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Uvod 
 

V projektu Bogastvo narave sodeluje pet partnerjev. Vodilni partner je BSC, d.o.o., Kranj, partnerji so še Občina Preddvor, Občina Tržič, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj in KGZS -

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj. 

 Z inovativnim turističnim produktom interpretačije naravne dediščine, ki prvič na območju Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp razvija čelovit produkt, temelječ na biotski raznovrstnosti območja, geologiji in hidrologiji, bomo prispevali k ohranjanju znanj in kompetenc prebivalstva, ohranjanju identitete podeželske krajine in bogate naravne dediščine, ter spodbujali k razvoju 
zelenih delovnih mest. 

 Produkt interpretačije naravne dediščine se nanaša na območje Karavank in Kamniško-

Savinjskih Alp in zajema podeželsko ter hribovito zaledje občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Preddvor in Tržič.  
 Na omenjenem območju še nismo zasledili trajnostnih turističnih produktov, ki bi poudarjali 
biotsko raznovrstnost, hidrologijo in geologijo; večji del produktov namreč temelji na adrenalinsko sproščujoči ponudbi.  
 

S produktom interpretacije naravne dediščine bo prvič povezanih več območij, dolgoročno se bo 

prispevalo k ohranjanju naravne dediščine Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp, prenosu znanj na mlade generačije ter k ohranitvi in razvoju trajnostnih delovnih mest na podeželju. 
 Dolgoročno se bo vzpostavil kvaliteten produkt interpretačije naravne dediščine, ki bo zagotavljal stalen prenos znanj na mlajše generačije, skrbel za razvoj interpretačijskih vsebin in učinkovito trženje produkta, kar bo omogočalo ohranjanje naravne dediščine podeželja in trajnostna 
delovna mesta. 
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Produkt bo povezal in spodbujal prebivalče, kmetovalče, strokovnjake, turistične ponudnike in druge deležnike k nadaljnjemu razvoju na področju interpretačije naravne dediščine, razvoju 
novih storitev, znanj in 51 delovnih mest, povezanih z naravno dediščino. Le s sodelovanjem vseh ključnih partnerjev s spečifičnimi znanji in izkušnjami so lahko omogoči zagon in trajnost inovativnega turističnega produkta interpretačije naravne dediščine na območju šestih občin območja LAS Gorenjska košariča. 
 

Analiza stanja prispeva k temu, da partnerji in deležniki v prostoru bolje spoznajo danosti, 

vzajemno delovanje danosti (in tudi turizma) ter že obstoječe vplive turizma na naravno okolje, še posebej na planinske pašnike. Identifikačija teh vplivov omogoča bolj čelostno načrtovan, trajnostni razvoj izbranih območij oz. produktov. 
 Pri pripravi analize stanja smo upoštevali izsledke strokovnega dela, opravljenega v okviru 
projekta Bogastvo narave in javno dostopne podatke. Za pripravo produkta interpretacije 

naravne dediščine in z njim povezanega akčijskega načrta podrobnejša analiza v tej fazi ni 
potrebna.  

 V prvem delu pričujočega dokumenta obravnavamo analizo stanja in vplive turizma na naravno dediščino in druge vire saj menimo, da turistični tokovi že bistveno vplivajo na stanje na nekaterih 

izmed teh območij. Drugi del je namenjen produktu interpretačije naravne dediščine na območju šestih občin območja LAS Gorenjska košariča, v tretjem delu pa predstavljamo akčijski načrt za 
zagon in nadaljnji razvoj tega produkta. 
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1. del: Analiza stanja in glavni vplivi turizma na naravno 

dediščino in druge vire  

1.1 Narava in okolje 

1.1.1 Zavarovana območja in biotska raznovrstnost  

 Podatki, zbrani v tem poglavju, se nanašajo na območja občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Preddvor in Tržič in so povzeti po Naravovarstvenem atlasu. 

 

Zavarovana območja narave (naravni spomenik, strogi naravni rezervat, naravni rezervat, 

narodni park, regijski park, krajinski park) so deli narave, ki jih odlikuje izjemna biotska raznovrstnost ali druge izjemne lastnosti delov žive ali nežive narave in so bila kot taka 
prepoznana ter uradno razglašena s sprejemom akta o zavarovanju s strani vlade ali pristojnega 

organa lokalne skupnosti (Naravovarstveni atlas). 

 Na obravnavanem območju so naslednja zavarovana območja narave: 
• Triglavski narodni park, 

• Zelenci, 

• Spominski park Udinboršt, 
• Dovžanova soteska, 
• Kanjon reke Kokre, 

• ostanki grajskega parka gradu Neuhaus – večji kompleks starih dreves, zlasti hrastov, na pobočju nad grajskim hribom in 

• Naravni rezervat glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju. 

 Poleg omenjenih območij je evidentiranih tudi večje število točkovnih zavarovanih območij, ki v 
naravi predstavljajo posamezna drevesa, npr. platana v Preddvoru, sekvoja pri kranjski gimnaziji …). 
 

Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike Slovenije. Naravna 

vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, 
ekosistem, krajina ali oblikovana narava (Naravovarstveni atlas). 

 Število evidentiranih naravnih vrednot je preveliko, da bi jih naštevali, vse tudi niso bistvene za naš projekt. Na spodnjem zemljevidu so naravne vrednote rjavo označene, gre pa za dele narave, kot je na primer greben Begunjščiče, parkovni kompleks Brdo pri Kranju, bajer v Češnjevku ... 

http://www.naravovarstveni-atlas.si/
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Natura 2000 je evropsko omrežje ekološko pomembnih območij narave, ki so opredeljena na 
podlagi dveh direktiv Evropske skupnosti (Direktive o pticah in Direktive o habitatih). Natura 

2000 je strokovni okvir varstva narave v Skupnosti. Z uporabo omenjenih direktiv se uresničujejo načela trajnostnega razvoja in mednarodne konvenčije s področja ohranjanja biotske 
raznovrstnosti (Naravovarstveni atlas). 

 

 
 Po obravnavanih občinah je območje Natura 2000 različno zastopano. Delež površine Nature 
2000 v primerjavi s celotno površino občine je naslednji: 
Cerklje na Gorenjskem  7,26 % 

Jezersko   64,43 % 

Kranj    19,40 % 
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Kranjska Gora   56,49 % 

Preddvor   57,28 % Tržič    79,49 % 

 

Ekološko pomembno območje je območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje 
ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti v Sloveniji 

(Naravovarstveni atlas). 

 Za naš projekt sta najpomembnejši EPO Karavanke (ID 21300) in Kamniško-Savinjske Alpe (ID 

11300) pa tudi Dacarjevo brezno-Žiganja vas (ID 92200), Brdo-grad pri Kranju (ID 25600), Možjanča-Štefanja gora (ID 25200) ter posamezni deli vodotokov. 

 

 
 V naravi so urejene in označene tematske, razgledne in učne poti z informacijskimi in pojasnjevalnimi tablami. Na območjih delujejo turistično informačijski centri, med njimi je tudi Vstopna info točka v Dovžanovo sotesko, ki je bila zgrajena v tem projektu. V TICih se je možno 
dogovoriti tudi za vodene oglede posameznih naravnih vrednot, ki so opisane tudi na različnih 
spletnih straneh, promocija pa se vrši tudi prek družabnih omrežij. 
 

Naravovarstveno pomembne in druge zanimive rastlinske vrste, ki jih lahko najdemo na 

obravnavanem območju so številne, med njimi je tudi več zavarovanih vrst. V okviru projekta je 

bil izveden popis rastlinskih vrst na treh planinskih pašnikih, in sičer na planinah Dovška rožča, Pungrat in Krvaveč. Floristični popis travniške vegetačije na omenjenih treh planinah je predstavljen v Poročilu o stanju za produkt biodiverziteta za planinske pašnike.  
 Na območju še ni bilo narejenega sistematičnega popisa živalstva, zato so razpoložljivi podatki prečej pomanjkljivi. Seznami ogroženih in drugih naravovarstveno pomembnih živalskih vrst so 
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kljub temu prečej obsežni. Ker večji del območja pripada omrežju Natura 2000 so podatki o živalskih vrstah, vključenih v ptičjo in habitatno direktivo, na voljo v različnih študijah. 
 

Glavni pozitivni in negativni vplivi turizma na zavarovana območja in biotsko raznovrstnost 
Pozitivni: 

- vzdrževanje in urejanje infrastrukture in poti (preprečevanje hoje izven urejenih poti, erozije 
...), 

- prostovoljne akčije (čiščenje naravnega spomenika, odstranjevanje invazivnih tujerodnih 

vrst), 

- ozaveščanje o biotski raznovrstnosti in ostalih naravnih danostih, 
- ukrepi za omejevanje hoje in kolesarjenja izven poti. 

 

Negativni: 

- fragmentačija habitatov in posledično izguba biotske raznovrstnosti, 
- hrup, 

- onesnaževanje zaradi prometa, 
- vnašanje invazivnih tujerodnih vrst,  

- siromašenje rastišč, 
- prekomerno nabiranje gozdnih sadežev in gobarjenje, 
- vznemirjanje živali (npr. poleti v času gnezdenja – povsod v naravi in pozimi z vožnjo z 
motornimi sanmi in s turno smuko). 

 

1.1.2 Geologija in geomorfologija 

 

Pestra geološka zgodovina, kamninska in reliefna raznolikost ter spečifična lega in klimatske 
razmere narekujejo raznolike pogoje za razvoj bogate flore in favne. Izjemno bogata biotska raznovrstnost je značilna predvsem za visokogorski in hriboviti del, zanimive rastlinske in živalske vrste pa najdemo tudi na prodnih terasah Ljubljanske kotline. Karavanke so nastajale v časovnem razdobju več kot 450 milijonov let ob živahnih tektonskih 
dogajanjih vzdolž enega od najpomembnejših in najdaljših evropskih prelomnih čon – Periadriatskega šiva, stika afriške in evrazijske tektonske plošče. Zato so Karavanke zgrajene iz izjemno raznolikih sedimentnih, magmatskih in metamorfnih kamnin različnih obdobij zemeljske geološke zgodovine. Sedimentne kamnine so se nalagale na južnem robu paleozojskega očeana 
Paleo-Tetis in mezozojskega oceana Neo-Tetis. Gorovje se je dvigovalo v poznem kaledonskem, varističnem in alpskem gorotvornem čiklu (orogenezi). Sedanje Karavanke so nastale kot del mlajšega dvigovanja Alp, ki še vedno poteka, kar dokazujeta sedanja potresna dejavnost in natančne GPS meritve. Dvigovanje je poslediča iztiskanja med kontinentalnimi ploščama ob Periadriatskem šivu (vir: Analiza naravnih značilnosti na območju Karavank, projekt 
Prihodnost.eu, 2012). 
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 Pestra geološka sestava 

 

Medcelinski trk z visokimi temperaturami in tlakom je bil vzrok za sočasno obsežno regionalno 
metamorfozo zaporedja zelo različnih predhodnih kamnin. Te kamnine najdemo predvsem severnem 

in vzhodnem delu Karavank, kjer je erozija odstranila narinjene sedimente morja Tetis. V prelomni coni 

Periadriatskega šiva, ki je do več kilometrov široka, so na površino izrinjene magmatske in kontaktno 
metamorfozirane regionalno metamorfne kamnine, ki tvorijo “globoke korenine” osrednjega dela 
Karavank in med seboj ločujejo geotektonski enoti Severne Karavanke in Južne Karavanke (vir: Analiza naravnih značilnosti na območju Karavank, projekt Prihodnost.eu, 2012). 
 Obravnavano območje pa je zanimivo ne le zaradi geološke, ampak tudi zaradi raznolikih okamnin. Ob konču karbona in na začetku perma je območje preplavljajo plitvo morje. Nastajali so različni apnenči, v katerih so se ohranile številne združbe alg, luknjičark, koral, morskih lilij, ramenonožčev in mnogih drugih fosilov. Na obravnavanem območju je več fosilnih nahajališč, ki so povezana v točke Slovenske geološke poti. Ta pot sičer ni vzdrževana, pa vendar lahko ljubitelji s pomočjo knjižiče najdejo osrednja nahajališča. Najbolj znano nahajališče okamnin iz mlajšega 
paleozoika je Dovžanova soteska, kjer so v začetku 20. stoletja našli kar 81 različnih vrst ramenonožčev, najbolj prepoznaven fosil Dovžanove soteske pa je Sphaeroschwagerina 

carniolica.  

 

Zanimiv je tudi nastanek območja Jezerskega, ki so mu dokončno podobo dali ledeniki. Izpostavili bi še geološko zanimivost – lehnjak, ki nastaja dobesedno pred našimi očmi. Pojav je možno opazovati v opuščenem kamnolomu, ki leži ob gozdni česti v dolini Komatevre.  
 

Da se relief stalno spreminja, tudi zaradi vse pogostejših izjemnih vremenskih dogodkov, dokazujeta tudi naslednji dve lokačiji; slap Čedča, nekoč najvišji slap v Sloveniji, ki je meril 132 

m, je maja 2008 zaradi več zaporednih podorov začel spreminjati svojo podobo.  
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Poslediče ujme koneč oktobra 2018 pa so dobro vidne tudi na območju naravnega spomenika Dovžanova soteska. Gorska reka Tržiška Bistriča je po nekajurni ujmi prestopila bregove. Hudourniško delovanje gorske reke je preoblikovalo strugo, voda je premeščala čelo več ton težke kamnite bloke. Razdejanje je povzročilo škodo na javni infrastrukturi in številnih objektih na širšem območju soteske (https://www.visit-trzic.com/doc/brosure/dovzanova-soteska.pdf). 

 

 Spreminjanje struge Tržiške Bistriče v Dovžanovi soteski 
 Opišite pozitivne in negativne vplive turizma: 

Pozitivni: 

- ohranjanje živih pašnih planin nad 1000 m. n. v., 
- ohranjanje geoloških in hidroloških vrednot s pomočjo odlokov. 
 

Negativni: 

- prekomerno pohodništvo ponekod vpliva na pospeševanje erozije in degradačijo prostora, predvsem na območjih neurejenih parkirišč na izhodiščih, 
- odpadki v vodotokih in gozdovih, 

- kopanje v vodotokih, 

- siromašenje nahajališč okamnin, 
- zmanjšanje nosilne sposobnosti okolja (preveč obiskovalčev gora in planinskih domov nad 
zgornjo gozdno mejo). 

 

1.1.3 Pokrajina in razgledi 

 Obravnavano območje je pokrajinsko res pestro in ponuja slikovite razglede tako z ravninskega 

dela na vzpetine kot obratno. Ozke soteske in prostorne planine, obrečni logi, gozdovi in strme skalne peči, vaška jedra in mestne uliče, ostaline gradov in cerkveni zvoniki ponujajo nešteto priložnosti za sproščanje ob razgledih ne glede na letni čas ali del dneva.  
 V preteklosti je bil človek tesneje povezan z naravo, saj je bil od nje bolj odvisen, sploh na podeželju, ki predstavlja dobršen del obravnavanega območja. Danes je ohranjen le še del te 
tradicionalne kulturne krajine, ki pa ponovno pridobiva na pomenu. Prebivalci in obiskovalci se, 

https://www.visit-trzic.com/doc/brosure/dovzanova-soteska.pdf
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tudi s pomočjo promočije in turističnih produktov, vs bolj zavedajo pomena ohranjanja te dediščine, naravne in kulturne za bolj kvalitetno bivanje in preživljanje prostega časa. 

 
Pogled izpod Karavank na Julijce 

 Najbolj slikoviti razgledi so z vrhov in pobočij Karavank in vrhov Kamniško-Savinjskih Alp ter s planin pod njimi, od koder seže pogled na Ljubljansko kotlino in Jelovičo, na Julijske Alpe s Triglavom in na avstrijsko Koroško.  
Glavni pozitivni in negativni vplivi turizma na pokrajino in razglede: 

Pozitivni: 

- oživljanje tradičionalnih dogodkov v podeželski kulturni krajini, 
- spodbude za obnovo fasad stavb v zavarovanih mestnih in vaških jedrih, 

- oživljanje starih mestnih in vaških jeder. 

 

Negativni: 

- pritiski na naravno okolje in kulturno krajino z gradnjo infrastrukture in prekomernim 

obiskom, 

- onesnaževanje zraka, vode in tal zaradi prometa, 
- linijski viri onesnaževanja z odpadki ob bolj prometnih pohodnih in sprehajalnih poteh. 

 

1.1.4 Hrup in osvetlitev 

 

Viri hrupa, ki so povezani s turističnim gospodarstvom, izhajajo predvsem iz prometa (linijski viri), obiskovanja gora in dogodkov. Povečan hrup zaradi prometa se odraža predvsem ob končih tedna do izhodišč za planinske izlete in sprehode na vsem znanih lokacijah.  
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Žal je vse več vožnje s štirikolesniki (pozimi z motornimi sanmi) v naravnem okolju, predvsem po novo nastalih gozdnih prometničah in vlakah. V istem časa povzročajo hrup tudi nepoučeni obiskovalči naravnega okolja, kar je še posebej moteče v času parjenja in gnezdenja.  Različni dogodki se večinoma odvijajo v naseljih na vnaprej določenih lokačijah, za katere so bili pripravljeni elaborati za začasno prekomerno obremenitev okolja s hrupom, kjer je dovoljena jakost natančno opredeljena. S hrupom pa se prekomerno obremenjuje gorski svet z množičnimi 
dogodki v organizaciji PZS in lastnikov planinskih domov, pa tudi planšarij. 

 Sledi vožnje z motornimi sanmi na planini Konjščiča, januar 2021 

Na obravnavanem območju so s turizmom povezani viri svetlobnega onesnaževanja predvsem večerni dogodki, nočno sankanje in nočna turna smuka. 
 Glavni pozitivni in negativni učinki turizma, povezani s hrupom in osvetljevanjem: 

Pozitivni: 

- manj osvetljevanja sakralnih objektov, 

- ozaveščanje obiskovalčev s pomočjo tabel – piktogramov (ne vpij ipd.). 

 

Negativni: 

- motenje živali v temnem delu dneva zaradi nočnih pohodov, gorskega kolesarjenja, sankanja in turnega smučanja, 
- zaradi večjega števila obiskovalčev gora se povečuje število helikopterskih reševanj, 
- hrup v gorskem okolju zaradi množičnih prireditev. 
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1.1.5 Kakovost zraka in promet 

 Na kakovost zraka močno vpliva reliefna izoblikovanost in prevetrenost dolin. Na onesnaženost 
zraka na obravnavanem območju vplivajo točkovni, linijski in razpršeni viri onesnaženja: 

▪ Glavni točkovni viri onesnaženja so v času kurilne sezone, ki je na območju dolga, 

predvsem emisije iz malih, individualnih kurišč in večjih kotlovnič. Kot energenti se uporabljajo les, kurilno olje in plin, vse več objektov se ogreva tudi s pomočjo toplotnih črpalk in sončne energije. Najbolj obremenjena so območja večjih poselitev in slabo 
prevetrene doline. 

▪ Linijske vire onesnaženja predstavljajo prometniče, kjer prihaja do emisij izpušnih plinov iz vozil, drugih delčev in težkih kovin. Zaradi turističnih tokov so najbolj obremenjene 

prometnice poleg AC tudi državne in lokalne česte, ki vodijo do glavnih turističnih čentrov 
in planinskih izhodišč.  

▪ Razpršene vire predstavljata daljinski transport z zračnimi tokovi in v manjši meri obračno tudi emisije iz kmetijstva. 

Merilno mesto, kjer se meri končentračije onesnaževal v zraku (delci PM10 in PM 2,5, SO2 - žveplov dioksid, CO - ogljikov monoksid, O3 – ozon in NO2 - dušikov dioksid), je na Krvavcu. 

Merilno mesto v Kranju pa služi kot merilno mesto mestnega ozadja in je reprezentativno za gosteje naseljene predele, kjer živi večina prebivalstva v regiji.  
 

Glavni pozitivni in negativni vplivi turizma 

Pozitivni: 

- gradnja kolesarskih in sprehajalnih poti 

- spodbujanje trajnostne mobilnosti pri turistih (izposoja koles, informiranje o pešpoteh …) 
 

Negativni: 

- pomanjkanje urejenih parkirnih mest na izhodiščih planinskih izletov in v mestnih ter vaških 
jedrih 

- prekomerna obremenitev prometnič v času glavne turistične sezone 

- parkiranje na travnatih površinah v času večjih dogodkov 

 

1.2 Hidrologija in vodna dediščina območja  
 

Pestra geološka zgodovina, kamninska in reliefna raznolikost ter spečifična lega in klimatske 
razmere narekujejo raznolike pogoje za razvoj bogate flore in favne. Izjemno bogata biotska raznovrstnost je značilna predvsem za visokogorski in hriboviti del Karavank in Kamniško-
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Savinjskih Alp, zanimive rastlinske in živalske vrste pa najdemo tudi na prodnih terasah južno od Tržiča. Relief so močno preoblikovale reke s svojimi pritoki, v preteklosti pa tudi ledeniki. Glavni vodotoki na izbranih območjih LAS Gorenjska košariča so Sava Dolinka, Tržiška Bistriča in Kokra s številnimi pritoki, ki tvorijo razvejano mrežo vodnih habitatov. 
Posebni vodni habitati so tudi mokrišča (npr. Blata), jezera (Planšarsko jezero, Črnava, Čukova jama …), ribniki (Češnjevek …) in slapovi (Šum, Tominčev slap, Stegovniški slap, slap na Zalem 

potoku …). V projektu smo velik poudarek namenili vodnim virom, predvsem tistim njihovim značilnostim, ki niso vidne s prostim očesom. Opravljena so bila merjenja energijske vrednosti vode ter biološka in mikrobiološka analiza izbranih vodnih virov. 
Pozitivni in negativni vplivi turizma na vodne vire 

Pozitivni: 

- ohranjanje hidroloških vrednot s pomočjo odlokov (zavarovanje naravnih vrednot) 

- priložnost za razvoj produkta in trženja ribolova – muharjenje 

- več uživanja rib in ribjih izdelkov  - spodbuda za ribogojce 

 

Negativni: 

- odpadki v vodotokih, 

- nenadzorovano kopanje v vodotokih, 

- prekomerna raba vode zaradi turizma na planinah, čeprav je voda primarno namenjena napajanju živine 

- prekomeren obisk izvirov vode z visoko energijsko vrednostjo ali ugodno vsebnostjo 

mineralov 

 

1.3 Planinski pašniki  
 Analiza stanja planinskih pašnikov na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Kranj, 
Kranjska Gora, Preddvor in Tržič je bila izvedena v letu 2020. Poročilo o stanju za produkt biodiverziteta za planinske pašnike (v nadaljevanju Poročilo) je samostojen dokument, ki so ga 

pripravili strokovnjaki KGZS-Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj. Podatki analize stanja so 

povzeti po tem Poročilu. 
 Biotska raznovrstnost Slovenije je nadpovprečna v evropskem in tudi svetovnem merilu, kar se odraža v številu rastlinskih in živalskih vrst (čča 26.000), ter tudi v številu endemičnih vrst. Pestrost se kaže v vseh ekosistemih, tudi na traviščih in grmiščih alpskih območij, gozdovih in 
kmetijski krajini. 

 Vrstno bogata so tudi višje ležeča travišča na nadmorski višini med 900 in 1600 m, ki se  v pretežni meri tradičionalno izkoriščajo za pašo rejnih živali. Prav paša živali preprečuje zaraščanje površin (smreke, ruševje) in s tem ohranjanje rastlinske in živalske pestrosti. Planinska paša predstavlja najvišjo stopnjo prilagajanja naravnim danostim, pri čemer pa je nujno uravnoteženo 
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kmetovanje; brez paše bi povzročili zaraščanje, prekomerna paša pa siromaši tla in vrstno pestrost ter pospešuje rast nitrofilnih vrst, kot je na primer alpska kisliča. Primerna obtežba je največ do 1 GVŽ/ha pašne površine. 
 

   
Konji na planini Kofce in Planšarija na planini Spodnja dolga njiva. 

 

V okviru projekta se je popisalo stanje planinske paše: 
• število in vrsta živali na paši, 
• dolžina pašne sezone,* 

• dostopnost do pašnika, 
• stanje objektov na planinskih pašnikih. 

 

Evidentirala se je tudi dopolnilna ponudba: 

• hrane in pijače, 
• prenočišč, 
• izdelkov lokalne ponudbe. 

 

Popis je zajemal tudi: 

• pestrost rastlinskih vrst na planinah, 

• krajinske značilnosti, 
• preskrbo z vodo. 

 V popisu planinskih pašnikov je na območju projekta evidentiranih 48 planinskih pašnikov. Razprostirajo se na 1276 ha, v poletnem času pa se tam pase 946 GVŽ, prevladuje paša goveda, na zahtevnejših terenih drobniče, konji so prisotni na manjšem številu planin. 
 Število planinskih pašnikov na območju izbranih občin: 
Cerklje na Gorenjskem………………………………………..3  

Jezersko……………………………………………………………..4 

Kranj………………………………………………………………….1 

Kranjska Gora…………………………………………………….12 (od tega jih 5 vključuje več manjših planin) Preddvor……………………………………………………………1 
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Tržič…………………………………………………………………..11 

 Na večini planin se živina v povprečju pase od junija do septembra, odvisno od vremenskih in rastnih pogojev in prisotnosti vode za napajanje živine. 
 Po površini travinja (v ha) največje so planine Šija, Kofče in Kriška planina Krvaveč, pri slednji je bilo zabeleženo tudi največje število goveda (207). Največ drobniče se je paslo na Kriški gori-
Tolsti vrh (203). 

 Večji del planinskih pašnikov je dostopen po česti ali gozdni česti s traktorjem, kamionom ali terenskih vozilom. To je pomembno predvsem za transport živali ob začetku in konču pašne 
sezone, ter tudi za oskrbo pastirjev. Podatka o tem, na katere planine se živina še vedno žene, 
nimamo.  

 Turistična ponudba (ponudba hrane in pijače/prenočišč/izdelkov) je prisotna na 15 planinah, pri tem izstopajo planine na Krvavču in na območju občine Tržič. 
 Na območju Nature 2000 so vse planine nad Cerkljami na Gorenjskem, Kranjem, Preddvorom in Tržičem, izven tega območja pa je del planin v okoliči Jezerskega in Kranjske Gore. 
 Vodo za napajanje živine večino pridobivajo iz studenčev, kali, zajetij, pa tudi s kapnico.  

 

Za ohranjanje biotske raznovrstnosti planinskih pašnikov je zelo pomemben tudi monitoring. V okviru projekta je bil izveden popis rastlinskih vrst na treh planinskih pašnikih, in sičer na planinah Dovška rožča, Pungrat in Krvaveč. Rastline na višjih nadmorskih višinah so bolj prilagojene na stres, povezan z vremenskimi in rastnimi pogoji. Zaradi spreminjajočih se klimatskih razmer pa se v te višje predele selijo tudi rastline iz nižjih predelov. Tla so na planinskih pašnikih večinoma plitva, zato se pogosto pojavlja tudi suša, primanjkuje rastlinskih hranil, pogosto so tla prekisla. V planinskih travni ruši je običajno največ trav, manj pa metuljnič 
in zeli. Floristični popis travniške vegetačije na omenjenih treh planinah je predstavljen v Poročilu. 
 

Pozitivni in negativni vplivi turizma na planine 

Pozitivni: 

- priložnost za dodatno dejavnost na planini:  
-  prodaja mleka in mlečnih izdelkov 

- nudenje namestitev 

- prodaja spominkov (npr. lesenih izdelkov) 

- socializacija – družbeni stiki 
- ohranjanje in prenos tradicionalnih znanj 

Negativni: 

- povečana poraba vode, ki je primarno namenjena napajanju živine 

- povečan pritisk motornih vozil (osebna vozila, štirikolesniki, motorji) in koles 
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- prekomerni obisk, ki presega nosilno sposobnost planine, 

- onesnaževanje s hrupom 

- konflikti obiskovalčev in pašnih živali – vznemirjanje živali 
- vnos tujerodnih vrst (npr. na gumah, čevljih …) 
- linijski viri onesnaževanja z odpadki ob bolj prometnih pohodnih poteh 

 

1.4 Drugi pozitivni in negativni vplivi na dele okolja in družbe, ki so 
povezani s turizmom 

1.4.1 Kultura 

 Javno službo na področju varstva nepremične kulturne dediščine na obravnavanem območju 
izvaja ZVKDS, OE Kranj. Vsa evidentirana kulturna dediščina je varovana na osnovi vpisa v Register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS. Trenutno je na območju občine v zbirni register kulturne dediščine za obravnavane občine vpisanih: 

Cerklje na Gorenjskem………………………………………..243  

Jezersko……………………………………………………………..48 

Kranj………………………………………………………………….509 

Kranjska Gora…………………………………………………….293 Preddvor……………………………………………………………136 Tržič…………………………………………………………………..275 enot kulturne dediščine. Po podatkih tega registra je na območju tudi več območij – planin, ki so 

prepoznane kot del kulturne krajine. 

 Občine želijo ohranjati oz. izboljšati stanje kulturne dediščine, tudi preko vključevanja v turistično 
ponudbo in s prostorskimi akti preprečiti posege, ki bi lahko negativno vplivali na vrednost kulturne dediščine in njeno umeščenost v širši prostor.  
 

Preko ukrepov ohranjanja kmetijske dejavnosti in spodbujanja sonaravnih oblik kmetovanja, urejanja naselij, oblikovanja objektov, umeščanja posegov v prostor, sanačijo razpršene gradnje in degradiranih območij, spodbujanjem dopolnilnih dejavnosti in razvojem turizma na kmetijah 
ipd. plani pozitivno in dolgoročno prispevajo k doseganju okoljskih čiljev s področja varovanja 
kulturne krajine, ki so predvideni v ratificirani Evropski konvenčiji o krajini (Ur.l. RS, št. 19/03). … 

Pozitivni: 

- čezmejno sodelovanje in povezovanje, 

- ohranjanje in zaščita stavb, v katerih se posledično razvijajo nove kulturne vsebine in dejavnosti vezane na dediščino (muzeji, domačije …) , 
- oživljanje degradiranih območij preko novih kulturnih prireditev (npr. Gutenberški 

dnevi - ruševine gradu Alt Gutenberg, 

- ohranjanje tradicionalnih prireditev (npr. Ovčarski bal na Jezerskem), 
- nastajanje novih tradičionalnih športnih ter kulturnih prireditev, 
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- lokalni ponudniki dopolnjujejo turistično ponudbo (Šenkova domačija …),  
- povečanje interesa lokalnega prebivalstva za razvoj turistične dejavnosti in povečanje prenočitvenih kapačitet, 
- razvoj in večanje palete športnih aktivnosti (pohodništvo, gorsko kolesarjenje, turno smučanje, jadralno padalstvo, jahanje …) ob upoštevanju nosilnih kapačitet prostora. 

 

Negativni:  

- velik pritisk na kulturno krajino na nekaterih planinah predstavlja nenačrtovan razvoj turizma in rekreačije (povečevanje potreb po novih objektih na planinah) ter 
posredno tudi gospodarjenje z gozdom, ki je povezano z gradnjo novih prometnic,  

- povečanje smetenja na določenih točkah kot poslediča večjega obiska gora,  
- povečan pritisk na zavarovana območja. 

 

1.4.2 Lokalno prebivalstvo 

 Število prebivalčev (SURS 1. 7. 2020): 

Cerklje na Gorenjskem………………………………………..7796  

Jezersko……………………………………………………………..645 

Kranj………………………………………………………………….53133 

Kranjska Gora…………………………………………………….5590 Preddvor……………………………………………………………3776 Tržič…………………………………………………………………..15003 

 

 
 

 Povprečna starost prebivalčev (gis.stat.si, 2020): 
Cerklje na Gorenjskem………………………………………..41,3  

Jezersko……………………………………………………………..43,4 

Kranj………………………………………………………………….42,6 

Kranjska Gora…………………………………………………….48,5 Preddvor……………………………………………………………43,7 
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Tržič…………………………………………………………………..44,3 

 

 
 

Pozitivni: 

- priložnost za dodatni zaslužek, 
- priložnost za razvoj podjetništva, 
- priložnost za oddajanje praznih nepremičnin. 
 

Negativni: 

- motenje zasebnosti in posesti, 

- bojazen za porast kriminalnih dejanj, vlomov, ipd. 

 

1.4.3 Zasebni sektor in lokalno gospodarstvo 

 Z izjemo Kranjske gore in Kranja na obravnavanem območju ni velikih ponudnikov namestitev. Z oddajo namestitvenih kapačitet se sičer ukvarja vse več pravnih in fizičnih oseb, ki so registrirani 

v Registru namestitvenih obratov.  

 

Vrste nastanitvenih obratov: 

• gostinski obrati, ki gostom nudijo nastanitev (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi ter kampi), 
• prostori za goste pri sobodajalcih, 

• kmetije (nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji), ki gostom nudijo nastanitev in marine 

(Ajpes). 

 

Gre za podjetja, samostojne podjetnike, popoldanski s.p., društva in dopolnilno dejavnost na 
kmetiji, ki dejavnost opravljajo preko čelega leta ali le v času glavne turistične sezone. 

Stanje nastavitvenih obratov in status po občinah na dan 14. 1. 2021 (Ajpes): 
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občina aktiven neaktiven 

Cerklje na Gorenjskem 64 11 

Jezersko 20 7 

Kranj 46 10 

Kranjska Gora 500 67 

Preddvor 18 5 Tržič 36 10 

 

Pozitivni: 

- spodbude za razvoj podjetništva in gospodarstva, 
- priložnost za sobodajalstvo in trženje aktivnih doživetij. 
 

Negativni: 

- sezonskost, mrtva sezona. 

 

1.4.4 Javni sektor 

 Občine razvijajo in posodabljajo osnovno infrastrukturo (čestno omrežje, oskrba z vodo, čiščenje in odvajanje odpadnih voda, javna razsvetljava …) in sodelujejo z elektrooperaterji in ponudniki 

telekomunikacijskih storitev, skladno z veljavnimi prostorskimi akti, OPN-jem in OPPN-ji. Manjši del investičij se sofinančira tudi s pomočjo evropskih sredstev in projektov, kot so na primer Pametna razsvetljava, Hitro s kolesom, Počakaj na bus, Medgeneračijski čentri. 
Pozitivni: 

-prihodek od turistične takse se lahko nameni za urejanje poti, 
- več delovnih mest, 
- rast podjetništva, 
- prepoznavnost. 

 

Negativni: 

- povečan pritisk na infrastrukturo, 
- neenakomeren pritisk na kanalizacijski sistem (sezonskost – MČN), 
- visoki stroški organizačije dogodkov. 

1.5 Razvoj, ki vpliva na turizem destinacije  

1.5.1 Okoljska tveganja  Trajnostni razvoj turizma, ohranjanje narave in varovanje krajine sta lahko uspešna le, če vsi deležniki v prostoru dovolj dobro poznajo njihove značilnosti in zakonitosti, hkrati pa so 
seznanjeni tudi z ranljivostjo, ogroženostjo in pritiski na okolje. 
 Ker je ohranjanje biotske raznovrstnosti eden ključnih čiljev trajnostnega razvoja v nadaljevanju 
navajamo tiste dejavnike, ki jo na obravnavanem območju najbolj ogrožajo: 

▪ degradacija in izguba naravnih habitatov ter prekomerno izkoriščanje vrst in habitatov: to je poslediča različnih negativnih človekovih vplivov in dejavnosti, predvsem 
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kmetijstva, gozdarstva, industrije, urbanizačije izkoriščanja naravnih virov, v zadnjem času pa tudi turizma in rekreačije. Kaže se kot popolno ali delno uničenje habitatov in habitatnih tipov ter kot pretirano izkoriščanje gozdov, očeanov, rek, jezer in tal. 
▪ fragmentačija življenjskega okolja: to pomeni delitev naravnega okolja (habitatov) na različno velike dele/fragmente (kot poslediča gradnje avtocest, urbanih naselij, izgradnje ali ureditve rečnih strug ipd.), z grožnjo nadaljnje delitve. 
▪ onesnaženje ozračja, vode in tal: predstavlja različne spremembe teh sestavin našega planeta, ki se kažejo v spremembi kemijskih, bioloških ali fizikalnih lastnostih. Glavni viri onesnaževanja so industrija, kmetijstvo, urbanizačija in promet. 
▪ vnašanje invazivnih tujerodnih vrst: to je vnos vrst, ki jih je človek namerno ali nenamerno zanesel zunaj območja njihove prvotne naravne razširjenosti. Njihovo širjenje lahko ogroža naravne habitate in izpodriva avtohtone vrste, vpliva pa tudi na zdravje 

prebivalcev in gospodarstvo. 

▪ podnebne spremembe: globalno segrevanje in spremenjene lastnosti podnebja povzročajo skrajne vremenske dogodke, taljenje ledenikov, širjenje puščav, požare in spremembe drugih naravnih čiklov. V lokalnem okolju to opažamo v spremembah padavinskega režima, temperaturnih spremembah ter večji pogostosti in intenzivnosti skrajnih naravnih pojavov. V naravnem okolju pa prihaja do zmanjševanja vitalnosti organizmov in vse pogostejših napadih škodljivčev. 
 

Opravljene analize stanja naravnih in polnaravnih habitatov so pokazale, da so na obravnavanem območju med najbolj ogroženi habitatni tipi:  
▪ tekoče vode in z njimi povezana mokrišča, 
▪ suha travišča in 

▪ podzemeljski habitatni tipi (s poudarkom na podzemeljskem živalstvu). 
 

Obremenitve okolja: 

a) Zrak Na kakovost zraka močno vpliva reliefna izoblikovanost in prevetrenost dolin. Na onesnaženost 
zraka na obravnavanem območju vplivajo točkovni, linijski in razpršeni viri onesnaženja, ki smo jih opisali že v predhodnih poglavjih. 
 

b) Voda Na obremenitev vodotokov in vodonosnikov vplivajo točkovni, linijski in razpršeni viri onesnaženja, pa tudi antropogeni posegi v prostor. Obremenitev vodotokov je odvisna od njihove samočistilne sposobnosti in od osnovnih naravnogeografskih pogojev, od regulačije vodotokov zaradi zaščite naselij, gradnje prometnič in hidroelektrarn. Glavni viri onesnaženja vodotokov so: 
▪ Točkovni viri onesnaženja so izpusti komunalnih, tehnoloških in padavinskih odpadnih voda ter divja odlagališča odpadkov v naravi; 
▪ Linijski viri se pojavljajo ob prometnicah brez ustreznega odvodnjavanja, kjer se v vode spirajo sol, ostanki gum, motorna olja in težke kovine; 
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▪ Razpršene vire onesnaženja predstavljajo kmetijska dejavnost ter raba fitofarmačevtskih 
sredstev in gnojil. Kemijsko in biološko stanje površinskih in podzemnih voda je v povprečju danes veliko boljše, 

kot je bilo pred 20 ali 30 leti.  Stanje podzemnih voda je dobro predvsem na vodnih telesih, 

vezanih na hriboviti del obravnavanega. Za kakovost podtalnice za vodno telo Savska kotlina in Ljubljansko barje na območju velja, da je lahko ta podzemni vodni vir lokalno bolj obremenjen z nitrati in drugimi onesnažili, ki so posledica kmetijske dejavnosti in prometa. 

 

c) Tla 

Tla so na območju obremenjena zaradi širjenja naselij in dejavnosti na ravninskih delih, s čimer se izgublja najkvalitetnejša kmetijska zemljišča. Dodatno obremenitev predstavlja raba 
fitofarmacevtskih sredstev in mineralnih gnojil, promet, divja odlagališča in prekomerna sečnja drevja z gradnjo številnih novih gozdnih prometnič. Dodatna grožnja so tudi obstoječi zemeljski 
plazovi,  vse pogosteje se pojavljajo novi skalni podori, kot na primer dve novi žarišči v dolini Mošenika. 
 č) Gozd in kmetijska zemljišča Funkčije in ekosistemske storitve gozdov so močno odvisne od stanja gozdnega prostora. Najpomembnejša ekološka funkčija gozdov na obravnavanem območju je zaradi reliefa vsekakor 

varovalna funkcija. Druga pomembna ekološka funkčija je hidrološka. Ker večji del območja pripada omrežju območij Natura 2000 in EPO, imajo gozdovi tudi pomembni funkčiji ohranjanja 
biotske raznovrstnosti ter varovanja naravnih in kulturnih vrednot. Pri socialnih funkcijah 

prevladujeta zaščitna in rekreačijska funkčija, premalo pa je poudarjena klimatska funkčija 
(Zavod za gozdove Slovenije OE Kranj, 2015).  

 Zaradi žledoloma in invazije podlubnikov v zadnjih letih se v gozdnem prostoru gradi večje število 
gozdnih prometnic, predvsem gozdnih vlak, ki se jih po končani sanitarni sečnji pogosto ne vzdržuje ustrezno. Obenem se pojavljajo goloseki brez vzpostavljanja gozdnega reda, ki tako kot nevzdrževanje gozdnih vlak pospešujejo erozijske pročese. Po gozdnih vlakah se vrši nedovoljena vožnja z motornimi vozili, kar še dodatno vpliva na degradačijo gozdnega prostora in na kakovost 
ekosistemskih storitev. 

 Kmetijska zemljišča so obremenjena zaradi širjenja naselij in dejavnosti na ravninskih delih občine, s čimer se izgublja najkvalitetnejša kmetijska zemljišča. Dodatno obremenitev predstavlja 
raba fitofarmacevtskih sredstev. 

 

d) Narava Tudi narava na območju je izpostavljena različnemu človekovemu delovanju. Pritiski 
urbanizacije, gradnja infrastrukture in malih hidroelektrarn, turizem ter pospešena gozdarska dejavnost vplivajo na stanje habitatov ter značilnih rastlinskih in živalskih vrst. 
 Ob vodotokih, prometničah in ostalih degradiranih površinah se pojavljajo tujerodne rastline, 
med njimi so predvsem invazivne vrste, kot npr. japonski in češki dresnik (Fallopia japonica, F. x 
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bohemica), enoletna suholetnica (Erigeron annuus), orjaška in kanadska zlata rozga (Solidago 

gigantea, S. canadensis). Na nekaterih lokacijah so našli tudi sibirsko krvomočničo (Geranium 

sibiricum), veliki pajesen (Alianthus altissima) in nekatere druge vrste. 

  

e) Druge obremenitve okolja Za obvladovanje naravnih nesreč je potrebno prostorski razvoj občine načrtovati v skladu z naravnimi pogoji, ob upoštevanju poplavne nevarnosti in nevarnosti zaradi erozije ter plazljivosti. Z vnaprej premišljenim prostorskim načrtovanjem lahko dolgoročno vplivamo na manjšo materialno škodo ter manjšo ogroženost človeških življenj v primeru naravnih ujm. To je 
opredeljeno v OPNjih. 

 Destinačijo lahko prizadenejo različne naravne nesreče: plazovi, poplave, vetrolom, žledolom, poplave, suše in tudi invazije škodljivčev. Zaradi podnebnih sprememb so ti pojavi vse pogostejši in intenzivnejši. Zadnja večja ujma je bila oktobra 2018, naravna nesreča pa dva obsežna skalna podora v dolini Mošenika spomladi 2019.  
1.5.2 Nevarnost naravnih nesreč  Za obvladovanje naravnih nesreč je potrebno prostorski razvoj načrtovati v skladu z naravnimi pogoji, ob upoštevanju poplavne nevarnosti in nevarnosti zaradi erozije ter plazljivosti. Z vnaprej premišljenim prostorskim načrtovanjem lahko dolgoročno vplivamo na manjšo materialno škodo ter manjšo ogroženost človeških življenj v primeru naravnih ujm. To je opredeljeno v OPNjih. 
 Območje lahko prizadenejo različne naravne nesreče: plazovi, poplave, vetrolom, žledolom, poplave, suše in tudi invazije škodljivčev. Zaradi podnebnih sprememb so ti pojavi vse pogostejši in intenzivnejši. Zadnja večja ujma je bila oktobra 2018 (Belča in Dovžanova soteska).  
1.5.3 Podnebne spremembe 

Vplivi podnebnih sprememb na obravnavanem območju se že odražajo v analizi dolgoletnih meteoroloških parametrov oziroma so vplivi podnebnih sprememb pričakovani. V lokalnem okolju to opažamo v spremembah padavinskega režima, pomanjkanju snežnih padavin in zmanjševanju števila dni s snežno odejo, temperaturnih spremembah ter večji pogostosti in intenzivnosti skrajnih naravnih pojavov. V naravnem okolju pa prihaja do zmanjševanja vitalnosti organizmov in vse pogostejših napadih škodljivčev. Klimatske spremembe se odvijajo prehitro, da bi se rastlinske in živalske vrste lahko prilagodile na te spremembe. Alpska flora se umika še višje in na najvišjih vrhovih je danes več rastlinskih vrst kot pred 100 leti, njihove nižje ležeče 
habitate pa preraščajo druge vrste. 
1.5.4 Tveganja za zdravje in varnost S turizmom povezanega kriminala in goljufivih turističnih ravnanj na območju ni veliko. Vsako 

leto se obravnava nekaj vlomov v parkirana vozila na izhodiščih za planinske izlete, vikende in 

planinske koče.  
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K boljši prometni varnosti poleg ozaveščanja in rednih čestnih kontrol prispevajo tudi celostne 

prometne strategije, ki jih sprejemajo posamezne občine. Vzpostavljajo se cone umirjenega prometa in posebej označene površine za pešče, načrtujejo se ločene kolesarske poti.   

 Vzorčenje kopalnih voda in analize izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.  

 

Redno se izvajajo kontrolni pregledi pitne vode in živil, v poletnem času tudi v planinskih kočah in planšarijah. Posebnih odstopanj ne opažamo, morebitna neskladja ponudniki odpravijo v za to določenem roku. 
 Na območju je močno razvito pohodništvo. Zaradi povečanega obiska in neustrezne opreme narašča število gorskih nesreč, pri katerih je potrebna intervenčija gorskih reševalčev, občasno je potrebno tudi helikoptersko reševanje. Zaradi teh nesreč so bile na nekaterih izhodiščih zahtevnejših planinskih poti nameščene posebne oznake, ki še dodatno opozarjajo na večjo 
previdnost oz. zahtevnost poti (Kranjska gora, Tržič). 
1.5.5 Prostorski razvoj Prostorski razvoj se regulira z OPN in OPPN, ki natančno določajo dovoljene posege v okolje, opredeljujejo namembnost in rabo zemljišč. Zaradi velikega deleža območij Natura 2000 in drugih zavarovanih območij se za posamezne, z razvojem turizma povezane projekte in investičije, pridobiva pogoje in soglasja pristojnih inštitučij (ARSO, ZVKDS, ZRSVN, ZGS …). 
 

 

  



 

23 

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v 
okviru Programa razvoja podeželja 2014 - 2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja 
podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je 

odgovoren BSC, d.o.o., Kranj. 

 

2. del: Produkt interpretacije naravne dediščine na območju 
šestih občin območja LAS Gorenjska košarica  
 

Sir David Attenborough je ob neki priložnosti dejal: »Every child ... born into this world has an 

innate pleasure ..., delight ..., interest and curiosity in the natural world,« kar bi v prevodu pomenilo, da vsak otrok na svet pride s prirojeno sposobnostjo uživanja, veselja, zanimanja in z 

radovednostjo za odkrivanje sveta narave (Department for children, schools and families, 2010). 

 Vsak dan se na različne načine in iz različnih razlogov srečujemo z naravo, njenimi živimi 
sestavinami in neživimi dejavniki. V današnjem hitrem načinu življenja sodobni človek beži nazaj v naravo, v njej išče mir in sprostitev. V medijih vsakodnevno spremljamo noviče o naravnih katastrofah, klimatskih spremembah, onesnaževanju, varčevanju z energijo itd. Mladi učijo stare starše, kako pravilno ločevati odpadke. 

 Kolikokrat svoje misli dejansko usmerimo v pročese narave, kolikokrat pomislimo na naš odnos do narave? Ali svoje otroke kdaj odpeljemo k bližnjemu potoku, enostavno iščemo zanimive 
prodnike ali zgolj poslušamo njegovo žuborenje? Kolikokrat najstnik z navdušenjem pripoveduje o pravkar končani naravoslovni ekskurziji? 

 

Vsakdo bi se moral zavedati, da je biotska raznovrstnost osnova vseh ekosistemskih storitev, ki jih okolje ponuja človeku, pa naj gre za čiščenje vode in zraka, proizvodnjo kisika in porabljanje 
ogljikovega dioksida, varstvo pred poplavami, erozijo, proizvodnjo rodovitnih tal in lesa ali pa le 

za prostor za rekreacijo in sprostitev. 

 Z inovativnim turističnim produktom interpretačije naravne dediščine (v nadaljevanju produkt), ki prvič na območju Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp razvija čelovit produkt, temelječ na biotski raznovrstnosti območja, geologiji in hidrologiji, bomo prispevali k ohranjanju znanj in 
kompetenc prebivalstva, ohranjanju identitete podeželske krajine in bogate naravne dediščine, 
ter spodbujali k razvoju zelenih delovnih mest. 

 Izhodišča za oblikovanje produkta: 
• Priporočila za razvoj produkta  - smerniče za ohranjanje planinskih pašnikov in 

interpretacija naravne dediščine na planinah (KGZS-Zavod Kranj, BSC, d.o.o., Kranj), 

• Evalvačijsko poročilo o izvedenem naravoslovnem dnevu 17 .6. 2019 – izvedba naravoslovnega dne za osnovnošolče (KGZS-Zavod Kranj), 

• merjenje energijske vrednosti vode, biološka in mikrobiološka analiza ter predstavitve 

rezultatov (CTRP Kranj), 

• geo-bio delavniče v Dovžanovi soteski in na Jezerskem, 

• pričujoča analiza stanja. 
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2.1 Tehnični pogoji za izvedbo 

 Območje projekta zajema 6 gorenjskih občin z izjemno reliefno in biotsko raznovrstnostjo, zato se produkt lahko izvaja kjerkoli na območju teh občin. Ob poznavanju območja in na podlagi analize stanja iz prvega dela tega dokumenta izhaja, da je na voljo izjemno število raznovrstnih vsebin s področja biotske raznovrstnosti, vodne in geološke dediščine ter kulturne krajine s poudarkom na tradičionalnem planinskem pašništvu. Omenjene vsebine, prepletene z našim 
odnosom do narave, tradicije in ekosistemskimi storitvami ter okoljskimi spremembami, lahko tvorijo kakovosten turistični/izobraževalni produkt, ki z ustrezno interpretačijo naravne dediščine lahko bistveno pripomore k boljši ozaveščenosti prebivalčev in obiskovalčev, ohranjanju naravne dediščine Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp, prenosu znanj na mlajše 
generacije in v nadaljevanju prispeva k ohranitvi in razvoju trajnostnih delovnih mest na podeželju. 
 Produkt se lahko izvaja na manjšem območju, na primer na Jezerskem in okoliči, ali na območju čelotnega obravnavanega območja. Pri slednjem se lahko oblikuje večdnevni paket spoznavanja naravne dediščine. 
 

Produkt je zasnovan tako, da k sodelovanju povabimo kar najširši krog strokovnjakov in lokalnih poznavalčev narave. S tem bo naše delo bolj strokovno, zanimivo in razgibano. Udeleženči pa bodo na ta način spoznali široko paleto pokličev, ki so povezani z raziskovanjem narave in 
ohranjanjem okolja. Pri izvedbi lahko sodelujejo agronomi, biologi, botaniki, fotografi, geografi, 

geologi, geomorfologi, gozdarji, informatiki, kemiki, lovci, naravovarstveniki, planinci, računalničarji, ribiči, vremenoslovči idr. 
 

Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe so biotsko in geološko zelo pestre in za laično obravnavo kar obširne, zato predlagamo, da se v interpretačijo vključijo predvsem tiste živalske in rastlinske 
vrste ter habitate, ki so uvrščeni v seznam Natura 2000 in so dovolj zanimivi za raziskovanje. 

 

Na izvedbo produkta lahko vplivajo različni dejavniki. Obstajajo določene ovire, ki lahko preprečijo optimalno izvedbo. Naj jih nekaj naštejemo: 
• na večini planin se živina v povprečju pase od junija do septembra, odvisno od 

vremenskih in rastnih pogojev in prisotnosti vode za napajanje živine, 
• različne rastlinske vrste imajo različna obdobja čvetenja; 
• različne živalske vrste imajo različna obdobja pojavljanja, parjenja, gnezdenja; 
• v poletnem času, ko je biotska raznovrstnost najbolj izražena in najopaznejša, je čas 

dopustov in počitnič, kar je primerno za pakete, namenjen družinam, manj pa za izvedbo 
naravoslovnih dni; 

• razpoložljivost strokovnjakov ... 
 Določene vsebine so lahko za udeleženče preveč strokovne, neprivlačne, nezanimive, zato je 

nujen pravi pristop, pravilna interpretacija.  
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 Vilhar in Rantaša (2016) v knjigi Priročnik za učenje in igro v gozdu povzemata metodo tekočega učenja po ameriškem vzgojitelju in učitelju narave Josephu Cornellu. Ta metoda se lahko uporabi tako za šolske skupine kot družine, kjer je poudarek na animačiji mlajše generačije. Tako imenovano tekoče učenje poteka v štirih stopnjah (Vilhar in Rantaša, 2016): 
 

1. Vzbuditev navdušenja 

Otroci se bodo veliko lažje učili, če jim bomo vzbudili zanimanje za neko vsebino. Če je vsebina uporabna, zabavna in jim vzbuja čustva, potem jih bomo lahko navdušili za nadaljnje spoznavanje. 

 

2. Usmeritev pozornosti Za kakovostno učenje je nujna pozornost, zato aktivnosti načrtujemo tako, da se otroci osredotočijo na eno od čutil, saj bodo le tako lahko kos izzivu. S tem jih umirimo in pripravimo za 
opazovanje okolice. 

 

3. Neposredna izkušnja 

Ko je pozornost in energija vzbujena in so otroci osredotočeni, lahko pričnejo dojemati naravo in njene vrednote. V tej fazi se razvije močnejša povezanost z naravo, kar lahko dosežemo le skozi neposredne izkušnje. 
 

4. Delitev navdiha Za vse te stopnje si je potrebno vzeti čas. Šele z ovrednotenjem preteklega dogajanja bomo dosegli svoj čilj. Pri mlajših otrocih lahko to dosežemo z risanjem, preprostimi vprašanji, pri starejših pa 
s tem, da svojo izkušnjo delijo s starši, starimi starši in vrstniki.  
 Omenjene stopnje tekočega učenja se lahko podrobneje definirajo tudi za naš produkt. Glavni 

namen našega dokumenta pa ni ovrednotenje pedagoškega pročesa, temveč predstaviti izvedljiv produkt interpretačije naravne dediščine. Poudarili bomo izbrane rastlinske in živalske vrste ter 
habitatne tipe, vodne in geološke posebnosti, ki jih je z vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti in naravne dediščine na območju potrebno ohranjati v ugodnem stanju.  

 Da bo produkt čim bolj zanimiv, je potrebna določena oprema, ki jo zagotovijo udeleženči sami, 
pa tudi izvajalec. Poleg ustreznih oblačil, obutve, hrane in pijače ter osnovnih šolskih potrebščin priporočamo še kvalitetno kartografsko podlago, kompas, navigačijsko napravo, geološko kladivo in zaščitna očala, povečevalno steklo, čelne svetilke, fotoaparat, daljnogled, merilni trak, štoparičo, kalkulator, čaše, pH lističe in termometer, pač odvisno od dolžine izvedbe. Ker želimo biti čim bolj samooskrbni, sploh pri večdnevni izvedbi, bomo za napajanje elektronskih naprav 

uporabljali solarne prenosne nosilce.  

 Pri pripravi na udeležbo se osredotočimo tudi na čim manjšo uporabo embalaže in ustvarjanje odpadkov. Tako lahko na primer pripravimo čaj doma, si vodo na izvirih dolivamo v steklenice ali 
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aluminijaste bidone, maliča je lahko zavita v navaden papir ali naravno folijo iz čebeljega voska, 
vse odpadke pa odnesemo seboj v dolino in ločeno odložimo v ustrezne zabojnike. 

 

2.2 Ciljne skupine 

Produkt, kot ga predstavljamo v nadaljevanju, je primarno namenjen mlajšim generačijam. Z njim naslavljamo šolske skupine – izobraževalni del.  
 Naravoslovne strokovne ekskurzije potekajo vrsto let v enakem okviru, ponavadi učenči 
sodelujejo pasivno v vlogi poslušalčev. To se pogosto dogaja tudi ob ogledu naravnih vrednot, kjer učenči le sprejemajo informačije brez aktivnega terenskega dela. 
 Omenili smo že, da je produkt namenjen učenčem druge in tretje triade osnovne šole, ki že imajo 
nekaj znanja iz naravoslovja in geografije. Podoben, a poenostavljen program se lahko izvaja tudi v vrtčih in prvih razredih osnovnih šol. Zahtevnejše, projektno naravnane in z analitičnimi metodami podprte programe pa lahko izvajajo dijaki in študenti naravoslovnih, naravovarstvenih in pedagoških smeri. 
 

Poseben poudarek pa namenjamo družinam, ki na podeželju in v planinah preživljajo svoj prosti čas, na enodnevnih izletih ali na večdnevnem počitnikovanju. Prav družine so segment gostov, ki je po podatkih turističnih ponudnikov na območju v največjem porastu. Produkt je zapeljan tako, da se ga ob sodelovanju različnih turističnih akterjev lahko prilagodi željam in sposobnostim družin; se ga lahko personalizira.  
 

2.3 Vplivi na okolje, prednosti in slabosti 

Ker se produkt izvaja na terenu lahko pričakujemo določen vpliv na okolje. Izvajalci bodo poskrbeli, da bo skupen vpliv čelotne skupine čim manjši. Že pred odhodom udeleženče 
informiramo o potrebni opremi, poteku dela, obnašanju in varnem gibanju v naravnem okolju. 
Zbirna mesta bomo določili tako, da se izognemo nepotrebni vožnji z osebnimi vozili. Do izhodišč 
se lahko zagotovi tudi organiziran prevoz. Čim večji del poti bodo udeleženči prehodili, tako da bodo že ob poti spoznavali določene zanimivosti naravnega okolja, s pešačenjem pa bodo prispevali k manjšemu ogljičnemu odtisu posameznika. 
 

Ob namestitvi v planšarijah bomo udeleženčem najprej predstavili hišni red in pravila obnašanja. 
Opozorili jih bomo, da se nahajajo v gorskem svetu, kjer je obratovanje planšarij dodatna 

obremenitev za okolje, ki je v tu še bolj občutljivo kot na nižjih nadmorskih višinah. Predstavili jim bomo, na kakšen način pridobivajo vodo in elektriko, in jih spodbudili k čim manjši porabi. 
Spomnili jih bomo na akcijo PZS, ki nas poziva, da svoje odpadke odnesemo v dolino. Svetovali jim bomo, na kakšen način lahko pridelajo manj odpadkov (na primer, da maliče ne zavijejo v folijo, da si šampon ali zobno pasto lahko delijo z ostalimi udeleženči), da lahko brisačo uporabljajo več dni in kako z ustreznim ločevanjem odpadkov pripomorejo k večji stopnji 
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rečikliranja. Predstavili jim bomo tudi način kompostiranja ob kočah, ki se razlikuje od odlaganja 
organskih odpadkov v rjave zabojnike ali kompostnike. 

 Ob prvem sprehodu v okoliči jim bomo razložili pravila obnašanja v naravnem okolju. Najlažje jim bomo to predstavili s pomočjo piktogramov, ki so na voljo v prilogi Pravilnika o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (2005). Na piktogramih so s sličičami ponazorjene 
aktivnosti, ki jih obiskovaleč narave lahko počne (na primer opazovanje ptič, ogledovanje fosilov) oziroma so v naravnem okolju prepovedane (na primer kričanje, trganje zavarovanih rastlin).  
 Pri raziskovalnem delu se bomo gibali tudi izven urejenih pešpoti. Udeleženčem bomo pojasnili, kaj pomeni prosto sprehajanje po naravi in kakšno škodo lahko naredi nepoznavaleč na nekem rastišču ali v nekem ranljivem habitatu. Še pred opazovanjem živali, tako prostoživečih kot pašnih, se bomo v koči urili v tihem sporazumevanju brez kričanja ob tem pa pojasnili, zakaj in za koga je kričanje in glasno govorjenje v naravi moteče. Med raziskovanjem bomo z izvajalci in spremljajočimi strokovnjaki skrbeli, da bo vpliv našega raziskovanja na naravno okolje čim manjši. To pomeni, da bomo skrbeli, da za seboj ne bomo puščali sledi niti odpadkov, da bomo pozorni na vsak naš korak, da ne bomo kričali in da bomo živali opazovali le od daleč. 
 

Predpostavljali smo, da udeleženči nimajo večjih zdravstvenih ali drugih ovir, ki bi jim preprečevale gibanje na območju. 

 

Prednost produkta je predvsem v tem, da bodo otroči vsebine, ki bi jih sičer osvajali v šolskih 
klopeh, lahko spoznavali zunaj, v naravi, in v družbi staršev. Predvsem za udeleženče, ki prihajajo iz urbanih središč, bo izziv že to, da bodo morali biti bolj samostojni, krepili bodo družabne vezi in spoznali drugačen, bolj preprost način življenja, kot so ga vajeni. Otroci pa bodo spoznali delo 

strokovnjakov in pokliče, ki so preredko izpostavljeni. Urili bodo komunikačijske veščine in se 
prilagajali na spremenljive vremenske pogoje. 

 

2.4 Inovativni turistični produkt interpretacije naravne dediščine 

 

2.4.1 Pojem turistični produkt 

Kaj sploh razumemo kot turistični produkt (povzeto po smernicah STO za razvoj zelenih 

produktov)? 

• Turistični produkt, ki se izvaja na določeni destinačiji ali mikrolokačiji, ki je lahko: 
o integralni/čeloviti (vsebinsko zaokrožen splet več delnih turističnih produktov, 

npr. potovanje), 

o parcialni/delni (vsebinsko zaokrožen splet fizičnih proizvodov, storitev in/ali 
naravnih in kulturnih dobrin, ki ga oblikuje in ponuja ena sama organizacija, npr. prenočitev v planšariji); 

• turistični produkt, pretvorjen v prodajni program/paket; 
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• prireditev. 

 

Vsekakor pa turistični produkt NI: 
• nastanitveni ponudnik, 

• destinacije, 

• turistična agenčija. 
 

V našem primeru bomo govorili o integralnem turističnem produktu, ki bo lahko kasneje 

preoblikovan v prodajni paket. 

 

2.4.2 Pilotni produkt interpretacije naravne dediščine na območju šestih občin LAS 
Gorenjska košarica 

 Da lahko oblikujemo kakovosten produkt, je potrebno izvesti več pripravljalnih faz, opredeliti 

ciljno skupino, se seznaniti z vsemi danostmi in okoliščinami, spoznati ponudnike in pripraviti 

nabor, oblikovati produkt in ga predhodno testirati, nato pa sledi promočija in trženje. O tem 

bomo podrobneje pisali v tretjem poglavju. 

 Za pilotni primer produkta smo sičer izbrali šolske skupine, učenče druge ali tretje triade, saj 
bomo s tem delovali čelostno in zajeli kar največ različnih vsebin. Obravnavali bomo vse tri ravni 

biotske raznovrstnosti: gensko, vrstno in ekosistemsko. Pri preoblikovanju produkta iz pretežno izobraževalnega v bolj turistični produkt pa lahko kasneje določene vsebine odvzamemo, jih 

prilagodimo in bolj individualiziramo. 

 Poleg čiljne skupine smo izbrali še pilotno mikrolokačijo, in sičer območje severno od Tržiča, od starega mestnega jedra, naravnega spomenika Dovžanova soteska do planine Sp. Dolga njiva. 
 

Ime produkta: POSTANI RAZISKOVALEC, ZAŽIVI KOT PASTIR 

 

Kratek opis:  

Pohajkovanje iz Tržiča na Dolgo njivo bo iz tebe naredilo pravega pustolovca, raziskovalca, kjer bo 
marsikateri ZAKAJ v naravi našel svoj ZATO … Če prej nisi vedel, kako lahko reka premika ogromne 

skale, boš našel odgovor v Dovžanovi soteski. Te zanima zakaj alpske cvetlice cvetijo tako kratek 

čas? Ali pa, zakaj so na poti le nekateri izviri, ki kot magnet vabijo, da si natočiš sveže vode v svojo 
steklenico? Pa še, kako si dolge večere krajšajo pastirji, ki celo poletje preživijo na planini, brez 
televizije in računalnika? Čas je, da si obuješ pohodne čevlje, oprtaš nahrbtnik in se podaš na pot … 

 

Lokacija: Tržič–naravni spomenik Dovžanova soteska–Jelendol–Stegovniški slap– MHE Košutnik–planina 

Spodnja Dolga njiva–planina Zgornja Dolga njiva 

 

Transport: 
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organiziran prevoz, peš 

 Na nekatere enote je močno vplival človek s svojo dejavnostjo, druge pa so do danes ostale v veliki meri ohranjene. Območja si v programu sledijo glede na pestrost habitatnih tipov in vrst, značilnosti kulturne krajine in prepoznavnost. 
 Na vseh izbranih interpretačijskih območjih bomo poleg že omenjenih vsebin, opravili tudi analize bližnjih voda. Merili bomo hitrost vodotoka in ugotovili, kje teče najhitreje, opazovali bomo obvodni pas, analizirali barvo, vonj, kemične lastnosti vode, rabo tal v okoliči in vegetačijo. 
Na podlagi merjenj energije vodnih izvirov, ki smo jih izvedli v okviru projekta, bomo na poti 

opozorili na tiste z najvišjimi vrednostmi. Izbrali smo pet vaj, ki jih lahko izvajamo na terenu z minimalnim številom pripomočkov: 
 1. Merjenje in risanje profila potočne struge Izmerili bomo širino dela struge, na več mestih tudi globino. Izračunali bomo povprečno globino, jo pomnožili s širino in dobili površino profila struge.  
 

2. Hitrost vode Izbrali bomo odsek vodnega toka, kjer bo voda dovolj mirna in brez večjih brzič. S koraki bomo ob strugi izmerili razdaljo ter označili mesti A in B (začetek in koneč). Hitrost bomo določili tako, da bomo v vodo vrgli manjšo paličo in s štoparičo merili čas potovanja paliče od točke A do točke B. Poskus bomo petkrat in na konču z računanjem povprečja dobili hitrost vode. 
 

3. Fizikalne lastnosti vode 

Temperatura vode: temperatura je odvisna od podlage, po kateri teče voda, od vseh pritokov ter letnega in dnevnega časa. Prvi znak onesnaženosti je njena temperatura, in sičer višja kot je 
temperatura vode, manj je v njej raztopljenih plinov in s tem tudi kisika. Najprej bomo v senco, 

na približno 2 metra višine, obesili termometer in po nekaj minutah odčitali temperaturo zraka. S pomočjo ustreznega termometra, ki ga bomo potopili v vodo, bomo odčitali temperaturo vode. 
Podatke bomo zapisali skupaj z ostalimi vremenskimi podatki, datumom in časom opravljene 
meritve. 

 Barva vode: čista voda nima barve, kadar so v njej raztopljene razne snovi, pa se voda različno obarva. Lahko je rumenkasta, rumena, rumenorjava, rjava, zelenkasta, sivorumena, sivordeča itd., 
odvisno od v njej raztopljenih snovi. Čašo bomo napolnili z vodo iz potoka, jo postavili na bel papir in opazovali, ali zasledimo kakšno barvo. Ob tem se bomo pogovorili, kaj bi lahko na izbrani lokačiji povzročilo obarvanje vode. 
 Bistrost vode: bistrost je odvisna od količine neraztopljenih anorganskih in organskih snovi. Ponovno bomo zajeli čašo vode iz potoka, jo postavili na bel papir in se obrnili proti sonču, ki nam bo služil kot vir svetlobe. Opazovali bomo, ali je voda bistra ali so v njej kakšni s prostim očesom vidni delči. Lebdeči material in razni plavajoči ostanki prikazujejo značilnosti rečne struge in površja, po katerem teče. 
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 Vonj: vonj določajo hlapne snovi v vodi, odvisen je od temperature in kemijske sestave primesi oz. onesnaževal. Vonju lahko določimo jakost in vrsto. Vodo v čaši bomo povonjali in ugotovili, ali ima kakšen vonj (vonj po trohnenju, zemlji, gnoju, fekalijah itd.) Stopnjo jakosti vonja bomo določili z lestvičo od 0 do 5.  
 

4. Kemijske lastnosti 

pH vode – reakčija vode: čista voda ima pH v vrednostih med 4,5 in 8,5. Takšen pH vodi dajejo v njej raztopljene snovi in ogljikov dioksid  Na višino vrednosti pH vpliva onesnaženost vode, 
predvsem odplake iz gospodinjstev in industrijskih obratov. Za merjenje vrednosti pH bomo uporabili pH lističe, ki jih bomo potopili v čašo z odvzeto vodo in odčitali vrednost 6,5. 
 5. Značilnosti okoliče Natančno si bomo pogledali strugo in obrečni pas. Ugotovili bomo, ali je struga potoka naravna ali preoblikovana. Pogovorili se bomo, zakaj človek preoblikuje strugo in kaj to pomeni za vodne živali. 
 Splošne podatke bomo črpali s spletne strani visit-trzic.si, saj so podatki redno posodobljeni in ravno pravšnji za uvodno seznanitev z območjem. 
 

Podrobnejši opis aktivnosti: 
 Skupina se bo zbrala v mestnem jedru Tržiča, pri zmaju, ki danes čuva mesto in njene prebivalce. Povzeli bomo zgodbo o nastanku Tržiča – zgodbo o zmaju iz petelinjega jajča. Čeprav se ne bomo podali po dolini, po kateri so ljudje bežali pred zmajem, se bomo nanj večkrat spomnili ob 
opazovanju pojavov v naravi. Do prve točke se odpravimo z vozilom. 
 

Naravni spomenik Dovžanova soteska. 

 Dovžanova soteska je od leta 1988 zavarovana kot naravni spomenik, posamezne naravne vrednote imajo lokalen oz. državen pomen (Občina Tržič, 2019). Reka Tržiška Bistriča je v 
srednjepermske apnence izdolbla sotesko in razkrila z okamninami bogate plasti apnencev. Pred več kot 100 leti so paleontologi v Dovžanovi soteski med drugim našli 81 različnih ramenonožčev (Bračhiopoda; morske živali, po zunanjosti podobne školjki), od katerih so jih 21 opredelili kot endemične vrste. Fosili so dokaz o življenju v geološki preteklosti in z njihovo pomočjo se lahko določa starost kamnin. Nahajališča endemičnih živalskih vrst so pomembna z vidika biotske 
raznovrstnosti nasploh in so lahko tudi dokaz o genski pestrosti Karavank. Leta 1937 je bila v Dovžanovi soteski prvič opisana vrsta luknjičarke (Foraminiferida; morske praživali, navadno z apnenčasto hišičo) Pseudoschwagerina carniolica (Zavod RS za varstvo narave, 2019). V letu 1966 

je bila preimenovana v vrsto Sphaeroschwagerina carniolica in je danes simbol Dovžanove 
soteske (Zavod RS za varstvo narave, 2019). 
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Nova vstopna info točka Dovžanova soteska  

(Lastni vir) 

 Menjavanje karbonatnih in nekarbonatnih tipov kamnin je eden od razlogov za večjo biotsko raznovrstnost v Karavankah. V Dovžanovi soteski je tudi nahajališče vrste pernatega mahu 
(Ptilium crista-castrensis), ki je v Sloveniji opredeljena kot redka vrsta (Kuralt, 2012). Dovžanova soteska je vključena v omrežje Natura 2000, ker je to zavarovano območje (ZON, 2004) in ker se na njenem območju pojavljajo pomembne vrste in habitatni tipi iz prilog Direktive 

o habitatih, ki so evropskega pomena. Habitatni tipi in vrste iz Direktive o habitatih, ki so prisotne na širšem območju naravnega spomenika Dovžanova soteska, so razvidne iz spodnje preglednice. 

habitatni tipi (priloga I) opis 

ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica 

(AnemonioFagion) 

posebnost v Evropi 

bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum) srednjeevropski kisloljubni bukovi 

gozdovi karbonatna skalnata pobočja z vegetačijo 
skalnih razpok 

večinoma niso ogroženi 
nižinski ekstenzivno gojeni travniki 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nižinski travniki, srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na 
razmeroma suhih tleh in nagnjenih legah 
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s prevladujočo visoko pahovko in vrstami 
kisloljubnih travnikov 

vrsti (priloga II)  Zoisova zvončiča (Campanula zoysii) relativno nizka lega rastišča, zato je v primerjavi z višje ležečimi rastišči bolj ogroženo črtasti medvedek (Callimorpha 

quadripunctaria) 

v Sloveniji splošno razširjena vrsta, ni ogrožena 

vrsta (priloga IV)  planinski močerad (Salamandra atra) številni osebki 
Vrste in habitatni tipi v Dovžanovi soteski  

Vir: (Kuralt, 2012) 

 Koneč oktobra 2018 je območje severovzhodno od Tržiča prizadela huda naravna nesreča. Gorska reka Tržiška Bistriča je po nekajurni ujmi (intenzivne dežne padavine) prestopila bregove. Kot že večkrat v zgodovini, je reka preoblikovala svojo strugo in premeščala čelo več ton težke 
kamnite bloke. Razdejanje je povzročilo škodo na javni infrastrukturi in številnih objektih na širšem območju soteske. O divji naravi Tržiške Bistriče domnevno priča tudi ime nekdanjega Hudičevega mostu, ki ga je v preteklosti pogosto odnašala voda. Tržiški Bistriči smo spomladi leta 2019 posvetili razstavo z naslovom Tržiška Bistriča – neukročena trmoglavka Karavank, s pomočjo katere bomo udeleženčem lažje pojasnili vzroke in poslediče, ki jih naravne ujme že stoletja povzročajo na grajeni infrastrukturi. 
 Predmet preučevanja:  

▪ vrste kamnin (npr. grödenski peščenjak, trbiška breča, paleozojski apnenči in kremenov 
konglomerat), 

▪ vrste okamnin (ramenonožči, luknjičarke, morske lilije, sledovi lazenja ...), 
▪ rastišče pernatega mahu (Ptilium crista-castrensis), 

▪ nižinski ekstenzivno gojeni travnik, 

▪ Tržiška Bistriča – pred in po ujmi. 

 

Naloge: 

▪ Udeleženči bodo poskušali najti čim več različnih kamnin, opisali bodo njihove lokačije, jih vrisali na zemljevid, fotografirali in opisali njihove glavne značilnosti (barvo, teksturo, 
strukturo, prisotnost okamnin, reakcijo na CaCO2). Na koncu bodo predstavili obdobje in način nastanka kamnin ter njihov pomen za razvoj tal in vegetačije. 
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Udeleženci prvega GeoBioBlitza v Dovžanovi soteski 
Vir: (Dakskobler, 2016) 

▪ Udeleženči bodo poskušali najti čim več različnih okamnin, opisali bodo njihove lokačije, jih vrisali na zemljevid, fotografirali in opisali njihove glavne značilnosti (kot npr. barva, oblika, vrsta kamnine, v kateri so jih našli), jih primerjali s podobnimi vrstami, ki živijo še 
danes in skušali predstaviti življenjske pogoje v geološki zgodovini, ko so nastale.  
 

▪ Udeleženči bodo s pomočjo zemljevida in znanih koordinat poskušali poiskati rastišče pernatega mahu. Lokačijo bodo opisali (npr. sončna ali senčna lega, strmina ali ravnina, 

kamninska podlaga in tla, druge rastlinske vrste v okolici). Na osnovi tega in drugih mahov 

v okolici se bodo mentorji z udeleženči pogovorili o tem, kako izgledajo mahovi in kje 
rastejo (npr. gozdna tla, debla dreves, zidovi). 

 

▪ Mentorji bodo z udeleženči določili raziskovalne ploskve na enem od nižinskih ekstenzivno gojenih travnikov (osrednji in robni del). Na teh ploskvah bodo poskušali prepoznati in popisati čim več rastlin in živali ter očeniti najbolj zastopane vrste. 
Pogovorili se bodo, kako lahko bolj ali manj pogosta košnja na rastline in živali. 
 

▪ Po že opisanem postopku bodo izvedli analizo vzorčev vode Tržiške Bistriče na treh lokačijah, na vstopni točki v Dovžanovo sotesko, pri geološkem stebru in nad slapiščem. 
Med skupinami bodo primerjali rezultate analiz vzorcev vode in se pogovorili o morebitnih odstopanjih (npr. različno vzorčenje, točnost merilnih inštrumentov, natančnost pri delu). 
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▪ Udeleženči bodo fotografirali zanimive dele struge na treh lokačijah in primerjali zanimive podrobnosti na starejših fotografijah, s katerimi razpolaga Občina Tržič in jih 

uporablja za potrebe monitoringa sprememb v strugi Tržiške Bistriče. 
 

 

Fotografije so pomemben pokazatelj sprememb v naravi Vir: (Mrak, Novak, Dolžan, 2019) 

 Raziskovanje Dovžanove soteske se zaključi v Razstavno-izobraževalnem središču Dolina, kjer bo marsikdo od udeleženčev prvič uporabil profesionalni mikroskop in si natančno pogledal 
strukturo kamnin. 

 Peš se odpravimo naprej, iz naselja Dolina do naselja Jelendol. Ustavimo se pri tabli, ki nas seznanja o družini Born, vodnik pa nam podrobneje predstavi življenje v tem odročnem naselju pred 100 in več leti. Pojasnimo tudi prvotno ime Putrhof in sedanje ime Jelednol. Na poti je vidnih več novozgrajenih čestnih objektov, ki so bilo obnovljeni po že omenjeni ujmi.  
 Mentorji se bodo z udeleženči pogovorili o naravnih katastrofah, ki lahko prizadenejo gozd, in o različnih načinih gospodarjenja z gozdovi. Kot primer bodo omenili ujmo v letu 2018, ki je 
povzročila veliko škodo na območju občine Tržič. Poslediče te ujme so bile še izrazitejše zaradi večjih posekanih in odprtih gozdnih površin, na katerih sta še intenzivnejša površinsko odtekanje vode in erozija. Ostanke sečnje pa voda pogosto odlaga v grape, od koder jih hudourniki izpirajo 

v vodotoke. 
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Dan po ujmi 2018 nad Jelendolom 

(Lastni vir) 

Med nadaljevanjem poti opazujemo poslediče ujme, način gospodarjenja z gozdom in zanimive 
naravne pojave. Če je na voljo dovolj časa, se lahko odpravimo peš. 
 

Pod Košuto 

 Košuta je 12 km dolg gorski hrbet, ki se vleče od Podljubeljske doline na zahodu do Male Košute na vzhodu. V povprečju 2000 m visok greben je pomembna orografska ovira, ki zadrži vlažne zračne mase z juga. Medtem ko je s severne, avstrijske strani težko dostopna in prepadna, je z južne strani prepoznavna po alpskih traviščih, planinskih pašnikih in ruševju. Na nadmorski višini okoli 1500 m se svet ponekod izravna, zato tam najdemo številne še aktivne planine. Na strmih pobočjih nad Dolgo njivo je svoja gnezdišča uredil tudi planinski orel (Slameršek, 2011). Pod planinami Košute se proti dolini Tržiške Bistriče spuščajo obsežni gozdovi, s katerimi že vrsto let gospodari družina Born. 
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 Reka Tržiška Bistriča se napaja s številnimi stalnimi in hudourniškimi potoki, ki izvirajo pod Košuto, Stegovnikom in Konjščičo. Ob močnejših nalivih voda zaradi goratega zaledja močno naraste. V približno dveh urah udarni val prispe do Dovžanove soteske.  

 

Predmet preučevanja: 
▪ Jermanova smreka,  

▪ gozdni sestoji,  

▪ planinski pašniki, 

Grbinasti travniki na planini  

(Lastni vir) 

Tržiška Bistrica ob normalnem in visokem vodostaju 

(Lastni vir) 
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▪ planinski orel (Aquila chrysaetos),  

▪ Tržiška Bistriča. 
 

Naloge: 

▪ Udeleženče bodo mentorji opremili s potrebno opremo. Razložili jim bodo potek igre lov za zakladom. Naš 'zaklad' bo Jermanova smreka, ki se nahaja v bližini česte Jelendol–
Medvodje. Po sistemu geolova (angl. Geocaching) jim bodo pripravili osnovna navodila, podrobnejše ugotovitve bodo beležili sami na poti (zanimivi kamni, razgled, križišče čest, pritoki ...). Ko bodo prispeli do čiljnega drevesa, bodo očenili njegovo višino in ga bodo skušali objeti. Obseg debla bodo očenili s številom oseb, ki so potrebne za objem. Obseg 
rok bodo pretvorili v čentimetre in poskušali očeniti ali izmeriti tudi premer debla.  V primeru, da časa ni dovolj in se te del poti peljejo se v bližini drevesa ustavijo in opravijo 
nalogo. 

 Če je časa dovolj, skrenejo iz poti in se vzpnejo do Stegovniškega slapu. 
 

▪ Na poti do planin pod Košuto se bodo vozili po gozdnih cestah in hodili planinskih poteh, ki vodijo skozi obsežne gozdove. Opazovali bodo drevesne sestoje in si zabeležili glavne drevesne vrste. Primerjali bodo obliko debel in krošenj med listavči in iglavči. Zanimale jih bodo barva, hrapavost, razbrazdanost drevesnih debel pri različnih drevesnih vrstah. Na deblih različnih dreves bodo opazovali poraslost z mahovi, lišaji in algami. Ustavijo se na večjem goloseku, ki je poslediča vetroloma pred leti. Z gozdarjem bodo izbrali dve 

raziskovalni ploskvi, v velikosti 20 x 20 metrov. Prvo bodo izbrali v vrzeli v gozdu (poseka), drugo pa v bližnjem strnjenem gozdu. Na obeh ploskvah bodo čim bolj natančno očenili zastiranje različnih plasti, od mahov in lišajev do zeliščne in grmovne ter drevesne plasti. Posebej bodo pozorni na sadike dreves, ki so jih posadili gozdarji. Poskušali bodo čim natančneje opisati razlike med odprto površino (poseko) in strnjenim gozdom. 
Primerjali bodo tudi razlike v talnih razmerah. Na tleh bodo na manjši površini poiskali manjše živali, ki živijo v tleh, pa tudi sledi večjih živali. Udeleženči bodo na karto čim bolj natančno vrisali mesta vzorčenja in zapisali svoje ugotovitve. 

 

▪ Proti koncu dneva prispejo na planino Spodnja Dolga njiva, kjer jih pričaka družina Kleindienst, ki v poletnem času na planino pripelje vse domače živali, tudi pujske, purane, kokoši. Kljub temu, da ne gre za klasično planino z enim pastirjem udeleženčem razložijo, koliko glav živine in drobniče se pase na planini. Povedo jim, na kakšen način živali pridejo na planino in z nje. Udeleženči se bodo z njimi pogovarjali o tem, koliko časa živina ostane na planinski paši. Razložili jim bodo o življenju na planini, o navadah, o predelavi mleka 
itd, seveda pa jim bodo razkrili tudi zanimive prigode, na primer o tem, kako so živali proti konču pašne sezone že naveličane planine in se kar same odpravijo v dolino. 
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▪ Po večerji pod zvezdami in po pripravi senika za prenočevanje se bodo odpravili na prosto in opazovali zvezdnato nebo. Pogovorili se bodo o tem, kolikokrat doma zrejo v nočno 
nebo in kaj jim moti pogled. 

 

 
Večerja pod zvezdami, planina Spodnja Dolga njiva 

(Lastni vir) 

 

▪ Udeleženči bodo preživeli nekaj časa na planšariji, kjer bodo opravljali različna planšarska dela, še posebej bo zanimivo jutranje zgodnje vstajanje in kmečka opravila.  

 

▪ Na planini Dolga njiva se bodo srečali tudi z lovčem, ki jim bo predstavil življenje planinskega orla, sprehodili se bodo po Orlovi poti. Naučili se bodo pravilno opazovati 
ptice in osnov fotolova. Doma bodo lahko pripravili fotografsko razstavo. 

 

▪ Prav tako se bodo z lovčem se dogovorili za nočni obisk gozda. Pred jutranjo zarjo se bodo v tišini sprehodili do najbližje lovske opazovalniče. Po poti bodo prisluhnili različnim glasovom. Z opazovalniče bodo ugotavljali, katere živali so prišle prve na gozdno jaso in 
katere so ostale najdlje. Opazovali bodo njihovo premikanje, prehranjevanje in druge njihove značilnosti.  

 

▪ Ob dejstvu, da živali na planini porabijo veliko vode bodo preverili, na kakšen način na planini zagotavljajo vodo za živali in ali se soočajo s pomanjkanjem vode.  

 

▪ Po že opisanem postopku bodo izvedli analizo vzorčev vode na treh lokačijah, na Zgornji Dolgi njivi, pri mali HE na potoku Košutnik ter v Medvodju na sotočju Košutnika, Tržiške 
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Bistrice in Stegovnika. Primerjali bodo rezultate analiz vzorcev vode in se pogovorili o morebitnih odstopanjih (npr. različno vzorčenje, točnost merilnih inštrumentov, natančnost pri delu). 
 

V okolici planine lahko izvajajo tudi naslednje naloge: 

▪ Mentorji bodo pozornost udeleženčev usmerili na rastlinske in živalske vrste travišč, pri slednjih bodo še posebej pozorni na različne metulje. 
 

▪ Z udeleženči bodo primerjali preživljanje počitnič na morju in v planinah. Ugotavljali bodo, kakšno je počitnikovanje v planinah. Udeleženči bodo izrazili svoje mnenje glede preprostega življenja na planini.  
 

▪ Udeleženči se bodo nekaj časa pretvarjali, da so telički, ki so prišli na pašo na planino. Hodili bodo po vseh štirih okončinah in pri tem razmišljali, kakšni so lahko naši vplivi na tla, kakšna je na otip vegetačija, kako ta izgleda od blizu. Na strmejših travnatih pobočjih, prekritih s tanko plastjo tal, bodo odkrili neporaščena tla, ki predstavljajo rano v tleh in potenčialno nevarnost za začetek erozijskih pročesov (npr. odnašanje rodovitnih tal, povečevanje deleža neporaščenih, skeletnih tal). Udeleženči bodo razmišljali, kako hitro se začelijo rane na njihovi koži in kako dolgo se čelijo take rane v naravi. 
 

▪ Na planini se bodo seznanili s problematiko zaraščanja planin in posledic prekomerne paše. Izbrali bodo nekaj manjših ploskev, na katerih bodo iskali rastline, ki dokazujejo prekomerno pašo, npr. alpsko kislico. Na izbranih ploskvah jo bodo pod vodstvom 

strokovnjakov odstranili (izkopali) in ploskve ustrezno zatravili. Po zatravitvi bodo ploskve z ograjo ustrezno zaščitili pred živino in drugimi živalmi. Udeleženči bodo na ta način z lastnimi močmi prispevali k ohranjanju gorskega travišča. Pripravili bodo poročilo 
o izvedenih aktivnostih. 

 

▪ Za planšarijo se nahajajo melišča, na katerem bodo udeleženči evidentirali rastlinske vrste. Seznanili se bodo z nastankom melišč in primerjali različne tipe melišča (npr. glede 
na velikost kamninskega materiala, naklon, stabilnost). Opazovali bodo pojavljanje 

rastlinskih vrst in razvoj vegetačije na meliščih (sukčesija). Ugotavljali bodo, katere in kakšne rastlinske vrste jih največkrat poseljujejo in v kakšnih razmerah. Poskušali bodo ugotoviti, katere živalske vrste so pogosteje prisotne na meliščih. 

 

▪ Na sprehodu do planine Zgornja Dolga njiva bodo razmišljali o vplivih, prednostih in slabostih planinske paše, zaraščanju rastišč, trganju in teptanju rastlin ipd. V pogovoru z lokalnim poznavalčem flore in favne bodo udeleženči spoznali, kako vrstno bogato je 
lahko okolje nad gozdno mejo in kako se rastline prilagajajo na spečifične, skrajne razmere (gorsko podnebje z vsemi svojimi značilnostmi, talne razmere ...).  
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▪ Planšarija je v poletnem času ena glavnih izletniških točk v tem območju, zato bodo 
spregovorili o nosilni sposobnosti gorskega okolja, o motivih obiskovalcev, da zahajajo v ta del Slovenije v tako velikem številu, in o vplivih turizma na okolje, na naravo in biotsko 
raznovrstnost. 

 Našteli smo veliko nalog, ki jih udeleženči lahko izvajajo v tem produktu. Seveda ni smiselno, da se osredotočajo na vse naloge, ampak se le-te prilagodi njihovi starosti, predznanju in razpoložljivemu času. Bistveno pri vsem pa je, da k delu pristopimo po štirih korakih, ki smo jih opredelili na začetku. 

 
 Če povzamemo produkt po stopnjah iz zgornje sheme, si sledijo: 

• začetek – zmaj iz petelinjega jajca, 

• mali vrh – raziskovanje naravnega spomenika Dovžanova soteska, 
• vrh – življenje in delo na planini Dolga njiva, 
• finale – tradičionalne planšarske jedi, 
• zaključek – nočni pohod z lovcem, 

• »after party« - pripovedovanje doživete zgodbe doma. 
 

Pri preoblikovanju predstavljenega produkta za namen turističnega produkta, namenjenega 
družinam, se osredotočimo na: 

• manj vsebin tako po zahtevnosti kot količini, 
• bolj individualiziran pristop, 

• večji poudarek na doživetju na planini, 
• večji poudarek na kulinariki, 
• večji poudarek na energijah vodnih virov – najbolj pritegne ženski del družine, 

• večji poudarek na podnebnih spremembah, povezanih s spomini na otroštvo, 
• večji poudarek na vplivih turizma in rekreacije (problematika vožnje z motornimi sanmi, štirikolesniki, gorskimi kolesi – bolj pritegne moški del družine), konflikti interesov s posebno pozornostjo na tem , da je ob upoštevanju priporočil in ustreznem obnašanju za 

vse dovolj prostora. 

 Primer nagovora za turistični produkt, prirejen po opisu zelene destinačije Tržič na spletni strani 
slovenia-green.si: 
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/…/ Poznaš občutek pospešenega bitja srca, ko brez slabe vesti poležavaš na gorskem travniku ob 
alpskem potočku in se zavedaš, da se ti nikamor ne mudi? Odkrij košček raja, kjer je narava bolj 
zelena, kjer je nebo bolj modro, kjer je izkušnja bolj pristna, kjer svoboda duha nima meja. Podaj se 
po mogočnih širjavah peš, s kolesom ali pa jih adrenalinsko preleti s padalom. 

Na Tržiškem se daleč stran od trum turistov še vedno da doživeti pristen stik z lokalnim 
prebivalstvom, uživati v nedotaknjeni naravi, okusiti dobrote doma pridelanih izdelkov, piti vodo iz 
bistrega potoka, ležati na travniku, polnem cvetja, in vdihniti svež gorski zrak/…/ 

 Odličen primer nadgradnje obstoječe ponudbe, ki bi bila primerna za enega od vrhunčev turističnega produkta, je dogodek Večerja pod zvezdami, ki so ga enkrat mesečno poleti 2020 
organizirali na planini Dolga njiva. Šlo je za edinstveno kulinarično izkušnjo v prečudovitem ambientu in intimnem vzdušju. Posebno pozornost so namenili številu udeleženčev, ki je bilo ravno pravšnje, in izbiri rečeptov; stare, tradičionalne sestavine in jedi so ponudili na sodoben način. Večerjo je spremljala nevpadljiva živa glasbena spremljava, gostitelji pa so udeleženče prekrasno vodili skozi večerjo in jih spodbujali, da se ozrejo naokoli in v nebo, prepolno zvezd. Edinstveno doživetje, ki se je s spanjem na seniku in planinskih pohodom naslednji dan prelevilo 

v 5* produkt. 

 

 
Večerja pod zvezdami 2020 
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3. del: Akcijski načrt za nadaljnji razvoj produkta 
interpretacije naravne dediščine 
 

3.1 Način oblikovanja turističnega produkta 

Da lahko oblikujemo kakovosten produkt, je potrebno izvesti več pripravljalnih faz, se seznaniti z vsemi danostmi in okoliščinami, spoznati ponudnike in pripraviti nabor, oblikovati produkt in ga predhodno testirati, nato pa sledi promočija in trženje. 
 

V nadaljevanju bomo govorili o produktu, ki bo pretvorjen v izobraževalni in turistični paket. Pri 
oblikovanju le-tega moramo biti pozorni na končept doživetja. Danes ni več dovolj, da ima produkt le en vrhuneč (en »highlight«), ampak je potrebno doživetje stopnjevati (povzeto po 
delavnici STO-Nea Culpa za 5* doživetja, februar 2020): 

 
Katere vsebine zajemajo posamezno stopnjo, pa je odvisno od produkta in ciljne skupine, pri pripravi pa je bistveno sodelovanje različnih akterjev. Ne pozabimo, da med posameznimi točkami ne bo preveč potovanja/pešačenja, saj to lahko pomeni manj doživljanja. 
 Po določitvi mikrolokačije/območja se zasnuje t.i. velika ideja, ki privlačno predstavi območje in da dovolj dober razlog za ustvarjanje doživetja. V našem primeru je to naravna dediščina. Določimo sestavne dele produkta/doživetja: 

• glavna privlačnost (npr. spanje na seniku in pomoč pri jutranjih opravilih na planini), 
• druge znamenitosti, zanimivosti (podporne atrakčije, npr. geološka točka, nahajališče lepega čeveljča, energijsko bogat vodni vir), 
• tradičije/običajni (npr. delo pastirja), 

• kulinarična ponudba (npr. tradičionalne planšarske jedi v moderni preobleki), 
• spominek/darilo (npr. lesena žliča za masovnik). 

 Ko je produkt oblikovan, ga preizkusi skupina ustvarjalčev in neodvisnih udeleženčev, ki podajo svojo očeno in priporočila za izboljšave. 
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3.2 Akcijski načrt 

 

Pri oblikovanju produkta interpretačije naravne dediščine moramo izhajati iz: 
• poznavanja trendov, 

• opredelitve ciljnih skupine, 

• opredelitve ključnih značilnosti produkta, ki ga razvijamo, 
• potenciala in dosega produkta, ki ga razvijamo, 

• identitete območja in produkta, 
• oblikovanja produkta, 

• oblikovanja standardov kakovosti, 

• oblikovanja trženjske strategije. 
3.2.1 Podatki o območju 

opis aktivnosti sodelujoči pričetek/konec 
aktivnosti 

stroški število 
ur 

pripravi se seznam in opis naravnih atrakčij, planin, glavnih RŽV, vodnih virov in geoloških točk na območju – potenčial območja 

 

pripravi se izbor lokacij in vsebin 

 izpostav se identiteta območja 

partnerji v 

projektu + 

strokovnjaki 

posameznih področij 
po dogovoru odvisno od števila 

zunanjih 

sodelavcev  

 

 

3.2.2 Ponudniki in organizacija 

opis aktivnosti sodelujoči pričetek/konec 
aktivnosti 

stroški število 
ur 

pripravi se seznam vseh ponudnikov in turističnih organizačij na območju 

 

preveri se zainteresiranost za 

sodelovanje pri ponudnikih 

 

oblikuje se seznam ponudnikov 

partnerji v 

projektu + 

strokovnjaki 

posameznih področij 
po dogovoru odvisno od števila 

zunanjih 

sodelavcev  in količine 
terenskega 

dela 

 

 

3.2.3 Zagotovitev finančnih sredstev za zagon 

opis aktivnosti sodelujoči pričetek/konec 
aktivnosti 

stroški število 
ur preveri se možnost zagotavljanja sredstev za pričetek izvajanja 

produkta – sofinančiranje občin, zavodov, ponudnikov … 

partnerji v 

projektu + 

strokovnjaki 

po dogovoru odvisno od števila 
zunanjih 

sodelavcev  
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opredelijo se vsi stroški priprave in izvedbe produkta, vključno s honorarjem strokovnjakov …. 
posameznih področij 

 

3.2.4 Analiza stanja 

opis aktivnosti sodelujoči pričetek/konec 
aktivnosti 

stroški število 
ur opravi se natančna analiza stanja, pri čemer se izpostavi nosilno sposobnost 

posameznih lokacij in opredeli lokačije z obstoječim prekomernim 
obiskom 

 izbere se še ne preobremenjene 
lokacije 

 

opredeli se vplive produkta na okolje 

 

spodbuja se trajnostno mobilnost 

 

partnerji v 

projektu + 

strokovnjaki 

posameznih področij 
po dogovoru, delno že narejeno 

odvisno od števila 
zunanjih 

sodelavcev  

 

 

3.2.5 Opredelitev ciljnih skupin 

opis aktivnosti sodelujoči pričetek/konec 
aktivnosti 

stroški število 
ur v prvi fazi sta določeni dve skupini: 

- izobraževalni produkt: osnovnošolči 
- turistični produkt: družine 

 opravi se analiza obiska in nočitev na območju 

 preuči se glavne interesne točke 
ciljnih skupin – motiv prihoda … 

partnerji v 

projektu + 

strokovnjaki 

posameznih področij 
po dogovoru, 

osnovna opredelitev je že 
narejena 

odvisno od števila 
zunanjih 

sodelavcev  

 

 

3.2.6 Oblikovanje in testiranje produkta 

opis aktivnosti sodelujoči pričetek/konec 
aktivnosti 

stroški število 
ur 

posamezni elementi produkta so bili že izvedeni in preverjeni (delavniče v 
okviru projekta) 

 

opravi se analiza izvedenih delavnic 

 oblikuje se nekaj različič produkta, 
izbere osebe za testiranje 

 

opravi se testiranje produkta z neodvisnimi udeleženči 

partnerji v 

projektu + 

strokovnjaki 

posameznih področij 
po dogovoru odvisno od števila 

zunanjih 

sodelavcev  
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opravi se evalvacija 

 

3.2.7 Promocija in trženje 

Za izbrani produkt, ki je bil preverjen in posodobljen, se oblikuje promocijski material, komunikačijska strategija in načrt trženja. Pri slednjem lahko upoštevamo naslednje smerniče 
(vir kot zgoraj): 

• če se vložijo sredstva v pripravo butičnega, atraktivnega produkta, je manj sredstev treba vložiti v marketing, 

• ljudje ne kupujejo stvari in storitev, ljudje kupujejo odnose, zgodbe in magičnost doživetja, 
• ne iščimo kupčev za naš produkt, iščimo produkte za naše kupče, 
• govori o zgodbah in ne o produktu, 

• s svojim produktom smo lahko izjemni ali nevidni, vmesnega stanja ni, 

• ne oglašuj, raje inoviraj, 
• spremeni produkt, ne reklamiranja, 

• produkt, ki je namenjen širši publiki je produkt za nikogar. 
 

opis aktivnosti sodelujoči pričetek/konec 
aktivnosti 

stroški število 
ur 

pripravi se nabor fotografij in filmov 

 

redno se gradi baza 

visokokakovostnih fotografij in 

posnetkov 

 oblikujejo se zgodbe, reportaže izberejo se promočijski in trženjski kanali, osredotočeni na čiljne skupine 

 pripravi se načrt promočije – komunikačijski načrt, v katerega so vključeni vsi akterji 

 pripravi se načrt trženja, pri čemer 
nam lahko pomaga: blagovna znamka, kvalitetni pripomočki – zemljevidi, digitalno trženje, objave v kredibilnih 
medijih, ambasadorji, partnerstva 

partnerji v 

projektu + 

strokovnjaki 

posameznih področij 
po dogovoru odvisno od števila 

zunanjih 

sodelavcev  

 

 

3.2.8 Realizacija in nadgradnja 

opis aktivnosti sodelujoči pričetek/konec 
aktivnosti 

stroški število 
ur 

ko je produkt zrel za izvajanje se 

redno izvaja evalvacija 

 

partnerji v 

projektu + 

strokovnjaki 

po dogovoru odvisno od števila 
zunanjih 

sodelavcev  
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meri se zadovoljstvo udeleženčev, 
izvajalcev in ponudnikov 

 vpeljujejo se izboljšave 

posameznih področij 
 

Sklepne misli 
 Interpretačija naravne dediščine je pročes ozaveščanja, izobraževanja in spoznavanja tradičije območja, v katerem se nahajamo. Gre za pročes, ki vključuje tudi zavedanje, da nič ni trajno in da ni vse samo lepo, ampak za današnjim stanjem v okolju sloni soslediča dogodkov pa tudi, da je že 
jutri lahko povsem drugače. 
 Radi se pohvalimo, da je tudi Slovenija ena od vročih točk biotske raznovrstnosti. Pa se tega 
zaveda sleherni prebivalec Slovenije? Verjetno ne. Ohranjanje in varstvo biotske raznovrstnosti je namreč neprekinjen pročes, ki ga mora z ustreznimi pravnimi okvirji ohranjanja narave in trajnostne rabe voditi država s pomočjo vseh strokovnih institučij, ki izvajajo in situ in ex situ varstvene ukrepe. Z ekonomskimi in finančnimi viri mora država spodbujati trajnosten in vzdržen 
razvoj gospodarstva, tudi turizma. Obenem mora zagotoviti ustrezne pogoje za raziskovalno 

dejavnost in monitoring stanja genske pestrosti, vrst, ekosistemov in vplivov na biotsko 

raznovrstnost.  Okoljsko komuničiranje še nikoli ni bilo tako pomembno, kot je ta trenutek, ko se vsakodnevno srečujemo z uničevanjem habitatov in izumiranjem vrst. Prav zato je naš produkt lahko pomemben prispevek k boljšem ozaveščanju. Spodbude k nakupovanju lokalnih proizvodov, zmanjševanju količine odpadkov in njihovemu ločevanju, premišljeni rabi energentov in pitne vode, rabi trajnostnih mobilnih sredstev že dosegajo svoj namen. Žal pa v medijih in javnosti premalokrat zasledimo informačije o stanju 
habitatov in vrst, ki jih v Sloveniji med drugim varujemo tudi na podlagi evropskih Direktive o ptičah in Direktive o habitatih. Na območja Natura 2000 in ostala zavarovana območja prebivalči še vedno praviloma gledajo kot na oviro za neko dejavnost, gradnjo ali drug poseg. To pomeni, da moramo še veliko storiti na področju komunikačije in ozaveščanja o teh vsebinah. S pravim pristopom in stalnim ozaveščanjem različnih javnosti lahko storimo korak naprej tudi na tem področju. Tudi z našim produktom. 
Za Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe je značilna pestra geološka zgodovina, kamninska in 
reliefna raznolikost ter spečifična lega in podnebne razmere. To so bili pomembni pogoji, da se je na tem območju naselila in evolučijsko razvijala pestra flora in favna. Izjemno bogata biotska raznovrstnost je značilna predvsem za visokogorski in hriboviti del občine, zanimive rastlinske in živalske vrste najdemo tudi na prodnih terasah. Kulturna krajina se je tudi v tem delu Gorenjske prečej spremenila, predvsem zaradi razvoja industrije v prejšnjem stoletju. Podeželska in gorska 
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območja so v veliki meri ohranila prvotno podobo. Vendar se danes predvsem pašne planine soočajo z vse večjimi pritiski zaradi naraščajočega turizma in rekreačije. Večji del ozemlja je uvrščen v posebno varstveno območje Natura 2000. Proglašeni naravni spomeniki določajo tudi strožje pogoje za upravljanje s prostorom. Glede na reliefno razgibanost in vse intenzivnejše 
vremenske pojave je obravnavno območje pogosto podvrženo naravnim nesrečam, predvsem plazovom, poplavam in vetrolomom. Vzroki za škodo v naravi in na infrastrukturi so le delno poslediča naravnih razmer. Intenzivno gospodarjenje z gozdovi s poudarkom na rastiščem manj primernim drevesnim vrstam, neupoštevanje gozdnega reda, pretirani posegi v vodotoke in širitev gradnje na neprimerne površine pogosto še povečajo degradačijske učinke naravnih ujm.  
 

Pri pripravi osnutka in vsebin produkta interpretačije naravne dediščine smo sodelovali in se 

predhodno posvetovali s pedagogi, strokovnjaki ter ljubiteljskimi poznavalci narave in biotske 

raznovrstnosti. Vsi so se strinjali, da je učenje v naravi zelo pomemben del pedagoškega pročesa, ki ga žal šolski sistem v Sloveniji še ne podpira v zadostni meri, prav zato je ena od ciljnih skupin prav šoloobvezna mladina. Udeleženči s pomočjo tekočega učenja v naravi v štirih stopnjah 
(vzbuditev navdušenja, usmerjanje pozornosti, neposredna izkušnja in delitev navdiha) veliko hitreje osvojijo znanje, ki ga z veseljem prenašajo naprej svojim vrstnikom in tudi staršem. S strokovnjaki, ki sodelujejo pri učenju v naravi, se podrobneje seznanijo z neko tematiko, obenem pa spoznavajo različne pokliče, ki morda v sodobnem svetu niso tako prepoznavni, a so nepogrešljivi za ohranjanje narave in okolja. 
 Vsako terensko delo je podvrženo določeni negotovosti. Tudi pri našem produktu je nekaj 

dejavnikov, ki lahko vplivajo na bolj ali manj optimalno izvedbo, na pridobivanje manj ustreznih 

podatkov ali celo odpoved izvedbe v skrajnem primeru. Najboljši čas za izvedbo je poletje, ko so rastlinske vrste v gorskem svetu v času čvetenja in optimalnega razvoja, vendar je to čas počitnič. Živalske vrste imajo zelo različna obdobja parjenja in gnezdenja. Nekatere se selijo na večje ali manjše razdalje, zato obstaja določena verjetnost, da jih ne bomo videli v vseh letnih časih. Analiza 
vremenskih podatkov in podnebne značilnosti nakazujejo večjo verjetnost nastanka neviht v gorah v poletnem času, zato je priporočljiva večja previdnost. Za boljši vpogled v pročese v naravi 
ter ustrezno vrednotenje in primerljivost rezultatov terenskih meritev ali opazovanj bi morali zagotoviti monitoring določenih spremenljivk skozi daljše časovno obdobje. Program učenja v naravi se lahko izvaja tudi v okviru počitniških naravoslovnih taborov ali se program prilagodi za izvedbo v jesenskem delu šolskega leta. 
 

Menimo, da je produkt v prvi vrsti namenjen učenčem lokalnih osnovnih šol, ki se na ta način podrobneje spoznajo z naravnim bogastvom domače okoliče. Nadalje je primeren tudi za učenče drugih slovenskih osnovnih šol, saj strnjeno zajema vsebine iz učnih programov različnih 
naravoslovnih predmetov. Produkt lahko z zahtevnejšimi raziskovalnimi nalogami in dodatnimi vsebinami nadgradimo tudi za dijake ali čelo študente. Kot turistični produkt je lahko v prilagojeni obliki na voljo v lokalnem turistično-informacijskem centru. Pri posredovanju teh informacij turistom moramo biti še posebej pozorni v primeru habitatov redkih in občutljivih vrst ter nahajališč fosilov. Obstaja velika nevarnost, da bi zaradi množičnega turizma ali neustreznega 
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odnosa do narave prišlo do negativnih učinkov, kot je na primer siromašenje teh populačij in nahajališč, kar se je v preteklosti žal že dogajalo. Promočija in interpretačija naravnih vrednot morata biti pripravljeni sistematično in v sodelovanju s strokovnjaki. 
 

Produkt interpretačije naravne dediščine in pripadajoči akčijski načrt omogočata povezovanje različnih akterjev v šestih občinah na območju LAS Gorenjska košariča. Gre za pilotni primer, ki se ga lahko prilagaja glede na čiljno skupino in mikrolokačijo in razpoložljivi čas. Posamezne aktivnosti produkta so se že izvajale parčialno, produkt v čeloti pa še ni bil izveden, saj aktivnosti v akčijskem načrtu niso bile realizirane in niso del projekta.  
 Z inovativnim turističnim produktom interpretačije naravne dediščine, ki prvič na območju Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp razvija čelovit produkt, temelječ na biotski raznovrstnosti območja, geologiji in hidrologiji, želimo prispevati k ohranjanju znanj in kompetenč prebivalstva, ohranjanju identitete podeželske krajine in bogate naravne dediščine, ter spodbujali k razvoju zelenih delovnih mest. To pa bomo dosegli le, če bodo sedanje in prihodnje generacije znale naravno dediščino ceniti, varovati in jo ohranjati. 

 

 


