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1 UVOD 

1.1 OPIS PROBLEMATIKE 

Slovenija, ki jo večina tujcev definira kot »malo državo«, ima na svoji razmeroma majhni površini 

stičišče kar štirih različnih reliefnih in naravnogeografskih enot. To posledično pripomore k visokemu 

deležu naravni raznolikosti in biodiverziteti. V Sloveniji je zaradi kratkih razdalj lepo ohranjena in 

zelena narava neovirano dostopna. Torej, aktivnost v obliki planinstva predstavlja v Sloveniji vse bolj 

razširjeno obliko rekreacije (Uradni slovenski turistični informacijski portal, 2015). Množičen obisk 

ljudi v gora in hribovite predele Slovenije seveda v končni fazi privede do negativnih vplivov na 

okolje. Kljub navodilom, nasvetom, smernicam in ostalim napotkom okoljevarstvenikov ter 

naravovarstvenikov se pojavljajo raznovrstne kršitve okoljske zakonodaje in neodgovorna oziroma 

sebična degradacijska dejanja. Eden izmed vse bolj pogostih negativnih vplivov množičnega 

planinstva je uporaba bližnjic mimo markiranih poti; vprašanje se pojavi, kakšni so poglavitni razlogi 

za posluževanje le-teh. Najbolj sporno pa je, da se nekateri obiskovalci gorskega in hribovitega sveta 

zaveda posledic njihovega neodgovornega početja. Dejstvo je, da so poti markirane z namenom, da 

je za obiskovalce omogočen čim bolj enostaven in okoljsko manj obremenjujoč dostop do vrhov 

oziroma razglednih točk. 

1.2 NAMEN IN CILJI SEMINARSKE NALOGE 

1.2.1 Namen 

V ospredju želim predstaviti problematiko uporabe bližnjic mimo markirane planinske poti na Hum 

nad Laškim, ki je v zadnjih nekaj letih postala zelo obiskana pot, predvsem s strani domačinov. 

1.2.2 Cilji 

C1: Raziskati stopnjo degradacije poti zaradi neposrednih in posrednih vplivov bližnjic. 

C2: Ugotoviti mero zavedanja obiskovalcev Huma o negativnih posledicah uporabe bližnjic mimo 

markirane poti. 

 

1.3 HIPOTEZE SEMINARSKE NALOGE 

H1: Mimo markirane turistično-namenske poti na Hum vodijo več kot dve bližnjice. 

H2: Obiskovalci uporabljajo bližnjice z namenom, da prihranijo čas pri vzponu in sestopu z vrha. 

H3: Obiskovalci poznajo posledice uporabe bližnjic mimo markirane turistično-namenske poti. 

H4: Obiskovalci, ki se poslužujejo bližnjic, bi pri sanaciji bližnjic raje prispevali pomoč v fizični kot 

finančni obliki. 

1.4 METODE IN TEHNIKE DELA 

1.4.1 Metode dela 

Najpomembnejša metoda dela je pri seminarski nalogi temeljila na terenskem ogledu, v kombinaciji 

z analiziranjem literature. Hkrati je bilo izvedeno anketiranje med obiskovalci Huma nad Laškim, ki je 

omogočilo realen vpogled o tovrstni problematiki. 
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1.4.2 Tehnike dela 

Seminarsko nalogo sem lahko izdelala s pomočjo računalniške opreme, analizo pridobljenih 

podatkov ankete in za slikovno dokumentiranje tudi s pomočjo fotoaparata.  

2 »STRAŽAR« LAŠKEGA 

Še preden prispemo na obrobje mesta opazimo, kako s svojo višino izžareva dominantnost nad 

krajem kar mu hkrati pripisuje lokalni simbol. Nad Laškim se strmo vzpenja do višine 583 m in če ga 

pogledamo z vznožja, dobimo občutek kot da skrbno bdi nad mestom. Hrib je že tekom zgodovine 

buril domišljijo Laščanov z iluzijo, da je vulkan, in z legendo o Divjem farovžu. Hum pa je zanimiv tudi 

z geološkega in gozdarskega vidika ter vidika flore. 

Hum je nastal v geološki dobi kenozoika in sicer kot posledica tektonskih premikov in gubanja 

površja. Kamnina, ki gradi hrib je dolomit, ta pa je dovolj trda, da Hum še dandanes vztraja visoko 

nad mestom. Poleg tega se skozi mikropore iz globin pretaka termalna voda, kar je posredno 

omogočilo  razvoj Laškega, ki leži ob njegovem vznožju. 

Eno izmed mnogih bogastev vzpetine predstavlja flora. Kljub temu, da je tekom časa bilo veliko 

analiziranega ne temo problematike humskega gozda, se lahko hrib ponaša z raznovrstnim 

rastlinjem, kjer jih je večina zavarovanih. Sem štejemo avrikelj, clusijev svišč, črni teloh, dišeči volčin, 

divji klinček, kranjska lilija, opojna zlatica in žanjevec. 

Že v prejšnjih desetletjih je bil Hum atraktivna planinskoko-izletniška točka. Poleg pogozdovanja z 

borovci in smrekami, ki je bilo izvajano posledično zaradi pogostih požarov, so člani Olepševalnega 

društva od leta 1889  nenehno urejali poti, klopi in razgledne točke na Hum 

(povzeto po Uradni slovenski turistični informacijski portal, 2015). 

 



Novak, K.: Problematika uporabe bližnjic mimo markirane poti na Hum, Laško 2015 
 

6 
 

 

Slika 1: Hum nad Laškim 
Vir: Lifestyle natural, 2011 

 

3 BLIŽNJICE IN NJIHOVA NEGATIVNA PLAT MNOŽIČNEGA 

PLANINSTVA 

Planinstvo je aktivnost, s katero se lahko ukvarjamo tekom celega leta, ne glede na letni čas. 

Namreč, vsak posamezen mesec predstavlja spremembe v naravnem okolju, kar ljudem predstavlja 

estetsko doživljanje narave. Raznolike naravnogeografske značilnosti Slovenije svojo edinstvenost 

izražajo zaradi ogromne pestrosti biodiverzitete na razmeroma mali površini. S tem omogočajo  

doživljanje različnih »svetov« v sorazmeroma kratkem času prehajanju le teh. Pri tem vsi 

uporabljamo planinske poti in uhojene stezice – jarek, kjer markacijske oznake sporočajo kje je naš 

korak varen in zanesljiv (Štupar, 2009). Planinska zveza Slovenija navaja, da je več kot 7.000 km 

urejenih (vzdrževanih in markiranih) planinskih poti, za katere skrbijo člani Odseka za pota (prej 

imenovani Markacijski odsek). Nobena markirana pot nam ne prihrani napornih podvigov v 

visokogorjih ali sredogorjih. Markirane poti so uredili markacisti in to s tehtnim razlogom (Bobovnik, 

2008). Poglavitni namen markiranja planinskih poti je omogočanje uporabniku, ki ni izučen oziroma 

usposobljen gibanja po nezahtevnih ali zahtevnih terenih, da varno doseže cilj v hribovitem ali 

goratem svetu.  

Vse več prostega časa, prometne dostopnosti gorskih območij, zavedanja o aktivnem in zdravem 

načinu življenja ter predvsem želja po povezanosti z naravnim neokrnjenim okoljem so vzpostavili 

intenzivno širjenje rekreacije v visokogorju in sredogorju. Povsem jasno je, da vse več človekovih 

dejavnosti posledično vpliva na stanje in ohranjenost narave v gorskih območjih (Mrak, 2009). 
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Erozija planinskih poti je ena izmed najbolj razširjenih posledic obiska visokogorja in sredogorja, ki 

nima samoobnavljalno funkcijo. Odvisna je od naklona pobočij, pokritja površine s floro in prstjo, 

količine padavin, trajanja snežne odeje in od matične kamnine. Erozijo poti lahko enačimo z eno od 

oblik degradacijo prsti. Ta postopek je v naravi prisoten ves čas, ampak gre za počasne modifikacije, 

kjer sta produkcija in odnašanje prsti sorazmerna oziroma uravnotežena. Prvi simptomi pojava 

erozije so sprva neopazni vse do takrat, ko je že prepozno in procesa ni več mogoče zaustaviti 

(odstavek povzet po Repe in Mrak, 2009). 

 

Preglednica 1: Dejavniki, ki vplivajo na potno erozijo 

DEJAVNIKI VPLIVA NA EROZIJO 

Lastnosti prsti 
Tekstura, struktura, delež organskih snovi, sposobnost mobilnosti delcev med 

talnimi horizonti, delež vlage 

Relief Nagib terena, dolžina pobočja 

Klimatske razmere 
Dežne in/ali snežne padavine: količina, intenzivnost, temperatura, 

izhlapevanje, razporeditev 

Flora Tip, pokritost, razvitost koreninskega sistema 

Vir: Repe in Mrak, 2009 

3.1 VZROKI ZA NASTANEK BLIŽNJIC MIMO MARKIRANE POTI NA HUM 

V splošnem je opazno, da se ljudje poslužujejo bližnjic zaradi iskanja miru, posledično zaradi 

preobleganih markiranih poti. Drugi poglavitni razlog pa tiči v nezadostnem občutku doživljanja 

pravega gorskega okolja (Luževič, 2008). To ne velja izključno za obiskovanje Huma, ampak za vse 

visokogorske in sredogorske vrhove. 

Izmed vseh anketiranih, bližnjice mimo markirane poti na Hum uporablja 12 % ljudi. 

Shema 1: Uporaba markirane poti 

 87% 

13% 

Ali uporabljate markirano pot? 

Da

Ne
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O povodih in vzrokih za nastanek bližnjic lahko v teoriji neskončno časa debatiramo ali na kakršenkoli 

drug način predvidevamo za tovrstno obnašanje ljudi. Sama sem se odločila, da se s problematiko 

soočim na terenu in s pomočjo komuniciranja z obiskovalci Huma. 

V sklopu izvedbe ankete med obiskovalci Huma, sem prišla do različnih rezultatov, kateri so razlogi za 

posluževanje bližnjic mimo poti, ki je markirana in dobro urejena. 

Shema 2: Vzroki za nastanek bližnjic 

 

Med možne odgovore sem navedla tiste, za katere sem bila prepričana, da so poglavitni vzrok za 

uporabo bližnjic.  

Rezultati so bili več kot presenetljivi; največ kandidatov (60 %) je na vprašanje, zakaj ne hodijo po 

markirani poti, odgovorilo z »drugo«. Ostali odgovori, ki so bili na razpolago so bili še: 

a) markirana pot je prezahtevna, 

b) da prihranim čas pri vzponu, 

c) da prihranim čas pri sestopu in 

d) markirana pot je bila neurejena oziroma neprimerna za hojo. 

Takoj za odgovorom »drugo« sta bila najpogostejša vzroka za uporabo bližnjic odgovora b) in c), kar 

je bilo po mojem mnenju pričakovano; oba odgovora sta bila podana z enakim deležem kandidatov 

(20 %). Nihče izmed kandidatov ni izbral odgovora a) in d), kar pomeni da so ljudje zadovoljni z 

urejenostjo in vzdrževanjem poti. 

Glede na pridobljene podatke po opravljenih nekaterih osebnih intervjujih, ki sem jih opravila s 

posamezniki, lahko predvidevam, da so kandidati pri odgovoru »drugo« imeli v mislih uporabo 

bližnjice: 

- zaradi umika z markirane poti nasproti prihajajočemu, 

- zaradi iskanja večje strmine, da jim je pot bolj izzivalna. 

V sklopu raziskave lahko ovržem drugo hipotezo, ki pravi da se večina ljudi poslužuje bližnjic zaradi 

hitrejšega vzpona in spusta. 

 

3.2 NEPOSREDNE IN POSREDNE POSLEDICE UPORABE BLIŽNJIC 

Na prvi pogled ni jasno razvidno, kako lahko bližnjica, dolga le za en korak, prispeva k intenzivni 

degradaciji okolja. Vendar če pomislimo v našem primeru – v enem dnevu povprečno obišče Hum 50 

20% 

20% 60% 

Vzroki za uporabo bližnjice mimo markirane poti 

Da prihranim čas
pri vzponu

Da prihranim čas
pri sestopu

Drugo
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ljudi, kar ima za manjšo vzpetino kot je Hum, precejšen vpliv na naravo. En izmed najbolj očitnih in 

škodljivih neposrednih negativnih vplivov hoje mimo markiranih poti je povečana erozija na območju 

poti, ki je posledica izjemnih pritiskov na talno površino. S tem pride do spremenjenih fizikalno-

mehanskih lastnosti prsti, kar se kaže v hudi obliki zbitosti prsti (Mrak, 2009). Z uporabo planinskih 

poti povzročamo njeno poglobitev in širjenje, še najbolj takrat ko obiskovalci uporabljajo bližnjice. 

Ne le, da se s tem uniči narava, ampak pot posledično postane nevarna (Štupar, 2009). 

Posredno so z erozijo prsti povezane posledice, kot so: 

- izguba prostornine, 

- porušitev strukture, 

- izguba organske mase in biološke aktivnosti, 

- poslabšanje zračnih in vodnih razmer v prsteh, 

- zmanjšanje možnosti za uspevanje flore 

(povzeto po Repe in Mrak, 2009). 

Hoja po brezpotjih in bližnjicah predstavlja problem ne le za vegetacijo, ampak tudi za favno na 

tistem izpostavljenem območju. Živalske vrste so se prilagodile posegu v naravo zaradi markiranih 

glavnih planinskih poti tako, da so se umaknile na druga območja. Problem predstavlja predvsem 

presek njihovih migracijskih poti (dnevnih, mesečnih, letnih) in s tem posredno vplivamo na 

rastlinstvo območja, ki so ga na novo naselile »izpodrinjene« živalske vrste. Po drugi strani, pa so se 

nekatere živali prilagodile na množičnost ljudi ob poteh, kar je posledično privedlo do prevelike 

zaupljivosti v človeka. 

Vse to vpliva na biotsko pestrost, ki je zaradi hoje mimo markiranih poti izrazito zmanjšana. Na 

primeru Huma so najbolj izrazite posledice v obliki izgube prostornine, izgube organske mase in s 

tem biološke aktivnosti ter porušitve strukture.  

   
Slika 2: Posledice uporabe bližnjice mimo markirane poti na Hum 

Na sliki 2 so v desnem delu razvidni očitni simptomi pojava erozije, ki jo je povzročila uporaba 

bližnjice mimo markirane poti na Hum. Na površju je razkrit koreninski sistem, kar pomeni, da je 

stopnja erozije že visoka, pri čemer je opazna slaba biološka aktivnost v smislu razširjenosti 

vegetacije. Takšno stanje bližnjice s poteptano vegetacijo postane obiskovalcem še bolj vidna in jih 

spodbuja k uporabi (Vrhunc, 2006). Medtem ko za primerjavo vidimo na levi markirano pot, ki je za 

posameznika predvsem varnejša in bolj urejena. 
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Shema 3: Učinek planinstva na prst in rastlinstvo 

 
Vir: Repe in Mrak, 2009 

 Po kategorizaciji, ki je bila narejena na osnovi podatkov o reliefu, podnebju in prsteh, je Slovenija 

razdeljena v štiri kategorije. Te kategorije predstavljajo stopnje ogroženosti zaradi potencialne 

erozije planinskih poti: od 1 – kar pomeni majhno stopnjo ogroženosti do 4 – ki navaja zelo veliko 

stopnjo ogroženosti. Hum nad Laškim uvrščamo med Posavsko hribovje, kar ga glede na karto 

ogroženosti Slovenije z vidika erozije planinskih poti uvrsti v 2. kategorijo (srednja ogroženost). Tu 

gre za območja s sklenjenimi gozdovi in srednjih naklonov (do 12 °) ter z letnimi količinami padavin 

do 1500 mm (povzeto po Repe in Mrak, 2009). 

 

4 STOPNJA RESNOSTI UPORABE BLIŽNJIC 

Če se posameznik povzpne na Hum, že na začetku opazi splet raznih stranskih poti in malih stezic, ki 

potekajo vzporedno z markirano potjo ali pravokotno na njo. Stanje me pravzaprav ni presenetilo, 

namreč glede na povprečno število obiskovalcev je bilo navsezadnje za pričakovati, da bo vpliv 

planincev jasno opazen. V času terenskega raziskovanja problematike sem naštela kar 14 bližnjic – 

upoštevati je potrebno, da sem popisala le tiste, ki so bile jasno razvidne s stojišča na markirani poti. 

Takšno število bližnjic za manjšo vzpetino je izredno zaskrbljujoče, še posebej ker vzpon do vrha traja 

največ 30 min.  Kar 77 % od vseh sodelujočih pri anketiranju je opazilo še druge poti ali steze poleg 

markirane poti, ki so antropogenega nastanka, torej se ljudje zavedajo degradiranega stanja narave. 

PLANINSTVO 
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Slika 3: Na levi vzporedna bližnjica z markirano potjo na desni 

 

4.1 POTENCIALNE REŠITVE 

Gorski in hriboviti svet sta območji, kjer antropogeni vplivi na naravno okolje do pred kratkim niso 

bili intenzivni. S povečanim obiskom v visokogorju so ti povečani, kar je sprožilo vse več zavzemanja 

za omejevanje in preprečevanje degradacijskih vplivov na celoten gorski ter hriboviti svet. Povsem 

razumljivo je, da so tem vplivom najbolj izpostavljene planinske poti, kar pomeni da bi omejili ali 

povsem ukinili označevanje novih planinskih poti; hkrati pa bi obiskovalce usmerjali k uporabi že 

obstoječih poti namesto bližnjic. S tem bi zmajšali preobremenjenost poti in preventivno preprečili 

nastanek erozijskih jarkov – navsezadnje bi vzdrževanje in sanacija bila enostavnejša, hitrejša, 

ekonomsko sprejemljiveša ter efektivnejša (Vrhunc, 2006). 

4.1.1 Preventivni ukrepi 

V primeru potne erozije je preventiva bolj primerna rešitev kot kurativa. S tem mislim na 

preprečevanje nastanka ugodnih pogojev za nastanek erozije v fazi načrtovanja poti. Pot je potrebno 

utrditi, predvsem pa prilagoditi reliefnim, geološkim in pedološkim razmeram tal (Vrhunc, 2006).  

Iz stanja poti na Hum je jasno, da je bila dobro načrtovana in izpeljana. Ker je pobočje strmo, so 

vzpostavljene dolge serpentine, da pot ni prezahtevna hkrati pa preprečujejo nastanek pogojev za 

pojav erozije. Poleg tega pot poteka po gozdu in sicer po zgornji strani ob deblih, kar omogoča večjo 

stabilnost (Vrhunc, 2006). Za optimalni učinek stabiliziranja so tekom celotne dolžine poti dodani 

leseni oporniki oziroma braniki iz debel dreves, kot vidimo na sliki 4. 
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Slika 4: Dobro načrtovana in urejena pot na Hum 

 

4.1.2 Preprečevanje uporabe bližnjic na primeru Huma nad Laškim 

V pogovoru s članom Planinskega društva Laško, ki mnogo let sodeluje v Odseku za pota, je pojasnil 

kako se v društvu z alternativnimi, bolj »blagimi« pristopi soočajo z ukinitivijo uporabe bližnjic. Vse 

stranske poti, ki niso markirane prekrijejo z raznovrstnim rastjem, vejami in ostalimi naravnimi 

materiali, ki jih najdemo na tistem območju. En način, ki so ga izvedli je postavitev informacijskih 

tabel za razgledne točke v neposredno bližino bližnjice, kot vidimo primer na sliki 5.  
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Slika 5: Zaprtje dostopa do bližnjice 

Še vedno pa naravovarstvenikom in ostalim prostovoljnim aktivistom na področju varovanja narave v 

tako široki športno-rekreativni panogi preostane eden izmed najbolj efektivnih pristopov – delo z 

ljudmi; pri čemer mislim na spodbujanje planincev, alpinistov in ostalih obiskovalcev o uporabi 

markiranih poti. Ciljne skupine predstavljajo predvsem planinska društva, ki imajo izkušnje in znanje 

s področja označevanja in vzdrževanja poti ter med drugim tudi izkušnje z odnosi z javnostjo. 

  

Slika 6: Način ozaveščanja obiskovalcev visokogorja in sredogorja 
Vir: Vrhunc, 2015 

5 ZAVEDANJE LJUDI O NEGATIVNIH VPLIVIH BLIŽNJIC 

Podnebne spremembe in drugačen način življenja sta prispevala k »prebujenju« ljudi o vplivih, ki jih 

človeška rasa aplicira v naravno okolje s svojo prisotnostjo. Opazno je, da je ekološko zavedna 
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populacija vse večja. K temu je prispevalo spodbujanje k fizično aktivnemu življenju in izboljšanju 

pogojev, v katerih živimo.  

Rezultati ankete so pokazali, da obiskovalci vedo za vpliv, ki ga aplicirajo na stanje narave tekom 

njihovega rekreiranja. 

Shema 4: Zavedanje o vplivu človekovih poseganj v naravo 

 

Več kot polovica anketiranih (59 %) se strinja, da je naravo potrebno varovati, razlogi za to pa so 

najrazličnejši:  

 da bodo naši potomci lahko uživali v enakih lepotah narave, 

 da ne uničujemo oziroma poškodujemo vegetacije (se ne trga rastlinje in podobno), 

 ker so gorski in hriboviti svet pred nami že naselile rastlinske in živalske vrste, 

 ker gore in hribi niso naš primarni življenjski prostor. 

Takoj za tem sledi mnenje anketiranih (17 %), da je potrebno naravo spoštovati kar posledično 

pomeni, da se ljudje trudijo pustiti čim manjši vpliv na okolje. Navsezadnje pa je med izkušenimi 

alpinisti in gorniki bil zaznan občutek strahospoštovanja do visokogorja in sredogorja, ki predstavljajo 

ekstremne življenjske razmere in pogoje. 

Zadnje mesto (12 %) si delita odgovora:  

 da si ljudje narave ne smemo lastiti in  

 da se posamezniki ne strinjajo z izjavo o tem, da smo ljudje v gorah in hribih le gostje. 

 

5.1 ALI LAHKO NAŠTEJETE NEKAJ POSLEDIC UPORABE BLIŽNJIC? 

Kot študentka ekotehnologije in varstva okolja, na to vprašanje nism pričakovala takšnega 

množičnega odziva. Moja pričakovanja so bila povsem v nasprotju od realnosti, namreč prav vsi 

anketiranci so znali navesti vsaj eno posledico zaradi uporabe bližnjic v gorskem svetu.  

Še toliko bolj je zanimivo, ker 62 % anketiranih opravlja poklic, ki je družboslovnega značaja. Zato bi 

bilo razumljivo, da o naravoslovnem področju ne bi imeli tolikšnega splošnega znanja.  

17% 

59% 

12% 

12% 

Kako razumete: "Ljudje smo v gorah in hribih samo gostje." 

Naravo moramo spoštovati

Naravo je potrebno varovati

S stavkom se ne strinjam

Narave si ne smemo lastiti
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Shema 5: Mnenje obiskovalcev o posledicah uporabe bližnjic 

 

Iz sheme 5 je razvidno, da se največ anketiranih (25 %) strinja s posledico, ki posredno nastane ob 

uporabi bližnjic – to je uničenje vegetacije. To je tudi ena izmed takoj opaznih in izrazitih posledic, ki 

jih človek pusti za seboj, med rekreacijo v naravnem okolju. Takoj za tem sledi odgovor, kjer je 22 % 

vprašanih navedlo, da zaradi uporabe bližnjic lahko pride do raznih nesreč in poškodb  ob zdrsih in 

padcih, ali zaradi neustrezne urejenosti bližnjic. Do zapletov nato pride ob definiranju odgovornih 

oseb za sanacijo oziroma vzdrževanje degradiranih poti. Sicer je v primeru urejanja poti na Hum 

drugačen sistem, ker je pot registrirana kot turistično-namenska zato doložnost vzdrževanja pripada 

Centru za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško. Ob izvedbi sanacijskih in vzdrževalnih del izda 

razpis za potencialne kandidate, ki bi opravili nalogo – največkrat se prijavita lokalno Planinsko 

društvo Laško in Komunala Laško, ki v skupnem sodelovanju uredita in popravita dotrajano pot ter 

sanirata bližnjice, na kateri se pojavijo posledice množične uporabe. 

Shema 6: Mnenje javnosti o odgovornih za izvedbo sanacijskih in vzdrževalnih del 

 

Tudi med širšo množico ljudi je sodeč po rezultatih ankete razvidno, da so kreditacije za trud in delo 

široko znane. Namreč, 34 % anketiranih je vedelo, da so zadnja vzdrževalna in sanacijska dela opravili 

člani Planinskega društva Laško. Po drugi plati pa jih kar 25 % meni, da vzdrževalnih in sanacijskih del 

nihče ne opravlja – prepričani so, da narava poskrbi sama zase in da ima dovolj intenzivno 

samoregeneracijsko sposobnost. Tretja najobširnejša skupina vprašanih (20 %), pa ni znala navesti 

nobene organizacije za izvedbo teh del. Najbolj je bil impresiven odgovor »prostovoljci«, pri čemer 

sem dobila tudi zamisel o bolj razširjenem in aktivnem ohranjanju narave na lokalnem nivoju. 

Namreč, anketirani so med prostovoljce uvrstili mlade študente in dijake, predvsem tiste pri katerih 

13% 

25% 

7% 12% 

22% 

17% 

4% 
Naštejte nekaj posledic uporabe bližnjic 

Erozija tal

Uničenje rastlin

Vpliv na živali

Lahko se izgubiš

Nesreča, poškodbe

Neurejenost, uničenje
narave

34% 

20% 

25% 

13% 

3% 5% 
Kdo sanira posledice uporabe bližnjic? 

Člani PD

Ne vem

Nihče

Prostovoljci

Gozdarji
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je izobraževanje naravoslovnega značaja. Moje mnenje je, da bi lahko s pomočjo raznovrstnih 

motivacijskih delavnic usmerjali mlajše generacije k naravovarstvu, ki bi ga smatrali kot zabavo in 

nov način druženja medgeneracij. Prepoznanje nastalih posledic ob uporabi brezpotij in bližnjic med 

lokalnim prebivalstvom, ki redno obiskuje vrh Huma, privede do naslednje polemike – kolikšen delež 

ljudi bi bilo pripravljeno sodelovati pri sanaciji in drugih vzdrževalnih del. Na voljo je bilo prispevanje 

pomoči v različnih oblikah: 

 fizični obliki – pomoč pri opravljanju dela, 

 finančni obliki – prostovoljni prispevki za delo in materialne potrebe, 

 v finančni in fizični obliki. 

Shema 7: Pomoč pri sanaciji in vzdrževanju 

 

Malo več kot polovica anketiranih bi prostovoljno pomagala pri opravljanju oziroma izvedbi dela. 

Medtem ko druga skupina z najpogostejšim odgovorom ne bi svoje pomoči prispevala v nobeni 

obliki. Zanimivo je, da je delež ljudi, ki bi raje pomagali v obeh oblikah večji kot delež tistih, ki bi raje 

prispevali pomoč v finančni obliki. Sicer si lahko takšen rezultat razlagam na podlagi slabega 

finančnega stanja posameznikov, vendar dandanes ljudje še vedno živimo v coni udobja, pri čemer 

nam fizični napori ne predstavljajo motivacije za napredek. 

 

 

 

6 DISKUSIJA IN ZAKLJUČEK 

Množičen obisk gora in hribovitih predelov Slovenije navsezadnje pusti za seboj posledice na okolju – 

to je dejstvo in te realnosti se moramo zavedati in se je ustrezno lotiti. Čeprav so našim očem bolj 

izrazite spremembe naravnega stanja na globalnem nivoju, se jih moramo zavedati tudi na lokalnem. 

Resda je stopnja ozaveščenosti loklanih prebivalcev precej višja kokr pred desetimi leti, vendar v 

mislih moramo imeti, da tudi en sam korak na zeleno neokrnjeno površino pusti trajne posledice na 

prsti, vegetaciji in tudi živalskem svetu. Tak primer je Hum nad Laškim – splet poti, ki se križajo in 

prepletajo s prvotno markirano potjo. Tekom opravljenega terenskega raziskovanja sem popisala kar 

52% 

9% 

14% 

25% 

Prispevanje pomoči pri vzdrževanju in sanaciji 

V fizični obliki

V finančni obliki

V obeh oblikah

Svoje pomoči ne bi
prispeval v nobeni
obliki
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14 bližnjic do vrha, kar predstavlja velik problem, če se bo trend njihove uporabe pričel zviševati.  S 

tem lahko potrdim prvo hipotezo, ki navaja, da mimo turistično-namenske poti na Hum vodijo več 

kot dve bližnjice. 

Uporaba bližnjic je eden izmed vse bolj pogostih negativnih vplivov množičnega planinstva; razlogi za 

posluževanje le-teh so različni.Vendar najbolj sporno je, da se posamezni obiskovalci zavedajo 

posledic njihovega neodgovornega početja. Anketna raziskava je pokazala, da je večina uporablja 

bližnjice zaradi iskanja miru, umika nasproti prihajajočemu in boljšega doživljanja narave. Glede na 

rezultate ne morem potrditi druge delovne hipoteze, da je med obiskovalci gorskega in hribovitega 

sveta hitrost vzpona ter spusta poglavitni razlog za uporabo bližnjic.  

Kot bodoča diplomantka ekotehnologije in varstva okolja sem med široko množico obiskovalcev 

pričakovala dosti manj znanja o posledicah, ki jo pusti hoja po bližnjicah mimo markirane poti. Prav 

vsi anketiranci so znali navesti vsaj dvi posledico, ki nastaneta zaradi uporabe teh v gorskem in 

hribovitem svetu. Med najpogostejšimi odgovori je bil naveden uničenje vegetacije, kar je našim 

očem najbolj izpostavljeno in lažje opazno od procesa razvoja erozije prsti. Pri navedbi vsaj dveh 

različnih posledic je spekter odgovorov zelo širok – od izpostavljenosti pojava erozije, plazovitosti, 

vpliva na favno, nesreč in poškodb do degradacije narave ter izgube orientacije. Na podlagi tega 

lahko potrdim tretjo hipotezo, da se obiskovalci zavedajo in prepoznajo posledice uporabe bližnjice 

mimo markirane turistično namenske poti na Hum. 

Sposobnost zaznavanja naravovarstvenih problemov in prepoznavanje posledic ob uporabi bližnjic, 

je raziskovanje usmerilo do naslednje polemike – kolikšen delež ljudi bi bilo pripravljeno pomagati 

pri odpravljanju negativnih učinkov množičnega obiska Huma. Kar me je presenetilo, je dejstvo da bi 

52 % vprašanih raje pomagali pri sanaciji in vzdrževalnih delih v fizični obliki, kakor v finančni. 

Četrtina jih nebi prispevalo pomoči v nobeni obliki, dobra sedmina (14 %) pa bi svojo pomoč 

prispevali v obeh oblikah – v fizični in hkrati finančni. S tem lahko potrdim še zadnjo hipotezo, ki 

navaja da bi fizična pomoč pri odpravljanju posledic bolj obširna, kakor finančna. S tega vidika je 

povsem jasno, da so ljudje pripravljeni sprejeti odgovornost  in poleg tega pomagati odpraviti 

negativne efekte, ki jih povzroči njihovo udejstvovanje v naravnem okolju. 

Pri vsaki dejavnosti, ne glede na vrsto in tematiko, s katero se ukvarjamo ljudje, slej kot prej naletimo 

na enega ali več problemov. To je povsem vsakdanja stvar, še posebej če smo aktivni v določeni 

organizaciji ali skupini, kjer je prisotnih več ljudi z različnimi interesi. Vendar tako kot se najdejo 

problemi, se najdejo tudi rešitve – tudi na področju vse bolj širokega gorništva in njegovih posledic je 

temu tako. S skupnim sodelovanjem lahko s pomočjo izkušenj, znanj predvsem pa voljo, ki jih 

premore vsak posameznik, dosežemo marsikatere cilje, ki so se nam še pred kratkim zdeli 

neuresničljivi in nesmiselni. Dober primer je sodelovanje med Komunalo Laško in Planinskim 

društvom Laško pri urejanju poti na Hum. Z utrjevanjem poti, vpeljavo odvodnjavanja in 

nastavljanjem barier preko bližnjic so zmanšjali človekov vpliv na naravo, hkrati pa postavili vzgled 

obnašanja vsem obiskovalcem. V tej delovni akciji so združili dve reštivi v eno učinkovito, in sicer 

preventivo in kurativo.  

 

Iz celotne raziskave, ki je temeljila na terensko-empiričnemu delu lahko naredim naslednji zaključek; 

obiskovalci Huma se zavedajo, da zaradi njihove udeležbe v obliki rekreiranja v naravi pustijo več 

negativnih kot pozitivnih učinkov in to v različnih oblikah. Temu posledično so pripravljeni 

prostovoljno pomagati k zmanjšanju negativne plati planinstva, vendar do te mere, da bi prispevali 

pomoč v fizčni obliki – se pravi pri dotičnemu opravljanju vzdrževalnih in sanacijskih del. Kljub temu 
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jih 12 % še vedno uporablja bližnjice, razlog pa je po mojem mnenju deloma realen; če obiskovalci 

hodijo mimo markirane turistično-namenske poti, je razlog v iskanju miru ali pa v umiku nasproti 

prihajajočemu. Ti razlogi so povsem razumljivi, ker je po mojih opažanjih obisk Huma v zadnjih dveh 

letih opazno narastel; pri tem včasih nastaja pri vzponu in sestopu prava gneča, kar v končni fazi ni 

nič nenavadnega, če upoštevamo, da v enem dnevu Hum povprečno obišče 50 ljudi. V tem vidim 

novi raziskovalni projekt Centra za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško, ki bi poiskal rešitev 

za tovrstni problem, hkrati pa imel možnost sodelovanja z drugimi tovrstnimi organizacijami in 

predvsem mlajšimi generacijami. Prepričana sem, da obstajajo rešitve za razvoj trajnostnega turizma 

v naravnem okolju, ki bi obiskovalcem nudille enakovredno doživljanje narave kot sicer. 

Ne smemo pozabiti, da smo ljudje v gorskem in hribovitem svetu gostje – ne le, da se znamo predati 

lepotam narave ampak, da jo pustimo v čim večji meri neokrnjeno. 
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 Uporaba bližnjic mimo markirane turistično - namenske poti na Hum nad Laškim 

 
 
 
 
  

 
Sem Katarina Novak in v sklopu tečaja za pridobitev naziva Varuh gorske narave, ki 
ga je organizirala Planinska zveza Slovenije, pripravljam seminarsko nalogo; tema 
naloge se navezuje na uporabo bližnjic mimo markirane poti, ki vodi na vrh Huma 

nad Laškim. Z vašo pomočjo bom lahko pridobila javno mnenje glede tovrstne 
problematike. Anketa traja od 1 min do 3 min. 

Vaši pomoči in naklonjenemu času bom iskreno hvaležna! 
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Kako razumete naslednji stavek: "Ljudje smo v gorah in hribih samo gostje."  
 

  

 
 
Na Hum se povzpnem:  

 enkrat dnevno  
 večkrat dnevno  
 enkrat tedensko  
 enkrat mesečno  
 enkrat letno  
 Na Hum se še nisem povzpel.  

 
 
Na Hum se odpravim...  
Možnih je več odgovorov  
 

 da se sprostim od stresnega vsakdana (šole, faksa, službe).  
 da sem fizično aktiven in ohranjam kondicijo.  
 zaradi razgleda na vrhu.  
 ker svoj prosti čas rad preživim v naravi in uživam v njenih lepotah.  
 zaradi družbe.  

 
 
Ali ste poleg markirane poti opazili še kakšno drugo (stezico ipd.) ?  

 Da  
 Ne  

 
 
Ali hodite po markirani poti?  

 Da  
 Ne  

 
 
Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z "ne", navedite zakaj:  

 markirana pot je prezahtevna  
 da prihranim čas pri vzponu  
 da prihranim čas pri sestopu  
 markirana pot je bila neurejena oz. neprimerna za hojo  
 drugo:  

 
 
Naštejte nekaj posledic uporabe bližnjic.  
 

  

 
 
Kdo po vašem mnenju sanira posledice bližnjic, ki potekajo mimo markiranih poti?  
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Ali bi prispevali k sanaciji bližnjic v obliki fizične ali finančne pomoči?  

 V fizični obliki - pomoč pri delu  
 V finančni obliki - prispevki za delo in materialne potrebe  
 V obeh oblikah  
 Svoje pomoči ne bi prispeval v nobeni obliki  

 
 
Spol:  

 ženski  
 moški  

 
 
V katero starostno skupino spadate?  

 do 20 let  
 21 - 40 let  
 41 - 60 let  
 61 let ali več   

 
 
Moj poklic je:  

 naravoslovnega značaja  
 družboslovnega značaja  

 
 
Kraj bivanja  
 

  

 

 


