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SPOZNAJMO BIODIVERZITETO V NASELJIH 
Projekt delno financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), 

pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. 

 

Z NOVIMI INTERPRETACIJSKIMI PRISTOPI SPOZNAVAJMO 

BIODIVERZITETO V TREH URBANIH NASELJIH NA GORENJSKEM 

 

 

V tem mesecu se je zaključil še en projekt, v katerem pozornost namenjamo ohranjanju 
biotske raznovrstnosti na Gorenjskem. 

 

V projektu Spoznajmo biodiverziteto v naseljih poleg vodilnega partnerja BSC, d.o.o., Kranj 

sodelujejo še občine Bled, Bohinj in Naklo ter Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj. 
Namen operacije, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev 

Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga 

vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, je zagotoviti inovativne pristope za 

ohranitev biotske raznovrstnosti v naseljih. Projektne cilje smo dosegli z novo, privlačno 

interpretacijo biotske raznovrstnosti v urbanih naseljih v treh gorenjskih občinah, z izvedbo 

delavnic v sedmih občinah in s pripravljenimi priporočili za nadaljnje ohranjanje  biotske 

raznovrstnosti v urbanih naseljih za prebivalstvo in druge ciljne skupine. 

 

Rezultat operacije – mrežo občin z razvitimi pristopi za prezentacijo biotske raznovrstnosti v 

naseljih, že lahko spoznavate tudi na terenu. 

 

V Naklem in okolici lahko opazujemo preplet raznolikih pokrajinskih enot in kulturne krajine, 

od skrbno obdelanih polj do skrivnostnih kraških vrtač Udin boršta, od sodobnega urbanega 
naselja do mističnega gozdnega rezervata Kriva jelka z rokovnjaško preteklostjo. Za prijetnejše 
spoznavanje zanimive biotske raznovrstnosti je na novo urejena Učno-doživljajska tematska 

pot, ki so jo poimenovali Čudovita narava pred našim pragom. Dolga je približno en kilometer, 
na njej pa lahko na desetih vsebinskih tablah med drugim spoznamo vlogo divjih opraševalcev, 
vplive tujerodnih invazivnih rastlin na okolje in tesno povezanost med človekom in naravo, ki 
se je odražala tudi v razvoju zanimivih poklicev v preteklosti. Na poti se seznanimo tudi z 

zanimivostmi iz rubrike saj ni res, pa je, kot na primer zgodbica o gamsu, ki so ga bojda nekoč 
opazili nedaleč od naselja. 
 

Občina Bohinj je del Julijskih Alp in je prepoznana po arhitekturni identiteti podeželskih 
naselij, značilni kulturni krajini, ohranjeni naravi, velikem številu naravnih vrednot, bogastvu 
voda in gozdov, veliki biotski raznovrstnosti in raznovrstnosti naravnih procesov. Obvodni 

prostori vodotokov so eni od najpomembnejših habitatov, so značilnost in potencial zelenih 
površin v Bohinjski Bistrici. S celovito prenovo javne površine ob potoku Bistrica je prostor 

dobil sodoben značaj, obenem pa ni izgubil stika s tradicionalnimi vrednotami stare vasi. 

https://www.las-gorenjskakosarica.si/bioverziteta/


 

 

 

 

 

                 
 

Prostor je urejen z novimi tlaki, urbano opremo ter dodatnimi zasaditvami in tako ne bo več 
služil kot neurejena parkirna površina, ampak predvsem kot prostor za počitek in sproščanje 
prebivalcev. Z ureditvijo se je povečala prostorska prepoznavnost in kvaliteta bivanja v naselju 

ter možnost za raznovrstne interpretacijske vsebine, ki bodo pripomogle k povečanju zavesti 
o vlogi in pomenu biotske raznovrstnosti, pomenu ohranjanja naravnih vrednot in habitatov v 

naseljih. 

 

Velika popestritev pohajkovanja po Bledu pa je prav gotovo nova učna pot okoli Blejskega 
jezera, s pravljičnim imenom Blejski Zlatorog. Naložba v ureditev šestih točk okoli Blejskega 
jezera je pomembna tako z vidika ozaveščanja in izobraževanja obiskovalcev, kot tudi z vidika 
kreiranja novega turističnega produkta. Učna pot je namenjena obiskovalcem, ciljna skupina 
pa so otroci in starši, ki se radi sprehajajo okoli Blejskega jezera. Pri tej poti, ki je vsekakor 

vredna obiska, je najbolj zanimivo to, da so zgodbo razvijali učenci turističnega podmladka 
Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled, ki dobro vedo, kaj jih motivira, da se na sprehodu 

radi pridružijo svojim staršem ali starim staršem. Na tematski poti otroke čaka sklop šestih 
postaj okoli Blejskega jezera, na katerih skozi igro spoznavajo, kako pomembno je varovanje 

okolja za prihodnost. Na zabaven in izviren način spoznavajo lepote Bleda, kulturne in naravne 

znamenitosti, sočasno pa skozi otroško domišljijo podoživijo eno najbolj znanih blejskih 

pravljic. Z uspešno rešenimi nalogami otroci tudi premagajo jezersko pošast. 
 

V okviru projekta so bile za posamezne občine oblikovane tridelne zgibanke. Ohranjanje 

biotske pestrosti zahteva celosten pristop, ki ni omejen na občinske meje, zato je bil izdan tudi 

skupen promocijski prospekt. Tiskano gradivo je na voljo na sedežu partnerjev in na spletni 

strani LAS Gorenjska košarica. 
 

Pri raziskovanju in branju blejskih pravljic in legend so tamkajšnji osnovnošolci odkrili, da je 
najbolj znana različica pripovedke Zlatorog nemškega avtorja Rudolfa Baumbacha, nastala 
prav na Bledu. In tako kot je to mitično bitje z zlatimi rogovi že v 19. stoletju skozi literaturo 

opozarjalo ljudi, kako pomemben je spoštljiv odnos do narave, želimo tudi mi z novimi 
ureditvami, učnimi potmi in priporočili ozaveščati prebivalce o pomenu ohranjanja biotske 
raznovrstnosti in varovanja okolja za naše mlajše generacije in njihove potomce. 

 

Več informacij o projektu najdete tukaj. 

Avtor priloženih fotografij je Tomaž Sedej. 
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