tolmin ima registriranih 15 vodnikov PZS. 

 

150 pohod upokojencev, 19.6.2010 

2.3.4 ALPINISTIČNI ODSEK 

Temelj so postavili ţe člani Krplja. Uradno je bil odsek ustanovljen 1951, ko je štel 

enega člana in pet pripravnikov. Tudi tu ni šlo brez teţav tako finančnih kot 

kadrovskih saj je po letu 1953 alpinistična dejavnost zamrla do leta 1959. Tudi po 

tem letu članstvo v odseku ni naraščalo celo nasprotno -do leta 1979 skoraj ni poročil 

o delu tega odseka, ker je organizirana aktivnost ugasnila. Prišlo je tudi do 

vključevanja posameznikov v različne sekcije –akademska, lokalno organizirane ali v 

GRS. Konec leta 1979 je bil ustanovitveni zbor Soškega alpinističnega odseka(SAO) 

pri PD Tolmin. Zbralo se je okoli 40 udeleţencev iz Posočja. Bili so si enotni, da je 

najpomembnejše delo z mladimi. Začele so se organizacije alpinističnih šol, plezalnih 

taborov in posamezni člani so začeli z udeleţbami na tečajih za inštruktorje. 
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Posledično so člani opravili veliko prvenstvenih vzponov, alpinističnih vzponov, 

pristopov in turnih smuk. Ţe v letu 1982 so se člani SAO udeleţili tudi prvih odprav. 

Po tem letu so se domači in mednarodni uspehi alpinistov kar vrstili. Izstopali so 

predvsem posamezniki, saj je leta 1987 Soški AO štel 31 članov. Ob koncu 70-tih se 

je začelo razvijati tudi športno plezanje in ekstremno smučanje. Leta 1993 je bil tako 

ustanovljen samostojen odsek športnega plezanja. Na tem mestu moramo omeniti, 

da so si sredstva za nakup plezalne opreme člani omogočili s priloţnostnimi deli.  

Ustanovitev SAO je vsekakor pripomoglo k večanju članstva v PD Tolmin, saj so bila 

leta uspehov SAO tudi člansko najmočnejša leta.  

 

Tabor Dolomiti Soški AO - julij 2009 

2.3.5 JAMARSKA SEKCIJA 

Tudi tej sekciji so temelj in vrednote postavili ţe člani društva Krpelj.  Dobrih 40 let po 

vojni –leta 1972 pa so s prvimi zapiski in načrti raziskanih jam pristopili k Jamarski 

zvezi Slovenije. Tudi ta sekcija je tako kot SAO specifična. V njej članstvo ne temelji 

toliko na kvantiteti kot kvaliteti. Prav to dokazujejo tudi uspehi jamarske sekcije pri 

odkrivanju lepot najprej tolminskega nato pa tudi slovenskega in mednarodnega 

podzemlja.  

Tudi članstvo in organizirana dejavnost jamarske sekcije je pripomogla k članstvu PD 

čeprav se z jamarskim odsekom število članov ne more enormno povečati.  
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Mala Boka 2007  

 

2.3.6 GORSKA REŠEVALNA SLUŢBA 

Ustanovljena je bila leta 1946. Tako kot druge sekcije so bile tudi tu »teţave« saj je 

bila ta ustanovitev le formalna. Prava dejavnost GRS se je začela v letu 1959. Danes 

GRS Tolmin šteje 32 operativnih reševalcev. Od tega je kar 7 članov v GRS več kot 

35 let.  

Danes šteje GRS 35 članov in 15 pripravnikov. 

 

Vaja GRS, pl. Razor, 23.1. 2010 
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2.3.7 MARKACIJSKI ODSEK 

Označevanje, nadelava novih in vzdrţevanje obstoječih planinskih poti je dejavnost, 

ki je organizirana v markacijskem odseku. Vzdrţevanje 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 ţivljenje 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. Naziv markacist lahko pridobi vsak, ki ga tako delo veseli, 

je pripravljen sodelovati na akcijah vzdrţevanja poti in opravi ustrezno izobraţevanje 

z dvoletnim pripravništvom. Markacistov je torej za brezhibno delo vedno premalo. V 

PDT je trenutno 9 markacistov, skrbijo za planinske poti v upravljanju društva.  

 

Sleme, 2008 

2.3.8 ODSEK ZA VARSTVO NARAVE 

Ustanovljen je bil leta 2009 in šteje dva člana. Temeljno dejavnost odsek izvaja v 

sodelovanju z ostalimi odseki v PDT. Letos je Varuh gorske narave predstavil svoje 

delo na Taboru mladih planincev v Razorju, ne smemo pozabiti pa tudi akcije v okviru 

vseslovenske akcije Očistimo Slovenijo, kjer sta varuha, nadzorniki TNP-ja in ostali 

planinci čistili strugo reke Zadlaščice. 
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Akcija Očistimo Slovenijo 17.april 2010 

 

Ustanovitev posameznih odsekov oz. sekcij gotovo vpliva na gibanje članstva v PD. 

Z ustanovitvijo posameznega odseka se doseţe koncentracija isto usmerjenih, 

priključijo pa se tudi novi člani. Zasledili smo, da se ustanovitev posamezne sekcije 

na začetku mogoče jemlje preveč zlahka. Vsi odseki so namreč imeli takoj po 

ustanovitvi probleme s članstvom in obstojem. Po določenem prehodnem obdobju pa 

začne članstvo zopet naraščati, doseţe vrh, nato pa se zadeve stabilizirajo ali pa 

začnejo celo upadati. Zasledimo proces valovanja. To valovanje je lepo vidno tudi pri 

PD Tolmin. Imamo dva močnejša vala članstva – v obdobju od leta 1970 do leta 1980 

in obdobje od leta 1984  do leta 1993. Kljub temu, da se je članstvo v posameznih 

sekcijah po ustanovitvi dvigovalo pa na skupno članstvo to ne vpliva veliko, ker vse 

sekcije razen mladinske v najboljših letih skoraj ne doseţejo več kot 40 članov.  

 

Najpomembnejši je torej Mladinski odsek, ker je najštevilčnejši in predstavlja skoraj 

(kdaj tudi več) polovico vsega članstva. Če hočemo povečati članstvo moramo v 

svoje društvo privabiti predvsem mlade.  
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3 ANIMACIJA MLADIH 

Planinsko društvo Tolmin je kljub upadanju članstva zelo aktivno in sodobno v 

razmišljanju in pri delu. Ima svojo internetno stran: http://www.pdtolmin.si, izdaja 

glasilo Krpelj in je nasploh zelo aktivno pri organiziranju pohodov. PDT ima tudi 

moderno opremljen Gorniški center z umetno plezalno steno. Zaveda se tudi 

pomembnosti dela z mladimi. Po mnenju predsednice ge. Milene Brešan je za mlade 

od vrtca do šestega razreda zelo dobro poskrbljeno. Za dejavnost Planinskega 

kroţka namreč zelo dobro skrbi vodja MO ga Majda Pagon. Pri tem ji veliko 

pomagajo »planinsko aktivne in osveščene« mentorice - učiteljice na niţji stopnji. 

Med drugim organizirajo in vodijo pohode za Dnevnik Cicibana planinca in dnevnik 

Mladega planinca, organizirajo poučne pohode v smislu ohranjanja kulturne 

dediščine –Pohod po Kosmačevi poti. Vsako leto organizirajo Poletni tabor in 

planinsko šolo v kateri od planinskih koč (letos na planini Razor) z naravovarstvenimi 

in kulturnimi vsebinami, udeleţujejo se tudi srečanj mladih planincev. Tudi v okviru 

šolskih dejavnosti in izletov veliko delajo na izobraţevanju mladih v naravi.  

MO izvede letno za vse skupine otrok cca 90 izletov za mlade planince. Na 

predšolski stopnji ima PD 6 skupin – 75 otrok, do 11 let je 7 skupin – 147 otrok in 2 

skupini otrok s posebnimi potrebami – 8 otrok. 

Drugačna je situacija pri mladih od šestega razreda naprej. Torej pri starosti nad 11 

let. Tu organizirane aktivnosti ni veliko. Prav te »najstnike » je tudi najteţje animirati. 

Po mnenju ge. Milene je ta skupina kritična, ker PDT nima pravega mentorja oz. 

organizatorja za to skupino mladih. Zadevo nekako »gasi« g Ţarko Trušnovec z 

organiziranjem izbirnega predmeta Pohodništvo in gorništvo vsako drugo leto. 

Udeleţi se ga okoli 10 učencev. Kljub temu, da je to predmet v šoli, velja priporočilo 

vključitve v PD zaradi zavarovanja. V pripravi je tudi dejavnost za mlade Varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, ki naj bi se ga udeleţilo okoli 15 mladih. Letos je bil 

na Planini Razor organiziran tabor za nadarjene učence. Udeleţilo se ga je 35 

učencev in odzivi so bili zelo dobri. Letos se je šest mladih udeleţilo tabora za mlade 

nadzornike TNP. G. Trušnovec meni, da bi članstvo v tej skupini lahko povečali z 

organiziranjem dvodnevnih kolesarskih in pohodniških izletov z vključitvijo koče na 

planini Razor.  

http://www.pdtolmin.si/
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Da rabijo mladi adrenalin nam dokazujejo tudi plezalni tabori, ki so organizirani vsaki 

dve leti in so polno zasedeni. 

Po pogovorih z »nekaj starejšimi »mladimi je bila izpostavljena tudi sledeča teza: PD 

Tolmin organizira zelo dobre pohode, a se jih ţal udeleţujejo samo »starejši«. Prav z 

vzpostavitvijo odnosa med mladimi in »nekoliko starejšimi« bi se lahko popestrila 

starostna struktura organiziranih izletov.  

 

4 PREDLOGI IN REŠITVE 

4.1 ČLOVEŠKI FAKTOR 

Problem vsega je vsekakor današnji način ţivljenja in pomanjkanje časa. Čeprav je 

to najpogosteje izrečen in ţe skoraj nadleţen stavek je v njem vsa resnica. Tako kot 

pri ustanovitvi vseh sekcij in društev so tudi za dejavnost mladih v MO predvsem 

potrebni pravi ljudje z motivacijo in ţeljo po delu z mladimi. To morajo biti ljudje, ki jim 

je ţelja, da mladi koristno in na zdrav način zapolnijo svoj prosti čas pred drugimi 

dandanes vse več egoističnimi in materialnimi interesi. Te vodje smo gotovo starši, ki 

nam ni vseeno za naše otroke. Ker sem tudi sama »v skupini staršev z najstnikom« 

vem, da je na prvem mestu druţba sovrstnikov tista ki povleče. S pomočjo mentorja 

oz. koordinatorja aktivnosti mladih v PD bi morali starši organizirati otroke po 

starostnih skupinah in skupaj z njimi pripraviti izlete, ki bi bili zanimivi in polni izzivov. 

Koordinator aktivnosti bi nato s pomočjo  vodnikov, mentoric planinske vzgoje in  

drugih kadrov (npr. GRS; jamarji, itd.) poskrbel za pripravljanje in usklajevanje 

aktivnosti. 

Potruditi bi se morali in vsaj eno soboto v mesecu organizirali eno od dejavnosti: 

POLETI: 

- Izleti peš 

- Izleti s kolesom 

- Pohodi 
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- orientacijski pohod i 

- ogledi znamenitosti  

- dvodnevni izleti 

POZIMI: 

- izobraţevanja 

- potopisi v prostorih planinskega društva 

- bivakiranje 

Ga. Brešan podpira vsako dejavnost in izobraţevanja v tej smeri. Stvar je na starših, 

da se organiziramo, PDT pa mora določiti vodjo aktivnosti.  

 

4.2 GOSPODARSKI DEJAVNIK 

Za svoje dejavnosti bi bilo smiselno vključevanje koče na planini Razor kot izhodišče 

ali zaključek izletov. 

 

4.3 FINANČNI DEJAVNIKI 

Za vsako dejavnost so kljub prostovoljnemu delu članov PD potrebna finančna 

sredstva. Glede na to, da gre večina denarnih sredstev od članarin na PZS bi moral 

biti dan tudi z njihove strani večji poudarek na osveščanju ciljne skupine najstnikov 

tako s propagandne strani (zgibanke ) kot tudi s finančne. Posredovane bi morale biti 

informacije o razpisih in fundacijah za pridobitev finančnih sredstev ter pomoč pri 

kandidiranju za finančna sredstva za mladinsko dejavnost. 
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5 ZAKLJUČEK 

Planinsko društvo Tolmin s svojo predhodnico Soško podruţnico deluje ţe več kot 

110 let. Doţivelo je veliko kadrovskih in finančnih pretresov, ki pa niso zatrli osnovne 

dejavnosti društva. Pri pregledu članstva skozi več kot pet desetletji ugotavljamo, da 

je društvo ţivo in da tudi današnja situacija ni kritična. Situacija v društvu je tako kot 

pri drugih oblikah skupin podvrţena zunanjim vplivom zdruţevanj ločenih od 

planinskega društva –plezalni klubi, tekaški klubi, tabori,…. .Kot smo ugotovili 

moramo posebno pozornost nameniti mladim in njihovim interesom. S pridobitvijo te 

ciljne skupine se bo gotovo povečalo tudi članstvo v PD. Na nas starših je, da s 

pomočjo aktivnih članov in s pomočjo članov vseh sekcij v PD poskrbimo za mlade. 

Izobraziti jih moramo tudi v duhu miselnosti Varuha gorske narave in sicer, da je 

narava zelo lepa taka kot je in da jo moramo ohraniti tudi za bodoče rodove, 

predvsem pa moramo v naravo vstopati kot gost. 
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6 VIRI 

1. Jubilejni zbornik PD Tolmin Stoletja planinstva na Tolminskem (1996) 

2. Arhiv PD Tolmin 

3. Denis Medved: Seminarska naloga Ustanovitev odseka za varstvo narave v PD 

Tolmin(2009) 

4. www.pdtolmin.si 

 

PRILOGA 1:  

Grafikon o gibanju članstva v PD Tolmin od leta 1946 do leta 2009.  
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Tabela o gibanju članstva v PD Tolmin od leta 1946 do leta 2009. 

    

 MLADI OSTALI SKUPAJ 

    

1946.   114 

1947.   136 

1948.   82 

1949.   386 

1950. 74 236 300 

1951. 40 210 250 

1952. 60 187 247 

1953. 35 163 198 

1954. 36 136 172 

1955. 93 148 241 

1956. 85 150 235 

1957. 120 225 345 

1958. 132 288 420 

1959. 229 275 504 

1960. 229 343 572 

1961. 173 399 572 

1962. 161 335 496 

1963. 159 354 513 

1964. 188 321 509 

1965. 134 326 460 

1966. 244 465 709 

1967. 259 501 760 

1968. 300 468 768 

1969. 426 477 903 

1970. 388 569 957 

1971. 664 530 1194 

1972. 507 358 865 

1973. 667 600 1267 

1974. 566 461 1027 

1975. 471 471 942 

1976. 596 535 1131 

1977. 416 325 741 

1978. 480 504 984 

1979. 436 248 684 

1980. 504 376 880 

1981. 433 458 891 

1982. 433 458 891 

1983. 389 421 810 

1984. 495 515 1010 

1985. 522 551 1073 

1986. 652 546 1198 

1987. 675 645 1320 

1988. 669 656 1325 

1989. 687 732 1419 

1990. 674 657 1331 

1991. 687 556 1243 

1992. 637 521 1158 

1993. 555 456 1011 

1994. 367 428 795 

1995. 391 415 806 
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1996. 343 413 756 

1997. 305 411 716 

1998. 279 395 674 

1999. 290 361 651 

2000. 279 349 628 

2001. 311 375 686 

2002. 369 397 766 

2003. 332 366 698 

2004. 363 354 717 

2005. 342 367 709 

2006. 324 358 682 

2007. 305 408 713 

2008. 303 413 716 

2009. 245 418 663 

    

 

 


