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ZASNOVA TEMATSKE TURISTIČNE POTI V OBČINI SOLČAVA
Izvleček
Namen diplomskega dela je zasnovati vsebino tematske turistične poti na izbranem območju v
občini Solčava. Solčavsko je turistično razvito območje s pestro ponudbo, vendar bi bila
tovrstna pot glede na izkušnje zaželena dopolnitev. Vsebina za izbrane medije (pojasnjevalne
table in brošura) se je pripravila v skladu s konceptom interpretacije. Diplomsko delo je
sestavljeno iz teoretičnega in aplikativnega dela. Teoretični del tvorita dva vsebinska sklopa.
Prvi del vsebuje fizično- in družbenogeografski oris izbranega območja s poudarkom na
razvoju turizma in Solčavskem kot varovanem območju. Drugi del obsega predstavitev
interpretacije kot stroke: njene začetke, načela in stanje v Sloveniji, s poudarkom na postopku
načrtovanja interpretacijske poti. Aplikativni del diplomske naloge obsega predstavitev
zasnovane poti po točkah. Vsaka točka je najprej analizirana z geografskega vidika, sledi
podpoglavje namenjeno interpretaciji, kjer sta najprej navedena namen in cilj interpretacije,
nazadnje sledita besedili za brošuro in tablo, sestavljeni po načelih interpretacije. Rezultat
diplomskega dela je vsebina za tematsko pot z vodilno temo »Voda nas na Solčavskem že od
nekdaj spremlja na vsakem koraku«. Prav tako diplomsko delo podrobneje predstavi
interpretacijo kot komunikacijski proces in kot pomoč pri posredovanju informacij.
Ključne besede: interpretacija, tematske poti, razvoj turizma, občina Solčava, Panoramska
cesta.

OUTLINE OF THEMATIC TOURIST TRAIL IN THE MUNICIPALITY OF SOLČAVA
Abstract
The purpose of the thesis is to outline the contents of a thematic tourist trail within a chosen
part of the Solčava municipality. Solčava is a tourist well developed area with diverse offer,
however, this new trail, based on experience, would be a welcome addition to the offer. The
contents of selected media (outdoor panels and a brochure) have been prepared in accordance
of the interpretation concept. The thesis consists of a theoretical and applicative part. The
theoretical is divided into two sections. The first of which contains the physical and sociogeographical outline of the selected area with a focus on the development of tourism and
Solčava as a protected area. The second part comprises of a presentation of the interpretation
as a discipline: its beginnings, principles and status in Slovenia, with a focus on the process of
planning the interpretative trail. The applicative part of the thesis comprises of a point to point
presentation of the outlined trail. Each point is analysed from a geographical viewpoint,
followed by a subsection dedicated to the interpretation, where firstly the purpose and goal of
the interpretation are stated, and followed lastly by the texts for the brochure and board,
constructed by the principles of the interpretation. The result of the thesis is the content of the
thematic trail with the leading theme “Water in Solčava has always been following us on
every step”. The thesis also describes in detail the interpretation as a communication process
as well as an aid in the transmission of knowledge.
Key words: interpretation, thematic trails, development of tourism, municipality of Solčava,
Panoramic Road.
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Zasnova tematske turistične poti v občini Solčava

1

Uvod

Občina Solčava oz. Solčavsko je glede na lego, nekatere demografske in gospodarske
značilnosti ter cestne povezave tipično periferno območje v Sloveniji. Kamniško-Savinjske
Alpe s tremi ledeniškimi dolinami (Matkov kot, Logarska dolina in Robanov kot) so bile
osnova za začetek planinskega turizma, ki ima že več kot 100-letno tradicijo. Turizem
predstavlja pomemben vir dohodka in je za marsikaterega Solčavana nenadomestljiv.
Trenutna ponudba je pestra, seveda možnosti za izboljšave in dopolnitve obstajajo. Na
območju Panoramske ceste se nahajajo številni zanimivi fizično- in družbenogeografski
elementi, ki jim manjka poenotena predstavitev. Najbolj primerna bi bila zasnova tematske
poti, ki bi točke povezala v enotno zgodbo.
Današnja zasičenost z informacijami v vseh sferah življenjskega okolja pomeni za turistične
delavce precejšen izziv, kako obiskovalcem ponuditi nekaj svežega in prijetnega. Pogosto
dobimo občutek, da je vse že videno in povedano, vendar je za novo razsežnost obstoječega
znanja pogosto dovolj le drugačen pristop. V ponudbo je potrebno vnesti nove ideje, zato smo
se pri izdelavi diplomskega dela odločili za koncept interpretacije, ki je v tujini dobro poznan,
v Sloveniji pa se še uveljavlja.
Načela interpretacije ponujajo pri zasnovi in predstavitvi izbrane tematike precej svobode, kar
se ob površnem načrtovanju lahko izkaže kot slabost. Poskrbeti je treba za vsebino, ki bo
privlačna in obenem napisana v poenostavljenem strokovnem in znanstvenem jeziku za širšo
javnost.
V diplomskem delu smo se osredotočili na vsebinski del, vendar smo pri teoretičnem uvodu
opozorili tudi na nekatere tehnične in logistične posebnosti, na katere moramo biti pozorni pri
načrtovanju poti.
Upamo, da bomo z diplomskim delom razširili védenje o interpretaciji in njenem doprinosu k
predajanju informacij turističnega značaja ter obenem navdušili dovolj ljudi, da se bo pot v
predlagani obliki lahko izvedla tudi v realnosti.

1.1

Namen in cilji

Namen diplomskega dela je zasnovati vsebino tematske poti v turističen namen po
interpretativnem konceptu, katere rdeča nit je voda.
Glavni cilji diplomske naloge so:
- predstaviti stanje turizma na obravnavanem območju,
- predstaviti turistično vlogo tematskih poti,
- predstaviti koncept interpretacije in ga aplicirati na izbrane vsebine,
- poiskati točke na izbranem območju, ki bi jih bilo mogoče vključiti v tematsko pot, in
predstaviti njihove fizično- in družbenogeografske značilnosti.
Diplomska naloga ne vsebuje raziskovalnih delovnih hipotez. Glede na poznavanje območja
in izkušnje smo sklepali, da bi bila tovrstna pot zaželena dopolnitev turistične ponudbe. Lotili
smo se načrtovanja in rezultat diplomskega dela je vsebina predlagane poti.
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1.2

Metode dela in pregled literature

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in aplikativnega dela. Teoretični del tvorita dva
vsebinska sklopa. Prvi del vsebuje fizično- in družbenogeografski oris izbranega območja.
Delo je potekalo kabinetno s pregledom obstoječe literature. Z izbranim območjem se je
največ ukvarjal Drago Meze, njegovo preučevanje geomorfološkega razvoja pokrajine iz leta
1966 je še vedno najbolj podrobna tovrstna študija do danes. Veliko je pisal o poselitvenih
značilnostih Solčavskega, še posebej o samotnih kmetijah in prebivalstvu (1960, 1963, 1986).
Pri uvodnem orisu območja je večji poudarek na predstavitvi turizma in Solčavskem kot
varovanem območju.
Drugi del obsega predstavitev interpretacije kot stroke: njene začetke, načela in stanje v
Sloveniji. Posebno pozornost smo namenili predstavitvi samega postopka načrtovanja poti po
predlogih strokovnjakov interpretacije. Pri tujih avtorjih smo se najbolj oprli na Johna
Veverko, pri slovenskih pa na Bredo Ogorelec, Marjeto Keršič Svetel in na edino spletno
zbirališče namenjeno interpretaciji www.interpretacija.si, ki deluje pod okriljem Ministrstva
za kmetijstvo in okolje.
Aplikativni del obsega predstavitev zasnovane poti po točkah, ki je nastal s kabinetnim in
terenskim delom. Pri terenskem delu so mi bili v veliko pomoč domačini, ki živijo ob
Panoramski cesti (kmetije Žibovt, Šumet in Rogar).
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2

Lega občine Solčava in obravnavanega območja

Občina Solčava je naravnogeografsko in družbenogeografsko zaključena enota, ki prostorsko
sovpada s pojmom Solčavsko, zato ju v diplomski nalogi s prostorskega vidika ne
razlikujemo. Solčavsko je Meze (1963, str. 225) opredelil kot agrarno alpsko pokrajino, ki
zajema pokrajino v povirju Savinje od soteske pri Igli navzgor. Pojem uporabljajo še drugi
avtorji v literaturi (primer: Podlesnik, 1995, str. 9; Pečnik Herlah, 2011, str. 25) ter domačini
v pogovorni rabi.
Solčavsko se nahaja na skrajnem severozahodnem delu Zgornje Savinjske doline, ob meji
med Slovenijo in Avstrijo. Od vzhoda proti zahodu Solčavsko meji na občine Črna na
Koroškem, Luče ob Savinji, Kamnik in Jezersko ter v Avstriji na Železno Kaplo. Njegov
obseg znaša 102,8 km2 in je s 516 prebivalci, kar znaša pet prebivalcev na km2, najredkeje
poseljena občina v Sloveniji (SURS, 2013).
Po naravnogeografski regionalizaciji Slovenije iz leta 1996 avtorjev Gabrovca, M., Kladnika,
D., Orožen Adamiča, M., Pavška, M., Perka, D., in Topoleta, M., spada Solčava z Olševo pod
Vzhodne Karavanke, preostali del območja pa pod Kamniško-Savinjske Alpe.
Ožje obravnavano območje obsega t.i. Panoramsko cesto s širšo okolico ter spodnji del doline
Matkov kot. Preučevani odsek Panoramske ceste se giblje od križišča cest Sestre Logar–
Pavličevo sedlo in Žibovt–Sveti Duh–Podolševa do kmetije Macesnik v Podolševi.
Skoraj 75 % občine spada pod zaščitena območja Nature 2000, najpomembnejši zavarovani
območji pa sta krajinska parka Logarska dolina in Robanov kot (Lokalna razvojna strategija,
2008).
Karta 1: Pregledna karta občine Solčava.
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3
3.1

Fizičnogeografske značilnosti Solčavskega
Geologija

Tektonsko spada Solčavsko med Južne Alpe, ki jih na severu od Vzhodnih Alp ločuje
Periadriatski prelom (Placer, 2009).
Solčavsko v veliki meri sestavljajo triasne kamnine to so lapor, peščeni skrilavec, skrilavi
lapor, ploščati apnenec (T1) (werfenski skladi), temno sivi plastoviti apnenec, masivni
kristalasti dolomit, svetlo sivi apnenec (cT12) (srednji trias) ter masivni in debeloskladoviti
apnenec z lečami dolomita (T2,3). Dna ledeniških dolin so prekrita s kvartarnimi morenskimi
ledeniškimi sedimenti. Sestava materiala je odvisna od okolice, v Logarski dolini in
Robanovem kotu je pretežno triasni karbonatni material (Mioč, 1983). Na Solčavskem,
točneje v Pavličevih stenah ter na Velikem in Malem vrhu nad Solčavo, najdemo tudi izdanke
najstarejših kamnin v Sloveniji – devonski grebenski apnenec (D2) (Ramovš, Buser, 2009).
Panoramsko cesto z okolico sestavljajo črni glinasti skrilavec, peščenjak in konglomerat (C,
P) zgornjekarbonske do permske starosti. V klastične spodnjekarbonske plasti so občasno
tektonsko vključene še plasti svetlosivega in rožnatega apnenca (P1,2). Pobočje Olševe
sestavljata dachsteinski apnenec (cT33) ter pobočni grušč (s), najdemo tudi še majhen del
rdeče vijoličastega peščenega skrilavca (P2) (Mioč, 1983).
Matkov kot na levem bregu potoka Jezera sestavljajo spodnjekarbonski glinasti skrilavec,
peščenjak in vložki apnenca (C1) z vmesnimi plastmi svetlosivega in rožnatega apnenca (P1,2).
Na desnem bregu se nahajajo srednjetriasni apnenci in dolomiti (cT12), dno doline pa prekriva
ledeniški triasni karbonatni material pomešan s permokarbonskimi klastičnimi sedimenti
(Mioč, 1983).
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Karta 2: Geološka karta občine Solčava.

5

Zasnova tematske turistične poti v občini Solčava
3.2

Reliefne značilnosti
Panoramska cesta

Območje Panoramske ceste poteka ob meji med Savinjskimi Alpami in Karavankami. Meja
poteka po prelomu, ki teče od Jezerskega čez Pavličeve stene na Strevčevo peč do Bistre na
Koroškem. Ob Solčavskih Karavankah poteka na meji triasnih in paleozojskih kamnin.
Prelom se v reliefu kaže predvsem v osamelih pečeh iz srednjetriasnega školjčnega apnenca:
Klemenškova peč (1188 m), Golerjeva peč (1277 m), Strevčeva peč (1336 m) in Huda peč
(1322 m). Meja med paleozojskimi kamninami in werfenskimi skladi je v pokrajini neopazna
(Meze, 1966).
Paleozojske kamnine so mehke in podvržene hitremu preperevanju, zato je na njih relief
položnejši, gladek, z obilno preperelino. Na prisojni strani se tako kljub visoki nadmorski
višini poselitev nahaja vse do 1280 m. Reliefno izstopajo Veliki vrh nad kmetijo Covnik
(1618 m), zgrajen iz tršega svetlosivega koralnega apnenca, ter osamele peči (Meze, 1966).
Pleistocenska poledenitev je ob Panoramski cesti pustila malo sledov, saj se je z Olševe
ledenik spuščal na severno stran, kjer so na Govševi planini ostanki moren (Urbanc, 1999).
Meze (1966) omenje znake poledenitve tudi na južnem pobočju Olševe, točneje v spodnjem
delu doline potoka Jurčef, kjer se nahaja akumulacijski karbonatni klastični material. Na njem
sta kmetiji Ravničar in Ramšak.
Matkov kot
4 km dolga dolina leži v smeri jugozahod–severovzhod. Dolina je ožja in manj izrazito
ledeniško preoblikovana kot sosednji Logarska dolina in Robanov kot. Poselitev je omejena
na pobočja levega brega potoka Jezera.
Matkov kot ima manj morenskega materiala kot sosednji dolini. V zgornjem delu doline je
mlajši fluvialni in pobočni material najverjetneje prekril ledeniški drobir. Morene so
ohranjene le v srednjem delu doline ob izviru Jezere in niže od izvira. V spodnjem delu so
večinoma erodirane, saj se je potok skozi moreno zajedel v matično podlago in ustvaril
sotesko imenovano Lamotje. V zgornjem delu doline tako poteka pretežno akumulacijski
proces, od izvira Jezere do stika z Logarsko dolino prevladuje erozija, na stiku pa je potok
nasul prod v obliki vršaja. Med sotočjem Jezere s Črno je območje ledeniških balvanov, ki
izhajajo iz Klemenškove peči. S sabo jih je prinesel Matkov ledenik, ki se je na koncu
Logarske doline združil z Logarskim ledenikom (Meze, 1966).
3.3

Podnebje

Solčavsko ima pretežno podnebje nižjega gorskega sveta v zahodni Sloveniji, le najvišji
vrhovi spadajo v podnebje višjega gorskega sveta. Značilnosti podnebja nižjega gorskega
sveta:
- povprečna temperatura najhladnejšega meseca je pod –3 °C,
- povprečna temperatura najtoplejšega meseca je nad 10 °C,
- submediteranski padavinski režim (višek padavin je med oktobrom in majem),
- povprečna količina padavin je med 1600 mm in 3000 mm (Ogrin, 1996).
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Območje Panoramske ceste je na prehodu podnebja nižjega gorskega sveta v zahodni
Sloveniji v podnebje nižjega gorskega sveta v severni Sloveniji. Slednji ima omiljen celinski
padavinski režim z viškom padavin v poletnih mesecih in dobi letno med 1100 in 1700 mm
padavin (Ogrin 1996). Prehodnost je najbolj vidna v letni razporeditvi padavin, saj imamo
primarni poletni in sekundarni jesenski višek. Vzrok za omiljene vplive so okoliške
visokogorske pregrade, v smeri proti jugozahodu namreč količina letnih padavin hitro
narašča. Letna povprečna količina padavin v Solčavi je 1521 mm, v Podolševi pa 1690 mm
(Privšek, 2007; Pavšek, Hrvatin, 2008).
Visokogorske pregrade ščitijo Solčavsko pred vetrovi. Ob stabilnem vremenu zimsko
brezvetrje povzroči nastajanje jezera hladnega zraka, kar je še posebej izrazito v Logarski
dolini (Pečnik Herlah, 2011).
Preglednica 1: Izmerjene mesečne padavine (v mm) na padavinski opazovalni postaji
Podolševa (nadmorska višina 1247 m).
Podolševa-P

jan
82

feb
80

mar
107

apr maj jun
131 149 190

jul
173

avg
168

sep
162

okt nov dec
174 168 105

leto
1690

Vir: Pavšek, Hrvatin, 2008.
Temperaturne vrednosti so preračunane glede na sosednji dve postaji, dolinsko na Zgornjem
Jezerskem in višinsko na Krvavcu. Dejanske temperature so na prisojah v hladni polovici leta
nekoliko višje (Pavšek, Hrvatin, 2008).
Preglednica 2: Preračunane mesečne temperature zraka (v °C) za Podolševo.
jan feb mar apr
Podolševa-T -3,7 -2,8 -0,3 3,2

maj jun jul
avg sep
okt
8,1 11,4 13,5 12,9 10,00 5,9

nov dec leto
0,9 -2,6 4,7

Vir: Pavšek, Hrvatin, 2008.
3.4

Hidrološke značilnosti

Najpomembnejši vodotok na Solčavskem je reka Savinja, ki izvira v Logarski dolini. Prvi
izvir Savinje je namreč studenec pod Okrešljem, tj. nad slapom Rinka, nato vodotok z
imenom Kotovec večji del leta teče pod prodom. Nekaj kilometrov nižje priteče na površje,
kjer se mu pridruži potok Črna, ki v spodnjem delu Logarske doline tvori s pritokom Jezere iz
Matkovega kota reko Savinjo.
Savinja ima v zgornjem toku snežno-dežni režim s primarnim viškom v pozni pomladi in
sekundarnim novembra ter primarnim nižkom pozimi in sekundarnim poleti. Specifični odtok
na osnovi izmerjenih pretokov za vodomerno postajo Solčava znaša 36,7 l/s/km2 (Površinski
vodotoki …, 1998).
Hidrografska mreža je v širši okolici Panoramske ceste normalno razvita, saj so prevladujoče
permokarbonske plasti neprepustne (Meze, 1966). Večja potoka sta Lašek, ki izvira v okolici
kmetije Rogar, ter Jurčef, ki izvira v okolici kmetije Macesnik. Največ je občasnih,
hudourniških pritokov, t. i. grabnov: Globovšek, Jamelski, Krofičev, Pastirkov, Ložekarjev in
Žibovtov graben.
Potok Jezera v Matkovem kotu ima veliko vode že na izviru (pod kmetijo Kočnar), pritoki z
neprepustnih paleozojskih kamnin pa njegovo vodnatost še okrepijo, zato ima v spodnjem
delu doline veliko erozijsko moč (Meze, 1966).
Za širše območje je značilna visoka reliefna energija (sega od okoli 580 m v naselju Robanov
Kot do 2433 m visoke Koroške Rinke), ki pogojuje izrazito hudourniške vodotoke v porečju
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Savinje. Visok delež gozdnatosti ugodno vpliva na zadrževanje vode poleti, jeseni pa je
poraba vode s strani vegetacije mnogo nižja, kar je še posebej pomembno v primeru daljšega
deževja.
Glavni vzrok poplav so ekstremni vremenski pojavi z obilnimi padavinami. Za porečje
Savinje sta kritična dva tipa vremenskih situacij: poletni tip, ko se hudourniške visoke vode
pojavijo ob izdatnih nevihtnih nalivih, in jesenski, ko so poplavne vode posledica prehoda
hladne fronte, pri čemer padavine trajajo več dni. Poleti gre za časovno krajše poplave z
manjšim prizadetim območjem, pozimi pa za širša območja, kjer se vode zadržijo dlje časa
(Privšek, 2007).
Tako se na Solčavskem večkrat pojavljajo poplave. Vider (2004) omenja povodnji v letih
1822, 1840, 1896 in 1926. Poplave novembra 1990 niso povzročile večje škode, novembra
2000 pa so bile poškodovane cestne povezave in mostovi, poplavljenih je bilo veliko
objektov. Škodo na cestah, mostovih in nekaterih gospodarskih objektih so povzročile tudi
povišane vode v začetku novembra 2012.
3.5

Prst in rastje

Po Ovnovi (2011) na območju Solčavskega prevladujejo rendzine, distrične rjave prsti se
pojavljajo na neprepustnih nekarbonatnih kamninah, v Logarski dolini in na severozahodnih
pobočjih Raduhe pa najdemo evtrične rjave prsti. Manjša zaplata rjave pokarbonatne prsti se
nahaja v Robanovem kotu, na najvišjih vrhovih pa so litosoli. Na paleozojskih kamninah je
plast prsti obilna, še posebej na položnejših površinah. V povirju potokov blizu kmetij se tako
pojavljajo mokrotna tla (Meze, 1963).
Za Solčavsko je značilna visoka gozdnatost, saj je kar 80 % občine porasle z gozdom. Naravni
jelovo-bukovi gozdovi se pojavljajo na 28,3 % površine, visokogorski in alpskih bukovi
gozdovi pa na 28 % površine. V višjih legah in po hladnih dolinah se pojavlja smrekov gozd,
ki je večinoma sekundarnega izvora. Na strmih osojnih pobočjih dolin so značilni tudi borovi
gozdovi, proti gozdni meji in ob plaziščih pa uspeva rušje z macesni. 14 % z gozdom porasle
površine je gozdnih rezervatov, kjer gozdno-gospodarski ukrepi niso dovoljeni (Lipnik in
sod., 2009; Gozd, 2013). Gozdna meja je v povprečju na višini 1600 m, vendar zaradi lege in
orografskih razmer nadmorska višina variira. Tvori jo večinoma macesen (Podlesnik, 1995).
Med iglavci prevladuje smreka (50 %), med listavci pa bukev (25 %) (Lipnik in sod., 2009).
Delež bukve je bil nekoč precej višji in se je najbolj zmanjšal na račun intenzivne sečnje za
potrebe kuhanja oglja v drugi polovici 19. stoletja ter zaradi požiganja gozdov pri
pridobivanju novih pašnih oz. obdelovalnih površin. Pašnike je namreč najprej prerasel jelšev,
kasneje pa pretežno smrekov gozd (Meze, 1963). Rast smreke se je tudi načrtno pospeševala
zaradi večje tržne vrednosti in hitrejše rasti v primerjavi z listavci (Oven, 2011).
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4
4.1

Družbenogeografske značilnosti Solčavskega
Zgodovina poselitve

Prvi sledovi poselitve segajo v obdobje mlajšega paleolitika, saj najdbe v Potočki zijalki
kažejo, da se je v njej 30.000–40.000 let pr. n. št. vsaj občasno zadrževal kromanjonec (Muri,
2005). Kladnik (1999) domneva, da je bil Robanov kot z bližnjo okolico stalno naseljen že v
11. stoletju, Vider (2004) trdi, da so bile višje in okoliške sončne lege verjetno poseljene že
pred letom 1000, Meze (1960) pa je mnenja, da je bila naselitev gorskega sveta v obliki
samotnih kmetij kasnejša kot naselitev same vasi. Višji kraji naj bi bili tako poseljeni po letu
1268, selitev pa so pospeševali z oprostitvijo tlake, kmetje so plačevali le davke.
Solčavsko je spadalo pod upravo gornjegrajskega benediktinskega samostana od leta 1140,
vendar je samo ime Solčava v nemški obliki Sulzbach prvič zapisano leta 1268. Sodeč po
samostanskem urbarju je bilo med leti 1426 in 1441 v Solčavi 50 gospodarstev z davčnimi
obveznostmi. V 15. stoletju je Solčavsko prešlo pod upravo ljubljanske škofije, v 18. stoletju
pa pod upravo lavantinske škofije (Vider, 2004).
Zaradi odmaknjenosti in težke dostopnosti je Solčavsko nudilo zatočišče beguncem med
reformacijo in protireformacijo (okoli leta 1600) ter med tridesetletno vojno (1618–1648).
Med leti 1851 in 1855 se je tam skrivalo veliko vojaških ubežnikov, ki so se poskušali
izogniti služenju vojaškega roka (Vider, 2004).
V prvi svetovni vojni je sicer padlo 53 Solčavanov, vendar je Solčavsko močneje prizadela
druga svetovna vojna. Okupator je zasedbeno oblast vzpostavil 17. 4. 1941, v začetku leta
1942 so se že pojavili prvi partizani. Z naraščanjem odpora so se stopnjevali povračilni
ukrepi, ki so vrhunec dosegli oktobra 1944, ko je bila v celoti požgana vas Solčava in številne
okoliške kmetije – skupno 225 stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij. Vojna je terjala 52
civilnih in vojaških žrtev (Vider, 2004).
Solčava je postala samostojna občina 6. 9. 1850 in je ta status z izjemo vojnih let ohranila do
leta 1955, ko je bila priključena občini Mozirje. Leta 1995 je z nastankom novih občin padla
pod občino Luče, leta 1998 pa je zopet postala samostojna občina (Podlesnik, 1995, Vider,
2004).
4.2

Poselitvene in demografske značilnosti

Meze (1963) glede na nadmorsko višino in lego kmetije deli v tri skupine: višinske kmetije,
kmetije v spodnjih delih pobočij in kmetije v alpskih dolinah. Po Geografskem terminološkem
slovarju (2005) je meja med hribovskimi in višinskimi/gorskimi kmetijami na nadmorski
višini 800 m, pri obeh pa se omenja dodatno subvencioniranje zaradi manj ugodnih naravnih
razmer. Evropska zakonodaja (Opis Območij …, 2007) se osredotoča na možnosti za
kmetijsko dejavnost. Hribovska in gorska območja (kot eno izmed vrst območij z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost) uvršča v enotno kategorijo in jih opredeljuje kot »tista
območja, za katere je značilna precejšnja omejenost možnosti uporabe zemljišč in uporaba
dražje specialne mehanizacije« (str. 2). Območja izpolnjujejo kriterije, če:
- se nahajajo nad nadmorsko višino 700 m ali
- imajo povprečen nagib najmanj 20 % ali
- imajo istočasno povprečno nadmorsko višino najmanj 500 m in povprečni nagib najmanj
15 % ali
- so pod določenimi pogoji obkrožena s hribovsko gorskim območjem (Opis Območij …,
2007).
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V diplomskem delu med besedilom občasno uporabljamo delitev na dolinske in gorske
kmetije, saj po evropski zakonodaji, ki je zaradi kmetijskih subvencij trenutno najbolj
aktualna, celotno Solčavsko spada v kategorijo hribovskih in gorskih območij, nas pa zanima
predvsem lega, tj. ali se kmetija nahaja v dolini ali na pobočju.
Prevladujoča naselbinska oblika so samotne kmetije v obliki celka, ki so na širšem območju
Panoramske ceste izkoristile neprepustno matično podlago in prisojno lego z ugodnimi
mikroklimatskimi razmerami. Tak tip poselitve je značilen za zadnje obdobje kolonizacije
hribovitih in gorskih območij Slovenije v poznem srednjem veku (Urbanc, 1999). Pri celku je
zemljišče kmetije strnjeno v enem nepravilno oblikovanem kosu. Večina višinskih kmetij je
postavljena v zgornji del celka, pod njimi so njive in večina travnikov, nad njimi pa se
razrašča gozd, ponekod tudi pašniki (Meze, 1963). Kmetije pri Sv. Duhu v Podolševi so toliko
blizu ena drugi in brez naravnih pregrad, da prehodi med posestvi niso vidni povsod, več pa je
primerov, kjer sta takšni dve kmetiji (npr. Knez in Havdej, Roban in Govc, Ramšak in
Ravničar) (Podlesnik, 1995). V občini Solčava je najvišje ležeča kmetija v Sloveniji, tj.
kmetija Bukovnik (1327 m).
Slika 1: Primer treh sosednjih kmetij v obliki celkov na Panoramski cesti.

Vir: Geopedia, 2013.
Preglednica 3: Spreminjanje števila prebivalstva na Solčavskem med leti 1820 in 2012.
Leto
Solčavsko – Indeks
Logarska Podolševa Robanov
Solčava
skupaj
(1931=100) Dolina
Kot
1820
507
60
/
/
/
/
1854
629
75
/
/
/
/
1880
786
93
/
/
/
/
1900
796
94
/
/
/
/
1931
843
100
114
144
181
404
1948
766
91
/
/
/
/
1961
754
89
112
131
163
348
1971
659
78
84
105
157
313
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1981
1991
2002
2012*

596
584
548
516

71
69
65
61

87
82
88
85
95
71
102
63
Vir: Muri, 2005; *SURS, 2013.

133
139
141
137

294
272
241
214

V začetku 19. stoletja je bila poselitev v Zgornji Savinjski dolini že izvršena, število
gruntarjev1 je bilo konstantno, na novo so nastajale le številne kajže2. Prvi večji pojav
depopulacije se pojavi po letu 1880, ko se je pričelo prekomorsko izseljevanje v Ameriko, ki
je doseglo višek med leti 1900 in 1914 (Meze, 1960). Kljub temu je iz preglednice razvidno,
da je število prebivalcev na Solčavskem naraščalo do leta 1931, potem pa sledi upad zaradi
posledic vojne in v 60-ih in 70-ih zaradi izseljevanja v industrijsko razvitejše kraje. Leta 1961
je kmečko prebivalstvo predstavljalo 42,5 % solčavskega prebivalstva, leta 1991 pa le še
27,9 % (Podlesnik, 1995). Pri naseljih največji in stalen upad prebivalstva glede na
razpoložljive podatke beležita vas Solčava (53 %) in Podolševa (44 %). Logarska Dolina po
letu 1971 beleži majhno, stalno rast prebivalstva, Robanov Kot pa ima le vmesna obdobja
rasti.
Preglednica 4: Prebivalstvo občine Solčava po starostnih skupinah v letu 2012.
Starostne
Št. preb.
skupine
0–14 let
74
15–64 let
345
15–24 let
56
25–34 let
62
35–44 let
67
45–54 let
92
55–64 let
68
65 + let
97
65–74 let
52
nad 75 let
45
516
SKUPAJ
Vir: SURS, 2013.
Najmočnejša starostna skupina je tista med 45 in 54 let. Zaskrbljujoče je dejstvo, da je
starejših ljudi nad 65 let (19 %) več kot mladih pod 15 let (14 %).
Naravni prirastek je z izjemo posameznih let negativen, indeks staranja pa narašča (Muri,
2005; SURS 2013).
Visoka navezanost domačinov na domači kraj je vidna iz selitev prebivalstva. Po podatkih
zadnjega popisa prebivalstva v letu 2002 kar 76 % prebivalcev že od rojstva živi v občini
Solčava, od tega 61 % celo znotraj istega naselja. 14 % jih prihaja iz druge občine, a znotraj
iste statistične regije, 8 % jih prihaja iz druge statistične regije, 2 % pa je tujcev (Muri, 2005).
Izobrazbena sestava je relativno ugodna, saj ima približno 60 % prebivalstva več kot le
osnovnošolsko izobrazbo (Muri, 2005).

1

Grunt: večje individualno kmetijsko gospodarstvo, ki lastniku in njegovi družini omogoča preživetje, ljud.
kmetija (Geografski terminološki …, 2005).
2
Kajža: zelo majhna kmetija, nastala ob delitvi hub (Geografski terminološki …, 2005).
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4.3

Gospodarstvo

Solčavsko je v veliki meri gospodarsko gravitiralo na Koroško preko prevalov Pavličev vrh in
Pastirkov vrh do Železne Kaple, kamor so Solčavani hodili na sezonsko delo, prodajat kože,
meso in druge domače pridelke ter kupovat najnujnejša živila (Podlesnik, 1995). Cesta med
Lučami in Solčavo je bila zgrajena šele leta 1894, Luče in Ljubno ob Savinji pa so povezali
leta 1900. Cestna povezava med Logarsko dolino in Solčavo je bila zgrajena 1922. Leta 1919
se je navezanost na Koroško zaradi vzpostavitve nove državne meje končala (Meze, 1963).
Začetki spravila lesa po vodi segajo v leto okrog 1820, med leti 1859 in 1870 pa je bilo na
višku oglarjenje, ko so Solčavani prodajali oglje fužinam v Koroški Beli (Meze, 1963).
Prekinitev stikov z Železno Kaplo po prvi svetovni vojni je gospodarske poti preusmerila po
dolini navzdol. S tem se je razmahnilo spravilo lesa, ki je najintenzivneje potekalo pred prvo
svetovno vojno in še posebej med vojnama. V prvi polovici 20. stoletja se je tako
gospodarstvo preusmerilo iz živinoreje v gozdarstvo (Meze, 1963). Ob Savinji je bilo
zgrajenih vedno več žag venecijank in kasneje žag na jarem (Vider, 2004). Posledica takega
gospodarskega razvoja je bilo manjše medvojno izseljevanje, število prebivalcev v Zgornji
Savinjski dolini je celo naraščalo (Oven, 2011).
Po drugi svetovni vojni je splavarstvo zamrlo, razmahnil se je razvoj lesne industrije. Podjetje
DO GLIN Nazarje, ki je bilo ustanovljeno iz dveh manjših podjetij leta 1957, ter podjetje
Smreka v Gornjem Gradu sta nudili zaposlitev tudi Solčavanom. Pomembni zaposlitveni
obrati so bili še Elkroj v Nazarju (tekstilna industrija), Cinkarna v Ljubiji, obrat Gorenja
(proizvodnja malih gospodinjskih aparatov), ki ga je leta 1993 kupil koncern Bosch Siemens,
in proizvodna enota podjetja Iskra (elektro industrija) v sami Solčavi, ki je obratoval med leti
1977 in 1990 in je zaposloval pretežno žensko delovno silo (Vider, 2004; Oven, 2011).
Obrt je leta 1953 zaposlovala 31 Solčavanov oz. 22,9 % takratnega aktivnega prebivalstva v
katastrski občini Solčava (vas Solčava, Robanov kot in del Podolševe) (Meze, 1960).
Po podatkih za januar 2013 je bilo v občini Solčava 181 delovno aktivnih oseb (po
prebivališču), od tega 78 zaposlenih, 66 samozaposlenih in 31 registriranih brezposelnih. V
občini je najpomembnejši zaposlitveni obrat Eltras d.o.o. (kovinska industrija), sledi mu Hotel
Plesnik, 36 % delovno aktivnih oseb pa je samozaposlenih (večinoma gre za kmete) (SURS,
2013).
Gospodarska usmeritev kmetij
Do konca 19. stoletja sta bila temelja gospodarske dejavnosti na kmetijah živinoreja in
poljedelstvo. Obdelan je bil vsak kos njivske površine, s požiganjem pa so intenzivno krčili
gozdove v želji pridobiti čim več pašnikov, travnikov in dodatnih njivskih površin. Ta proces
je bil še posebej intenziven v 19. stoletju. Na njivah s požigalniško obdelavo so bili namreč
mogoči visoki donosi (Zwitter, 2010). Živinoreja je predstavljala najpomembnejšo
gospodarsko panogo. Leta 1900 je bilo v občini Solčava 749 glav živine, 812 ovac, 5 konj in
246 prašičev. Na živinske sejme v Železno Kaplo so vsako leto gonili pitane vole, uporabljali
so jih tudi za vprežno živino (Meze, 1963). Z odbiranjem plemenskih ovac in križanjem z
bergamško ovco so na Jezerskem in Solčavskem ustvarili novo pasmo, t. j. jezersko-solčavsko
ovco (Vider, 2004). Volno so rabili za obleko, plemensko drobnico pa so prodajali na
Kranjsko, Koroško in Tirolsko. Gospodarska vrednost kmetije se je takrat merila predvsem po
številu glav živine in delno po poljedelski proizvodnji (Podlesnik, 1995).
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Že pred več kot 100 leti so si kmetje sami izdelali številne naprave na vodni pogon npr.
mlatilnico, slamoreznico, žage, mlin, številni kmetje so imeli tudi lastne hidroelektrarne
(Podlesnik, 1995).
Agrarna politika po drugi svetovni vojni je po reviziji zajela 22 kmetij, ki jim je občutno
zmanjšala velikost posesti. Kmetijam je bil odvzet predvsem nerodovitni svet, gozd in planine
ter pravica do lastnega lova (Podlesnik, 1995). Kmete je po vojni dodatno prizadela še
obvezna oddaja pridelka. Težji pogoji za življenje na gorskih kmetijah in pojav odvečne
kmečke delovne sile so sovpadali z razvojem industrije v Zgornji Savinjski dolini. Sledilo je
odseljevanje ljudi s kmetij in dnevne migracije na nova delovna mesta. Delež in število
kmečkega prebivalstva je upadlo. Do 50-ih, 60-ih let 20. stoletja je velika večina kmetij še
živela izolirano, zato je bila samooskrba najpomembnejša gospodarska usmeritev (Meze,
1986). Meze (1960) ugotavlja, da je bilo poljedelstvo v podrejeni vlogi. Solčavani in dolinski
kmetje so hrano pretežno kupovali, višinski kmetje pa so pridelali dovolj žita in repe, z
zmanjševanjem števila ljudi na kmetiji so ponekod celo pridelali dovolj moke za svoje
potrebe.
Ob koncu 60-ih in začetku 70-ih se je pričela modernizacija kmetij. Pričela se je postopna
gradnja omrežja gozdnih cest s strani Gozdnega gospodarstva Nazarje. Kmetijska zadruga
Mozirje je kmetije usmerjala v izrazitejšo tržno proizvodnjo mleka in mesa, k čemur sta
pripomogla tudi zagotovljen trg za prodajo in izboljšana veterinarska služba. Zemljiška
struktura se je močno spremenila, saj so dokončno opustili sejanje žitaric, večino njiv
spremenili v travnike in pašnike, manj primerna zemljišča pa prepustili ozelenjevanju in
ogozdovanju. Kljub razvoju živinoreje je les še vedno dajal 80 % vseh dohodkov, ki so bili
pretežno namenjeni investicijam v mehanizacijo. Zadruga je kmetom omogočala pridobitev
ugodnih posojil za preureditev hlevov in kmetijske stroje ter strokovno pomoč pri usmerjanju
kmetije (Podlesnik, 1995).
V začetku 90-ih let so zaradi ukinitve mlečne proge in nizke odkupne cene solčavske kmetije
pričele mlečno proizvodnjo opuščati, leta 2004 pa so mleko oddajale le še štiri kmetije (Muri,
2005; Oven 2011).
V letu 2010 je bilo v občini Solčava 55 kmetijskih gospodarstev, 45 kmetij se je ukvarjalo z
živinorejo, 4 s poljedelstvom, 6 pa se jih je ukvarjalo z obojim (SURS, 2013). Prevladovala je
mesna govedoreja, vse več kmetij se je vračalo k reji drobnice.
Preglednica 5: Število živine po vrstah živali na kmetijah v občini Solčava v letu 2010.
Št. živali Št. kmetij
1. Govedo
415
41
2. Prašiči
81
24
3. Perutnina
372
33
4. Konji
25
9
5. Drobnica
658
29
6. Kunci
56
5
7. Čebelje družine
60
6
Vir: SURS, 2013.
Planinsko pašništvo je v času industrializacije močno nazadovalo in številne površine so bile
prepuščene ogozdovanju. Kljub temu so zaradi današnje usmerjenosti v živinorejo številni
pašniki še aktivni. Skupni planinski pašniki so Grohovt (32 ha), Krofičevo (14 ha), Olševa (40
ha) in Strelovec (48 ha), zasebni pa Grintovec, Plesnikova planina, Robanova planina,
Bukovnikova planina, Robnikova planina, Štiftarska pustota, Bevska pustota in Pastirkovo
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(Muri, 2005). Ohranjanje pašnikov je pomembno zaradi razbremenitve pašnih površin na
kmetijah, paša živine ugodno vpliva na zdravstveno stanje in odpornost živali, s pašniki se
ohranja tudi oblika kulturne pokrajine (Lokalna razvojna strategija, 2008; Oven 2011).
Vse več kmetij se ukvarja z dopolnilnimi dejavnostmi, pri čemer izstopajo kmetije z
nastanitvijo in izletniške kmetije ter dejavnosti vezane na gozdarstvo (posek lesa, spravilo lesa
iz gozda, žaganje lesa), ostale registrirane dejavnosti pa so še: ročno pletenje, domače
tesarstvo, izraba vodnega vira, vzdrževanje cest in pluženje snega, zeliščarstvo, peka kruha,
itd. (Lokalna razvojna strategija, 2008). 15 kmetij ima prav tako naziv ekološke kmetije, kar
kaže na visoko zavedanje pomembnosti sobivanja človeka z naravo (Zanimivosti območja,
2013).
Iz gospodarskih usmeritev kmetij je razvidno, da ukvarjanje zgolj s kmetijstvom za preživetje
solčavskih kmetij ne zadostuje. Pogosto je primarni zaslužek gozdarstvo, saj je navezanost na
gozd velika in kmetijam zagotavlja ekonomsko stabilnost, za preživetje pa so zelo pomembne
dopolnilne dejavnosti, še posebej turizem.
4.4

Turizem

Specifične fizičnogeografske značilnosti (gorski svet in ledeniške doline) v kombinaciji s
človekovim oblikovanjem kulturne pokrajine so na Solčavskem omogočile zgoden začetek
turizma in tudi danes predstavljajo njegovo osrednje gonilo. Doživljajska pestrost in estetska
kvaliteta pokrajine, ki v precejšnji meri spada pod varovana območja, obiskovalce nedvomno
nadpovprečno pritegneta, območju pa omogočata razvoj turizma kot pomembne gospodarske
panoge.
Na Solčavsko so v 18. stoletju prvi začeli prihajati takratni biologi in botaniki,
najpomembnejše za razvoj turizma pa je bilo planinstvo. V 60-ih in 70-ih letih 19. stoletja so
se pojavile prve gostilne, ki so sprejemale goste, prav tako so zgradili prvi planinski koči na
Okrešlju in Korošici (Muri, 2005). Do leta 1914 je v vasi kot posledica vpliva turizma na
splošen gospodarski razvoj delovalo osem gostiln za popotnike, dve trgovini, pošta in šola.
Leta 1923, ko je bila zgrajena cesta od Solčave do Logarske doline, so v dolini zabeležili
1000 obiskovalcev (Clarke, 2007).
Pravi razcvet je planinski turizem doživel po drugi svetovni vojni, v 50-ih letih, ko so se
povojne stroge omejitve gibanja zaradi bližine meje malenkost omilile. Leta 1953 so na mestu
požganega Aleksandrovega doma v Plesti zgradili nov Planinski dom, Cinkarna Celje pa je
postavila svoj počitniški dom. Istega leta je bilo ustanovljeno Planinsko društvo Solčava, leto
kasneje pa turistično društvo. Za obiskovalce gora je pomembno postojanko predstavljal tudi
Dom planincev v smeri proti slapu Rinka zgrajen leta 1981 (Vider, 2004). Uradni podatki za
leto 1966 navajajo 16.500 nočitev, od tega 13 % s strani tujcev. Obisk Logarske doline je
pričel strmo naraščati in je višek dosegel v prvi polovici 70-ih let. Večina domačih
obiskovalcev je prihajala v skupinah in z avtobusi, t.i. sindikalni turizem. Po letu 1980 se je
pričelo obdobje izletniškega turizma z lastnimi prevoznimi sredstvi, kar je privedlo do
številnih primerov neustreznega obnašanja v naravnem okolju, npr. parkiranja in kurjenja na
kmetijskih zemljiščih. Leta 1987 je bila Logarska dolina z odlokom zavarovana kot krajinski
park (Muri, 2005; Clarke, 2007).
Leta 1992 je na pobudo domačinov nastalo podjetje Logarska dolina d.o.o., s katero je razvoj
turizma v Logarski dolini dobil novo vizijo in zagon. Na prometno povezanost Solčavskega in
s tem na razvoj turizma je pomembno vplivala posodobitev cestne povezave z Avstrijo preko
mejnega prehoda Pavličevo sedlo leta 2001, preko katerega so lahko poleg državljanov
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Avstrije in Slovenije v obe državi vstopali in izstopali tudi vsi državljani Evropske unije
(Muri, 2005).
Leta 2009 je Solčavsko prejelo naziv Evropske destinacije odličnosti EDEN 2009 (European
Destinations of Excellence). Gre za projekt, ki spodbuja trajnostne modele za razvoj turizma v
celi Evropski uniji. Prejeti naziv je za domačine potrditev, da je razvoj turizma na pravi poti.
Posebnost turizma na Solčavskem so sicer turistične kmetije (kmetije z nastanitvijo). Prvi
namenski krediti za razvoj turizma na kmetijah so bili za kmetije v Zgornji Savinjski dolini
dani v letih 1971–72, Solčavani pa so prve kredite dobili leta 1977. Leta 1980 se je s
turizmom ukvarjalo 5 kmetij, leta 1995 11, leta 2004 14 in leta 2012 16 kmetij (Muri, 2005;
Nastanitve, 2012).
Povpraševanje
Leta 2004 je po ocenah Solčavsko obiskalo preko 100.000 obiskovalcev, pri čemer je šlo
večinoma za izletnike (Clarke, 2007). Podatki občine za isto leto namreč beležijo 6.236
gostov, ki je opravilo 16.554 nočitev (Občina, 2013).
Povprečna doba bivanja gostov je med dvema in tremi dnevi (Lokalna razvojna strategija,
2008). Zasedenost turističnih objektov je pod želeno, povprečna letna zasedenost se giblje
okoli 9 % (Muri, 2005).
Graf 1: Število nočitev med leti 2003 in 2012.
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Vir: Občina Solčava, 2013.
Iz zgornjega grafa je razvidno naraščanje števila nočitev, ki je doseglo višek v letu 2007. V
letu 2008 je že viden upad števila kot posledica začetka svetovne gospodarske krize, ki je
najnižjo točko dosegla leta 2010. V letu 2012 je število nočitev že zelo blizu kot v letu 2005,
pri čemer je rast nočitev tujih gostov višja od rasti nočitev domačih gostov.
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Graf 2: Število nočitev v letu 2012.
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Vir: Občina Solčava, 2013.
Iz zgornjega grafa lahko vidimo izrazito sezonskost obiska Solčavskega. Največ nočitev je v
juliju in avgustu, najslabše obiskani meseci pa so marec, oktober in november. Če primerjamo
domače in tuje goste je največja razlika opazna v zimskih mesecih, ko občutno prevladujejo
domači gostje.

Ponudba
V letu 2012 je nastanitev ponujalo 35 ponudnikov odprtega tipa, ki so imeli skupaj na voljo
738 ležišč.
Preglednica 6: Ponudniki nastanitev in število obstoječih ležišč
Št. ponudnikov
Št. ležišč
Gostinski objekti s prenočišči
10
209
Zasebne sobe
3
22
Turistične kmetije
16
268
Planinski domovi in koče
6
239
SKUPAJ
35
738
Vir: Nastanitve 2012
Na Solčavskem je poleg objektov odprtega tipa na voljo še šest objektov zaprtega tipa. V njih
je 122 ležišč in so namenjena lastnim potrebam in določenim ciljnim skupinam (MORS,
duhovne vaje, lovci) (Muri, 2005).
Pomembno pridobitev za razvoj turizma predstavlja Center Rinka, ki je bil odprt leta 2011 in
služi kot večnamensko središče za trajnostni razvoj Solčavskega. Center predstavlja
pomembno točko, kjer lahko obiskovalec dobi številne informacije o širši okolici in ideje za
nadaljnje izlete. V kletnem in pritličnem delu se nahajajo turistično informacijska točka za
obiskovalce, večnamenska dvorana, krožna stalna razstava o življenju in naravi Solčavskega,
razstavno prodajni prostor za lokalne izdelke, razstavno prodajni kotiček ter degustacijski,
barski, bralni, internetni in otroški kotiček (Center Rinka, 2013).
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Velik napredek je doživela organizirana ponudba za skupine. Center Rinka in krajinski park
Logarska dolina v sodelovanju s številnimi posamezniki ponujata različno sestavljene
programe, ki vsebujejo organizirane oglede krajinskih parkov Logarska dolina in Robanov
kot, Panoramske ceste, bližnje okolice Solčave, etnološke zbirke starega orodja na kmetiji
Klemenšek ter muzeja Potočke zijalke in Fidovega gaja, prikaz ročnega polstenja in
unikatnega oblikovanja izdelkov iz ovčje volne, degustacijo solčavskih jedi itd. Izvajajo tudi
animacije za otroke v Pravljičnem gozdu (Logarska dolina), etnološko-animacijske aktivnosti,
pozimi pa pohod z baklami. Organizirana športna ponudba vsebuje kolesarjenje po Logarski
dolini in Matkovem kotu, plezanje v plezalni steni, lokostrelstvo, jezdenje konj, nordijsko
hojo, skok s padalom v tandemu, odbojko in druge igre z žogo, pozimi še tek na smučeh,
sankanje in plezanje po slapu. Zasnovali so poseben paket za poslovna srečanja, ki poleg
tehnično ustrezno opremljenih prostorov vsebuje izbor zgoraj naštetih aktivnosti in različne
degustacije (Center Rinka, 2013; Logarska dolina, 2013).
Pri ponudbi v Logarski dolini je potrebno izpostaviti naravoslovno-etnografsko pot, ki je bila
leta 1996 zasnovana kot diplomski projekt trenutnega župana Alojza Lipnika in je med turisti
zelo obiskana. Možno si jo je ogledati individualno ali pa v obliki organiziranega vodenja.
Turistične kmetije, ki predstavljajo skoraj polovico vseh ponudnikov nastanitvenih kapacitet,
se pretežno naslanjajo na ponudbo celotnega Solčavskega. Kot dopolnitev služijo specifične
aktivnosti na posameznih kmetijah, npr. lokostrelstvo (Gradišnik), ježa konj (Lenar), namizne
lesene družabne igre (Žibovt), savna in masažni bazen (Govc-Vršnik). Vse dajejo velik
poudarek na lokalni kulinariki in sonaravnem gospodarjenju, kar polovica jih namreč kmetuje
ekološko. Kmetiji Žibovt in Ramšak imata tudi znak ekološka turistična kmetija, ki je znak za
specializirano ponudbo, podeljen s strani kmetijsko gospodarske zbornice. Glede na ponudbo
izstopa še kmetija Ložekar, ki ima svoje smučišče in je usmerjena v gostovanje šolskih skupin
v zimski sezoni. Kakovost storitev na turističnih kmetijah z nastanitvijo je označena z jabolki,
in sicer z enim, dvema, tremi ali štirimi.
Preglednica 7: Seznam turističnih kmetij z nastanitvijo v občini Solčava
Naselje
Ime kmetije
Št. jabolk
Logarska dolina
Gradišnik
4
Juvanija
4
Plesnik
4
Žibovt
4
Lenar
3
Matk
3
Perk
3
Ložekar
2
Podolševa
Rogar
3
Ramšak
3
Strevc
3
Majdač
2
Solčava
Ambrož-Gregorc
4
Robanov kot
Govc-Vršnik
4
Bevšek-Ošep
3
Pečovnik-Ošep
2
Vir: Nastanitve, 2012
Nekatere kmetije se v želji po sodelovanju in večji prepoznavnosti med sabo povezujejo. Še
posebej prizadevni so na območju Panoramske ceste, kjer so se leta 2004 na podlagi uspešno
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izvedenega študijskega krožka domačini povezali v Društvo Panorama (Društvo za razvoj in
ohranjanje naravne, kulturne in etnološke dediščine – Panorama). Njihov glavni projekt je bila
izdaja tematskih zgibank z naslovom Biseri ob Solčavski panoramski cesti z naslednjimi
vsebinami: cerkve, okrasni marmor, brezna in zijalke, izvir kisle vode, Olševa in Potočka
zijalka ter kapelice, znamenja in križ. V okviru društva sedem kmetij svoje storitve oglašuje
na spletu pod sloganom Oddih nad 1000 metri (Društvo Panorama, 2013).
Varovana območja v občini Solčava
Na razvoj Solčavskega imajo pomemben vpliv varovana območja. Z Odlokom o razglasitvi
naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Mozirje
sta bila strožje zavarovana Robanov kot (1447 ha) in Logarska dolina (2438 ha), ki imata
status krajinskega parka od leta 1987; Robanov kot je bil že leta 1950 zavarovan kot naravna
vrednota. Zakonodaja, vezana na krajinske parke, ne zagotavlja niti mehanizmov za izvedbo
zavarovanj, niti finančne podpore za ureditev infrastrukture in nadzorne službe. Zaradi teh
pomanjkljivosti je na pobudo domačinov leta 1992 nastala organizacija Logarska dolina
d.o.o., ki kot zasebna družba s koncesijo občine upravlja dolino na podlagi letnih načrtov,
potrjenih s strani pristojne občine. Prednosti takšnega pristopa, kjer ideja izvira od lokalnega
prebivalstva, so (povzeto po Lenar, 1998):
- omejitev na zavarovanem območju prebivalci ne smatrajo kot razvojno oviro, saj sami
sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi projektov;
- država ima z območjem relativno majhne stroške, saj zasebna družba išče lastne finančne
vire za ohranitev in razvoj;
- odgovornost za ohranitev krajinskega parka se v veliki meri prenese na lastnike zemljišč,
ki jim ta prostor omogoča preživetje;
- prebivalstvo zaščitenega območja je bolje organizirano in povezano, krepi se občutek
soodgovornosti do naravne in kulturne dediščine.
Zaračunavanje vstopnine za motorna vozila družbi zagotavlja dohodek, ki krije stroške
zaposlitve uslužbencev, upravljanje komunalne in turistične infrastrukture ter pripravo in
izvedbo programov razvoja območja. Logarska d.o.o. se v mednarodnih krogih navaja kot
model trajnostnega razvoja, po katerem bi se lahko zgledovala podobna območja (Lenar,
1998; Clarke, 2007). Z ureditvijo prometne in turistične infrastrukture ter z usmerjanjem
gostov so dosegli umiritev motornega prometa, obiskovalcem omogočili bolj pristno
doživljanje narave in kulture, hkrati pa domačinom omogočili način preživetja, ki ne ogroža
obstoja kulturne pokrajine.
Z istim odlokom (Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti …) so poleg krajinskih parkov
zavarovana še ožja območja v obliki naravnega rezervata (melišče pod Planjavo) in naravnih
spomenikov.
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Karta 3: Zavarovana območja v občini Solčava.

Prav tako je v občini Solčava 74,88 % površine vključene v mrežo posebej varovanih območij
v Evropski uniji – v Naturo 2000. Njeno pravno podlago predstavljata Direktiva o ohranjanju
naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ter Direktiva o ohranjanju
prostoživečih ptic. Namen Nature 2000 je ohranjanje biotske raznovrstnosti, tako da varuje
naravne habitate ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Natura 2000 se zavzema za
uravnoteženost narave in gospodarskega razvoja ter za ustrezno usmerjanje vseh dejavnosti v
prostoru (Lokalna razvojna strategija, 2008; Kaj je Natura 2000, 2013).
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Karta 4: Natura 2000 v občini Solčava.

Naravna vrednota je »poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug
vredni pojav, del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja,
ekosistem, krajina ali oblikovana narava«. Na naravnih vrednotah se ohranja obstoječa raba,
možna je sonaravna raba. Prostorski in tehnični posegi in dejavnosti se lahko izvajajo le, če ne
obstaja druga alternativa, v nobenem primeru pa se ne smejo spremeniti tiste lastnosti, zaradi
katerih je bil del narave spoznan kot naravna vrednota. Status naravne vrednote je podeljen s
strani Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot, ki je bil sprejet na podlagi Zakona o
varstvu narave (ZON). Predpis izvaja Ministrstvo za okolje in prostor (Varstvo naravnih …,
2013).
Glede na register naravnih vrednot iz leta 2008 se v občini Solčava in na njenih mejah nahaja:
- 62 točkovnih naravnih vrednot,
- 37 jam,
- ledeniške doline (Matkov kot, Logarska dolina, Robanov kot),
- gozdni rezervati (Matkov kot, Logarska dolina, Robanov kot, Klemenškova planina,
Robanove peči, Robnikove peči),
- hidrološke enote (Savinja s pritoki, Jezera s pritoki, Sušica),
- pobočja Olševe, Raduhe, greben Strelovec–Krofička, melišče pod Planjavo, soteska
Palenk, Podolševske pečine (Atlas okolja, 2013).
Kulturna dediščina so »po človeku ustvarjeni objekti, deli kulturne krajine, ki imajo za
državno ali ožje območje posebno estetsko, zgodovinsko, kulturno, znanstveno, izobraževalno
vrednost« (Geografski terminološki …, 2005). Vsi posegi v enote kulturne dediščine, pri
katerih so predvidene spremembe varovanih lastnosti, potekajo pod nadzorom pristojne
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območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Na podlagi Registra
nepremične kulturne dediščine je v občini Solčava:
- 45 točkovnih enot kulturne dediščine,
- štirje primeri kulturne krajine (Podolševa, Logarska dolina, Matkov kot, Robanov kot)
(Register…, 2013).
Razvidno je, da je z različnimi ukrepi varovan večji del Solčavskega. Na eni strani to sicer je
ovira velikopoteznemu gospodarskemu načrtovanju, vendar to za Solčavsko niti ni primerno.
Ob pravem pristopu lahko tovrstna območja še posebej uspešno tržimo znotraj turizma.
Potrebna je seveda previdnost in dolgoročno načrtovanje tako s strani občine in domačinov
kot države.
Pomen varovanih območij za razvoj turizma
V varovanih območjih je ohranjena narava ključna za trajno turistično ponudbo. Sonaravni
turizem lahko na eni strani prispeva k varovanju naravne in kulturne dediščine, po drugi strani
pa izboljša varstveno omejene razvojne možnosti prebivalstva in dvigne kakovost življenja
lokalni skupnosti (Plut, 2005). Groznik Zeilerjeva (2011) navaja, da je po podatkih iz leta
2000 42 % turistov iz Evrope med potovanjem obiskalo vsaj eno zavarovano območje. Tudi v
Sloveniji spadajo zavarovana območja in neokrnjena narava med najpomembnejše motive za
obisk. Zavarovana območja preko turizma omogočajo številne posredne zaposlitve. V
Triglavskem narodnem parku je bilo leta 2002 na turističnem področju v povezavi s parkom
vsaj petkrat več zaposlitev, kot jih je bilo neposredno v naravovarstveni organizaciji (Groznik
Zeiler, 2011). Na Škotskem pa so ocenili, da je opazovanje živali v letih 2003/04 prineslo
dohodek enak 1651 delovnim mestom (Ogorelec, 2005). Plut (2005) meni, da biotska
raznovrstnost, ki jo med drugimi ohranja Natura 2000, predstavlja še neizkoriščen potencial
za razvoj Slovenije kot turistične destinacije.
Seveda obstajajo na zavarovanih območjih potencialne nevarnosti, kot npr. obremenitev
okolja, zvišanje cen na danem območju in obremenitev lokalne skupnosti zaradi povečanega
obiska (Plut, 2005).
Polanšek in Kovač (2005) omenjata številne aktivnosti, ki potencialno vodijo v konflikt med
naravo in človekom, npr. motokros in sankanje z motornimi sanmi, nabiranje gozdnih sadežev
v območju rjavega medveda, soteskanje, jadralno padalstvo in plezanje, kjer gnezdijo ptice,
športne aktivnosti izven urejenih poti, tek na smučeh, pretiran ribolov in čolnarjenje na
območjih z občutljivimi podvodnimi travniki.
Pojavlja se vprašanje, kako izpolniti zahteve do občutljivih vrst in habitatov ter hkrati ohraniti
ekonomsko zanimivo turistično in rekreativno rabo. Nujno je načrtovanje upravljanja
varovanih območij, ki bi moralo vključevati vse deležnike (lastniki zemljišč, oblast, znanost,
gospodarski sektor in zainteresirana javnost), istočasno bi moralo potekati še izobraževanje in
ozaveščanje lastnikov zaščitenih površin, turističnih delavcev in obiskovalcev narave
(Polanšek, Kovač, 2005). Prepoznavanje varovanih območij kot pozitivno je ključno, prav
tako je pomembna stalna finančna podpora države, da občine z visokim deležem varovanih
območij niso razvojno zapostavljene (Plut, 2005). Potrebno bi bilo tudi dvigniti raven znanja
o naravi, še posebej o ekoloških zahtevah vrst in habitatov. Le tako lahko določene aktivnosti
omejimo upravičeno in se tako izognemo neutemeljenim prepovedim zgolj zaradi previdnosti
same (Polanšek, Kovač, 2005).
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5

Kaj je interpretacija?

Interpretacija je lahko opredeljena na veliko različnih načinov, vendar gre v osnovi za
izobraževalno dejavnost, ki okrepi obiskovalčevo izkušnjo in ji daje večji pomen. Pomembno
je, da pri predstavitvi obiskovalci sami odkrijejo odgovore na vprašanja, povezana s
predstavljeno temo (Newsome in sod., 2002).
Koncept interpretacije se prvič pojavi sredi 19. stoletja v Bostonu v Združenih državah
Amerike v debatnem klubu Ralpha Walda Emersona (The Transcendental Club), ki se je med
drugim ukvarjal z neposrednim odnosom med posameznikom in naravo. Ideja se razširi konec
19. stoletja, ko so v ZDA ustanovili prve narodne parke Yellowstone, Yosemite in Sequoia.
Nekatere metode in načela iz tistega časa so se upoštevala in izvajala znotraj združenja The
National Park Service, ustanovljenega leta 1916, vendar je bila uspešnost odvisna od
zavzetosti posameznega rangerja parka. Leta 1940 se pojavi pojem »interpretacija parka«, šele
leta 1957 pa je Freeman Tilden v publikaciji »Interpreting Our Heritage« postavil temeljna
načela interpretacije (Thorsten, 2003).
Tildenova definicija interpretacije iz leta 1957 jo opredeli kot »izobraževalno aktivnost, ki
prikazovanja pomena in odnosov ne dosega zgolj z naštevanjem podatkov, temveč z uporabo
izvirnih objektov, osebne izkušnje in preko vizualnih medijev« (Newsome, D. in sod., 2002).
Veverka (2011) je mnenja, da interpretacijo najbolje opredeli definicija Interpretation Canada
iz leta 1976: »Interpretacija je proces komunikacije, zasnovan tako, da javnosti razkrije
pomen in odnose naravne in kulturne dediščine, preko izkušenj iz prve roke z objekti,
artefakti, pokrajino in prizorišči.« Gre torej za komunikacijo, s katero obiskovalca izzivamo,
se poskušamo z njim povezati in preko katere mu razkrijemo osrednje sporočilo.
Ogorelec (2004) trdi, da pri interpretaciji »besedilo strokovnjakov prevedemo v jezik laikov
oz. običajnih ljudi. Statične informacije o naravnih virih prevedemo v privlačno doživetje«.
Interpretativni komunikacijski proces je zasnovan na šestih načelih interpretacije (po Tildenu
v Thorsten, 2003 in Veverka, 2011):
1. Interpretacija je neuspešna, če predstavljene teme ne uspe približati obiskovalčevim
dotedanjim izkušnjam in njihovemu vsakdanjemu življenju.
2. Interpretacija ni zgolj navajanje informacij, ampak razkrivanje njihovega globljega smisla.
3. Dobra interpretacija je umetnost, ki se je da do določene mere naučiti. Kljub temu ne more
vsak postati vrhunski interpret.
4. Osnovni namen interpretacije ni poučevanje, ampak izziv. (Naša naloga je spremeniti
obnašanje in odnos obiskovalcev, jih motivirati in navdihniti.)
5. Interpretacija predstavlja celoto in ne le posameznega dela.
6. Interpretacija, ki je namenjena otrokom (do 12. leta starosti), naj ne bi bila le okrnjena in
poenostavljena verzija predstavitve za odrasle, temveč mora imeti svoj načrt. Najbolj
optimalna rešitev je priprava ločenih načrtov.
Osnovna vodila interpretacije so sledeča (povzeto po Newsome, Moore in Dowling, 2002):
1. Interpretacija bi se naj osredotočala na izbrano tematiko in sporočila, ki jih želimo
prenesti.
2. Interpretacija spodbuja aktivno sodelovanje in pridobivanje osebnih izkušenj.
3. Z interpretacijo dosežemo maksimalno uporabo vseh čutil.
4. Interpretacija teži k samostojnemu razumevanju tematike.
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5. Interpretacija je relevantna za obiskovalce, ko ti pridobljeno znanje smatrajo za uporabno.
Še najlažje interpretacijski komunikacijski proces razložimo s sistemom PRR (povzeto po
Bajec, 2006):
1. Provoke – obiskovalca pritegnemo, da nečemu posveti pozornost in ga spodbudimo k
razmišljanju.
2. Relate – vzpostavimo stik med predmetom interpretacije in obiskovalčevim vsakdanjim
življenjem.
3. Reveal – obiskovalcu razkrijemo še tisto neznano, zaradi česar je kraj/točka/predmet
interpretacije nekaj posebnega. Preko tega dosežemo novo razumevanje in spoštovanje
predstavljenega.
Keršič Svetel (2010) poudarja, da se preko interpretacije dvigne tudi zavest domačinov o
pomembnosti in vrednotah njihove dediščine. Tako je interpretacija naravne in kulturne
dediščine kot komunikacijski proces izjemnega pomena za ohranjanje lokalne identitete.
Pristopi in načela interpretacije so tako kombinacija načel komunikacije z drugih področij,
npr. novinarstva, marketinga, psihologije, neformalne izobrazbe, poslovnega managementa in
financ, turizma, uporabe medijev in dizajna (Veverka, 2011).
Preden se lotimo načrtovanja, moramo razumeti še razliko med pojmoma informacija in
interpretacija. Informacija je dejstvo, ki ga podamo obiskovalcu, interpretacija pa je način, na
katerega mu to povemo. Interpretacija igra pomembno vlogo pri okoljskem izobraževanju, saj
z njo obiskovalec lažje sprejme in razume želeno sporočilo, si ga zapomni in ga kasneje na
nek način uporabi (Veverka, 2011).
Interpretacija je močno razvita v Združenih državah Amerike, Kanadi, Avstraliji, Veliki
Britaniji in na severnem delu celinske Evrope. Ponekod interpretacija predstavlja poklic, več
univerz po svetu jo ima vključeno v svoje programe (Ogorelec, 2005), npr. Australian
National University, University of Leicester v Veliki Britaniji, University of the Highlands
and Islands na Škotskem ter številne druge.
Kot je razvidno iz literature in priporočil o pripravi vsebine interpretacije, so osnovna načela
od leta 1957 sicer ohranila prvotno sporočilo, vendar deloma pridobila na svobodi uporabe,
tudi zaradi spremenjenih tehnoloških možnosti.
5.1

Interpretacija v Sloveniji

V Sloveniji pojem interpretacija in njena raba še nista širše uveljavljena, do precejšnih
nedoslednosti prihaja pri poimenovanju različnih vrst turističnih poti in vrst vodnikov. Seveda
pa to ne pomeni, da se prvine interpretacije pri načrtovanju turistične ponudbe ne uporabljajo.
Krajinski park Goričko je že leta 2003 zainteresirane domačine izobraževal za poseben tip
vodenja, doživljajsko vodenje, kjer se strokovne osnove dopolnjujejo s poglobljenim
doživljanjem narave (Kristanc, 2003). Sklepamo lahko, da so bile pri tovrstnem vodenju v
ospredju prav prvine interpretacije. Tudi sicer slovenski parki ponujajo organizirano vodenje
po različnih poteh. Vodniki so različno usposobljeni (planinski vodniki, gorski vodniki,
gozdarji, lokalni turistični vodniki ipd.), nivo usposobljenosti pa je kljub organiziranim
izobraževanjem v veliki meri še vedno odvisen od samoiniciativnosti vodnikov.
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Tematske poti
Pri pregledu poimenovanj tematskih poti hitro ugotovimo, da terminologija ni poenotena in
snovalcem poti omogoča pri poimenovanju obilo svobode. Tematske poti definira vsebina,
zato so lahko pohodne, kolesarske, naravoslovne, gozdne, učne, vetrovne, geološke, vodne,
itd. Med najbolj priljubljene ureditve sodijo učne poti, ki imajo v Sloveniji že dolgo tradicijo
(to velja še posebej za gozdne učne poti). Že iz imena je razvidno, da so glavni cilji
izobraževalni, še posebej za šolsko mladino, in tako predstavljajo enega izmed najpogostejših
načinov okoljskega izobraževanja. Učnih poti se vse pogosteje poslužujejo v zavarovanih
območjih, kot so Park Škocjanske jame, Triglavski narodni park in Kozjanski park. Poleg
poti, ki so jih zasnovali gozdarji in upravljavci parkov, je vse več takih, ki so urejene
ljubiteljsko, npr. s strani šole, občine in društev (Bajec, 2006). Na spletni strani Za ljubitelje
narave (www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si) je trenutno navedenih 110 poti, ki jih spletna
stran kategorizira kot učne, vendar v nazivih poti najdemo še dodatne opredelitve,
najpogosteje »naravoslovna« in »gozdna«. Učne poti niso namenjene samo učencem, temveč
širši množici obiskovalcev, zato se sedanji snovalci pogosteje zatekajo k drugim
poimenovanjem poti oz. besedo »učna« izpustijo. Ne glede na poimenovanje so pri pripravi
vsebine za številne poti zagotovo (ne)vede upoštevali načela interpretacije, vendar izraza
interpretativna pot ali kakšne druge izpeljanke ne srečamo. Kot ugotavlja Ogorelec (2004b),
bi bilo koristno, če bi čim prej našli primeren in za večino sprejemljiv izraz.
Tematske poti predstavljajo dober primer stapljanja naravne in kulturne dediščine in turizma
ter ustvarjanja medsebojnih povezav. Imajo številne pozitivne vplive tako na razvoj turizma
kot samega območja (delno povzeto po Puczkó, Rátz, 2007).
- Z ureditvijo tematskih poti posamezne znamenitosti, ki same po sebi niso dovolj, da bi
pritegnile obiskovalce, spremenimo v turistično zanimive atrakcije. Na ta način povečamo
prepoznavnost območja, omogočamo sistematično spoznavanje neznanega območja in ga
postavimo na turistični zemljevid.
- S tematskimi potmi lahko obiskovalce sezonsko in prostorsko razpršimo. Z razglednimi
potmi, kjer uredimo postanke za fotografiranje, obiskovalce z avtomobili speljemo na
manj prometne ceste. Obiskovalci se tako izognejo gneči, odmaknjeni kraji pa postanejo
bolj privlačni.
- Tematske poti pripomorejo k razvoju drugih dejavnosti (domača obrt, prodaja domačih
izdelkov, gostinska ponudba), in odprtju novih delovnih mest.
- Že obstoječe turistične atrakcije z novim povezovanjem v tematsko pot predstavimo na
nov način in tako pritegnemo nove ciljne skupine.
- Z načrtovanjem tematske poti smo pogosto prisiljeni v razvoj dodatne ponudbe oz.
vmesnih točk med večjima atrakcijama. Prav tako jih lahko nenehno nadgrajujemo in
dopolnjujemo ter turistično ponudbo ohranjamo svežo in privlačno.
- Regionalne ali celo mednarodne tematske poti izboljšajo sodelovanje med udeleženimi
stranmi, saj le tako dosežejo želen cilj. Enotna tema daje posameznemu kraju dodatno
vrednost, skupaj pa kraji postanejo turistični še močnejši.
Kljub številnim pozitivnim vidikom tematskih poti obstaja v Sloveniji nevarnost zasičenosti s
tem medijem, zato je nove poti treba načrtovati smiselno in glede na potrebe območja oz.
lokalne skupnosti.
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Tudi pri nas se tematske poti vse bolj razvijajo v povezavi s turizmom. Nastali so projekti, ki
združujejo različne vrste tematskih poti in spremljajočo ponudbo. Njihov cilj je predstavitev
turistične ponudbe določenega območja na celovit način in iskanje možnosti za revitalizacijo
podeželja. Bajec (2006) omenja sledeče projekte (vse povzeto po Bajec, 2006):
a. Po poteh dediščine
Projekt, ki je del širšega projekta Heritage trails, je začel delovati leta 1996 in je bil podprt s
strani Evropske unije in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Projekt spodbuja
trajnostni turizem tako, da je ključni element turistične ponudbe naravna in kulturna dediščina
ter da spodbuja možnosti razvoja dopolnilnih gospodarskih dejavnosti in ustvarjanje novih
delovnih mest na podeželju, pri čemer ne spreminja korenito lokalne kulture in obstoječega
načina življenja. Projekt je razdeljen v dva dela – Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe in
Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine. Na obeh poteh je zbranih okoli 20 območij in
objektov dediščine, organizirani so večdnevni in tematski izleti, označene so sprehajalne poti,
pešpoti, kolesarske poti, vinske ceste itd.
b. Na lepše – stranske poti so zapeljivejše od glavnih
V letu 2002 je Slovenska turistična organizacija pripravila prvo brošuro o šestih tematskih
poteh, ki bi pritegnila k postankom na zanimivih točkah zlasti tranzitne goste. Poleg idej za
izlete so v brošuro vključene lokalne tematske poti, vinske ceste, kolesarske poti, koledar
prireditev, seznam nastanitvenih in prehrambnih obratov, informacijske točke itd. Stranske
poti so:
- Smaragdna pot (Kranjska Gora–Vršič–dolina reke Soče–Goriška Brda–Ajdovščina–
Idrija– Cerkno),
- Vetrova pot (Slovenska Obala, Kras in Notranjska),
- Jantarjeva pot (iz smeri Ljubljane proti Štajerski in Zasavju do Maribora),
- Sončeva pot (Prekmurje, Prlekija, del Štajerske),
- Krošnjarska pot (Bela krajina in Dolenjska),
- Zlatorogova pot (Gorenjska, Selška dolina, Polhograjsko hribovje, TNP).
c. Vinske turistične ceste
Razvoj vinsko-turističnih cest se je kot nacionalni projekt Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano začel leta 1992. V Sloveniji je 20 tovrstnih cest, katerih namen je
povezati in uskladiti raznovrstnost potencialov območij, ki so porasla z vinsko trto. Kmečka
gospodarstva preko njih tržijo svoje pridelke in storitve, pri vključevanju naravne in kulturne
dediščine pa imajo ceste še neizkoriščen potencial.
Poleg tematskih poti so eden izmed medijev interpretacije še informacijski centri in
informacijske točke, ki jih najdemo v vsaj 12 zavarovanih območjih v Sloveniji (Ogorelec,
2004b).

Pregled aktivnosti
Sistematičnega pregleda aktivnosti s področja interpretacije ali ljudi, ki se s tem ukvarjajo, ni.
Pri delu smo se pri slovenskih avtorjih opirali na članke Brede Ogorelec in Marjete Keršič
Svetel, ki je tudi nosilka predmeta Interpretacija dediščine v turizmu na Visoki šoli za
trajnostni turizem Erudio (Skrivnosti rifniške …, 2013).
Veliko gradiva je zbranega na spletni strani Interpretacija narave, ki nam je bila glavni vir pri
sledenju aktivnosti s področja interpretacije v Sloveniji.
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- Jeseni 2003 je Branka Hlad z Agencije RS za okolje organizirala prvo delavnico za
interpretatorje – interpretacija geološke dediščine in turizem, ki sta jo vodila strokovnjaka
škotske organizacije za varstvo narave Scottish Natural Heritage (Interpretacija, 2013).
- V letih 2004, 2005 in 2006 je različne delavnice in seminarje na temo interpretacije narave
in kulturne dediščine vodil John Veverka (Interpretacija, 2013).
- Od januarja 2005 je na voljo spletna stran Interpretacija narave (www.interpretacija.si)
Ministrstva za okolje in prostor, ki objavlja praktična priporočila, primere dobre prakse,
poročila z delavnic, vodi arhiv člankov, vsebuje povezave na koristne spletne strani in
seznam interpretatorjev narave, ki so se izobraževali leta 2004 (Interpretacija, 2013).
- Leta 2007 se je pod vodstvom Notranjskega ekološkega centra (NEC) oblikovala
Slovenska mreža za interpretacijo dediščine (SMID), ki združuje nevladne organizacije,
posameznike in neformalne skupine iz vse Slovenije, ki se ukvarjajo z ohranjanjem in
predstavljanjem naravne in kulturne dediščine. Trenutno šteje preko 100 članov (O nas,
2013).
- Krajinski park Goričko je med leti 2007 in 2009 izvajal projekt Promocija narave z
izobraževanjem interpretatorjev narave, ki je bil financiran s strani Evropske komisije.
Glavni rezultat projekta je bil učni načrt za izobraževanje interpretatorjev narave,
priročnik za trenerje vodnikov in delovni zvezek udeležence usposabljanja (Interpretacija
narave …, 2009)
- Med leti 2008 in 2009 sta bili v okviru Mednarodnega festivala alpskega cvetja
organizirani mednarodni delavnici o interpretaciji naravne in kulturne dediščine.
Delavnice so se nadaljevale v letih 2010, 2011 in 2012 v okviru projekta Naravni Bohinj
(Interpretacija, 2013; O festivalu, 2013).
- Med leti 2009 in 2012 je potekalo izvajanje mednarodnega projekta Nature experience –
Brezmejna doživetja narave. Zastopniki iz Slovenije, avstrijske Koroške in avstrijske
Štajerske so med drugim pripravili smernice za načrtovanje in uresničevanje moderne in
trajnostne infrastrukture za doživljanje in spoznavanje narave v zavarovanih območjih
(Baldauf in sod., 2011).
- Leta 2010 so na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU v okviru
mednarodnega projekta 2Bparks na primeru Ljubljanskega barja pričeli razvijati
inovativne strategije upravljanja, s poudarkom na oblikovanju interpretacijskih vsebin in
snovanju učnih poti. Projekt bo trajal do septembra 2013 (Erhartič in sod., 2012).
- Leta 2012 je potekalo srečanje interpretatorjev in vodnikov v zavarovanih območjih
(organizatorji so bili Turizem Bohinj, Zavod RS za varstvo narave in Triglavski narodni
park) (Interpretacija, 2013).
Vse omenjene aktivnosti nakazujejo porast zanimanja za uporabo interpretacije v turizmu, še
posebej, kjer gre za trajnostni razvoj, npr. v zavarovanih območjih. Na tej točki bi bilo
pomembno uskladiti zmedo, ki je prisotna pri terminologiji, ter ustvariti sistematičen in
aktualen pregled aktivnosti s področja interpretacije in ljudi, ki so na tem področju
usposobljeni za delovanje.
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6

Načrtovanje interpretacijske poti

Pri načrtovanju interpretacijske poti sta ključni dve vprašanji, ki nas vodita skozi ves proces:
- Zakaj bi obiskovalec želel vedeti informacije, ki jih interpretiramo?
- Kaj želimo, da obiskovalec naredi z znanjem, pridobljenim preko interpretacije?
Odgovori na vprašanji nam pomagajo najprej pri vsebinskem načrtovanju in kasneje pri
trženju že obstoječe poti (Veverka, 2011).
6.1

Sestava načrta interpretacije

Dobra interpretacija turistom omogoči boljše spoznavanje obiskanih krajev, kar povzroči
globlje doživljanje videnega. Tematske, naravoslovne oz. učne poti tako predstavljajo
pomemben del turistične ponudbe in so v Sloveniji najbolj pogost način interpretacije narave.
Ključnega pomena pri interpretacijski poti je usmerjeno in načrtovano doživljanje
obiskovalcev, prednostne funkcije pa so izobraževalna, doživljajska in turistična (Baldauf in
sod., 2011).
Za učinkovito interpretacijo je bistveno sestaviti dober načrt, pri čemer je treba odgovoriti na
sledeča vprašanja (povzeta po Interpretive planning, Scottish Natural Heritage, 2012).
- Kakšni so naši cilji? S cilji izrazimo namen interpretacije: izobraževalni cilji (kaj želimo,
da obiskovalci izvedo), emocionalni (kaj naj obiskovalci čutijo do območja), vedenjski
(kako želimo, da se obiskovalci obnašajo), promocijski (kako želimo predstaviti našo
organizacijo) (Ogorelec, 2003). Cilji morajo biti specifični in dosegljivi, prav tako so
bistvenega pomena za utemeljitev potrebnih finančnih sredstev in za kasnejšo evalvacijo
interpretacije.
- Kdo naj bo vključen v interpretacijo? Vključenost ljudi je odvisna od obsežnosti
obravnavanega prostora, lahko gre zgolj za posamezno osebo ali pa za sodelovanje
organizacij, lokalne skupnosti, prostovoljcev itd.
- Kaj interpretiramo? Vprašati se je potrebno, kaj je posebnega na našem območju, ali je na
območju že obstoječa interpretacija in turistična infrastruktura ter kakšne finančne in
človeške vire imamo na voljo.
- Za koga interpretiramo? Pomembno je poznati obiskovalce, kdo so, zakaj prihajajo, koliko
jih je, kako pogosto prihajajo, od kod prihajajo, kaj jih zanima ter kako dolgo imajo
namen ostati. Če poznamo odgovore, lahko interpretacijo primerno prilagodimo npr.
šolskim skupinam ali tujcem.
- Katere zgodbe želimo povedati? Zgodbe moramo povezati v neko splošno temo oz. idejo,
ki želimo, da jo obiskovalec odnese s seboj.
- Katere medije bomo uporabili? Šele na tej točki se odločimo za določen medij, ki naj bo
odvisen od namena, virov, obiskovalcev, značilnosti območja, teme in ciljev – in ne
obratno. Uporabimo več načinov sporočanja in ne zgolj besedilo.
- Kako bomo zasnovano interpretacijo izvedli? Postaviti je potrebno časovni okvir in
finančno strukturo izvedbe interpretacije. Ugotoviti moramo, kaj lahko storimo sami in kje
bomo potrebovali ustrezno kvalificirano pomoč. Svojo interpretacijo povežimo z ustrezno
institucijo, npr. lokalnim muzejem.

27

Zasnova tematske turistične poti v občini Solčava
- Kako bo interpretacija nadzorovana, ocenjevana in vzdrževana? Potrebno je spremljati in
preveriti uspešnost interpretacije ter jo po potrebi dopolniti oz. spremeniti. Prav tako mora
biti jasno določeno, kdo je odgovoren za vzdrževanje potencialne infrastrukture.
Tako so pri pripravi dobre interpretacije ključni določitev ciljev, poznavanje psihologije
obiskovalcev ter evalvacija interpretacije in po potrebi njena prilagoditev.
Zavedati se je potrebno tudi dejstva, da interpretacija določenega okolja in obiskovalčevo
doživetje ne potekata samo na kraju samem, temveč govorimo o treh fazah. Pred prihodom na
lokacijo obiskovalec potrebuje bistvene informacije, kjer ima pomembno vlogo marketing. Na
sami lokaciji je najpomembnejša kakovost doživetja in interpretacije. Zadnjo fazo predstavlja
refleksija, tj. po vrnitvi obiskovalca domov, ko se lahko še dolgo spominja svojih doživetij,
pri čemur mu pomagajo sredstva, ki jih prinese s seboj (izdelki, brošura, fotografije itd.)
(Keršič Svetel, 2010).
Interpretacijska infrastruktura
V literaturi in na terenu zasledimo različne izraze za »namensko infrastrukturo v naravnem
okolju, ki obiskovalca vodi, obvešča, ozavešča in navaja k doživljanju in spoznavanju narave«
kot npr. učna, tematska ali doživljajska pot ter informacijska točka (Baldauf in sod., 2011, str.
9). Baldauf in sod. (2011) za tovrstno infrastrukturo, ki vsebuje informacijske ali
interpretacijske elemente, uporabljajo izraz informacijska in interpretacijska infrastruktura. V
Sloveniji se najpogosteje uporablja izraz učna pot, ki pa lahko potencialne odrasle
obiskovalce odvrne, saj menijo, da njim tovrstne poti niso namenjene (Ogorelec, 2003).
Pri ureditvi infrastrukture moramo biti poleg vsebinskega vidika pozorni tudi na pravni okvir,
saj je potrebno pridobiti soglasje lastnikov zemljišč (t. i. služnostna pravica) in morebitna
dovoljenja za poseg v prostor, ki jih izda upravna enota. V kolikor je zemljišče na območjih
Nature 2000, je potrebno pridobiti soglasje Agencije Republike Slovenije za okolje s
predhodnim mnenjem Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. V primeru posega na
gozdnih površinah se mora v načrtovanje vključiti tudi Zavod za gozdove Slovenije, v
primeru kulturne pokrajine ali kulturne dediščine pa Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije. Pri zavarovanih območjih je tako pomembna celostna presoja vseh dejavnikov
postavitve infrastrukture (Baldauf in sod., 2011).
Pri izbiri materialov moramo biti pozorni na odpornost in obstojnost, preprosto spreminjanje
vsebine, stroške postavitve in vzdrževanja, odpornost proti vandalizmu, skladnost materiala z
okolico, enotno oblikovanje, privlačnost ter na razpoložljivost materialov. Infrastrukturna
oprema naj bi se zlivala s pokrajino in naj ne bi obremenjevala naravnega prostora. Zaželena
je uporaba naravnih materialov (les, kamen), značilnih za pokrajino (Baldauf in sod., 2011).
Tekom načrtovanja interpretacijske infrastrukture ne smemo pozabiti na njeno vzdrževanje v
prihodnosti. Izbira materialov in njihova tehnološka zahtevnost naj bi bila v skladu s
finančnimi možnosti upravljavca, ki mora biti jasno določen (Baldauf in sod., 2011). Dodatna
finančna sredstva in materialne vire lahko pridobimo, če se projekta načrtovanja poti lotimo v
okviru partnerstva z zainteresirano organizacijo ali lokalno skupnostjo (Interpretation
Handbook …, 2005).
Optimalno število točk, ki naj jih obišče obiskovalec, je med sedem in deset (Ogorelec,
2004a).
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Lokalna skupnost
Pri načrtovanju interpretacijske poti je, če se le da, dobro vključiti lokalno skupnost. Na ta
način lahko izpolnimo njihove želje, upoštevamo morebitne pomisleke ter zagotovimo razvoj
poti v prihodnosti. Domačini so pogosto tudi najboljši vir informacij o njihovem območju oz.
prispevajo k večplastnosti zgodbe. Sodelovanje z domačini nam prav tako olajša organiziranje
dodatne ponudbe, prepreči zaplete pri pridobivanju dovoljenj za uporabo zemljišč,
navsezadnje pa je pomembno, da se lokalna skupnost počuti kot del predstavljene zgodbe
(Carter, 2001).
6.2

Ciljna skupina

Analiza gostov, ki so že obiskali območje, izbrano za interpretacijo, in določitev želene ciljne
skupine ključno vplivata na izbor in predstavitev vsebine na eni strani ter na razvoj dodatnih
storitev na drugi strani. Pridobitev demografskih podatkov že obstoječih obiskovalcev nam
omogoča določitev najbolj osnovnih kategorij npr. od kod ljudje prihajajo, starost in spol,
socio-ekonomsko ozadje. Ko obiskovalce poznamo, se lahko odločimo za prilagoditev
interpretacije njihovim željam in potrebam ali pa se odločimo za interpretacijo, ki bi pritegnila
nove goste (Veverka, 2011).
Veverka (2011) je mnenja, da je pri interpretaciji ključnega pomena razumevanje psihologije
obiskovalcev, še posebej, kako in zakaj si obiskovalci zapomnijo podane informacije. Preko
tečaja treninga za izvajalce interpretacije poskuša udeležencem podati in razložiti sledeče
pomembne učne koncepte:
-

Pri učenju novih stvari se ravnamo po svojih izkušnjah.
Kategorije nas lahko omejujejo.
Prvi vtis je še posebej pomemben.
V kolikor nimamo pomoči, pogosto spregledamo dejstva oz. jih ne razumemo.
Da bi razumeli posamezne dele zgodbe, moramo najprej videti celoto.
Samostojno odkrivanje naredi učenje zabavno.
(Vsaka) beseda lahko pri več ljudeh pomeni različno stvar.
Preveč informacij povzroči preobremenjenost in utrujenost.
Jasnost in organiziranost sta pomembni pri prenašanju sporočil.
Slika/risba je vredna 1000 besed.

Za želen učinek je prav tako nujno, da obiskovalci občutijo pomembnost in osebnost
informacij. Naloga interpreta je, da omogoči povezavo med znanjem, ki ga ljudje verjetno že
imajo, in med znanjem, ki ga želi posredovati. Ob tem je dobro, da obiskovalci začutijo še
osebno povezavo z dano temo. Vse to je lažje doseči, v kolikor gre za interpretacijo z
vodičem, vendar lahko s primernim pristopom obiskovalce uspešno vključimo tudi preko
besedila (Carter, 2001).
Veverka (2011) je z raziskavo o motivih obiska Ohio State parka ugotovil še, da je glavni
motiv obiskovalcev za udeležbo na različnih programih v parku zabava. Kjer so iz
promocijskega gradiva izpustili besedi »učenje« in »izobraževanje« je udeležba programa
narasla. Obiskovalci učenje namreč povezujejo s šolo oz. formalnim izobraževanjem, čemur
se na počitnicah po navadi želijo izogniti. Iz tega lahko sklepamo, da kljub naši želji ustvariti
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pot, ki bi obiskovalce izobrazila o interpretirani temi in območju, ne smemo pozabiti na
prijetnost izkušnje in občutek zabave.
6.3

Vsebina in predstavitev interpretacije

Na predstavitev interpretacije pomembno vpliva medij. Interpretacija z vodičem terja precej
drugačne priprave kot izbira pojasnjevalne tabele, brošure ali celo zasnova centra za
obiskovalce ali razstave. Pri napotkih za vsebino in predstavitev se bomo v skladu z vsebino
praktičnega dela diplomske naloge v glavnem navezovali na pojasnjevalne tabele in brošure.
Pri določanju vsebine interpretacije je pomembno narediti raziskavo območja, s katero
pripravimo inventar naravne in kulturne dediščine ter poiščemo zanimive zgodbe in elemente,
ki bi jih radi interpretirali. Z določitvijo potencialnih točk bomo lažje osnovali vodilno temo
interpretacijske poti (Veverka, 2011). Prav tako ne smemo pozabiti na časovno opredeljenost:
ali pripovedujemo zgodbo o »tukaj in zdaj« ali zgodbo o »tukaj v tem in tem obdobju«.
Interpretacija ni namenjena zgolj pripovedovanju o preteklosti, ampak je za obiskovalce
pogosto zanimiva zgodba nekega okolja v sedanjosti (Keršič Svetel, 2010).
Interpretacija naj bi predstavljala izziv, ki bi obiskovalce spodbudil k samostojnemu
opazovanju in učenju. Pozornost obiskovalcev pritegnemo in obdržimo s primerno vodilno
temo in razburljivo zgodbo. Vodilna tema mora biti specifična in jo moramo znati povzeti v
eni povedi. Ne more biti le npr. »zgodovina Solčavskega«, ampak »zgodovina Solčavskega je
pomembno povezana s sosednjo pokrajino Koroško« (Veverka, 2011). Poleg vodilne lahko
izberemo tudi podteme, vendar ni priporočljivo, da jih je več kot pet. Keršič Svetel (2010)
omenja še »Šeherezadin princip«, kjer ob glavni temi ravno toliko opozorimo na druge, da pri
obiskovalcu vzbudimo zanimanje za nadaljevanje zgodbe.
Pri razvoju vsebine moramo biti pozorni na cilje vsakega posameznega dela. Le z njihovo
določitvijo bomo na koncu lahko preverili, ali je interpretacija uspešna, tj. ali so obiskovalci
razumeli posredovano sporočilo. Pri načrtovanju si pomagamo z naslednjimi cilji:
- učni cilji (kaj želimo, da se obiskovalci naučijo),
- emocionalni cilji (kaj želimo, da obiskovalci občutijo),
- vedenjski cilji (kaj želimo, da obiskovalci storijo).
Pogosto je odgovor na zastavljeno vprašanje naša vodilna tema, oz ena od vodilnih podtem.
Pri posredovanju vsebin vezanih na naravo, je zaželeno vključiti uporabo čim več čutov (vid,
sluh, voh, tip in okus). Na ta način v obiskovalcu spodbudimo čustveno doživljanje, ki v
primerjavi z zgolj vidnim zaznavanjem podaljša čas pomnjenja. Po raziskavah si obiskovalci
namreč zapomnijo le 10 % tega, kar slišijo, 30 % tega, kar preberejo, 50 % tega, kar vidijo, in
90 % tega, kar naredijo (Baldauf in sod., 2011). Če torej s primernimi vprašanji (Ali lahko
najdete …?, Ali slišite/vohate …?) spodbudimo komunikacijo med obiskovalcem in npr.
predstavitveno tabelo, povečamo možnost, da si uporabnik informacije zapomni (Veverka,
2011).
Iz vsebinskega vidika je pomembno, da ima vsak del interpretacije jasno idejo oz. sporočilo.
Pomembna je tako strokovnost vsebine kot predstavitev na zabaven, inovativen način.
Besedilo naj bi bilo zasnovano poljudnoznanstveno, paziti moramo na točnost informacij.
Učinek vsebine prav tako povečamo z aktualnostjo in sodobnostjo, pomembno je torej
vključiti novejša spoznanja (Baldauf in sod., 2011). Pomembno je še, da vsebina ne

30

Zasnova tematske turistične poti v občini Solčava
predstavlja zgolj pogleda ene stroke ali osebnega pogleda snovalca, ampak je rezultat
skupnega sodelovanja raziskovalcev različnih strok (Bajec, 2006).
Ko pišemo besedilo, se je dobro vprašati »Čemu bi obiskovalca ta informacija zanimala?«. Če
odgovora ne vemo, verjetno obiskovalcev ne bomo uspeli pritegniti (Ogorelec, 2004a). Kljub
temu, da z interpretacijo želimo spremeniti oz. nadgraditi odnos ljudi do izbranega objekta, se
je potrebno izogniti vsiljivemu dajanju naukov (Good practice guidelines, 2012).
V turističnih območjih je pri podajanju informacij pomembna uporaba več jezikov. V kolikor
nam prevajanje besedil poslabša preglednost in oblikovni vidik, se lahko poslužimo uporabe
dodatnih medijev (zloženke, vodniki) in sodobne tehnologije (spletna stran, prenosni telefoni
ipd.) (Baldauf in sod., 2011).
Pojasnjevalne table
Eden od najpogosteje uporabljenih medijev za interpretacijo so pojasnjevalne table.
Pojasnjevalna tabla ni interpretativna sama po sebi, ampak le, če v pripravi uporabljamo
Tildenova načela. Preden pa se odločimo za uporabo tega medija, se moramo prepričati, ali je
to najboljša odločitev.
Prednosti:
- enostavna uporaba,
- možnost širokega dosega obiskovalcev,
- hitrost obiska obiskovalci prilagodijo
svojim zmožnostim,
- gre za prilagodljiv medij,
- kombiniramo lahko besedilo in slike,
- prikažemo lahko pokrajino v preteklosti,
- so na voljo neodvisno od dela dneva in
osebja,
- nizki stroški ureditve in vzdrževanja
(Ogorelec, 2004a).

Slabosti:
- obiskovalci lahko ostanejo pasivni, saj ni
dvosmerne komunikacije,
- obiskovalci ne morejo prositi za dodatna
pojasnila,
- slabo delujejo v primeru obiska večje
skupine,
- težko zajamemo kompleksne zgodbe,
- ne omogočajo rednega posodabljanja
informacij,
- lahko postanejo predmet vandalizma,
- potencialna zasičenost s tem medijem v
Sloveniji (Ogorelec, 2004a; Carter,
2001).

Sledi sestava besedila, kjer moramo biti pozorni na vsebinski, količinski in grafični vidik.
Besedilo naj bi uporabnika izzivalo, mu razkrivalo informacije in z njim poskušalo vzpostaviti
odnos (Thorsten, 2003). Uporabnik v povprečju nameni posamezni točki 40–45 sekund, zato
je učinkovito zasnovano besedilo ključnega pomena (Ogorelec, 2004a). Osnovni napotki pri
pisanju besedila interpretacije (povzeta po Ogorelec, 2004a; Interpretation Handbook…, 2005
in Writing effective interpretation, 2012):
- pazimo že pri naslovu, ki mora obiskovalca takoj pritegniti, da si prebere še preostanek
besedila,
- pri pisanju besedila naj bi se osredotočali na pripovedovanje zgodbe, tudi npr. vsaka tabla
naj bi vsebovala le eno zgodbo,
- na naslovnika se obračamo neposredno (vidite, preverite, poslušajte),
- uporabljamo izzivalne trditve in provokativna vprašanja s katerimi zbudimo pozornost in
posredujemo sporočilo,
- uporabniku na dani točki postavimo različne naloge,
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uporabljajmo primerjave in humor, vendar s previdnostjo,
kadar nam zgodba dopušča, lahko uporabimo prvoosebnega pripovedovalca zgodbe,
pišemo kratke stavke in odstavke,
izogibamo se znanstvenim in tehničnim izrazom (ali jih pojasnimo),
besedilo naj ostane kratko, ne pretiravajmo s količino podatkov, priporočila segajo od 50
do 60 besed (v ZDA), 100 ali 200 besed (na Škotskem) do največ 200–225 besed (Nova
Zelandija) na eni pojasnjevalni tabli,
- sestavljeno besedilo naj preveri nekdo s strokovnim znanjem in nekdo, ki ne pozna
izbrane teme.

-

Slika 2: Primer dobrega interpretacijskega besedila3.

Vir: Thorsten, 2003
Pri grafičnem oblikovanju pojasnjevalne table sta pomembni količina besedila, fotografij in
slik ter splošna postavitev elementov na tabli. Grafični prikazi naj bi zavzeli vsaj tretjino
površine. Če imamo možnost, raje izberimo risbo kot fotografijo (Ogorelec, 2004a). Z risbami
poskušamo ponazoriti stvari, ki jih obiskovalci ne morejo videti, npr. geološka sestava
območja, podzemni rovi živali, videz zgradbe v preteklosti itd. Pozorni moramo biti na
velikost besedila (črke bi naj bile velike 12 mm), enoten slog pisave (najpogostejša
uporabljena pisava je Helvetica Light), primerne barve (belo ozadje na soncu bralca slepi),
očem prijazne materiale itd. Celotna podoba mora uporabnika pritegniti k branju. Pri uporabi
kart se za dodatno stimulacijo lahko odločimo za 3D zemljevid. Celostna grafična podoba igra
veliko vlogo pri prepoznavnosti, še posebej, če je poenotena z že obstoječo grafično podobo
širšega območja (Interpretation Handbook …, 2005, Baldauf in sod., 2011).
Praviloma so primernejše mizaste table kot navpične, ki pogosto zakrivajo prav tisto vsebino,
ki jo interpretiramo (Keršič Svetel, 2010). Če smo v stiski s prostorom, lahko interpretativno
tablo zasnujemo kot klop, ki ima na ta način dvojno uporabnost.

3

Prevod: Se zmorete sprehajati pod vodno gladino? Ponirek se lahko! Ptič v velikosti vrabca in z belo
obarvanim vratom rad poseda na obrežnih kamnih. Vsake toliko časa se požene v vodo in išče žuželke na rečnem
dnu. Tukaj na reki Kirnitzsch se ponirek počuti povsem domače. Morda boste kakšnega opazili.
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Slika 3: Popestritev pojasnjevalne table o življenju volkov v narodnem parku
Yellowstone (ZDA).

Vir: Interpretation Handbook …, 2005.
Brošure
Brošure uporabimo za promocijo poti, pisanje osnovnih navodil za pot, kot samostojen vodnik
po poti ali kot dodaten vodnik k pojasnjevalnim tabelam.
Prednosti:
Slabosti:
- lahko podajajo večje količine informacij, - niso privlačne za ljudi, ki neradi berejo,
- obiskovalci si po želji informacije
- lahko jih zmanjka,
preberejo že pred prihodom na točko,
- po navadi niso na voljo na vsaki točki
poti,
- ohranjajo doživetje tudi po končanem
ogledu poti,
- podnebne razmere z veliko dežja jih
lahko na terenu uničijo,
- služijo lahko kot spominek,
- omogočajo istočasno interpretacijo
- ljudje jih odmetavajo – postanejo vir
širšega območja in posameznega dela,
smeti.
- v primerjavi s tablami ne posegajo v
okolje,
- oglašujejo dogodke v prihodnosti,
- lažje posodabljanje informacij.
(Povzeto po Carter, 2001; Interpretation Handbook …, 2005)
Odmetavanju brošur se lahko izognemo tako, da obiskovalce spodbudimo, da jih vrnejo na
mesto, kjer so jih dobili in omogočijo uporabo še drugim (Interpretation Handbook …, 2005).
Z dobrim dizajnom obvladamo na brošurah tudi večje količine podatkov, pri čemer
obiskovalci del besedila preberejo na terenu, preostanek pa npr. doma.
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6.4

Marketing in evalvacija

Marketing
Interpretacija ima kot eden od načinov za zasnovo turistične poti visok marketinški potencial.
Principi interpretacijske komunikacije imajo namreč ogromno skupnega z načeli marketinga
in oglaševanja ter z izsledki preučevanja obnašanja potrošnikov. Interpretacija je prav tako
osnovana na določenem produktu, ki ga želimo predstaviti obiskovalcem, samo predstavitev
pa prilagodimo ciljnim skupinam. Nenazadnje, uspešna interpretacija stremi k zadovoljnim
obiskovalcem, posredno pa torej k dobičku (Veverka, 2011).
Na uspešnost interpretacijske poti vplivata strategija trženja in vključevanje dodatnih storitev.
Glede na ciljno skupino se lahko odločimo za različna vodenja, prevoz, pakete ali
spremljevalno gradivo, lahko si pomagamo s podajanjem informacij preko spleta, smiselna je
povezava s ponudniki okoliških kmetij, obrti, hotelov in drugih storitev (Baldauf in sod.,
2011). Pri strategiji trženja je pomembno mreženje z drugimi podobnimi potmi in širše, z
zavarovanimi ali z naravno in kulturno dediščino bogatimi območji. Povezava je možna zgolj
z informacijami na informacijskih točkah (centrih) ali preko skupnih tržnih strategij in
posebnih blagovnih znamk (Baldauf in sod., 2011).
Evalvacija
Pri obsežnih projektih se priporoča večstopenjska evalvacija. Že med samim načrtovanjem
lahko pri potencialnih obiskovalcih preverimo, kaj o obravnavani tematiki že vejo in kaj bi jih
še zanimalo. Tekom priprave poti hitro evalvacijo izvedemo tako, da pripravimo poskusno
interpretacijo s testno skupino. Z njihovimi povratnimi informacijami prihranimo čas in denar,
saj lahko predčasno popravimo morebitne napake. Končna evalvacija sledi, ko je pot že
odprta za obiskovalce. Odločimo se lahko za več različnih evalvacijskih tehnik (načinov):
direktna povratna informacija (feed-back) po koncu interpretacije in opazovanje udeležencev
med programom, vprašalnik ter knjiga/škatlica pripomb in pohval (Interpretation
Handbook …, 2005).
6.5

Interpretacija v varovanih območjih

Z dobro interpretacijo omogočimo obiskovalcem, da se z izbrano tematiko lažje poistovetijo
in jo preko osebnih izkušenj resnično občutijo. Tako je zelo primerna za uporabo v primeru
občutljivih tematik in v varovanih območjih, saj obiskovalcem na njim prijeten način
posreduje ključne informacije. V varovanih območjih so poleg izobraževalnih ciljev zelo
pomembni še vedenjski cilji. Poleg informiranja želimo spremeniti obnašanje ljudi (v tistem
trenutku in kasneje), kar ni enostavno.
Veverka (1994; cv: Interpretation Handbook …, 2005) predlaga sledeč pristop (ki je
pravzaprav le nadgradnja sistema PRR):
1. Najprej poskrbimo, da se obiskovalec danega problema zaveda.
2. Obiskovalcu razložimo, zakaj je problem pomemben in kakšne so posledice.
3. Obiskovalec tako razvije mnenje na podlagi čustev in ga poveže s svojim obnašanjem.
4. Nazadnje se obiskovalec odloči, ali bo ohranil dosedanje obnašanje ali pa ga bo spremenil.
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Ogorelec (2004b) navaja primere čustev, ki si jih lahko postavimo za cilj, to so presenečenje,
navdušenje, ponos ali občutek, da je potrebno pomagati.
Še nekateri drugi vedenjski cilji, ki bi si jih lahko postavili pred ureditvijo interpretativne poti
(povzeto po Ogorelec 2004b):
- obisk usmeriti na manj ranljiva območja, kadar je nosilna sposobnost presežena,
- obiskovalci prevzamejo skrb za naravo (ta cilj pride še posebej v poštev pri domačem
prebivalstvu),
- povečati podporo upravljavcu in njegovim dejavnostim,
- obiskovalcem podati primere dobre prakse, ki jih lahko uporabijo v domačem okolju.
Nezaželeno obnašanje pogosto izvira iz napačnih prepričanj in zmotnih informacij, na katere
moramo biti še posebej pozorni, saj le tako lahko obiskovalcem podamo točna dejstva in jasno
razlago. Kadar ne izvajamo osebne interpretacije, kjer imamo neposreden stik z obiskovalci,
napačna prepričanja ugotavljamo z evalvacijo testne skupine. Kljub vsemu je nekatere
probleme (puščanje odpadkov, nelegalno taborjenje) lažje rešiti kot druge (povzročanje hrupa,
ilegalni ribolov), vendar se interpretacija izkaže za odlično dopolnitev standardnim
prepovedim (Interpretation Handbook …, 2005).
Slika 4: Primer prakse obravnave občutljive tematike na Novi Zelandiji4.

Vir: Interpretation Handbook …, 2005.
Slika 5: Primer opozorila pred približevanjem pingvinom.

Vir: Interpretation Handbook …, 2005.
4

Del prevoda (Some cavers…): Nekatere jamarje skrbi, da bo prost dostop do jam vodil k resnim nesrečam in
več škode. Prizadevajo si, da bi bile informacije o lokacijah vhodov v jame na voljo zgolj jamarskim društvom.
Drugi trdijo, da gre pri tem za vzvišen odnos. Kdo ima prav?
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7

Tematska turistična pot ob Panoramski cesti

Že Pavšek in Hrvatin (2008) sta v svojem elaboratu pripravila predlog poteka krajše in daljše
različice krožne naravoslovne poti v okolici izvira kisle vode. Predlagala sta ustanovitev
Solčavske panoramske poti naravne in kulturne dediščine (delavno ime), ki bi povezala
najzanimivejše točke naravne in kulturne dediščine vzdolž Panoramske ceste, vendar vsebine
te poti v elaboratu nista obravnavala.
Z izbranim območjem so se na geografsko-raziskovalnem taboru Solčava 2008,
organiziranem s strani Društva mladih geografov Slovenije (DMGS), ukvarjali tudi študentje
geografije. Ena od delavnic je pripravila predlog za izdelavo učne poti o vodi, vendar pa točk
niso podrobneje geografsko analizirali, prav tako se pri sestavi vsebine niso odločili za rabo
interpretacije.
Pred samim načrtovanjem smo si zastavili vprašanje, ali je ustanovitev nove poti smiselna in
komu je namenjena. Turistična ponudba na Solčavskem je v zadnjih letih doživela velik
napredek, še posebej s strani organizirane ponudbe za skupine. Individualni obiskovalci svoje
počitnice preživljajo aktivno (planinarjenje, kolesarjenje idr.), se odločijo za lažje sprehode
(Robanov kot, Logarska dolina), se o novem okolju izobražujejo (naravoslovno-etnografska
pot po Logarski, muzej Potočke zijalke, razstava v Centru Rinka idr.) ali pa zgolj uživajo v
neokrnjeni naravi in kulinariki.
Izkušnje kažejo, da pomemben del gostov, ki obiskuje turistične kmetije ob Panoramski cesti,
ne načrtuje zahtevnejših športnih aktivnosti, še posebej mlade družine in starejši gostje. Pri
teh dveh skupinah je pri preživljanju dopustniškega časa pomembna sprostitev, večkrat se
odločijo za aktivnosti, ki trajajo manj časa in se jih lahko po želji skrajša oz. podaljša. Starši
mnogokrat želijo svoje otroke seznaniti z domačimi živalmi, gozdom in jih naučiti primernega
obnašanja v njim manj poznanem okolju. Pri obeh skupinah, še posebej pa pri tujcih, obstaja
želja po novih spoznanjih, tako o življenju v preteklosti kot o izzivih, s katerimi se domačini
soočamo danes, ter o naravnih in kulturnih posebnostih Solčavskega. Glede na informacije, po
katerih največkrat poizvedujejo, sklepamo, da bi pot ob Panoramski cesti pomenila
dobrodošlo dopolnilo že obstoječi ponudbi, saj bi zadostila potrebi po izobraževanju, ki bi
bilo obenem preprosto in zabavno ter primerno za vse skupine gostov, saj ogled vseh točk ni
nujen, prav tako ni važen vrstni red ogleda. Ob sproščenem ogledu točk s postanki lahko pot
zaposli goste vsaj za polovico dneva. Tovrstna ponudba ob primernem oglaševanju spodbudi
goste k podaljšanju dopusta za eno nočitev, na kar opozarjata že Pavšek in Hrvatin (2008), ki
trdita, da bi s potencialno potjo »lahko dlje časa zadržali dolinske goste, ki so večinoma
prehodnega značaja« (str. 22).
Za glavni medij smo si primarno izbrali pojasnjevalne table, brošure bi služile kot dopolnitev
ali nadomestilo. Izbor enega ali dveh medijev ter sama realizacija poti je odvisna od
razpoložljivih finančnih sredstev občine Solčava (prijavljanje na projekte, ipd.).
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Izbor točk
Točke so si vsebinsko med sabo zelo različne, rdeča nit vseh pa je voda. Voda predstavlja
osnovno življenjsko silo na različne načine; za drevesa, ki dajejo gorski les, in rastline, katerih
življenjski prostor je mokrišče, predstavlja povsem biološko potrebo. Domačinom je
omogočila razvoj vodnih pogonov, brez katerih bi bilo že tako težko življenje v preteklosti še
večja bitka za preživetje. Voda je pomembno oblikovala prostor na mestih, kjer je danes v taki
obliki sploh ni več: odlaganje apnenca v morju je bilo prvi korak k nastanku logarskega
apnenca, v Matkovem kotu pa se je v času pleistocenskih poledenitev nahajalo jezero.
Človeku je na razpolago kot »zdravilo« v obliki izvira kisle vode in kot grožnja v
Macesnikovem plazu. Izbrana rdeča nit je tako za izbrano območje povsem primerna, obenem
pa je obiskovalcem blizu že v osnovi, saj smo z vodo na tak ali drugačen način soočeni na
vsakodnevni ravni. V skladu z rdečo nitjo poti se vodilna tema glasi »Voda nas na
Solčavskem že od nekdaj spremlja na vsakem koraku« in bi bila kot del besedila na tabli
navedena pri vsaki točki. Enoten namen vseh točk je prikaz prisotnosti vode v pokrajini, tudi
tam, kjer je njen vpliv manj očiten. Osnovni cilj je, da obiskovalec vzpostavi povezavo med
prisotnostjo vode in izbrano točko. Namen in cilj vsake posamezne točke navajamo sproti.
Točke so bile izbrane glede na potencialno zanimivost obiskovalcem, zelo pomemben
dejavnik pri izbiri pa je bila pripravljenost domačinov za sodelovanje pri snovanju poti.
O nekaterih vsebinah je možno v literaturi najti veliko informacij (npr. Macesnikov plaz),
vendar strokovne in znanstvene publikacije z vidika turista niso najboljši način za
spoznavanje okolja, saj zahtevajo določeno mero predznanja in časovnega vložka. Z
interpretacijo v diplomskem delu bomo znanstvena dejstva poskušali razložiti na časovno
kratek ter laikom razumljiv in zanimiv način. Za bolj zahtevne obiskovalce smo pripravili še
daljše besedilo za brošure, ki bi se natisnile vzporedno s tablami in bi služile kot spominek.
Zavedamo se, da najbolj zahtevnim obiskovalcem tudi daljša verzija ne bi utegnila
zadostovati, vendar to niti ni naš namen. V tem primeru bo interpretacija obiskovalca morda
spodbudila, da se bo obrnil na lokalne vodnike ali pa bo sam poiskal strokovno gradivo in na
ta način pridobil želene informacije.
Vsaka točka je najprej analizirana z geografskega vidika, sledi podpoglavje, namenjeno
interpretaciji, kjer najprej navedemo namen in cilj interpretacije, potem pa sledita besedili za
brošuro in tablo, sestavljeni po načelih interpretacije.
Grafičnemu delu tabel se v samem diplomskem delu nismo posvečali. Posebno pozornost bi
mu namenili naknadno, v kolikor bo projekt zasnove poti potrjen s strani investitorja. V tem
primeru bo potrebno pozornost nameniti primerni strokovni in interpretativni vsebini
slikovnega in kartografskega materiala.
Promocija poti bi potekala v okviru okoliških informacijskih točk (TIC Logarska dolina,
Center Rinka), osnovne informacije (po dogovoru brošure) bi bile na voljo na turističnih
kmetijah ob Panoramski poti, ob odprtju bi se pot predstavila tudi v regionalnih medijih.
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Karta 5: Zasnova tematske poti ob Panoramski cesti.

7.2

Mokrišče na kmetiji Žibovt

Obstajajo številne definicije mokrišč, prvi člen Ramsarske konvencije o mokriščih pa jih
opredeljuje kot »območja močvirij, nizkih barij, šotišč ali vode, naravnega ali antropogenega
nastanka, stalna ali občasna, s stoječo ali tekočo vodo. Voda je lahko sladka, brakična ali
slana. K mokriščem spadajo tudi območja plitvega obalnega morja …« (Beltram, 2003, str.
47). Bolješič (1999 kot v Plut, 2005) mokrišča deli na močvirna mokrišča (močvirja, logi,
barja), rečna mokrišča, jezerska mokrišča, ustja rek (vključno z deltami, območji plimovanja
in mangrovami) in morska mokrišča (obalna, koralni grebeni). Prst v mokriščih je stalno ali
občasno poplavljena ali zgolj napojena z vodo, kar se odraža v vlagoljubni vegetaciji, po
kateri mokrišča najlaže prepoznamo (Marinček in sod., 2001)
Mokrišča so pomembna z ekološkega, družbenega in gospodarskega vidika, saj opravljajo
številne funkcije:
- sodelujejo pri procesih presnove in zadrževanja hranilnih snovi in usedlin,
- imajo visoko primarno produkcijo,
- so naravni zbiralniki vode ter količinsko bogatijo podtalnico,
- zaradi vegetacijske sestave in talnih značilnosti prečiščujejo vodo,
- predstavljajo življenjski prostor številnim živalskim in rastlinskim vrstam itd (Beltram,
2003).
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Zaradi negativnega odnosa in nepoznavanja funkcij mokrišč se je njihova površina v zadnjih
100 do 150 letih izrazito zmanjšala. Strokovnjaki so ocenili, da je bilo v Evropi uničenih 50–
90 % mokrišč. V Sloveniji jih je največ izginilo zaradi pospeševanja kmetijstva in posledičnih
hidromelioracij. Drugi dejavniki, ki so vplivali na krčenje, so še razvoj industrije in turizma
ter urbanizacija. Ogrožajo jih tudi onesnaževanje, vodne akumulacije, reguliranje vodotokov
in invazivne tujerodne vrste. Med leti 1973 in 1990 je bilo v Sloveniji izsušenih 70.000 ha
zemljišč, ki so biotsko in krajinsko osiromašena, danes pa intenzivna monokulturna pridelava
še posebej onesnažuje podtalnico (Plut, 2000; Beltram, 2003; Skraberne, 2013).
V Sloveniji pokrivajo mokrišča manj kot 5 % površine. Najobsežnejši so poplavni in
mokrotni travniki (Ljubljansko barje, Cerkniško, Planinsko in Radensko polje itd.). Med
naravnimi mokrišči po številu prevladujejo manjša jezera in močvirja. Večina popisanih
slovenskih mokrišč je manjša od 0,15 ha (kali, glinokopi, manjši zadrževalniki, kanali)
(Beltram, 2003). Po podatkih Vodnogospodarskega inštituta (od leta 2003 dalje Inštitut za
vode) je v Sloveniji okoli 3500 lokacij mokrišč, od tega jih je 83 % antropogenega izvora
(Skaberne, 2013).
Mokrišča so postala mednarodno zaščitena s sprejetjem Ramsarske konvencije leta 1971
(uradno prevedena kot Konvencija o močvirjih). V Sloveniji so mokrišča vključena v omrežje
Natura 2000. Na Seznamu mokrišč mednarodnega pomena se nahajajo Sečoveljske soline (od
leta 1993), sistem podzemeljskih mokrišč v Škocjanskih jamah (od leta 1999) in Cerkniško
jezero z okolico (od leta 2006) (Skaberne, 2013).
Na mokrišču poleg kmetije Žibovt uspeva več kot 50 vrst rastlin, od katerih jih je osem
uvrščenih na rdeči seznam ogroženih, ranljivih rastlinskih vrst, npr. navadni mrzličnik
(Menyanthes trifoliata), širokolistni munec (Eriophorum latifolium), latasti šaš (Carex
paniculata) in navadni kukovičnik (Gymnadenia conopsea) (Marinček in sod., 2001)
Slika 6: Mokrišče na kmetiji Žibovt.

Vir: Kramar, 2012.
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Interpretacija
Namen: razložiti pomen mokrišč in razjasniti njihovo pomembnost.
Cilj: obiskovalec ne vidi mokrišča več kot le neuporabnega zemljišča, ampak se zaveda
njegovega pomena.
Slovenskih imen rastlin v besedilo nismo vključili, saj naj bi bile izbrane ranljive vrste del
grafičnega dela table.
Besedilo za brošuro
Mokrišča so območja s stoječo ali počasi tekočo vodo: lahko je slana ali sladka, stalna ali
občasna. Gospodarsko so tako manj uporabna, vendar imajo druge pomembne funkcije.
So naravni zadrževalniki visokih voda.
Količinsko bogatijo podtalnico.
Predstavljajo življenjski prostor številnim živalskim in rastlinskim vrstam
S pomočjo vegetacije prečiščujejo odpadno vodo.
V zadnjih 100–150 letih smo v Sloveniji in svetu uničili zaskrbljujoče veliko površin mokrišč.
Največ jih je izginilo zaradi pospeševanja kmetijstva, krčili smo jih še zaradi razvoja
industrije in širjenja naselij.
Mokrišča so mednarodno zaščitena z Ramsarsko konvencijo. Pri nas imajo poseben status
(Ramsarska lokaliteta) Sečoveljske soline, sistem podzemeljskih mokrišč v Škocjanskih
jamah in Cerkniško jezero z okolico.
Na mokrišču na kmetiji Žibovt uspeva več kot 50 vrst rastlin, od katerih jih je 8 uvrščenih na
rdeči seznam ogroženih, ranljivih rastlinskih vrst.
Besedilo za tablo
Našli ste zaklad!
Se sprašujete, zakaj bi se mokrotnemu zemljišču pred vami lahko reklo »zaklad«? Saj je
skoraj neuporabno…
Drži, na mokriščih (kamor spadajo barja, močvirja idr.) krompir in koruza ne bosta uspevala,
še hiša bi se začela pogrezati. Pa vendar mokrišče:
Uravnava => ko je vode preveč, jo zadržuje, ko je je premalo, napaja podtalnico.
Čisti => vegetacija deluje kot filter in pomaga očistiti onesnaženo vodo.
Nudi dom => mnoge živali in rastline se najbolje počutijo prav tu. Nekatere so zelo redke.
Tudi na tem mokrišču pri Žibovtovih boste našli 8 ogroženih vrst rastlin.
V Sloveniji (in svetu) mokrišča osušujemo, zazidavamo, v njih odlagamo odpadke.
Poskusimo videti še drugo plat teh zanimivih življenjskih okolij!
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7.3

Vodni pogoni na kmetijah

Samooskrbni način kmetijstva oz. avtarkično kmetijstvo je za kmeta pomenilo, da je vse svoje
potrebe moral kriti z dobrinami, ki jih je pridelal sam. Tako je bilo povsem običajno, da so
nekdaj kmetje sejali veliko žit, tako za prehrano kot za krmo živine. Pridelovanje žita na
gorskih kmetijah je bilo možno zaradi zaščite pred hladnimi vetrovi in ugodne ekspozicije, v
višjih nadmorskih višinah bolje uspevajo tudi orehi in sadna drevesa. Po podatkih
franciscejskega katastra iz leta 1825 je na kmetiji Potočnik pri Sv. Duhu (nadmorska višina
1230 m) uspeval celo vinograd (Meze, 1963).
Pomembno vlogo so imela jara žita, še posebej oves in ječmen, manj pšenica in rž, zasledimo
tudi ajdo in proso. Kot ozimni žiti so sejali predvsem rž in ajdo. Še leta 1960 je bilo z ovsom
zasejanih skoraj polovica vseh žitnih njiv, petina z ržjo in petina s pšenico. Razširjena je bila
pridelava lanu. Kmetije so pridelovale različne vrste žitaric, tako zaradi prehranske pestrosti
kot zaradi različnega časa zorenja. Številne kmetije so imele njive na različnih nadmorskih
višinah, kar je manjšalo verjetnost, da bi bila letina na vseh njivah slaba (Zwitter, 2010).
Intenzivno so delali t. i. novine oz. frate, ko so na požgani površini najprej posejali ajdo,
potem pa še ozimno rž. Kljub vsemu je bilo za številčne kmečke družine pridelka pogosto
premalo.
Krušna žita so mleli v mlinih, postavljenih v grapah, včasih tudi stran od kmetij.
Ob Panoramski cesti oskrba kmetij z vodo ni bila problematična, saj so vodo napeljali iz
zajetij ob izvirih, ki večinoma prihajajo na dan nad kmetijami v pobočju ali v grapah izpod
periglacialnega grušča. Ob izvirih so naredili pokrita zajetja, iz katerih je bila voda po ceveh
napeljana do kmetije. Kjer je bilo vode dovolj, so jo speljali v zbirne jame, imenovane tajhti,
iz teh pa na mline, žage, kasneje na električne centrale in druge naprave (mlatilnica,
slamoreznica, smrekosek za sečnjo smrečja, žičnica itd.). Potreba po preživetju je terjala
precejšnjo iznajdljivost. Tako sta imeli kmetiji Knez in Havdej, ki sta locirani na apnenčasti
podlagi v Robanovem kotu, v relativno oddaljeni grapi zajeto vodo za električno centralo, iz
katere je bil napeljan električni tok do obeh kmetij, ki jima je med drugim gnal tudi žago
(Meze, 1963; Podlesnik, 1995). Obilo naprav na vodni pogon hranijo na kmetiji Macesnik,
kjer v prihodnosti načrtujejo odprtje manjšega muzeja tovrstnih naprav. Kako razširjeni in
pomembni so bili gospodarski objekti na vodni pogon, nam pove dejstvo, da je bilo v občini
Solčava vsaj 81 takšnih objektov (mlini, žage in elektrarne), pri čemer zagotovo ne gre za
končno število (Meze, 1978; Kramar, 2013).
Večina kmetij je imela svoje mline. Tisti manjši kmetje, ki mlina zaradi finančnih ali naravnih
pogojev niso mogli imeti, so po dogovoru svoje žito mleli pri drugih. Tako sta Kolar in Golar
svoje žito mlela v Žibovčem mlinu (Poličnik M., 2013). Kjer je bilo več kmetij blizu enega
potoka, se je oblikoval poseben sistem mlinov, npr. pri kmetijah Martinc, Štiftar in Ušovnik v
Podolševi (Kramar, 2013).
Žage so višinski kmetje v glavnem imeli za svojo uporabo in lokalne potrebe, deske iz
Žibovče žage so tako uporabili tudi za kritje strehe na cerkvi Sv. Duha (Poličnik M., 2013).
Za dodaten zaslužek so v dolino pretežno spravljali le hlodovino. Dolinski kmetje so rezali
deske tudi za prodajo. Trg je še posebej cvetel med prvo in drugo svetovno vojno, ko so s
konji vozili deske vse do Šmartnega ob Paki, kjer so jih naložili na železnico (Kramar, 2013).
Na kmetiji Žibovt so imeli v grapi pod kmetijo mlin in žago, nižje od njihovih objektov sta
bila še Šumetov in Covnikov mlin. Mlin je na vodni pogon mlel vse do leta 1960, potem so ga
prestavili na gospodarsko poslopje na kmetiji in ga prilagodili za pogon na elektriko. Šumeč
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in Covnikov mlin sta propadla, danes so vidni le še sledovi v obliki ruševin. Iz Žibovčega
tajhta je bila voda speljana tudi na hlev, kjer so delovale mlatilnica žita, smrekosek in
slamoreznica (Poličnik M., 2013).
Slika 7: Žibovča žaga in mlin v preteklosti.

Vir: Meze, 1960.
Na kmetiji Rogar se tajht nahaja na močvirnatem območju pod kmetijo in se napaja iz dveh
vodotokov. Vodo iz tajhta so nekdaj uporabljali za pogon mlina, ki je bil tudi edini objekt, ki
med vojno ni bil požgan. Med leti 1956 in 1958 so pod mlinom zgradili malo hidroelektrarno,
ki jo je prav tako poganjala voda iz tajhta. Danes je tajht nekoliko manjši, saj so leseni
tramovi, ki so ga obdajali, prepereli. Služi kot zbiralnik vode za pogon hidroelektrarne in kot
zbirališče protipožarne vode. V tajhtu so še, tako kot na kmetiji Žibovt, naselili postrv (Štiftar,
2013).
Slika 8: Tajht na kmetiji Rogar.

Vir: Kramar, 2008.
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Žitarice so v poljedelstvu višinskih kmetij izginile in s tem tudi potreba po mlinih, ki so danes
večinoma uničeni. Žage je uničila prepoved žage lesa zasebnikom, če jim to ni bilo priznano
kot obrt. Letna omejitev je namreč znašala 2 m3 in je zadoščala zgolj za kritje lastnih potreb.
Vodne hidroelektrarne so prenehale obratovati po drugi svetovni vojni oz. v 50-ih letih, ko se
je pričela elektrifikacija višinskih območij. S prihodom državne elektrike so bili kmetje svoje
elektrarne prisiljeni opustiti.
V času obratovanja žag venecijank in mlinov ter drugih vodnih pogonov so obstajale številne
umetne struge, po katerih se je zaradi hudourniškega značaja Savinje in pritokov dovajala
voda. Z opuščanjem žag in mlinov v 50-ih in 60-ih letih je skrb za vzdrževanje jezov,
speljanim k napravam, prenehala (Meze, 1978). Meze (1978) opozarja, da je tudi to lahko
eden od razlogov, zakaj je danes hudourniški značaj vodotokov ob poplavah bolj poudarjen
kot pred opustitvijo.
Vodna energija se danes gospodarsko uporablja predvsem za male hidroelektrarne. V občini
Solčava 15 lastnikov oddaja v omrežje, trije pa imajo hidroelektrarno za dopolnilo lastnih
potreb. Prav tako imajo številni kmetje še vedno svoje žage, ki jih ponekod delno poganjajo s
svojo elektriko.
Interpretacija
Za potrebe razgibanosti poti in vključitve dveh kmetij bosta zasnovani dve točki: vsebina, ki
se nanaša na mline in žage bo na kmetiji Žibovt, in informacije o tajhtih, ki bodo dostopne na
kmetiji Rogar.
Namen: pojasniti pomen vodnih pogonov za takratnega kmeta in predstaviti kulturno
pokrajino, ko so bili travniki še njive oz. so jih preraščala žita.
Cilj: obiskovalec se zaveda razlik v današnji kulturni pokrajini v primerjavi s preteklostjo in
pomembnosti vodnih pogonov za kmeta.
Besedilo za brošuro o vodnih pogonih
Ko se danes sprehajamo ob Panoramski cesti, si je težko predstavljati, da je bila nekoč
pokrajina žitnica Solčavskega. A vendar so se višinske kmetije po celotnem Solčavskem
nekdaj morale preživeti povsem same in so tako za svojo moko sejale oves, ječmen, pšenico,
rž in ajdo.
Žita so mleli v mlinih, ki so se vrteli skoraj na vsakem potoku. Kmetje so večinoma imeli
vsak svoj mlin, od katerih so danes v glavnem ostale le ruševine. Na kmetiji Žibovt je mlin
deloval do leta 1960, potem pa so ga prestavili na gospodarsko poslopje in ga prilagodili za
pogon na elektriko.
Voda je poganjala tudi žage venecijanke, ki so jih višinski kmetje imeli pretežno za svojo
uporabo, v dolino so prodajali le hlode. Dolinski kmetje so deske rezali za prodajo in jih s
konji tovorili nižje v dolino. Trdo prigaran zaslužek s prodajo lesa ni bil mogoč od nekdaj.
Trgovina z lesom je zaživela šele pred prvo svetovno vojno in bila na vrhuncu med obema
vojnama.
Izkoriščanje vodne energije je kmetom omogočalo preživetje v težkih razmerah. Da je bilo
vode vedno dovolj, so na nekaterih kmetijah poskrbeli z izgradnjo zbiralnikov vode,
imenovanih tajhti.
Danes voda poganja številne male hidroelektrarne, v tajhtih so ponekod naseljene ribe, drugje
pa služijo za zbirališče protipožarne vode.
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Besedilo za tablo o vodnih pogonih
¯Ob bistrem potoku je mlin …
Predstavljajte si polje pšenice pred vami in pridne žanjice, ki jo spravljajo v kope. Če dobro
prisluhnete, lahko slišite ropot mlina iz doline pod vami, v katerem se že melje prva letošnja
moka.
Res je, danes ni več tako. A nekoč so se po celotnem Solčavskem vrteli mlini, ki so mleli
oves, ječmen, pšenico, ajdo in rž. Sedaj se na travniku pasejo krave, ponekod se razrašča
gozd. Včasih pa so kmetje obdelali vsak košček zemlje, da so lahko preživeli svoje številčne
družine.
Na kmetiji Žibovt so vse do leta 1960 mleli svoje žito, potem pa so mlin prestavili na
gospodarsko poslopje.
Za radovedne: voda iz potokov je kmetom poganjala še žage, mlatilnice slame, smrekoseke,
kasneje tudi manjše hidroelektrarne.
Besedilo za tablo o tajhtu
Ribnik, ki to ni
Zakaj pa ni ribnik, če v njem živijo ribe?
Kotanja z vodo pred vami se imenuje tajht. V preteklosti je bila voda iz tajhta speljana na
mlinska kolesa in žage. V kotanje se je iz bližnjih potokov nateklo dovolj vode, da so kmetje
mleli moko in žagali les, kadarkoli so želeli.
Mlini so utihnili, žage poganja elektrika, a tajht ima še vedno pomembno vlogo. Sedaj
poganja malo hidroelektrarno in služi kot zbirališče vode v primeru požara na kmetiji.
Več o vodnih pogonih ste ali še boste izvedeli pri kmetiji Žibovt.
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7.4

Logarski apnenec

Logarski apnenec (solčavski marmor, logarski marmor, itd.) je rekristalizirani apnenec, po
petrografski opredelitvi pa gre za dolomitizirani apnenec, točneje rdeči laminirani mikritni in
mikrosparitni rekristalizirani apnenec (Mirtič in sod., 1999). Prva poročila geologov so kamnu
pripisala devonsko starost, vendar je dr. Anton Ramovš v letih 1971–73 kamnino podrobneje
raziskal ter na podlagi najdenih ostankov morskih lilij (iglokožci s telesom v obliki cveta in
členjenim pecljem) in foraminifer (enocelične luknjičarke) določil spodnjopermijsko starost
(Ramovš, 1988). Spodnji perm se je pričel pred 299 (± 0,8) milijoni leti in končal pred 270,6
(± 0,7) milijoni leti (Rhode, 2005). Ramovš (1978) kamnino točneje uvršča v trogkofelsko
formacijo.
Kamnina je ponekod skoraj bela, drugje svetlo in temnosiva, rožnata s svetlejšimi in
temnejšimi nepravilnimi pasovi ali mesnato rdeča z vijoličastimi ali rdečkastimi vložki
(Mirtič in sod., 1999).
Marmor spada v skupino metamorfnih kamnin, ki nastanejo iz magmatskih in sedimentnih
kamnin. Pogoji za nastanek so v globljih delih zemeljske skorje. Marmor tipično nastaja v
srednji coni (mezoconi) med 3 in 6 km, kjer se temperature gibljejo med 300 in 500 °C.
Hkrati se povišuje tlak, ki skupaj z visoko temperaturo sproži proces prekristalizacije, ko iz
usedline nastajajo kalcitni kristali, ki naraščajo z globino zemeljske skorje. Iz navadnega
gostega apnenca najprej nastane metamorfizirani apnenec, kakšen je logarski (Ramovš, 1978;
Ramovš, 1995).
Izdanek logarskega apnenca se nahaja na nadmorski višini 1120 m, ima nepravilno lečasto
obliko in leži v skrilavcu in skrilavem peščenjaku, ki se menjavata s kremenovim
konglomeratom (Vesel in sod., 1975). Nahaja se na območju, zaščitenem v okviru Nature
2000, zato je zaradi potrebe po vzdrževanju ekološkega in krajinskega ravnotežja ter čim
manjše degradacije okolja njegova današnja izraba omejena tako količinsko kot časovno.
Letna izraba je omejena na 500–1000 m3, kamnolom pa lahko zaradi gnezdenja ptic v okolici
obratuje med avgustom in februarjem (Protos, 2009). Plasti kamnine v izdanku so zdrobljene
in pregnetene, razpoke so številne in se raztezajo v vse smeri. Tako močna površinsko
razpokanost je delno posledica miniranja v času industrijskega pridobivanja kamna (Šumet,
2013).
Slika 9: Izdanek logarskega apnenca.

Vir: Kramar, 2012.
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Kot gradbeni in okrasni kamen je bil logarski apnenec cenjen v 19. stoletju, ko so večje in
manjše bloke še prosto pobirali po gozdovih in grapah. Kamnolom pri kmetiji Šumet je
podjetje Marmor iz Hotavelj odprlo šele po drugi svetovni vojni, ko so kamen uporabljali za
izdelavo polimarmornih plošč pod imenom Savinja. Zaradi neugodne lege, majhnih rezerv in
močne razpokanosti kamnine, ki ne omogoča pridobivanja blokov, so kamnolom leta 1985
prenehali izrabljati v industrijske namene (Vesel in sod., 1975; Strahovnik in sod., 1991;
Mirtič in sod., 1999). Ramovš (1995) pa kot glavni razlog prenehanja izkoriščanja navaja
podražitev poliestrske smole, ki je služila kot lepilo v bretonskih ploščah, in izrabljenost
strojev.
Danes je kamnolom zopet aktiven, saj je Darko Šumet (lastnik zemljišča, na katerem se
nahaja kamnolom) leta 2010 pridobil koncesijsko pravico za izkoriščanje naravnega kamna.
Kamnoseštvo je kot dopolnilno dejavnost na kmetiji registriral leta 2004, istega leta sta
njegova vaza in terilnik postala izdelka umetnostne obrti, leta 2005 pa je dokončal šolo za
kamnoseka. Preden je obudil kamnolom, je izdelke izdeloval iz najdenih kosov in osamelcev
po gozdu. Pri izrabi gre, kot trdi sam D. Šumet, za butično in unikatno izdelavo, saj je njegov
primarni namen »dvig ugleda logarskega apnenca in povrnitev nekdanje kamnoseške
veljave«. Logarski apnenec tako uporablja pri projektih, kot so obnova kapelic, izdelava
nagrobnikov in kaminov, sodeloval je tudi s Steklarno Rogaška (Šumet, 2013).
Slika 10: Primer obdelave logarskega apnenca.

Vir: Šumet, 2013.
Obdelani logarski apnenec lahko najdemo na širšem območju Solčavskega. V gotski cerkvi v
Solčavi so iz tega kamna ves kamniti tlak v ladji in prezbiteriju ter krstilnik in kropilnik,
slednji ima vdolbeno letnico 1872. Iz logarskega apnenca je tudi nekaj starejših nagrobnikov
na pokopališču, spodnje stopnice v cerkvi, stebra ob njih, nastavki stebrov ob vhodih na
pokopališče, tlak v cerkvi svetega Duha v Podolševi, stebri in kamniti portali v več kapelicah
po Solčavskem, podnožje doma sester Logarjevih, tlak v cerkvi sv. Jakoba v Koprivni itd
(Strahovnik in sod., 1991; Vider, 2004). Bretonske plošče Savinja lahko med drugim najdemo
v Ljubljani v talni oblogi pritličja pošte nasproti hotela Slon, v cerkvi sv. Tilna v Javorjih, v
cerkvi sv. Urha v Leskovici itd. (Ramovš, 1995). Logarski apnenec se je uporabil tudi za
izgradnjo škarp pri mostovih na cesti Logarska dolina–Pavličevo sedlo (Šumet, 2013).
46

Zasnova tematske turistične poti v občini Solčava
Najbolj zanimiva s paleontološkega in geološkega vidika je zagotovo kapelica Srca
Jezusovega pod solčavsko cerkvijo, zgrajena leta 1925, saj lahko na njenih stebrih najdemo
polno ostankov morskih lilij. V fosilih se skupaj drži več členkov, ostanki pecljev pa so dolgi
do 10 cm (Strahovnik in sod., 1991).

Interpretacija
Pri poimenovanju kamnine naletimo na besedi apnenec in marmor, ki sicer spadata vsaka v
svojo osnovno kamninsko skupino (apnenec je sedimentna kamnina, marmor pa metamorfna).
Namen: obiskovalcem razjasniti dileme pri poimenovanju kamnine, fosile in splošno
uporabnost kamnine.
Cilj: po ogledu točke obiskovalec razume razliko med marmorjem in apnencem, zaveda se
prisotnosti fosilov v kamnini in ve, kje poiskati izdelke iz kamnine.
Besedilo za brošuro
Logarski apnenec je podrobneje raziskal dr. Anton Ramovš in ga na podlagi najdenih fosilov
morskih lilij in enoceličnih luknjičark uvrstil v obdobje spodnjega perma (približno 300
milijonov let nazaj).
Od kod dvojno poimenovanje kamnine kot apnenec in marmor? Globoko v zemeljski skorji se
je naš apnenec le delno preoblikoval v marmor, v popolno preobraženem marmorju se fosili
namreč ne ohranijo. Na marmor nas spominjata tudi barva in vzorec kamnine.
Obdelan logarski apnenec najdemo v solčavski cerkvi (kamniti tlak, krstilnik, kropilnik) in
njeni okolici, v cerkvi Sv. Duha v Podolševi, v več kapelicah po Solčavskem itd. Podjetje
Marmor iz Hotavelj je krajši čas po drugi svetovni vojni izrabljalo kamnolom za izdelavo
polimarmornih plošč, ki jih najdemo tudi na fasadi poštne stavbe v Ljubljani. Danes
kamnolom za potrebe registrirane dopolnilne dejavnosti kamnoseštva uporablja Darko Šumet,
ki iz logarskega apnenca izdeluje številne unikatne izdelke.
Besedilo za tablo
Poiščimo morske lilije
Morske lilije? Sredi alpskega sveta?
Tako je! Okamnele jih najdemo v logarskem apnencu. Žive so na morskih grebenih na tem
območju rasle še pred časom dinozavrov – približno 300 milijonov let nazaj! Jih ne najdete?
Nič hudega, pojdite do kapelice pod solčavsko cerkvijo in jih občudujte na njenih stebrih.
Od kod več imen? Geologi uvrščajo našo kamnino med apnence, ki pa se je globoko v
notranjosti zemlje že delno preoblikovala v marmor. Ker nas tudi njen videz spominja na
marmor, se je ime solčavski marmor oz. logarski marmor med domačini uveljavilo.
Obdelani logarski apnenec boste našli na širšem Solčavskem, npr. v solčavski cerkvi (tlak,
krstilnik, kropilnik), na pokopališču (nagrobniki) pa tudi v Ljubljani (poštna stavba). Za
kakšen spominček pa se oglasite pri Darku Šumetu, ki iz kamna izdeluje unikatne izdelke.
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7.5

Jezero v Matkovem kotu

Jezero v Matkovem kotu se v ljudskem izročilu omenja v povezavi z zmajem, ki je živel v
jezeru in se prehranjeval z okoliško živino. Kot dokaz za obstoj jezera se omenjajo železne
kline v Ribči peči, kamor naj bi ribiči privezovali čolne. Naš namen je predstaviti znanstveno
plat zgodbe, preveriti, kolikšen del zgodbe je osnovan na resničnih dejstvih, ter sestaviti
interpretativno razlago zgodbe o jezeru.
Slika 11: Razgled na Matkov kot.

Vir: Zgornja Savinjska dolina, 2013.
Dogajanje v pleistocenu
Pleistocen se je pričel pred 2,58 milijona leti in se končal približno 11.700 let pred našim
štetjem, pri čemer meja med holocenom in pleistocenom še ni ratificirana (Bavec, Pohar,
2009). V primeru Matkovega kota nas zanima dogajanje v mlajšem/poznem pleistocenu,
točneje v würmski ledeni dobi. Würmska ledena doba pravzaprav pomeni izmenjevanje toplih
in ledenih dob, ki je trajalo od 110.000 do 9.700 let pred našim štetjem (Mechora, Kos, 2010).
Vplive würmske poledenitve je na izbranem območju podrobnejše preučeval Meze (1966).
Na podlagi preučevanja morenskih ostankov in usedlin glinastega izvora Meze (1966) sklepa,
da je »za umikajočim ledenikom, podobno kot v Logarski dolini, nastalo ledeniško jezero,
katerega sledi so ohranjene v srednjem in domnevno tudi spodnjem delu doline pri
Vrlovčniku« (str. 76). Jezero je bilo zajezitvenega izvora in je nastalo za čelno moreno v
interstadialu würm I – würm II (srednji würm). Najverjetneje je bilo zasuto s fluvioglacialnim
materialom, na pasovito glino pa se je kasneje naložila talna morena in v postglacialni fazi še
ablacijska morena (Meze, 1966).
O dimenzijah takratnega jezera Meze (1966) le sklepa, da je zavzemalo srednji in spodnji del
doline, vendar je »zelo malo verjetno, da bi dosegalo globino 200 m« (str. 76). Pri kmetiji
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Vrlovčnik se pasovita glina nahaja 20–25 m nad potokom Jezera. Pasovito glino, ki nakazuje
obstoj jezera, je Meze v Matkovem kotu našel v prerezu nasproti stare Kočnarjeve žage,
približno 750 m nižje (desni breg, nasproti kmetije Gradišnik) na nadmorski višini 840 m ter
pri kmetiji Vrlovčnik na nadmorski višini med 830 in 860 m.
V poznem/mlajšem pleistocenu je v času hladnih obdobij (glacialov in stadialov) območja v
najbližji okolici ledenikov in v predelih nad gozdno mejo (nad 700 m) poraščala tundra. Večji
del današnje Slovenije so preraščali mešani borovi in brezovi gozdovi z revno podrastjo,
podobni današnji sibirski tajgi. V vmesnih toplejših obdobjih (interglacialih in interstadialih)
pa so v Sloveniji rastli hrastovi in gabrovi mešani gozdovi s presledki manjših travnih površin
(Bavec, Pohar, 2009). Analiza lesa in oglja iz kulturnih plasti Potočke zijalke iz leta 1963 je
pokazala dve drevesni vrsti: Picea in Pinus cembra (Šercelj, 1963).
Karta 6: Lokacije pasovite gline.

Ostanki človeka v Potočki zijalki (na 1.700 m) spadajo v obdobje mlajšega paleolitika, kar
sovpada z obdobjem srednjega würma (interstadial würm I – würm II). V takratnem času
(30.000–40.000 let pr. n. št.) je neandertalca nasledil fosilni sodobni človek oz. kromanjonec,
ki je bil nosilec kulture aurignacien, najstarejše mlajše paleolitske kulture v srednji Evropi.
Svoje sledove je v obliki kamenih in koščenih orodij ter koščkov oglja in barvil pustil v
Potočki zijalki (Bavec, Bohar, 2009; Odar, 2009). Odkritih je bilo 125 koščenih konic, šest jih
je bilo datiranih z radiometrično metodo 14C, ki je pokazala starost med 33.000 in 36.000 let.
Zbirka najdb obsega tudi cevasto koščeno šivanko in preluknjano čeljustnico jamskega
medveda, ki spominja na piščalko (Odar, 2009).
Za kulturo aurignacien je značilno, da poleg kamenih orodij začne izdelovati orodja tudi iz
organskih substanc (kost, roževina in mamutovina), pri čemer so bile vodilno orodje koščene
konice. Za kulturo aurignacien so ugotovljivi prvi pojavi upodabljajoče umetnosti, redkeje v
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figuralni obliki, po navadi kot ponavljajoče se skupine vrezov na koščenih orodjih in drugih
izdelkih. »Harpune in pozneje trnki se prvič pojavijo s kulturo magdalenien, ki jo umeščamo
v konec würma oz. v mlajši paleolitik in mezolitik. Ostanki kulture magdalenien so odsotni na
celotnem območju Slovenije« (Osole, Brodar, Brodar, 1979). Iz tega lahko sklepamo, da
človek kulture aurignacien še ni imel pripomočkov, ki bi mu omogočali resnejše ukvarjanje z
ribolovom.
Potočka zijalka je bila v obdobju dveh hladnih sunkov v würm II in würm III (pozni würm)
zaledenela (Meze, 1966, str. 102).
Slika 12:Rekonstrukcija lovske opreme paleolitskega človeka iz Potočke zijalke.

Vir: Odar, 2009.
Srečko Brodar je bil mnenja, da je bila Potočka zijalka postojanka lovcev na medvede, ki so
imeli v jami svoj brlog. Arheolog dr. Boštjan Odar (2009) pa opozarja, da obstaja več
dokazov, da je jama služila kot svetišče paleolitskih lovcev, ki so jamo uporabljali v obredne
namene.

Zgodba o lintverju
Zgodba o zmaju oz. lintverju ima več različic. Zbiralci ljudskega izročila, pokojna Valent
Vider in Jože Vršnik ter v Mozirju živeči Aleksander Videčnik, v svojih delih navajajo
različne verzije legende. Spodaj navajamo del legende, kot jo je zapisal Valent Vider v knjigi
Solčava:
»Ob vhodu v Matkov kot je bilo nekdaj jezero. Zato se ta kraj in potok še danes imenujeta
Jezera. /…/ Jezero je moralo biti kar veliko in globoko, ker je Ribča peč, kot se ta skalnat grič
imenuje, gledala iz jezera kot otoček. Na tej peči, ki je molela iz vode so bili zabiti klini s
skobami za privezovanje čolnov. Tu so ribiči sušili mreže. V jezeru je živel zmaj, ki so se ga
ribiči silno bali. Njegovo gibanje v jezeru je pomenilo zanje nevarnost, da jim prevrne čoln.
Če je priplaval na površje in udaril z repom, je nastal vihar, da je podiralo drevje. Če je šel
na suho, je bežalo vse, drevje pa se je upogibalo za njim in ga hotelo pobiti s svojimi vrhovi.
Ubiti ga ni moglo. To je lahko storil le macesen s sedmimi vrhovi. Ob jezeru so se pogosto
pasle Žiboče krave. Če so se približale jezeru, je zmaj pognal valove na breg, da je najbližjo
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pljusnilo v jezero in zmaj jo je požrl. /…/ Ko pa je zmaj steno prekljuval, se je jezero zlilo po
soteski in nastala je taka povodenj, da je voda segala do cerkvenega praga v vasi. /…/ Ob
razlivu jezera je ubilo tudi zmaja, njegove čeljusti so pozneje našli na Logarskih njivah.
Pripovedovanja o tej povodnji so ohranjena tudi na Ljubnem, kjer vedo, kako visoko je takrat
segala voda.« (Vider, 2004, str. 104).
Vider (2004, str. 104, 105) omenja tudi dve pričevanji domačinov:
- Martinčev Naci (umrl 1927) je trdil, »da je v skalo vsekana letnica, ko je jezero odteklo«,
- Logarski Janez je leta 1971 trdil, »da je rinke videl že kot mlad kozar /…/. Bile so
spletene iz več debelejših žic.«
Sodeč po legendi bi v času obstajanja jezera morala biti poselitev Solčavskega precej obsežna,
ljudje bi prav tako že morali znati obdelovati kovine in pisati številke.
V kolikor upoštevamo znanstvena dejstva, je jezero nastalo predvidoma 30.000–40.000 let pr.
n. št., ko so se na območju Solčavskega vsaj občasno zadrževali paleolitski lovci kulture
aurignacien. Med najdbami v Potočki zijalki nobena ne nakazuje pripomočkov, potrebnih za
ribolov ali uporabe čolna, prav tako je kultura aurignacien obstajala mnogo pred začetkom
znanja obdelave kovin – bakrena doba se v Sloveniji prične okoli leta 4000 pr. n. št.
Zaključimo lahko, da na časovni premici jezero in človek sicer sovpadata, preostali del
legende o lintvernu pa je osnovan izključno na pripovedništvu.

Interpretacija
V interpretacijo bi zaradi zanimivosti vključili zgodbo o lintvernu.
Namen: razložiti obstoj jezera v Matkovem kotu in ga zgodovinsko umestiti.
Cilj: obiskovalec ve, zakaj je nastalo jezero in zna v isti čas postaviti paleolitskega lovca iz
Potočke zijalke.
Tabla bi bila locirana na točki, kjer je jasen razgled na celoten Matkov kot in Ribčo peč, ki je
v zgodbi omenjena kot otoček. Na tablo in brošuro bi obvezno vključili karto, ki bi
prikazovala predviden obseg jezera iz würmske ledene dobe.
Besedilo za brošuro
»Ob vhodu v Matkov kot je bilo nekdaj jezero, zato se ta kraj in potok še danes imenujeta
Jezera. Jezero je bilo veliko in globoko, ker je Ribča peč, kot se ta skalnat grič imenuje,
gledala iz jezera kot otoček. Na tej peči so bili zabiti klini s skobami za privezovanje čolnov.
Tu so ribiči sušili mreže.
V jezeru je živel zmaj, ki so se ga ribiči silno bali. Če je priplaval na površje in udaril z
repom, je nastal vihar, da je podiralo drevje. Če je šel na suho, je bežalo vse, drevje pa se je
upogibalo za njim in ga hotelo pobiti s svojimi vrhovi. Ubiti ga ni moglo. To je lahko storil le
macesen s sedmimi vrhovi. Ob jezeru so se pogosto pasle Žiboče krave in če se je katera
jezeru preveč približala, jo je zmaj požrl.
Ko je zmaj steno prekljuval, se je jezero zlilo po soteski in nastala je taka povodenj, da je
voda segala do cerkvenega praga v vasi. Ob razlivu jezera je ubilo tudi zmaja, njegove
čeljusti so pozneje našli na Logarskih njivah. Pripovedovanja o tej povodnji so ohranjena tudi
na Ljubnem, kjer vedo, kako visoko je takrat segala voda.«
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Valent Vider je zapisal zgornjo solčavsko legendo o lintverju oz. zmaju. Je možno, da je
kakšen del zgodbe resničen?
V ledeni dobi (30.000–40.000 let pr. n. št.) se je v vmesnem toplem obdobju ledenik v
Matkovem kotu umikal. Ob njegovem čelu je najverjetneje nastalo ledeniško jezero. V istem
obdobju so Potočko zijalko občasno obiskovali paleolitski lovci jamskih medvedov. Namen
njihovih obiskov jame še ni povsem jasen, morda je šlo za lovsko postojanko, morda za
svetišče. Ljudje takratnega časa niso imeli domače živine, niso poznali kovin, njihovi ostanki
prav tako ne kažejo na uporabo čolnov.
Kljub zelo verjetnemu časovnemu sovpadanju obstoja človeka in jezera je tako levji delež
zgodbe izmišljen.
Za bolj radovedne: takratna ledena doba se imenuje würmska ledena doba, paleolitski lovci pa
spadajo v kulturo, imenovano aurignacien.
Besedilo za tablo
Pazite se zmaja v Matkovem kotu!
»Ob vhodu v Matkov kot je bilo nekdaj jezero. Jezero je bilo veliko in globoko, ker je Ribča
peč gledala iz jezera kot otoček. Na njej so bili zabiti klini za privezovanje čolnov. V jezeru je
živel zmaj, ki so se ga ribiči silno bali. Ob jezeru so se pogosto pasle Žiboče krave in če se je
katera jezeru preveč približala, jo je zmaj požrl.«
Ste prebrali zgornji odlomek iz solčavske zgodbe o lintverju?
Zmaji seveda ne obstajajo, jezera prav tako ni. Torej je to le zgodba za večerne ure, ki bi jo
pripovedovali otrokom?
Pred 30.000 leti se je po otoplitvi ledenik iz Matkovega kota umikal. Ob njegovem vznožju je
najverjetneje res nastalo ledeniško jezero.
Po njem niso pluli čolni, niti se na Ribči peči niso pasle krave. So pa takrat bližnjo Potočko
zijalko občasno obiskovali lovci jamskih medvedov. Ali je bila jama počivališče za lovce ali
njihovo svetišče, še ni povsem jasno.
Predstavljajte si, kakšen razgled so morda občudovali na svojih lovskih poteh. Zmaj pa le naj
živi v vaši domišljiji.
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7.6

Kisla voda

Izvir solčavske kisle vode se nahaja v neposredni bližini Panoramske ceste, slab kilometer
stran od kmetije Klemenšek v smeri proti Svetemu duhu. Dr. Janez Kraševec (1983) jo je v
svojem poročilu opredelil kot hladno železovo mineralno kislico.
Najstarejši znani zapisi o »solčavski kisli vodi« so iz leta 1856, ko je dr. Friderik Rolle v
okviru znanstvenega dela obiskal Solčavo in s pomočjo domačinov »odkril« vrelec ob
Ručniku, pritoku Jezere. Rolle je izvedel osnovno analizo in preizkus vode, rezultati so
pokazali učinkovitost pri zdravljenju nekaterih bolezni, in jo primerjal z izvirom na avstrijski
strani v Beli. Rolle je prav tako predlagal ureditev izvira, ki pa zaradi prometne oddaljenosti
ni bila mogoča (Kraševec, 1983; Vider, 2004). Omenjen izvir je bil ob poplavah leta 1926
zasut oz. se po ustnih virih na površju ni več prikazal. Šele leta 1996 sta v okviru raziskovalne
naloge izvir ponovno locirali dijakinji gimnazije v Velenju. Sedaj je izvir delno urejen (Vider,
2004).
Prva omemba izvira ob Panoramski cesti se je pojavila leta 1877, ko je dr. Frischauf obsežno
opisal Savinjske Alpe, kjer je vrelcu pripisal skupen geološki izvor z izviri v Beli. Oba izvira
je bežno omenjal še Teller (1896) (Kraševec, 1983).
Izvir ob Panoramski cesti in Ručnik se nahajata ob Podolševskem prelomu, ki je vezan na
periadriatski prelom (Celarc, 2002). Skozi tektonske prelomne cone izhaja iz globokih plasti
zemeljske skorje ogljikov dioksid, s katerim se v podzemlju obogati padavinska voda.
Ogljikov dioksid omogoča raztapljanje železovih mineralov, ki se nahajajo v
permokarbonskih kamninah (Pavšek, Hrvatin, 2008). Občasni nalivi povzročajo mehansko
onesnaženje, vendar se voda na izviru zbistri kmalu po izrednih padavinah (Pavšek, Hrvatin,
2008).
Mineralne vode so le tiste, ki vsebujejo več kot 1 g/l v vodi topljivih soli in imajo stalno
temperaturo. Termomineralne vode so mineralne vode, ki se od drugih vodnih virov
razlikujejo v celokupni mineralizaciji, večji količini katere od mineralnih ali plinskih sestavin
in z drugimi močneje izraženimi fizikalnimi lastnostmi (temperatura, radioaktivnost itd.).
Delimo jih glede na temperaturo, mineralizacijo in količino biološko aktivnih snovi. Kadar
voda vsebuje nad 10 mg/l železa v dvovalentni obliki (Fe2+ ioni), se ji lahko reče železova
mineralna voda (v našem primeru voda vsebuje 20,6 mg/l) (Kraševec, 1983).
Dr. Kraševec je leta 1981 izvedel obširnejšo kemijsko analizo v sodelovanju s takratnima
Centrom za socialno medicino in higieno v Celju in Centrom za znanstveno raziskovanje
mineralnih vod v Mariboru. Poltnig, Strobl in Brenčič pa so kemijsko analizo opravili leta
2004 v okviru slovensko-avstrijskih raziskav mineralnih izvirov v Karavankah (Pavšek,
Hrvatin, 2008). Rezultati obeh analiz so pokazali, da liter vode med drugim vsebuje:
Preglednica 8: Nekateri rezultati kemijske analize leta 1981 in leta 1998 (vse v mg/l).
1981
1998
2+
železo (Fe )
20,6
19,6
2+
kalcij (Ca )
47,4
48,6
magnezij (Mg2+)
14,6
24,3
+
natrij (Na )
2,94
3,6
ogljikov
dioksid 1760
/
(CO2)
Vir: Kraševec, 1983; Pavšek, Hrvatin, 2008.
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Na podlagi rezultatov je bila podana opredelitev vode kot železove kislice. Kljub nizki
mineralizaciji (skupna mineralizacija znaša približno 360 mg/l) se jo šteje med mineralne
vode, saj je vsebnost prostega CO2 višja od 250 mg/l (Kraševec, 1983).
Omenjeni ioni so kemijsko nestabilni, saj se ob izhajanju ogljikovega dioksida Fe2+ ioni
pretvarjajo v netopni ferokarbonat v obliki rdečkastorjave usedline. Tako so železove vode
najbolj učinkovite za človeško telo prav na izviru (Kraševec, 1983).
Raziskave vrelcev s podobno kemijsko sestavo drugje po Evropi so pokazale nezanemarljive
zdravilne učinke. Resorpcija železovih ionov v dvovalentni obliki (Fe2+) v telesu poteka
učinkoviteje kot pri galenskih preparatih. Pomembno vlogo ima pri izgradnji hemoglobina,
železu se pripisuje pomembna vloga pri okrevanju po krvavitvah in težjih operacijah,
pomagalo naj bi pri stalni izčrpanosti in utrujenosti kot posledici slabokrvnosti (Kraševec,
1983).
Nekaj železno kislih vrelcev najdemo v neposredni bližini Solčavskega, namreč v Železni
Kapli, kjer je aktivno zdravilišče še danes, in Beli, kjer izvira ne izrabljajo več. Za obsežnejše
izkoriščanje izvir ob Panoramski cesti ni primeren, saj njegov pretok znaša le okoli liter na
minuto, torej vse skupaj približno 1400 l na dan (Kraševec, 1983).
Društvo Panorama je leta 2009 v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave, Geološkim
zavodom Slovenije in Geografskim inštitutom Antona Melika izvedlo rekonstrukcijo zajetja.
Namen rekonstrukcije je bila izboljšava neustreznih detajlov izvira, preprečitev nadaljnjih
poškodb in preprečitev večjega odvzema vode. Urejena sta bila primarno in sekundarno
zajetje, ki sta med sabo povezana. Po mnenju sodelujočega hidrologa pri projektu bo potrebno
izvir stalno nadzirati, saj je iztok občasno prekinjen zaradi zračnega mehurčka. V okviru
projekta so uredili še parkirišče, pešpot do izvira, lesena ograja, klop itd. (Poličnik M., 2013).
Slika 13: Urejen izvir kisle vode.

Vir: Kramar, 2012.
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Interpretacija
Namen: pojasniti poimenovanje »kisla voda«, razložiti nenavaden okus po železu in barvo
usedline ter se dotakniti njenih zdravilnih lastnosti.
Cilj: obiskovalec razume izvor pridevnika »kisla«, ve, kolikšno vsebnost železa ima voda ter
se zaveda zdravilnih lastnosti.
Besedilo za brošuro
Solčavsko »kislo vodo« je dr. Kraševec leta 1983 opredelil kot hladno železovo mineralno
kislico. Zakaj železova? Železovi minerali v vodo prehajajo iz okoliških kamnin, zato voda
vsebuje kar 20,6 mg/l železovih ionov. V kombinaciji s prav tako visokim deležem kalcija
(47,4 mg/l) je izvir na območju Slovenije edinstven.
Voda ima zaradi železovih ionov v dvovalentni obliki (Fe2+) pomembne učinke na tvorjenje
hemoglobina ter pri okrevanju po težjih operacijah.
Pretok za širše izkoriščanje ni zadosten, saj znaša le 1400 litrov na dan (približno liter na
minuto).
Železno kisle vrelce, z istim geološkim izvorom kot je solčavski, najdemo na avstrijskem
Koroškem. V Železni Kapli je še danes aktivno zdravilišče, v Beli pa je opuščeno.
Za bolj radovedne:
Najstarejši zapisi o solčavski kisli vodi so iz leta 1856, ko jo omenja avstrijski znanstvenik dr.
Friderik Rolle.
Besedilo za tablo
Je »kisla voda« res kisla?
Kar brez strahu!
Najprej vodo poskusite. Na kaj vas spominja njen okus?
Izviru se ne reče zaman železova mineralna kislica kajne? Že rdečkasto rjava usedlina na
kamnih okoli vas je dokaz visoke vsebnosti železa v vodi. Če jo boste spili liter, boste zaužili
toliko železa kot v pol kilograma sveže špinače (20 mg). Vaše telo vam bo hvaležno in še
hitreje boste okrevali po bolezni. Škoda je le, da izvir ni bolj vodnat – za polno litrsko
steklenico bomo potrebovali približno minuto.
Zakaj pa kisla? Solčavani rečemo po domače mineralni vodi kar »kisla voda«.
Nasvet: če vam je okus všeč, se podajte še na avstrijsko Koroško, v Belo, in odkrijte podobne
izvire še tam.
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7.7

Gorski les

Gorski les je les, ki raste približno nad 800 m nadmorske višine, na osojnih legah tudi nižje.
Zanj je značilen manjši prirastek kot posledica krajše vegetacijske dobe in (pogosto) manjše
rodovitnosti tal zaradi izpranosti prsti in erozije. Prirastek je enakomeren in homogen. Gorski
les v Sloveniji predstavljajo smreka (Picea abies), jelka (Abies alba), evropski macesen
(Larix decidua), bukev (Fagus sylvatica), gorski javor (Acer pseudoplatanus) in veliki jesen
(Fraxinus excelsior) (Lipnik in sod., 2009).
Pri iglavcih se praviloma z manjšanjem širine branike delež kasnega lesa (les pri iglavcih, ki
raste zelo počasi proti koncu vegetacijske dobe in je temnejše barve) povečuje in z njim tudi
gostota, trdnost in trdota. Zakonitost pa ne velja za ekstremno goste branike, ki jih najdemo
pri gorskem lesu, kjer je kasni les zelo slabo razvit in je razmerje prej premosorazmerno
(Lipnik in sod., 2009).
Drevesa, ki rastejo na gorskih delih Solčavskega, so v primerjavi s tistimi v dolini podvržena
nižjim temperaturam prsti in zraka, krajši rastni dobi, močnejšim vetrovom, večji verjetnosti
pozeb in mehanskih poškodb, a tudi večjemu sončnemu sevanju ter višji zračni vlagi in vlagi
v prsti. Rast je počasnejša, a bolj enakomerna. Les takšnih dreves je kakovosten in trpežen,
tudi izdelki na prostem imajo dolgo obstojnost, kar še posebej velja za macesen. Na strmih
pobočjih pride zaradi polzenja tal, mehanskih poškodb, padajočih skal, snežnih plazov itd. do
pojava ukrivljenih debel dreves oz. do nastanka reakcijskega lesa. Tak les je slabše kakovosti,
bolj žilav in zahtevnejši za obdelavo (Pečnik Herlah, Slapnik, 2010). Vzdolžno krčenje je
precej večje in pri sušenju povzroča krivljenje in zvijanje desk, zato reakcijski les ni primeren
za konstrukcije. Njegove negativne lastnosti se lahko pokažejo v nihajočih klimatskih
razmerah ali pri velikih obremenitvah (Kunaj, 2007). Pri obdelavi reakcijskega lesa so tako
izkušnje in primerna uporaba še posebej pomembni (Pečnik Herlah, Slapnik, 2010).
Gorski les je lahko obenem tudi resonančni les, ki je po navadi les različnih vrst smrek z
rastišč v gorskem svetu. Gre za starejša, ravna, navpična, polnolesna, drobnovejnata drevesa s
krajšimi krošnjami, brez kompresijskega lesa in drugih nezaželenih lastnosti (Torelli, 2009).
Za zvočne deske visoko kvalitetnih violin in klavirjev se vedno uporablja les iz rodu Picea, tj.
smrekovina. Prav violinski pokrovi so izdelani iz gorske smrekovine, ki ima ozke branike (1–
2 mm) ter majhen delež kasnega lesa (25 %). Ozke branike so še posebej pomembne, saj je od
njih odvisna lastna frekvenca in zvenska barva. Dna godal, kobilica ter vrat z vijačnico in
polžem so tradicionalno iz javorovine (rod Acer). Pri javorovini ni toliko pomembna
akustična vloga, temveč trdota, trdnost in značilna rebrasta tekstura lesa (Lipnik in sod.,
2009).
Na Solčavskem se smrekov in macesnov les uporabljata že od nekdaj. Smrekovina ni
zahtevna za obdelavo in je cenovno dostopnejša, zato se množično uporablja v različne
namene: pohištvo, okna, tramovi za ostrešje hiš in gospodarskih poslopij, vrtne ute, ograje itd.
Macesen je precej redkejši, bolj trden, trajnejši in dražji, zato se pretežno uporablja takrat,
kadar se od izdelka pričakujemo daljšo trajnost, npr. lesene strehe z macesnovimi skodlami ali
deskami, lesene fasadne obloge za hišo, igrala za otroke itd. Iz reakcijskega lesa pa se
izdelujejo klopi, mize, korita itd. (Pečnik Herlah, Slapnik, 2010).
Vrednosti macesnovega lesa so se širše zavedali že v 19. stoletju, ko so zlasti med leti 1830 in
1850 v Matkovem kotu sekali macesne in jih preko Železne Kaple, Jezerskega vrha in
Ljubljane prodajali v Trst, kjer so služili za izdelavo jamborov (Meze, 1963). Na dolgo
življenjsko dobo gorskega lesa kaže tudi ostrešje cerkve Marije Snežne v vasi, ki je iz
smrekovega in macesnovega lesa. Raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije so ga preučili
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z dendrokronološko analizo in ugotovili, da so bili trami obdelani kmalu po letu 1285 (Pečnik
Herlah, Slapnik, 2010).
Ena glavnih težav trgovine z lesom v Solčavi je nizka dodana vrednost, saj se več kot 80 %
lesa proda kot okrogel tj. neobdelan les (Lipnik in sod., 2009). V želji po večji prepoznavnosti
gorskega lesa se je v letih 2009 in 2010 v občini Solčava na pobudo Društva lastnikov gozdov
Tisa odvijal projekt Solčavski gorski les. Del projekta je predstavljala sečnja ob pravem času,
po zgledu teorije o lunarnem lesu.
Lunarni ali mesečev les je les posekan »v času kot ga narekujejo Lunine mene in zodiaška
znamenja ter les posekan na točno določen (fiksen) datum« (Lipnik in sod., 2009, str. 52). Ti
datumi izhajajo iz starodavnih kmetskih pravil predvsem z območja Alp. Torelli se je mita
lunarnega lesa lotil že leta 2005 in svoje ugotovitve ponovno navedel v študiji o solčavskem
gorskem lesu (2009). Tako izpostavlja, da na temo relevantnosti vpliva lune na sezonsko
spremenljivo kvaliteto lesa ni bila narejena nobena resna znanstvena raziskava, ki bi podala z
dokazi podkrepljene odgovore. Torelli (2009) je tudi zato mnenja, da je sloves kvalitete
lunarnega lesa posledica predvsem skrbnega izbora in pazljivega ravnanja po poseku, ne pa
luninih in zodiakalnih vplivov.
Pri projektu Sečnje ob pravem času je sodelovalo več domačinov, med njimi tudi Jure
Poličnik, ki iz lesa izdeluje različne lesene izdelke, najbolj prepoznaven pa je po družabnih
namiznih igrah narejenih iz lesa (šah, labirint, miza z diski, namizno kegljišče …). Njegove
izkušnje z obdelovanjem lesa so pokazale, da prihaja do razlik pri obdelavi gorskega lesa v
primerjavi z dolinskim. Sam pri obdelavi sicer nima večjih težav, že od nekdaj namreč
primarno obdeluje svoj, tj. lokalni les, ki je gorski. Prav tako sečnjo prilagaja luninim menam,
saj zaupa znanju prednikov, ki so les tradicionalno pridobivali po teoriji lunarnega lesa
(Poličnik J., 2013).
V Solčavi so številni deli turistične infrastrukture že narejeni iz gorskega lesa, npr.
usmerjevalne in informacijske table, korita, stojala za kolesa, zunanje klopi in mize, ograje,
otroška igrala, pod okriljem projekta Solčavski gorski les pa so razvili še nove izdelke. Med
drugim so iz gorskega lesa fasada Centra Rinka in nove osnovne šole v Solčavi, varnostna
ograja in ostrešje večnamenskega prostora zraven turistično-informacijskega centra, zunanja
otroška igrala, notranja oprema Centra Rinka itd.
Slika 14: Gorski les v uporabi: notranja oprema v Centru Rinka (levo) in družabna
lesena namizna igra (desno).

Vir: Arhiv Centra Rinka, 2011; Poličnik J., 2013.
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Slika 15: Osnovna šola v Solčavi.

Vir: Arhiv Centra Rinka, 2011.
Na Solčavskem lahko najdemo tudi nekaj izjemnih posameznih dreves (povzeto po
Znamenitosti, 2013):
- Macesen na Klemenči jami (na pribl. 1280 m); višina drevesa je 27,5 m. Prsni obseg meri
473 cm (premer = 150,6 cm). Njegova starost ni jasno določena, pripisujejo pa mu okoli
800 let. S svojim premerom spada med najdebelejše macesne v Sloveniji. Zavarovan je
kot naravna vrednota lokalnega pomena.
- Brin v Logarski dolini (na pribl. 830 m); v višino meri 11 m, prsni obseg je 61 cm (premer
= 19,4 cm). Ocenjena starost drevesa je 200 let. Brin v Logarski dolini je posebnost, saj je
sicer grmovna vrsta in se redko razvije do drevesnih dimenzij.
- Tisa nad Solčavo (na pribl. 800 m); visoka je 13 m, v prsnem obsegu meri 340 cm (premer
= 108,2 cm). Ocene starosti se gibljejo med 700 in 1200 leti. Tisa je razglašena za naravno
vrednoto državnega pomena, z izjemnim premerom je verjetno ena najdebelejših tis in
zagotovo spada med najstarejša drevesa v Sloveniji.
- Plesnikov brest (na pribl. 770 m); visok je 27 m, njegov obseg znaša v prsni višini 415 cm
(premer = 132 cm), starost drevesa pa je ocenjena na 200 let. Gorski brest je v gozdovih
Zgornje Savinjske doline zelo redko drevo. Zavarovano je kot naravna vrednota lokalnega
pomena.
- Logarjeva lipa (na pribl. 740 m); visoka je 23,5 m, obseg v prsni višini meri 515 cm
(premer = 163,9 cm). Zavarovana je kot naravna vrednota lokalnega pomena.
Drevesa sicer ne spadajo v kategorijo gorskega lesa, bi pa glede na nadmorsko višino vsaj
prva tri uvrstili v kategorijo gorskih dreves.
Interpretacija
Pri gorskem lesu takojšnja povezava z rdečo nitjo vode morda ni tako očitna, a vendarle se na
Solčavskem brez obilice tekoče vode gozdovi ne bi razraščali. Biološki učinki vode so med
njenimi najpomembnejšimi in najbolj opaznimi, zato je točka vključena v našo tematsko pot.
Namen: razložiti definicijo gorskega lesa, njegove posebnosti, uporabo, razložiti povezavo z
lunarnim lesom.
Cilj: obiskovalec ve, kateri les je gorski in kateri lunarni, pozna posebnosti in ve, kje poiskati
izdelke iz tovrstnega lesa.
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Besedilo za brošuro
Gorski les uspeva nad 800 m nadmorske višine. Njegova glavna značilnost je nizek letni
prirastek zaradi neugodnih življenjskih pogojev (slabša rodovitnost prsti, krajša vegetacijska
doba, veter, sneg, nižje temperature prsti in zraka itd.). Je pa les takšnih dreves kakovosten in
trpežen, izdelki na prostem imajo dolgo obstojnost. Cenjen je kot resonančni les, npr.
smrekovina pri izdelavi violin in klavirjev.
Kaj pa voda? Brez obilice tekoče vode, se tudi obširni gozdovi okoli vas ne bi razraščali v
tolikšni meri.
Na Solčavskem se smrekov in macesnov les uporabljata že od nekdaj. Smrekovina ni
zahtevna za obdelavo in se jo uporablja v širše namene: pohištvo, okna, tramovi za ostrešje
hiš in gospodarskih poslopij, ograje itd. Macesen je precej redkejši, bolj trden in trajnejši, zato
ga uporabimo, kadar od izdelka pričakujemo trajnost, npr. strehe, fasadne obloge itd. Iz
smrekovega in macesnovega lesa je ostrešje cerkve Marije Snežne v vasi. S preučevanjem
branik (letnic) so ugotovili, da so bili trami obdelani kmalu po letu 1285.
Leta 2009 in 2010 so se v okviru projekta »Solčavski gorski les« lotili sečnje ob pravem času,
po zgledu teorije o lunarnem lesu. Pri lunarnem lesu se pri datumu sečnje upoštevajo lunine
mene, nebesna znamenja in nekateri fiksni datumi. Vse to naj bi vplivalo na kvaliteto lesa, kar
sicer znanstveno ni dokazano, je pa tovrstna sečnja del solčavske tradicije. Rezultati projekta
so še posebej dobro vidni v vasi Solčava, saj so iz tega lesa fasada in notranja oprema Centra
Rinka, ograja in fasada osnovne šole, zunanja otroška igrala itd.
Kot zanimivost: vrednosti macesnovega lesa so se zavedali že v 19. stoletju, ko so ga
prodajali v Trst, kjer so debla služila za izdelavo jamborov.
Besedilo za tablo
Je gorski les za luno?
Ozrite se po gozdu, ki se razprostira okoli vas. Nahajate se nad 800 m nadmorske višine in ste
že na območju gorskega lesa. Tu slabša prst, nižje temperature, veter in sneg upočasnijo rast
dreves, zato je les gost, trden in žilav.
Neizkušenemu mizarju lahko povzroči sive lase, mojster pa iz njega naredi najboljšo violino
ali citre (smrekovina!).
Seveda ne pozabimo na vodo, brez nje dreves tudi ne bi bilo.
Aha, kaj pa luna?
Lunarni les je tisti, pri katerem čas sečnje prilagodimo položaju lune. Trdnih znanstvenih
dokazov o boljši kvaliteti lunarnega lesa sicer ni, so pa na Solčavskem zagotovo tako sekali
naši dedki in številni pred njimi.
Solčavani največ obdelujejo smreko, macesna pa se lotijo, kadar želijo, da izdelek zdrži več
časa (streha, fasada itd.). Sedaj pa le poiščite čim več izdelkov iz gorskega lesa.
Namig: oči si boste napasli v okolici osnovne šole in v Centru Rinka.
Za radovedne: pred skoraj 200 leti bi lahko solčavski gorski les občudovali na ladjah, saj so
macesen vozili v Trst in iz njega izdelovali jambore.
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Macesnikov plaz

Macesnikov plaz se nahaja na pobočju v dolini potoka Jurčefa med Olševo, zgrajeno iz
apnencev, in Hudo pečjo, zgrajeno iz dolomitov. Na prehodu med kamninama so
permokarbonski skrilavi glinavci, ki sestavljajo dno doline, na pobočjih nad Jurčefom pa se
nahajajo debele plasti vodonosnega grušča (Pečnik, 2011).
Pečnik (2002) ugotavlja, da je zaradi specifične geološke zgradbe plazenju podvrženo širše
območje. Glavni vplivni dejavnik je morfologija, ki pogojuje stekanje vode iz pobočnega
grušča na neprepustno paleozojsko podlago. Plazenje omenja že Meze (1966), ki omenja
nestabilen grušč soliflukcijskega izvora nad kmetijo Macesnik. Ugotavlja, da polzenje tal med
drugim nakazujejo pri tleh ukrivljena debla dreves. Ob spodnjem robu grušča izvirajo številni
potoki. Enakega izvora je apneniški grušč pri Zgornjem Ušovniku in Prodniku, kjer je
polzenje prav tako aktivno.
Plazišče se je intenzivno aktiviralo v začetku 90-ih let zaradi hidrostatičnih in
hidrodinamičnih vplivov povišanega nivoja talne vode. Razlog so bile najverjetneje poplave
leta 1990. Za nastanek plazu je sicer najpomembnejša nestabilna geološka podlaga, k plazenju
pa je pripomoglo intenzivno izsekavanje gozda na območju plazenja sredi 70-ih let (Pečnik,
2002; Majes in sod., 2004).
Slika 16: Shema obsega Macesnikovega plazu.

Vir: Majes in sod., 2004.
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Zgornji del plazu, nad pontonskim mostom na Panoramski cesti, sega vse do sten Olševe na
nadmorski višini 1350–1180 m. V tem delu se plaz najbolj intenzivno širi in premika ter
oblikuje številne stranske veje. Osrednji del plazu sega od pontonskega mostu do območja
serpentine državne ceste Solčava–Sleme. Spodnji del plazu se nahaja ob skalnatem osamelcu,
kjer je čelo plazu (Pečnik, 2002; Majes in sod., 2004).
Leta 2004 je bila dolžina plazu večja od 2400 m, na najožjem delu je širina znašala 40 m, na
najširšem pa 200 m. Globina plazenja bi naj znašala več kot 30 oz. 43 m (Vlaj, 2001; cv:
Pečnik, 2002), Fazarinc in Majes (2006) pa navajata meritve, ki so v spodnjem delu plazu
pokazale globino več kot 50 m. Plaz se razteza na površini 20 ha, prostornina aktivnega
plazišča bi naj znašala najmanj 2.500.000 m3. Gre za največji aktivni plaz v Sloveniji. Na
določenih mestih v spodnjem delu plazu se pod aktivno plazino pojavlja razmeroma debel star
fosilni plaz (8–26 m).
Dela na plazu
Postopki saniranja na Macesnikovem plazu potekajo že od leta 1994 in ob predvideni časovni
in finančni shemi ne bodo končana pred letom 2017.
Prva sanacijska dela na plazu so se pričela leta 1994 z izvajanjem površinskega
odvodnjavanja in globinskega dreniranja, ki so trajala do leta 1998. Bila so neuspešna, saj se
je čelo plazu med leti 1994 in 2000 premaknilo za približno 850 m, tj. 0,3 m na dan. Zaradi
plazovne gmote je kljub popravljanju z nasipavanjem Panoramska cesta postala neprevozna,
zato so leta 1995 postavili pontonski most (Majes in sod., 2004).
Leta 2000 so se v skladu z Zakonom o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih
plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 pričele obsežne geotehnične raziskave. V
sondažnih raziskovalnih vrtinah so opravljali meritve vodoravnih premikov plazu in nivoja
talne vode. V vrtinah, ki so locirane na območju plazu, je bil nivo talne vode ugotovljen tik
pod površjem tal (0,5–1,5 m). Na podlagi meritev se je pričela prva faza celovite sanacije, s
površinskim in globinskim odvodnjavanjem: zgrajeni so bili trije sistemi novih strug Jurčefa,
3400 m novih hudourniških strug izven tras prvotnih potokov ter 2,2 km globokih drenaž.
Povprečna količina vode, ki se izceja iz drenaž, znaša med 1,2 do 2,4 l/min ali 1,7 do 3,5 m 3
na dan. Ob izteku plazu, pred skalnatim osamelcem, je bil postavljen mehanski alarmni sistem
(Majes in sod., 2004; Fazarinc, Majes, 2006).
Odvodnjavanje je plazino stabiliziralo, zato so v okviru druge faze sanacije zgradili drenažno
rebro iz skal in drenažnega betona na zgornji petini plazu in dva vodnjaka tik nad pontonskim
mostom. Po meritvah, ki jih navajata Fazarinc in Majes (2006), se je v osrednjem delu plazu,
kjer sta bili izvedeni odvodnja in drenaža, premikanje izrazito zmanjšalo, na območju
izvedenih vodnjakov pa premikov ni več. Leta 2008 je potekala še globinska odvodnja
zgornjega dela Macesnikovega plazu in preverjanje vznožja plazu (Macesnikov plaz, 2011).
Kljub meritvam, ki kažejo na izboljšanje stanja, domačini opažajo, da se plaz še vedno
premika.
Ob branju literature smo ugotovili, da postopek sanacije ni potekal brez zapletov. Leta 2001 je
bila sanacija začasno prekinjena zaradi nestrinjanja treh kmetij (Macesnik, Spodnji Ušovnik
in Zgornji Ušovnik) s potekom del na vzhodnem robu plazu. Nezaupanje do načrtov dela je
izviralo iz razhajajočih mnenj stroke in domačinov, kje se lotiti saniranja zemeljske gmote
(Škerl, 2002). Prav tako je prihajalo do številnih birokratskih zapletov, ki so sanacijo dodobra
upočasnili.
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Med leti 2002 in 2010 je bilo za sanacijo Macesnikovega plazu porabljenih 9,4 milijona
evrov, ocena stroškov del do leta 2017 pa znaša 11 milijonov evrov, kar omenjen plaz po
finančni zahtevnosti postavi na drugo mesto za plazom Slano blato (Močnik, 2011). Majes
(2004) meni še, da z enim samim ukrepom in realno investicijo sanacija plazu ni možna. Plaz
bi bilo potrebno razdeliti v več odsekov, ki bi bili lažje obvladljivi.
Slika 17: Sanacijska dela: površinsko odvodnjavanje (levo) in gradnja vodnjakov
(desno).

Vir: Majes in sod., 2004; Fazarinc, Majes, 2006.

Interpretacija
Pri interpretaciji se podrobnostim sanacije izognemo, saj menimo, da je za obiskovalca bolj
pomembno razumevanje nastanka plazu in ne tehničnih postopkov sanacije. Pri besedilu na
tabli uporabimo besedo »sanira«, saj bi poenostavljanje besede, glede na njen pomen v
Slovarju slovenskega knjižnega jezika (sanirati – narediti, da kaj (znova) dobi zahtevane,
zaželene lastnosti; popraviti, izboljšati) in siceršnjo splošno prepoznavnost besede, bralca
lahko zmedlo.
Namen: pojasniti pomen vode za nastanek plazu.
Cilj: obiskovalec razume razloge za nastanek plazu in vpliv vode kot dejavnika.
Besedilo za brošuro
Macesnikov plaz, največji aktivni plaz v Sloveniji, se nahaja na pobočju v dolini potoka
Jurčef.
Razsežnosti:
- dolžina = več kot 2400 m,
- širina = med 40 in 200 m,
- globina = v spodnjem delu več kot 50 m,
- površina = več kot 27 nogometnih igrišč,
- prostornina = zemeljsko gmoto bi odpeljalo šele 250.000 tovornjakov (pri
čemer vsak odpelje 10 m3)
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Zaradi geološke zgradbe je plazenju podvrženo širše območje. Padavinska voda s pobočij
Olševe skozi pobočni grušč priteče na plastnate kamnine (imenovane skrilavi glinavci). Te so
neprepustne, zato voda priteče na dan – od tod številni izviri v okolici. Stik med gruščem in
glinavci je že tako nestabilen, prisotnost vode pa stabilnost pobočja le še zmanjša. K
današnjemu plazenju je zagotovo pripomoglo obsežno sekanje gozdov v 70-ih letih. So pa
raziskovalci z meritvami pod današnjim plazom našli tudi precej (!) starejši, že mirujoč plaz.
Plazišče se je začelo resneje premikati po intenzivnih padavinah leta 1990 in je od leta 1994 z
občasnimi daljšimi premori v postopku sanacije, ki po trenutnih ocenah ne bo zaključena
pred 2017. S sanacijo so premikanje upočasnili (včasih se je premikal s hitrostjo 30 cm na
dan), kljub vsemu pa plaz ne miruje in še vedno drsi.
Besedilo za tablo
Plaz še vedno leze …
Nad in pod mostom se pred vami v dolžini več kot 2 km razteza Macesnikov plaz, največji
aktivni plaz v Sloveniji. Če bi ga želeli »odpeljati«, bi potrebovali več kot 200.000
tovornjakov.
Kako je nastal? S pobočij Olševe padavinska voda skozi pobočni grušč priteče na plastnate
kamnine v dolini potoka Jurčef. Te kamnine jo zaustavijo in preusmerijo na površje – od tod
vsi izviri v okolici. Stik med gruščem in plastnatimi kamninami je že v osnovi nestabilen,
voda pa pobočje le še bolj rahlja.
Čeprav se domačini plazenja spomnijo že od nekdaj, je k tako mogočnemu plazu pripomoglo
tudi obsežno sekanje gozda v 70-ih letih.
Plaz se po korakih sanira že od leta 1994 in se danes premika precej počasneje. A vendar še
kar drsi …
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Zaključek

Razvoj turizma na Solčavskem je bil od nekdaj povezan z neokrnjeno naravo, v 19. in začetku
20. stoletja je prve turiste pritegnilo planinarjenje, raziskovalce pa rastlinski svet. Sindikalni
turizem, ki je bil osnovan pretežno na propagiranju Logarske doline, je razcvet doživel v prvi
polovici 70-ih let, v 80-ih pa so obiskovalci pričeli prihajati z lastnimi avtomobili, kar je za
dolino in prebivalce pomenilo veliko obremenitev. Inovativnost so domačini pokazali z
ustanovitvijo družbe Logarska dolina d.o.o. leta 1992, preko katere koncesijsko upravljajo
dolino, in v alpskem svetu postavili smernice za bodočnost trajnostnega povezovanja turizma
z varstvom narave. Potrditev prave smeri zagotovo predstavlja naziv Evropske destinacije
odličnosti (EDEN), ki ga je Solčavsko s strani Evropske Unije prejelo leta 2009.
Naravne in kulturne danosti so na Solčavskem varovane v okviru krajinskih parkov, omrežja
Nature 2000, naravnih vrednot in enot kulturne dediščine. Vendar samo varovanje narave ni
dovolj, potrebno je upravljanje, ki domačinom varstvene ukrepe predstavi na pozitiven način
in jim v okviru omejitev omogoča ne zgolj preživetja, temveč tudi razvoj. Turizem v
varovanih območjih predstavlja poseben izziv, saj z napačnimi odločitvami v prostor
pripeljemo preveč obiskovalcev in izvajamo napačne aktivnosti. Temu se med drugim
izognemo z izobraževanjem vseh vpletenih deležnikov tj. tudi turistov, kjer nam je lahko v
veliko pomoč interpretacija.
Interpretacija je že v osnovi opredeljena kot izobraževalna dejavnost, ki okrepi obiskovalčevo
izkušnjo in ji daje večji pomen. S tem pristopom strokovna in znanstvena dejstva približamo
širši javnosti in ji omogočimo privlačno doživetje videnega. Koncept interpretacije se je prvič
uporabljal v ameriških narodnih parkih konec 19. stoletja, definiral in utemeljil pa jo je
Freeman Tilden leta 1957. V Sloveniji njena uporaba še ni širše uveljavljena, čeprav se do
določene mere (ne)vede njena načela zagotovo uporabljajo tako pri osebnem vodenju kot pri
tematskih poteh. Še posebej učne poti, kjer so na prvem mestu prav izobraževalni cilji, so pri
nas zelo priljubljen način predstavljanja fizično- in družbenogeografskih posebnosti
obiskovalcem. Z dobro interpretacijo pri obiskovalcih dosežemo, da se z izbrano tematiko
lažje poistovetijo, zato je njena uporaba v varovanih območjih še posebej primerna.
Glede na izkušnje in poznavanje območja smo se odločili zasnovati vsebino tematske poti, ki
bi povezala izbrane točke ob Panoramski poti. Za interpretacijo smo se odločili, ker smo želeli
vsebino obiskovalcem ustrezno približali, ostati zvesti viziji trajnostnega razvoja turizma na
Solčavskem in razširiti znanje o interpretaciji.
Točke smo izbrali glede na potencialno zanimivost in pripravljenost domačinov za
sodelovanje pri snovanju poti. Pot predvideva osem točk, ki jih obravnavamo v sedmih
poglavjih. Vse točke se navezujejo na vodilno temo »Voda nas na Solčavskem že od nekdaj
spremlja na vsakem koraku«:
- mokrišče na kmetiji Žibovt – občasna prisotnost vode;
- vodni pogoni na kmetijah – voda je v preteklosti poganjala mline in žage ter posledično
kmetom omogočala preživetje;
- logarski apnenec – voda kot morje, kjer je kamnina nastala (in se kasneje delno
metamorfizirala), morski organizmi so ohranjeni kot fosili;
- jezero v Matkovem kotu – jezero v času würmske poledenitve;
- kisla voda – izvir mineralno vode s posebnimi kemijskimi lastnostmi;
- gorski les – biološka navezava na vodo, rastline brez tekoče vode ne morejo preživeti;
- tajht – vodno zajetje, iz katerega je bila voda speljana na mline, žage in druge vodne
pogone;
- Macesnikov plaz – voda kot sprožilni dejavnik plazenja.
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Predlagana tematska pot ima potencial za številne pozitivne učinke na stanje turizma ob
Panoramski cesti. Posamezne točke, npr. izvir kisle vode, so javnosti bolje poznane, druge
imajo velik neizkoriščen potencial in bi se jim s povezavo v enotno tematsko pot
prepoznavnost močno dvignila. Ob poti bi bilo možno razviti dodatno ponudbo v obliki
organiziranega vodenja za šolske skupine ali delavnic na temo pomembnosti vode za
Solčavsko. Privlačnost za nove ciljne skupine, kot so osnovnošolci in srednješolci, pot ohranja
aktualno tudi izven glavne sezone. Z ustanovitvijo poti bi se turistična ponudba izboljšala, kar
bi izletniške turiste spodbudilo k preživljanju časa na danem območju in posledično njihovo
potrošnjo, stacionarne pa k podaljšanju počitnic za eno nočitev. Sama struktura poti, ki ne
predvideva točno določenega vrstnega reda ogleda točk niti nima izrecnega začetka in konca,
omogoča preprosto nadgrajevanje z novimi točkami, v kolikor bi se pokazalo zanimanje s
strani lokalne skupnosti in občine. V primeru povezovanja občine Solčava na koroško stran
(preko Koprivne) je tovrstna tematska pot dobrodošel promotor za novo nastajajočo ponudbo.
Nazadnje menimo, da ima geografija kot stroka velik potencial pri oblikovanju tematskih poti.
S kompleksno fizično- in družbenogeografsko analizo ob pomoči ustnega izročila lokalnega
prebivalstva namreč zajamemo informacije, ki jih katera druga stroka nehote izpusti. Kljub
temu se je pri pripravi zahtevnejših vsebin seveda dobro posvetovati s strokovnjaki drugih
področij in se načrtovanja lotiti interdisciplinarno.
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Summary

The development of tourism in Solčava has since long been connected with undisturbed
nature. In the 19th and beginning of 20th century the first tourists were drawn in by hiking,
and the researchers by the flora. Organized tourism, which was mainly based on the
propagation of the Logar Valley, became quite popular in the first half of the seventies,
whereas in the eighties visitors began to arrive in their own cars, which proved to be a great
burden on the valley and its inhabitants. The locals showed innovation by founding Logarska
dolina d.o.o. in 1992, with which they run the valley by concession, and building the
foundation for sustainable connection of tourism and nature conservation in the Alpine world.
The validation for their cause is surely represented by the title European Destination of
Excellence (EDEN) that Solčava received from the European Union in 2009.
The natural and cultural resources in Solčava are protected as part of regional parks, the
Natura 2000 network, natural values and cultural heritage sites. But protection is not enough
for the nature, there is also a need for management, which presents locals with conservative
measures in a positive way and within certain confines allows them not only survival but also
development. Tourism in protected areas presents a special challenge, as incorrect decisions
bring too many visitors and permit incorrect activities in the area. This can be avoided by
educating all stakeholders, meaning tourists as well, where this interpretation can provide
significant help.
The interpretation is in its essence meant as an educational activity that enhances the visitors
experience and gives it more meaning. With the interpretation we bring expert and scientific
facts closer to the wider audience and give them the opportunity for an attractive experience
of what they see. The concept of the interpretation was first used in American national parks
at the end of the 19th century, defined and justified by Freeman Tilden in 1957. In Slovenia it
is not yet widely established, although to a certain degree, its principles are certainly
(un)knowingly used both in personal leading as well as thematic trails. Educational trails
especially, where educational goals are the top priority, are a very popular way of presenting
physical and socio-geographical specialties to visitors. With a good interpretation we can
enable visitors to more easily identify with the theme, which is why its usage in protected
areas is especially appropriate.
Based on experience and knowledge of the area we have decided to outline the contents of the
thematic trail that would connect selected points along the Panoramic Road. We decided on
the interpretation because we wished visitors to appropriately identify with as well as remain
loyal to the sustainable development of tourism in Solčava and spread the knowledge of the
interpretation.
The points were chosen based on their potential attraction and the willingness of locals to
cooperate in creating the trail. The trail predicts eight points that are discussed in seven
chapters. All the points relate to the leading theme “Water in Solčava has always been
following us on every step”:
- wetland on the Žibovt farm – occasional presence of water;
- water-powered drives on farms – in the past, water span mills and saws and thus allowed
farmers to survive;
- limestone from the Logar Valley – water as the sea, where the rock was created (and
afterwards partly metamorphosed), sea organisms are preserved as fossils;
- the lake in Matkov kot – a lake in during the Würm glaciation;
- iron sour water – a spring of mineral water with special chemical properties;
- mountain timber – a biological connection to water, as plants cannot survive without
running water;
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- tajht – a basin, from which water was lead to mills, saws and other water-based drives;
- Macesnik landslide – water as a triggering factor of landslide
The proposed thematic trail has potential for several positive effects on the state of tourism by
the Panoramic Road. Certain points, like the acidic water spring, are most known to the
public, others however have unused potential and would gain significant recognition by a
connection to a unified thematic trail. Along the trail additional offers could be developed in
the form of guided tours for school groups or workshop on the importance of water for
Solčava. The attractiveness for new target groups, like primary and high-schoolers, is present
outside of the peak season. With the establishments of the trail the tourist offer would
improve, which would encourage passing tourists to spend time in the area and thus their
consumption, and stationary ones to extend their vacation for a night. The structure of the
trail, which doesn’t predict a defined order of viewing the points nor does it have an explicit
beginning or end, allows simple addition of new points, should the interest be shown by the
locals and municipality. In the event of connection Solčava to the Carinthia (by Koprivna),
this thematic trail is a welcome promoter for the emerging offer.
Lastly we think that geography as a discipline has great potential in the shaping of thematic
trails. With complex physical and socio-geographic analysis and the help of oral tradition of
locals we capture information that various other disciplines would inadvertently skip. Despite
this, when preparing difficult content it is of course wise to consult experts from other areas of
expertise and address the planning in an interdisciplinary way.
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