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Izvleček:
V diplomskem delu je podrobneje predstavljeno območje Zahodnih Karavank znotraj občine
Žirovnica, ki zajema osrednji del gorske verige z najvišjim vrhom Stolom ter okoliškimi
vrhovi in dolino Završnice. Z namenom ohranitve izjemne naravne vrednosti gorskega sveta
ter tradicionalne rabe prostora je predlagan in utemeljen predlog za zavarovanje
obravnavanega območja v okviru regijskega parka Karavanke. Predstavljene so aktivnosti,
usmerjene v varovanje Karavank, ki so se izvajale v preteklosti in prispevale k informiranju
lokalnega prebivalstva ter obiskovalcev o vrednotah tega območja. Na podlagi naravno in
družbeno geografskih značilnosti območja, naravovarstvenega vrednotenja ter upoštevanja
prostorskega plana občine in veljavne zakonodaje je podan predlog omejitve predlaganega
regijskega parka ter delitev na varstvena območja z različno stopnjo varovanja. Glede na
značilnosti območja so izbrana ustrezna merila za omejitev parka in delitev v tri varstvena
območja. Prvo varstveno območje predstavlja prvobitno naravo, človeku najbolj odmaknjen
svet, kjer se izvajajo najstrožji ukrepi varovanja narave. V drugem varstvenem območju se
dopušča tradicionalna kmetijska raba v obliki planinskih pašnikov ter lažje oblike rekreacije,
še vedno pa je varovanje narave na prvem mestu. Tretje varstveno območje je namenjeno
zlasti umirjanju prometa in rekreacijski rabi prostora. Predstavljeni so tudi možni konflikti
zaradi rabe prostora ter razvojne in varstvene usmeritve v posameznem varstvenem območju.
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EXPERT ARGUMENTATION FOR THE KARAVANKE REGIONAL PARK
WITHIN THE ŽIROVNICA MUNICIPALITY REGION
Abstract:
In the diploma paper the western part of the Karavanke mountain range within the Žirovnica
municipality is put under perspective. The area extends over the central part of the mountain
range with Stol as its highest peak, with other surrounding peaks and the Završnica valley. In
order to save the extraordinary nature of the mountain world and to keep the traditional use of
the regional space a suggestion is made to protect the above mentioned area. Activities are
introduced that were aimed at protecting the Karavanke mountain range in the past and have,
at the same time, contributed to the fact that the local people as well as visitors are informed
about the importance of this area. Several factors contribute to the fact why a suggestion to
define the area where the park would be established and divide it into three areas with
different protectional strategies is made − physical and socio-geographic characteristics of the
area, its natural value, the spatial plan of the municipality and valid legislation. According to
the characteristics of the area appropriate measures for the restrictions in the park as well as
for the division into three management zones are presented. The first zone is a place of
unspoilt nature, far away from the human world, where most strict measures for preserving
the nature are kept. In the second zone traditional agricultural use in the form of mountain
meadows is allowed, also some forms of recreation. Still, safeguarding of nature is of an
upmost importance. In the third zone the traffic is slowed down and various leisure activities
take place here. Possible conflicts that might arise either because of different spatial use or
different strategies in development and protection are also introduced in this paper.
KEY WORDS:
Karavanke mountain range, Žirovnica municipality, regional park, environmental protection
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1. UVOD
1.1. NAMEN IN CILJI
Namen diplomske naloge je na podlagi naravnogeografske in družbenogeografske analize
območja podati strokovni predlog za razglasitev regijskega parka Karavanke na območju
občine Žirovnica. Omenjeni predlog je podan na podlagi geografske analize stanja ter
zakonskih podlag in drugih dokumentov, ki urejajo varstvo narave, priporočil svetovne zveze
za varstvo narave ter občinskih prostorskih in razvojnih dokumentov. Pri analizi so
upoštevane tudi naravne vrednote območja ter območja Nature 2000 in ekološko pomembna
območja. Opravljen je bil tudi pregled projektov, ki so bili na obravnavanem območju že
izvedeni oz. se izvajajo (npr. Karavanke Natura 2000). Na podlagi pridobljenih podatkov ter
glede na lastnosti in ranljivost območja izbranih meril, je glavni cilj naloge podati predlog za
omejitev območja parka znotraj občine Žirovnica ter določitev varstvenih območij in njihovih
usmeritev znotraj parka.
1.2. METODE DELA
Delo sem pričela s pregledom obstoječe literature, vezane na obravnavano območje in
tematiko. Sledilo je pridobivanje podatkov, ki jih hranijo posamezne institucije (Občina
Žirovnica, Zavod RS za varstvo narave – OE Kranj, Zavod za gozdove Slovenije – OE Bled,
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, ...) in obdelava le-teh. Najprej sem se lotila splošne
geografske analize območja in inventarizacije. Sledil je pregled administrativnih dokumentov
(zakoni, pravilniki, uredbe,…) na področju varstva narave in urejanja prostora na državni,
regionalni ter občinski ravni. Opravila sem tudi pregled raznih strokovnih podlag in
metodologije delitve v varstvena območja v drugih zavarovanih območjih. Podrobneje sem se
seznanila s projektom Karavanke Natura 2000, ki se je na obravnavanem območju izvajal v
letih 2005/2006 ter projekti, ki so temu sledili. Na podlagi analize stanja ter namena in ciljev
ustanovitve regijskega parka, sem določila merila za omejitev zavarovanega območja in za
določitev varstvenih območij znotraj parka. S pomočjo pridobljenih kartografskih podlag in
digitalnih prostorskih podatkov, sem v računalniškem programu Arc Gis prekrivala
posamezne sloje podatkov in na podlagi rezultatov določila predlog omejitve parka in
varstvenih območij. Za vsako varstveno območje sem podala smernice za varstvene in
razvojne usmeritve. S terenskim delom sem preverila tudi dejansko stanje v prostoru.

2. UTEMELJITEV REGIJSKEGA PARKA
Prva spoznanja o kvalitetah gorskega sveta Karavank segajo relativno daleč v preteklost, o
čemer pričajo številne grafične upodobitve naravnih lepot iz 19. stoletja ter množica fotografij
in razglednic pred 2. svetovno vojno. Tudi ideja o zavarovanju območja Karavank in
Kamniško Savinjskih Alp se je pojavila že leta 1920 v Spomenici odseka za varstvo prirode in
prirodnih spomenikov slovenskega Muzejskega društva. (Vir: arhiv Zavod RS za varstvo
narave) Najbliže uresničitvi zavarovanja je bil predlog zavarovanja območja v sklopu
predlaganega Karavanško – Kamniško Savinjskega regijskega parka, ki je bil vse do leta
2004, ko je bila sprejeta Strategija prostorskega razvoja RS, predviden v prostorskih planih in
razvojnih programih in bil obvezno republiško izhodišče. Nova strategija pa Karavanško –
Kamniško Savinjskega regijskega parka ni predvidela. Ideja o zavarovanju Kamniško
Savinjskega regijskega parka se je nadaljevala in se uresničuje, saj je park trenutno v
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ustanavljanju in naj bi bil razglašen v letu 2008, načrti o zavarovanju Karavank pa so zaenkrat
zamrli. Projekta Phare Karavanke Natura 2000 (podrobneje opisan v poglavju 7.1.) in
nadaljevanje projekta, Karavanke Future, sta ponovno nakazala potrebo po zavarovanju tega
območja. Regijski park Karavanke naj bi nekoč postal nadgradnja vseh izvedenih projektov,
katerih glavni namen je najprej izobraziti lokalno prebivalstvo in obiskovalce o vrednotah
tega območja in ga šele nato zavarovati s pravnim aktom. Namen zavarovanja Karavank je
ohraniti naravno stanje ter biotsko pestrost območja in preprečiti dejavnike, ki negativno
vplivajo na naravne in kulturne vrednosti območja.
Glavni cilji razglasitve predlaganega regijskega parka so :
• dolgoročno zavarovanje in vzdrževanje raznolikosti pokrajine, geoloških in
geomorfoloških oblik, ekosistemov in habitatov ter z njimi povezanih vrst
• vzdrževati harmonično povezavo naravne in kulturne dediščine in kontinuiteto
tradicionalne rabe tal
• preprečiti in odpraviti rabo tal in dejavnosti, ki niso skladne z namenom varovanja
• ustvarjanje dolgoročne trajnostne rabe zemljišč v območju
• omogočati znanstveno, izobraževalno in popularizacijsko dejavnost, ki bo prispevala k
seznanjanju prebivalstva z varstvom in kvalitetami območja in hkrati prispevala h
kvaliteti bivanja lokalnega prebivalstva
• ohranjanje biotske raznovrstnosti
• ohranitev ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst in njihovih habitatov
• aktivno sodelovanje lokalnega prebivalstva pri ustanavljanju in upravljanju parka
• varovanje kakovosti vodnih virov
• preprečevanje obremenjevanja okolja ter zmanjševanje obstoječega obremenjevanja
okolja
Na podlagi meril za vrednotenje naravne dediščine (Inventar, 1991) opredeljujem pomen
zavarovanja obravnavanega območja kot del regijskega parka Karavanke:
Ekološka vrednost
Za območje Karavank je značilna velika biotska pestrost, kar dokazuje tudi dejstvo, da je
velika večina obravnavanega območja uvrščena v območje Natura 2000 in v ekološko
pomembna območja. Poleg tega opravlja gozd, ki porašča večji del območja, pomembne
ekološke funkcije kot so čiščenje zraka in vode, preprečevanje erozije, izravnavanje podnebja
in predstavlja življenjski prostor prosto živečih živali.
Znanstvena vrednost
Ozemlje Karavank predstavlja izjemno geološko, petrografsko in hidrološko pestrost, kjer so
se razvile specifične gozdne združbe in rastlinske vrste. Izjemno znanstveno in raziskovalno
vrednost Karavank omenja že leta 1920 objavljena Spomenica odseka za varstvo prirode in
prirodnih spomenikov slovenskega Muzejskega društva. Rudni pojavi in zanimiva geološka
zgradba Karavank ter njihova geografske lega pa so privabili raziskovalce že pred 150 leti.
(Ivačič, 1995)
Zgodovinska vrednost
Zgodovinsko vrednost predstavljajo objekti in kraji, ki pričajo o zgodovinskih dogodkih,
osebah ali procesih. Zgodovinsko vrednost tega območja pripisujemo predvsem arheološkemu
najdišču Ajdna, Jami pod Žičico in Turški jami.
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Estetska vrednost
Estetsko vrednost predstavljajo tisti naravni in kulturni pojavi, ki tvorijo slikovitost,
zanimivost in enkratnost. Že celotno gorovje Karavank predstavlja naravno kuliso
Ljubljanske kotline, poleg tega pa se na tem območju pojavljajo še nekateri pojavi z estetsko
vrednostjo (potok Završnica, planinski pašniki, slapovi, rastišča rastlinskih vrst,…)
Kulturna vrednost (vzgojna in oblikovna)
Odraz kulturnega razvoja v preteklosti so planinski pašniki in pašniški način kmetovanja, ki
se na nekaterih planinah ohranja še danes. Z ureditvijo učno-naravoslovne poti bi lahko
predstavili naravne in kulturne vrednote območja (slapovi, Ajdna, akumulacijsko jezero, male
hidroelektrarne, gospodarjenje z vodami, medonosne rastline,…). Na obravnavanem območju
pa že poteka Slovenska geološka transverzala preko Zelenice, Mrzlega studenca, Završnice,
Doslovške, Zabreške in Žirovniške planine do Valvazorjevega doma in se nadaljuje proti
Potoški planini. Pomembno vzgojno vrednost pa predstavljata tudi plemenilna postaja
Kranjska čebela v Završnici in plemenilna postaja Anton Janša pod Zelenico.
Izjemnost in redkost
Naravne vrednote območja (Završnica, greben Begunjščice, Ajdna, Stol,…) kot redek,
dragocen ali znameniti naravni pojav predstavljajo izjemnost in redkost, zaradi česar jih je
potrebno varovati.
Rekreacijska vrednost
To območje Karavank ima izjemno rekreacijsko vrednost, saj je dolina Završnice pomembno
izhodišče za planinske izlete na okoliške vrhove, zlasti Stol in Begunjščico, okoli
akumulacijskega jezera Završnica pa so speljane sprehajalne poti. Po makadamskih in
gozdnih poteh je priljubljeno gorsko kolesarstvo, na Zelenici pa tudi smučanje.
Kot navaja Jernej Stritih (Stritih, 1996), je pri načrtovanju zavarovanih območij potrebno
sodelovanje in usklajevanje stroke z drugimi upravljavci zemljišč, državnimi institucijami,
lokalno samoupravo, lastniki zemljišč itd. Načrt upravljanja zato ne more biti akt, ki bi ga
izolirano pripravila strokovna organizacija oz. skupina strokovnjakov, upoštevajoč pri tem le
načela varovanja. Neupoštevanje širšega konteksta namreč vodi v določitev nerealnih ciljev in
neuresničljivih ukrepov. Pri svojem delu sem to poskušala upoštevati tako, da sem zbrala čim
več podatkov z različnih institucij in preverila, kakšna je namembnost obravnavanega
prostora ter kakšni so načrti občine za bodočo umestitev dejavnosti v ta prostor in kakšen je
njihov pogled na zavarovanje.
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3. ADMINISTRATIVNA PODLAGA ZA IZDELAVO NALOGE
Ustanavljanje naravnih parkov je fazni proces, ki se začne s strokovno utemeljitvijo
naravovarstvenih razlogov za zavarovanje območja in zaključi s sprejemom akta o
zavarovanju ter s pooblastitvijo ali ustanovitvijo upravljavca naravnega parka. Naravne parke
je potrebno umestiti v državni prostorski plan, s čemer postane park obvezno plansko
izhodišče. S tem je dosežen določen nivo opredelitve bodoče rabe prostora in zagotovljena
možnost, da se morajo v območjih predvidenih naravnih parkov predhodno soočati in
usklajevati vsi načrtovani posegi, ki bi lahko degradirali ali celo uničili njihove značilnosti
oziroma kvalitete naravnih vrednot. Evidentiranje, vrednotenje in oblikovanje
naravovarstvenih strokovnih podlag za zavarovanje naravnih parkov je v pristojnosti
strokovnih služb varstva narave. Strokovne podlage, ki predstavljajo izhodišče za razglasitev
naravnega parka, morajo obsegati analitične in varstvene zasnove z utemeljitvami
naravovarstvenih argumentov, predvidevati prostorske usmeritve in načine njegove rabe
(določitev varstvenih območij parka). Z aktom o razglasitvi parka se določi zlasti namen
zavarovanja, meje zavarovanega območja, varstveno ureditev in upravljavca ter njegove
pravice in obveznosti. (Ustanavljanje in varovanje…, 1995)
Najpomembnejši dokumenti, ki urejajo področje varstva narave in načrtovanja zavarovanih
območij v Sloveniji so:
•
•
•
•
•
•

Zakon o ohranjanju narave (ULRS, št. 96/04)
Zakon o varstvu okolja (ULRS, št. 39/06)
Zakon o prostorskem načrtovanju (ULRS, št. 33/07)
Nacionalni program varstva okolja
Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji
Strategija prostorskega razvoja Slovenije (ULRS, št. 76/04)

Na podlagi Zakona o ohranjanju narave je bilo sprejetih tudi več uredb in pravilnikov, ki
se nanašajo na ukrepe varstva okolja in zavarovana območja. V nadaljevanju so našteti samo
nekateri:
•
•
•
•
•

Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (ULRS, št. 52/02, 67/03)
Uredba o ekološko pomembnih območjih (ULRS, št. 48/04)
Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (ULRS, št. 49/04,
110/04)
Uredba o habitatnih tipih (ULRS, št. 112/03)
Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (URL RS, št. 16/95)

3.1. ZAKON O OHRANJANJU NARAVE
Temeljni dokument, ki ureja varstvo narave v Sloveniji, je Zakon o ohranjanju narave.
Slovenska zakonodaja po Zakonu o ohranjanju narave (Zakon o ohranjanju narave, 2004) deli
zavarovana območja na ožja in širša zavarovana območja. Med ožja zavarovan območja
sodijo:
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Naravni spomenik; območje, ki vsebuje eno ali več naravnih vrednot, ki imajo izjemno
obliko, velikost, vsebino ali lego ali so redek primer naravne vrednote. Po IUCN lestvici se
uvršča v III. kategorijo.
Strogi naravni rezervat; je območje naravno ohranjenih geotopov, življenjskih prostorov
ogroženih, redkih ali značilnih rastlinskih ali živalskih vrst ali območje, pomembno za
ohranjanje biotske raznovrstnosti, kjer potekajo naravni procesi brez človekovega vpliva.
Naravni rezervat; je območje geotopov, življenjskih prostorov ogroženih, redkih ali
značilnih rastlinskih ali živalskih vrst ali območje, pomembno za ohranjanje biotske
raznovrstnosti, ki se z uravnoteženim delovanjem človeka v naravi tudi vzdržuje. Po IUCN
lestvici se uvršča v I. ali IV. kategorijo.
Druga skupina zavarovanih območij so »širša zavarovana območja«. To so območja narave,
kjer je velika abiotska, biotska in krajinska raznovrstnost ter velika gostota in raznolikost
naravnih vrednot:
Narodni park; je veliko območje s številnimi naravnimi vrednotami ter z veliko biotsko
raznovrstnostjo. V pretežnem delu narodnega parka je prisotna prvobitna narava z
ohranjenimi ekosistemi in naravnimi procesi, v manjšem delu narodnega parka so lahko tudi
območja večjega človekovega vpliva, ki pa je z naravo skladno povezan. Po IUCN lestvici se
uvršča v II. in V. kategorijo.
Krajinski park; je območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletom človeka z
naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost. Po IUCN lestvici se uvršča v
V. kategorijo.
Po 70. členu Zakona o ohranjanju narave (Zakon o ohranjanju narave, 2004, str. 11552) je
regijski park:
• obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in krajine z večjimi deli prvobitne
narave in območji naravnih vrednot, ki se prepletajo z deli narave, kjer je človekov
vpliv večji, vendarle pa z naravo uravnotežen.
• V regijskem parku morata biti opredeljeni najmanj dve varstveni območji tako, da je
varstveno območje s strožjim varstvenim režimom opredeljeno v manjšem obsegu in
točkovno.
• Z aktom o zavarovanju se določijo podrobnejša pravila ravnanja na območju
regijskega parka.
Glede na kategorije zavarovanih območij po IUCN lahko regijski park uvrstimo v V.
kategorijo oz. varstveno skupino, imenovano »zavarovana krajina«; območje, zavarovano za
ohranjanje krajine (kopne in morske) in za rekreacijo. (IUCN, svetovna zveza…, 2007)
68. Člen Zakona o ohranjanju narave določa splošni varstveni režim širših zavarovanih
območij.
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3.2. SVETOVNA ZVEZA ZA VARSTVO NARAVE (IUCN)
Svetovna zveza za varstvo narave – IUCN (International Union for Conservation of Nature
and Natural Resources) je bila ustanovljena leta 1948. Poslanstvo IUCN je vplivati,
spodbujati in pomagati družbam po vsem svetu, ohraniti celovitost in raznovrstnost narave ter
zagotoviti, da je kakršnakoli raba naravnih virov pravična in trajnostna. Slovenija je članica
IUCN od leta 1993, in sicer je vanjo včlanjena Agencija RS za okolje kot vladna agencija.
(IUCN, svetovna zveza…, 2007)
Po klasifikaciji IUCN se zavarovana območja delijo na šest kategorij. Prva (I.) kategorija se
deli na Ia. »strogi naravni rezervat«, območje zavarovano predvsem za znanstveno
raziskovanje in Ib. »naravno območje«, območje zavarovano predvsem za ohranjanje
naravnega stanja. Druga (II.) kategorija je »narodni park«, območje zavarovano predvsem za
ohranjanje ekosistemov in za rekreacijo. V tretjo (III.) kategorijo se uvršča »naravni
spomenik«, ki je območje, zavarovano predvsem za ohranjanje izjemnih naravnih pojavov
(oblik). Četrta (IV.) kategorija po IUCN je »zavarovani habitati rastlinskih in živalskih vrst«,
to so območja, ki jih ohranjamo z določeno rabo za ohranjanje določenih ogroženih
rastlinskih/živalskih vrst oz. habitatnih tipov. Peta (V.) kategorija je »zavarovana krajina« ali
območje, zavarovano za ohranjanje krajine (kopne in morske) in za rekreacijo. V zadnjo,
šesto (VI.) kategorijo pa sodijo »zavarovana območja naravnih virov«, to so zavarovana
območja, v katerih je z upravljanjem zagotovljena trajnostna raba naravnih virov. (IUCN –
svetovna zveza za varstvo narave, 2007)
Pri upravljanju zavarovane pokrajine so na prvem mestu zaščita naravnih in kulturnih
vrednot, turizem in rekreacija ter ohranjanje tradicionalnih/kulturnih značilnosti. Po
priporočilih IUCN, ki jih povzemam po diplomski nalogi Maje Sajovic (Sajovic, 2002) naj se
v zavarovanem območju:
• ohranja harmoničen odnos med naravo in kulturo (tradicionalna izraba tal in način
gradnje, socialni in kulturni vzorci),
• podpira življenjski stil in gospodarske dejavnosti, ki so v skladu z naravo in
ohranjanjem družbenih in kulturnih skupnosti,
• ohranja raznolikost pokrajine, ekosistemov, habitatov in vrst,
• preprečuje dejavnosti, ki kategorialno ne sodijo v zavarovano območje,
• zagotavlja možnosti za rekreacijo in turizem ter pri tem upošteva stopnjo in pogoje
zavarovanega območja,
• vzpodbuja znanstvene in raziskovalne aktivnosti, ki bodo dolgoročno pozitivno
vplivale na lokalno prebivalstvo in njihovo zavest o zaščiti okolja,
• koristi in prispeva k blaginji lokalnih skupnosti preko trženja naravnih dobrin.
Primarni cilji zavarovane krajine so torej varstvo naravnih in kulturnih značilnosti, turizem in
rekreacija ter podpiranje kulturne tradicije območja. Po IUCN je razlika med narodnim
parkom in zavarovano krajino tudi v pristojnostih; narodni park je območje nacionalnega
pomena z odgovornostjo države, zavarovano krajino pa lahko razglasijo lokalne skupnosti.
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3.3. POMEMBNEJŠI DOKUMENTI NA OBČINSKI IN REGIONALNI RAVNI
Pri načrtovanju zavarovanega območja so poleg dokumentov na ravni države pomembni tudi
dokumenti na občinski in regionalni ravni, ki usmerjajo prostorski razvoj območja ter razvojni
dokumenti.
Razvojni dokumenti na regionalni ravni:
• Razvojni program podeželja 2003 – 2010 (za občine zgornje Gorenjske: Bled, Bohinj,
Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica)
• Regionalni razvojni program Gorenjske 2007 - 2013
Razvojni dokumenti na občinski ravni:
• Dolgoročni razvojni program občine Žirovnica, 2000
Prostorski razvoj na ravni občine urejajo naslednji dokumenti in njihove spremembe ter
dopolnitve:
• Prostorsko ureditveni pogoji za podeželje v občini Jesenice za občino Žirovnica
• Dolgoročni in družbeni plan občine Jesenice za občino Žirovnica
V postopku priprave je dokument Občinski prostorski načrt, katerega določa Zakon o
prostorskem načrtovanju.
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4. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
4.1. OBSEG
Območje predlaganega regijskega parka leži v severnem delu občine Žirovnica. Predstavlja
del osrednjega dela Zahodnih Karavank z najvišjim vrhom Stolom ter nekaterimi drugimi
vrhovi (Vrtača, Srednji vrh, Potoški Stol) in planinami (Žirovniška, Zabreška, Doslovška,
Smokuška, Zelenica). Hriboviti del obsega tudi dolino Završnice. Meja med pokrajinskima
enotama Karavank in Dežele poteka po vznožju grebena Peči, ki predstavlja najbolj zahodni
odrastek Kamniško Savinjskih Alp. Greben Peči tvorijo Mali vrh, Veliki vrh in Gosjak, proti
vzhodu sledi Smokuški vrh nad Rodinami in Sv. Peter nad Poljčami. Na jugu območje prehaja
v Deželo, ki skupaj z Blejskim kotom tvori Radovljiško kotlino, ki je sestavni del zgornjega
dela Savske ravni.
Na severu je območje občine Žirovnica omejeno z državno mejo med Slovenijo in Avstrijo.
Na vzhod nad Predorom Ljubelj meji na občino Tržič, z vrha Begunjščice, po pobočju ob
planinski koči Roblekov dom, ob Sankaški koči pri Sv.Petru in navzdol do Babjega potoka
pa območje meji na občino Radovljica. Na vzhodu se meja z občino Jesenice spušča s
karavanškega grebena Potoški Stol navzdol proti Savi Dolinki in obide arheološko najdišče
Ajdna. Na jugu je obravnavano območje omejeno s prehodom hribovitega dela grebena Peči v
ravninski del občine, Deželo.
Ilešič je v svoji pokrajinsko fiziognomski regionalizaciji iz leta 1958 obravnavano območje
uvrstil v regijo Zahodne Karavanke. Tudi po regionalizaciji iz leta 1998, objavljeni v knjigi
Slovenija: pokrajine in ljudje, sodi obravnavano območje Karavank v mezoregijo Zahodne
Karavanke, makroregija Alpski svet. Gams pa je v svoji regionalizaciji iz leta 1983
obravnavano območje uvrstil v mezoregijo Karavanke. (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999)
Melik v svoji knjigi Posavska Slovenija navaja, da se na območju Stola izvrši prehod iz
zahodnih v vzhodne Karavanke, ki se proti vzhodu razširijo v tri pasove, proti zahodu pa se
vleče samo eno, ne posebno široko pogorje. Na obravnavanem območju poteka tudi meja med
Karavankami in Kamniško Savinjskimi Alpami, ki ju veže več vezi v obliki nizkih prečnih
hrbtov, kar otežuje natančno določitev meje. Meja med gorskima skupinama poteka od Most
pri Žirovnici ob Završnici na sedlo Kališče (995 m) (med Pečmi in Begunjščico), mimo vrha
1054 m (vrh Velikih Gač) in dalje proti vzhodu preko slikovite debri Drage na preval Vrh
Luž, 1252 m med Dobrčo in Begunjščico itd. Melik obravnavano območje uvršča v predel
vzhodnih Karavank, katerih osrednji del tvorita gorska skupina Košute na vzhodu in Stola na
zahodu. (Melik, 1954)
Po Gamsovi pokrajinsko ekološki členitvi Gorenjske regije iz leta 1981 (Gams, 1981), sodi
obravnavano območje v pokrajinsko ekološko enoto Stolove Karavanke, ravninski del občine
Žirovnica pa sodi v enoto Radovljiška kotlina. Členitev je bila narejena na podlagi podatkov
o višinski pasovitosti, naklonskih razredih, litološki sestavi in rabi tal, ki so podrobneje
predstavljeni v posameznih poglavjih.
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Slika 1: Lega občine Žirovnica

Vir: www.geopedia.si (29.11.2007)

Karta 1: Obseg obravnavanega območja.
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4.2. NASTANEK IN GEOLOŠKA ZGRADBA
Zahodne Karavanke, z najvišjim vrhom, Stolom (2236 m), so tako kot ostale Slovenske Alpe,
mlado nagubano gorstvo, vendar se po kamninski sestavi precej ločijo od njih. Značilna je
zlasti izredna geološka pestrost ter številni prelomi, kar je močno vplivalo na razgibanost
površja. Ker Karavanke ležijo južno od periadriatskega šiva, ki poteka po južni strani Pohorja
mimo Slovenj Gradca, Črne in dalje proti zahodu prek Železne Kaple, jih prištevamo h
geotektonski enoti Dinaridov. Narinjene so proti jugu, slemenitev pa poteka od zahoda proti
vzhodu.
Kamnine, ki gradijo Karavanke, so nastajale pretežno na morskem dnu, ni pa manjkalo tudi
obdobij, ko so vulkani bruhali tekočo lavo ter izvrgli pepel in trdne kose, ki so se kasneje
sprijeli v tufe in vulkanske breče. Ozemlje Karavank je bilo nekajkrat tudi docela dvignjeno
kot kopno iznad morske gladine. (Buser, 1987)
Visokogorski svet osrednjega grebena Karavank z najvišjim vrhom Stolom sestavljajo
zakrasele karbonatne kamnine, zlasti triasni debeloskladoviti apnenec in dolomit. Nižje od
tega pasu, na južnem pobočju Begunjščice in Stola, se nahaja jurski ploščat in skladovit
apnenec z roženci. Na južnih pobočjih Belščice in Stola ter na severnem pobočju Begunjščice
se nahaja pobočni grušč. Pas od 1100 do 1300 m večinoma tvorijo neprepustne klastične
kamnine, med katerimi prevladujejo spodnjepermski peščenjaki in skrilavi glinavci. Tu so
pobočja manj strma, z vmesnimi uravnavami in prepredena z grapami in potoki. Zaradi plasti
vododržnih kamnin so tla ponekod zamočvirjena. V okolici Doslovške planine se nahaja tudi
rožnat in rdečkast liasni apnenec. Pobočje med Zabreško planino in Valvasorjevim domom je
pokrito z gruščem liasnega apnenca. Skalnate rebri nad Valvasorjevim domom tvorijo
nagubani liasni apnenci z roženci, dom pa stoji na njihovem grušču. V nižjih predelih se zopet
pojavijo karbonatne kamnine, prevladuje apnenec triasne starosti. V zgornjem delu Završnice
so ostanki ledeniškega gradiva, spodnji del pa je nasut s prodom. Dolina Zelenica je nastala
ob zeleniškem prelomu, ki poteka v smeri vzhod-zahod, med Stolom, Zelenico in proti
vzhodu Korošico pod severnimi ostenji Košute. Prelom je večinoma pokrit s pobočnim
gruščem. Ob tem prelomu meje severno ležeče starejše triasne in paleozojske plasti na košutin
pokrov. V umetno napravljenem useku smučarske proge je meja med belim dachsteinskim
apnencem južno od preloma in rjavkasto sivim lapornato srednjetriasnim ploščastim
apnencem severno od preloma. Ob zeleniškem prelomu je dachsteinski apnenec tektonsko
močno zdrobljen in deloma spremenjen v dolomit. Srednjetriasni ploščasti apnenec pa je ob
prelomu tektonsko zgneten in drobno naguban. V okolici planinskega doma na Zelnici
najdemo med srednjetriasnim apnencem tudi plasti rjavkasto sivega dolomita z ostrorobo
krojitvijo. Severno od doma prihaja na dan vodni izvir izpod rdečega ladinijskega lapornatega
apnenca, ki se menjava s plastmi apneno-kremenovega peščenjaka. Dom stoji na zahodnem
robu ledenodobnega morenskega nanosa, ki ga sestavljajo večji in manjši kosi ter bloki
dachsteinskega apnenca. Greben Peči tvori triasni masiven apnenec in zrnat dolomit, severna
in južna pobočja pokriva pobočni grušč. (Buser, 1980, Buser, 1987)
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Karta 2: Geološka zgradba.

TEKTONIKA (Buser, 1980)
Za območje južnih Karavank (Buser to območje obravnava kot južne Karavanke, sem sodi
tudi greben Peči) je značilna narivna oziroma pokrovna zgradba, ki so jo povzročili pritiski,
usmerjeni od severa proti jugu. Tektonske enote so zato od severa proti jugu vedno nižje. Čez
obravnavano območje potekata dva pokrova in sicer zgornji, košutin pokrov in spodnji,
južnokaravanški pokrov. Ozemlje košutinega pokrova obsega osrednji mejni greben
Karavank, južnokaravanški pokrov pa obsega ozemlje med košutnim pokrovom in savskim
prelomom. Plasti so nagubane v več sinklinal in antiklinal, ponekod prevrnjenih proti jugu.
Take strukture so bile ugotovljene na območju Završnice in Ajdinje. Po dolini Završnice
poteka Završniški prelom, ki ga sestavlja več vzporedno potekajočih dinarskih prelomov. Ti
prelomi odrežejo južno od Planine zgornjekarbonske in trogkofeljske plasti. Pri Koroški Beli
odrežejo zgornjepermske od skitijskih plasti in v dolini Završnice ladinijske plasti od
cordevolskih.
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Grafikon 1: Litološka sestava Stolovih Karavank
Litološka sestava v Stolovih Karavankah
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Vir: Gams, Pokrajinskoekološka sestava Gorenjske, 1981.
RUDE
V preteklosti so železovo rudo kopali na Belščici, okoli Valvazorjevega doma in na Zelenici,
mangan pa na Begunjščici. Tališča in fužine so postavljali v dolini. Taljenje rude je zahtevalo
velike količine oglja, ki so ga pridobivali predvsem iz bukovega lesa okoliških gozdov, za
opornike v jamah pa so uporabljali jamski les iglavcev. Za prevoz rude z Begunjščice so okoli
leta 1870 postavili prvo žičnico na Slovenskem. Spodnja postaja te okoli 1000 m dolge
žičnice je bila na Smokuški planini. Rudo so nato vozili z vozovi po soteski Završnice v
dolino. Rudnik mangana na Begunjščici je obratoval do leta 1915.
(Gozdnogospodarski
načrt…, 1999)
4.3. RELIEF
Južna pobočja Stolove gorske skupine so bolj položna in razbrazdana z dolgimi žlebovi,
medtem ko so severne strani zelo strme, ponekod se pobočje spušča s strmimi stenami.
Zahodno od Stola se greben Karavank nadaljuje z valovitim Potoškim Stolom in položnejšo
Belščico, proti vzhodu pa preide v skalnato Vrtačo. Na pobočju Stola segajo melišča in jarki
ponekod vse do pašnikov. Na nadmorski višini 1000 do 1400 metrov, kjer se nahaja pas
planin, so pobočja zaradi večinoma neprepustnih klastičnih kamnin manj strma z vmesnimi
uravnavami in prepredena z grapami in potoki. Nad dolino Završnica se dvigujejo vrhovi
Ajdna, Smolnik, Gozdašnica, Srnjek, itd., ki predstavljajo predgorje Stolove skupine
Karavank. Najnižji del območja predstavlja ledeniško preoblikovana dolina Završnice.
Greben Žirovniško – Brezniških Peči, ki se razteza v smeri SZ – JV, se spušča proti zahodu in
pri Mostah izgine pod nivo ravnice. S pobočja Peči v dolino Završnice melišča segajo do dna
doline in so po večini porasla z gozdom, na južnem pobočju Peči pa razmeroma visoko
prehajajo v s travo porasel grbinast teren gruščnatih plazov.
Zaradi višine in masivnosti gorovja je imel ta del Karavank najobsežnejšo poledenitev v
obdobju pleistocena. Meja poledenitve je na zahodu Karavank z vrha segala do višine 1450
m, na vzhodu pa do 1600 m. Obsežen Bohinjski ledenik je izpolnjeval vso Blejsko –
Radovljiško kotlino in segel ob največjem obsegu vse do Žirovnice. Z vrhov Karavank je
manjši ledenik segal navzdol po dolini Završnice do Žingarice. (Slovenija - pokrajine in
ljudje, 1999)
V ledeni dobi se je na območju krniške zeleniške doline zbiral izpod prepadnega apnenčevega
masiva Begunjščice drobir, ki ga je ledenik nosil na svojem hrbtu in rinil ob bokih ter pred
seboj proti zahodu v dolino Završnice, ki je še danes zatrpana z ledenodobnimi morenami.
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Drobnozrnata talna morena pokriva dolino Zelenico vse do Mrzlega studenca. V okolici izvira
pri Mrzlem studencu najdemo gladko zaobljene skale z ledeniškimi razami. (Buser, 1980)
Slika 2: Prikaz reliefa obravnavanega območja.
Vir: www.geopedia.si (29.11.2007)

Grafikon 2: Višinski pasovi v Stolovih Karavankah.
Višinski pasovi v Stolovih Karavankah
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Vir: Gams, Pokrajinskoekološka sestava Gorenjske, 1981.
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Grafikon 3: Nakloni v Stolovih Karavankah.
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Vir: Gams, Pokrajinskoekološka sestava Gorenjske, 1981.

4.4. HIDROGRAFSKE RAZMERE
Na območju Karavank se nahajajo številni izviri pitne vode, katerih napajalna zaledja zaradi
zapletenih geoloških razmer segajo na obe strani slovensko-avstrijske meje.
Najpomembnejši vodotok obravnavanega območja je potok Završnica, ki izvira v Zelenici
pod Stolom v izviru Mrzli studenec. Približno 8000 m teče potok po razmeroma ozki dolini
Zavrh ali Završnica za Pečmi in se pri Mostah izliva v Savo. Višinska razlika od izvira do
izliva je 500 m. V zgornjem toku teče potok mimo planin in travnikov in je dolina do
Žingarice precej široka, v spodnjem delu pa se zoži, saj je struga vrezana v trde kamnine. V
spodnjem delu, kjer so potok zajezili za potrebe hidroelektrarne, in je nastalo umetno jezero,
se dolina zopet močno razširi. Završnico napaja tudi padavinska voda, ki se v kraškem svetu
Begunjščice, Stola in Belščice le kratek čas zadrži na površju, ponikne in se po podzemlju
pretaka proti prodnemu zasipu v dolino Završnice.
Završnica teče tik ob karavanški prelomnici. Toku reke dajejo pečat učinki tektonike in
kvartarnega nasipavanja. Dolino odlikujejo hidrološke (močan rečni strmec v zgornjem toku,
prodišča, tolmuni, neizravnan pretok) in geomorfološke posebnosti (soteska, rečne terase,
ostanki morenskega materiala). (Inventar najpomembnejše…, 1975, str. 766)
S pogorja Stola in Begunjščice, se v Završnico stekajo manjši občasni ali stalni potoki
hudourniškega značaja (Rečica, Bitgovec, Globoki potok), ki jih pretežni del leta napaja
snežnica, poleti pa padavine in podtalnica. Mnogi potoki se s pobočij preko strmih skalnih
pečin stekajo v Završnico v malih slapovih. Nad Žirovnico, Doslovčami, Smokučem in
Rodinami je nekaj manjših izvirov, ki so bili nekoč pomemben dejavnik poselitve.
(Po
poteh ovčarja Marka, 2006) .
Hidrogeološke raziskave na področju Karavank so pokazale, da se v osrednjem delu Karavank
z območja Javorniškega potoka preko Stola in Begunjščice do grebena Košute razteza 30 km
dolg razpoklinski vodonosnik enote Košute, ki je glede na hidrogeološke karakteristike zelo
ranljiv, vendar pa zaradi skoraj zanemarljive poseljenosti napajalnega zaledja in ob
upoštevanju ustreznih zaščitnih ukrepov predstavlja pomemben potencialni vir kvalitetne
pitne vode. (Brenčič, Budkovič,…1999)
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Karta 3: Završnica – kategorizacija urejanja vodotokov.

Vodotoki so po metodologiji kategorizacije urejanja vodotokov razdeljeni v sedem razredov;
in sicer: 1. razred – naravni vodotok, 1. – 2. razred – delno naravni vodotok, 2. razred –
sonaravno urejeni vodotok, 2. – 3. razred – delno sonaravno urejeni vodotok, 3. razred –
tehnično urejeni vodotok, 3. – 4. razred delno togo urejeni vodotok in 4. razred – togo urejeni
vodotok. Završnica se po tej kategorizaciji, kot prikazuje karta 3, v zgornjem toku od izvira
Mrzli studenec do višinske točke 1015 m n.v., južno od Tinčkove koče, uvršča v 1. razred.
Nato se do točke Pri Žagi, na višini okoli 927 m n.v., uvršča v 2. razred, le nekaj sto metrov
naprej pa preide iz 2-3. razred v 1-2. razred in v tem stanju, z nekajkratnim vmesnim pojavom
2-3. razred, ostane vse do akumulacijskega jezera Završnica, ki se uvršča v 3. razred (tehnično
urejeni vodotoki). Od jezera do izliva v Savo Dolinko pri Mostah, se uvršča v 2. razred, 1-2.
razred in 3. razred. (Interaktivni naravovarstveni atlas, citirano: 9.11.2007)
Slika 3: Završnica je glavni vodotok obravnavanega območja. (Jager, 2007)
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4.5. PRST IN VEGETACIJA
4.5.1. PRSTI
Na lastnosti prsti in posredno na rastje poleg reliefnih razmer, klime ter vodnih razmer
vplivajo zlasti kamnine. Za obravnavano območje je pomembno tudi dejstvo, da večji del
pokrajine gradijo še trde, malo preperele kamnine. Na bolj ali manj nagnjenih pobočjih iz
karbonatnih kamnin so zastopane rendzine (sprsteninasta in prhninasta) na apnencu in
dolomitu, z njimi se prepletajo rjave pokarbonatne prsti. Te rendzine imajo A – C profil. Med
njimi je najbolj razširjena sprsteninasta rendzina, ki je dokaj obstojna v nižjih in srednjih
nadmorskih višinah. V višjih legah pa so poleg nje zastopane še protorendzina in prhninasta
rendzina. Sprsteninasto rendzino gradi A1 podhorizont, debel 12 – 32 cm. Ta prehaja v
matično osnovo neposredno ali preko prehodnega horizonta. A horizont ima ilovnato glinasto
teksturo, slabo alkalno reakcijo in vsebuje 10 – 14 % organske snovi. Na apnencu so to
izrazito gozdne prsti, na dolomitu pa so boljši pogoji za travniško rastje. Na teh prsteh se
razraščajo bukovi in smrekovi gozdovi, ob gozdni meji pa alpsko rušje. (Lovrenčak, 1981)
Na najvišjih predelih, vrhovih, grebenih in strmih pobočjih se nahajajo surove prsti ali litosoli,
ki prestavljajo preperelo matično osnovo, prehajajočo pod 20 cm v trdo skalo. Na njih se
razraščajo alpske vrbe, združba čvrstega šaša s triglavskim sviščem, združba okroglolistnega
mošnjaka z julijskim makom, … (Lovrenčak, 1981)
Na pobočjih, ki so zgrajena iz nekarbonatnih kamnin, so v pedogenezi nastale rjave kisle prsti
in rankerji. Kisla rjava prst ima A – (B) – C profil s slabo diferenciranimi horizonti. Po
teksturi je različna, odvisna od matične osnove. Reakcija je močno kisla, stopnja nasičenosti z
bazami je pod 50 %. Zaradi teh lastnosti te prsti poraščajo acidofilni bukovi gozdovi z
rebrenjačo in smrekov gozd z viličastim mahom. (Lovrenčak, 1981).
4.5.2. VEGETACIJA
Na obravnavanem območju se prepletajo alpske, srednjeevropske in tudi dinarske rastlinske
vrste, med njimi najdemo tudi endemite. Poleg rastlinskih vrst, ki so uvrščene v Naturo 2000
(Zoisova zvončica, lepi čeveljc in močvirski meček), ki je podrobneje obravnavana v poglavju
6.2., na območju rastejo tudi zavarovane vrste: tisa, navadna arnika ali brdnja, planika,
Zoisova zvončica, Sternbergov klinček, Clusijev svišč, rumeni svišč ali košutnik, panonski
svišč, kranjska lilija ali zlato jabolko, brstična lilija, črna murka, kamniška murka, avrikelj,
dišeči volčin. Na tem območju uspevajo tudi ogrožene vrste, ki so uvrščene v rdeči seznam
praprotnic in semenk. Med njimi so poleg že omenjenih nekaterih zavarovanih vrst tudi
vrtaška zvončica, navadni čepnjek, Zoisova vijolica. Obravnavano območje sodi tudi med
tako imenovana botanično pomembnima območja (Important Plant Areas – IPA); program,
katerega cilj je prepoznavanje najbolje naravno ohranjenih in vrstno bogatih območij za
rastline in ogrožene habitatne tipe, ki jih rastline oblikujejo. Med vrstami so na tem območju
po merilu A Zoisova zvončica, lepi čeveljc in močvirski meček. (Po poteh ovčarja Marka,
2006)
V obravnavanem območju se pojavlja tudi Zoisova vijolica, ki ima tukaj ločeni areal in
severozahodno mejo svoje razširjenosti. Na Vajneževem sedlu je edino nahajališče kranjskega
grinta v Sloveniji, tam pa uspeva tudi redka Seguierijeva zlatica. Na Vrtači je eno od redkih
nahajališč vrtaške zvončice, zanimivega križanca med Zoisovo in trebušasto zvončico. Na
Vrtači raste tudi endemična kamniška murka. Na tem območju uspeva še nekaj drugih
endemičnih vrst Jugovzhodnih Apneniških Alp: Traunfellnerjeva zlatica, Kernerjev mošnjak,
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Hohenwartov kamnokreč, rožnordeči dežen, Wulfenov jeglič, julijski ušivec ter gola in
mlahava bilnica. (Po poteh ovčarja Marka, 2006)
4.5.3. GOZDNA VEGETACIJA
Večji del obravnavanega območja je porasel z gozdom, ki daje Karavankam poseben pečat.
Zaradi pestrih rastiščnih razmer in razgibanega reliefa so se izoblikovale številne gozdne
združbe, ki nudijo življenjski prostor pestri paleti rastlinskih in živalskih vrst. Z vidika
ohranjanja narave so v Karavankah pomembni ilirski bukovi gozdovi, ki so posebnost v
Evropi in so zato vključeni v evropsko mrežo Natura 2000. Bukev, ki pri nas osnovna vrsta
večine gozdnih združb, je s svojimi biološkimi lastnostmi (velika sencodržnost, ekološka
prilagodljivost in obilna rodovitnost) v naših ekoloških razmerah konkurenčno najmočnejša
drevesna vrsta. (Po poteh ovčarja Marka, 2006)
V Karavankah je naravna zgornja gozdna meja med 1600 in 1700 metri, drevesna pa na višini
1800 do 1900 metrov. Zgornja gozdna meja je ponekod antropogena, nastala s krčenjem
gozda na račun pašnikov. Tako se gozdna meja spusti ponekod celo pod 1500 metrov.
(Kladnik, 1981)
Na obravnavanem območju se nahajajo naslednje gozdne združbe, povzete po
Gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žirovnica (Gozdnogospodarski
načrt…, 1999, str. 9 - 13):
Alpski bukov gozd – osrednja oblika
Ta združba se pojavlja na širšem območju Ajdne, osojnih pobočjih Završnice in v Zelenici, na
nadmorskih višinah od 600 do 1200/1300 metrov, na pretežno strmih nagibih, na vseh legah.
To so gozdovi bukve s primesjo smreke in macesna, redkeje jelke ali rdečega bora.
Alpski bukov gozd – oblika z macesnom
Zavzema vegetacijski pas nad gozdovi osrednje oblike združbe, na katero se navezuje v
vertikalni smeri. Relief je razgiban, tudi skalovit, na nadmorski višini 1200 do 1600 metrov.
Pobočja so strma do zelo strma. Ta združba zavzema vse lege, vendar je izraziteje razvita na
toplejših legah. Lokalno se pojavlja nevarnost snežnih plazov in občasnih viharnih vetrov. To
so svetli gozdovi bukve in macesna, ki gradi dominantno plast gozda, lokalno primes smreke
in slabo raščene smreke.
Predalpski gozd jelke in bukve – osrednja oblika
Zavzema vegetacijski pas Karavank od 900 do 1500 metrov, ki se na prisojni strani vleče od
Polevca do Zelenice, porašča pa tudi osojno stran doline Završnice. Relief je gladek ali
razgiban, včasih tudi stopničast, s širokimi jarki in ravnicami. Porašča vse lege, prevladujejo
pa tople. Nagibi so zmerni. To so mešani sestoji smreke, jelke in bukve s precej skromnim
grmovnim in bogatim zeliščnim slojem.
Predalpski gozd jelke in bukve – oblika s trpežnim golšcem
Pojavlja se v okviru združbe v posebnih reliefnih in mezoklimatskih razmerah – na strmejših,
gladkih prisojnih pobočjih s toplejšo mezoklimo in manjšo zračno vlažnostjo. To so mešani
sestoji bukve s posamično ali skupinsko primesjo jelke in smreke ter v višjih legah macesna.
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Predalpski gozd jelke in bukve – oblika z golim lepenom
Ta oblika gozdne združbe sega večinoma do zgornje gozdne meje. Najdemo jo na pobočjih
Stola nad Žirovniško in Zabreško planino. Porašča gladka, rahlo valovita pobočja, razrezana s
hudourniškimi jarki in snežnimi plazinami med 1300 in 1500 metrov nadmorske višine. To je
strm in zelo strm svet na toplih, izrazito prisojnih legah. Prevladujejo skupinsko raznodobni
mešani sestoji. Delež smreke je največji, znatno ji je primešana tudi jelka. Bukev raste
posamič v podstojnem in grmovnem sloju.
Južnoalpski bazofilni borov gozd
Pojavlja se raztreseno na manjših površinah v Karavankah na težko prehodnih ali celo
neprehodnih prepadnih območjih in grebenih. Večje strnjene površine so pri Koroški Beli in v
dolini Završnice. Na vegetacijske pasove ni vezan, sega do višine 1400 metrov. Pokriva
izrazito tople lege, kjer je klima topla in intenzivno sončno obsevanje traja vse leto. To so
redki, pogosto vrzelasti, svetli gozdovi rdečega bora in termofilnih listavcev z bujno zeliščno
podrastjo.
Gozd gabrovca in malega jesena
Porašča površine na najbolj strmih delih pobočij v Karavankah. Združba ni vezana na
vegetacijske pasove, pojavlja se od nižin do 1000 m nadmorske višine na izrazito toplih legah.
Ob izboljšanih rastiščnih pogojih se razvija v smeri termofilnih bukovih gozdov. Porašča
skalovita ali gruščnata pobočja velikih strmin. To so slabo sklenjeni sestoji termofilnih
listavcev – gabrovec, mali jesen, mokovec, redkeje rdeči in črni bor, smreka in bukev, z bujno
podrastjo termofilnih in kalcifilnih polgrmov in zelišč, ki jih prekinja skalovje, melišča in
druge neplodne površine.
Subalpsko grmišče dlakavega sleča in navadnega slečnika
Ta gozdna združba zavzema najvišji pas gozdno – grmovne vegetacije v Karavankah.
Najdemo jo na izravnanih, razgibanih ali prepadnih skalovitih pobočjih gorskih masivov in na
vznožju prepadnih sten, med 1500 in 1900 m n.v.. Pojavljata se dve obliki rastja; grmovno
razvito rušje, ki navadno gradi gosto sklenjena grmišča in macesnovi viharniki, ki preraščajo
subalpsko grmovje. To je izrazito varovalna vegetacija, ki brani pred snežno, vodno in vetrno
erozijo.
Grafikon 4: Sestava lesne zaloge po drevesnih vrstah v GGE Žirovnica.
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Vir: Gozdnogospodarski načrt…, 1999
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4.6. PODNEBNE RAZMERE
Za območje Zahodnih Karavank je značilno gorsko celinsko podnebje, vendar se zaradi
razgibanega reliefa v drobnem podnebne razmere hitro spreminjajo.
Ker na obravnavanem območju ni meteorološke postaje, sem za prikaz razmer izbrala postajo
Planina pod Golico, v sosednji občini Jesenice, ki leži na nadmorski višini 970 m. Zaradi
njene bližine, nadmorske višine in lege na prisojnem pobočju Karavank, je najbolj primerna
za prikaz podnebnih razmer obravnavanega območja.
Preglednica 1: Povprečna, maksimalna in minimalna temperatura zraka na meteorološki
postaji Planina pod Golico (970 m n.v.) v obdobju 1961 – 1990.
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Vir: Klimatografija Slovenije, 1995
Grafikon 5: Povprečna, maksimalna in minimalna temperatura zraka na meteorološki postaji
Planina pod Golico (970 m n.v.) v obdobju 1961 – 1990.
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Vir: Klimatografija Slovenije, 1995
Sončnega obsevanja je največ v toplem pasu in na prisojnih pobočjih, najmanj pa na najvišjih
vrhovih, ki so sredi dneva najbolj oblačni. Število oblačnih dni je na vrhovih od 109 do 129.
V Karavankah se temperature znižujejo z nadmorsko višino. Povprečna letna temperatura na
1000 m n.v. je okoli 6 ºC (Planina pod Golico, 6,2 ºC) nad 2000 m n.v. pade pod 2 ºC. Srednja
julijska temperatura se na 1000 m n.v. dvigne nad 15 ºC (Planina pod Golico, 15,3 ºC),
srednja januarska pa se spusti do - 3 ºC. Zniževanje temperatur z višino je izrazitejše poleti,
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saj se zračne gmote v višjih legah z vetrovi hitreje menjavajo, medtem ko do sprememb na
dnu doline prihaja z zamudo. Dolina je tako pozimi sorazmerno hladnejša in poleti
sorazmerno toplejša kot višji predeli. (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1998)
Tudi za prikaz padavinskih razmer območja sem izbrala meteorološko postajo Planina pod
Golico. Poleg tega navajam tudi podatke meteorološke postaje Breg, ki leži v ravninskem
delu občine Žirovnica, Deželi, na nadmorski višini 550 m. Postaja Breg meri samo
padavinske razmere in ne temperaturnih.
Preglednica 2: Povprečna količina padavin na meteorološki postaji Planina pod Golico v
obdobju 1961 – 1990.
JAN FEB
povprečna
količina
padavin v mm

106

98

MAR APR MAJ JUN

118

148

168

172

JUL AVG SEP OKT NOV DEC ZIMA POM. POL. JES. LETO

161

166

175

164

202

115

325

435

499

542

1795

Vir: Klimatografija Slovenije, 1995.
Preglednica 3: Povprečna količina padavin na meteorološki postaji Breg v obdobju 1961 –
1990.
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Vir: Klimatografija Slovenije, 1995.
Glede na padavinski režim se obravnavano območje uvršča v submediteranski padavinski
režim. Zahodni in jugozahodni vetrovi prinašajo precej padavin, letna količina padavin se v
višjih predelih giblje okoli 1800 mm, v nižinskih pa okoli 1600 mm. Na obeh padavinskih
postajah se višek pojavi jeseni, nižek pa pozimi.
Snežna odeja pokriva tla v visokogorju od 150 do 170 dni, v nižini pa le od 50 do 70 dni.
(Lovskogospodarski načrt…, 2002)

4.7. ŽIVALSTVO
Na območju lovišča Stol-Žirovnica, ki obsega večji del obravnavanega območja ter tudi
nižinski del občine, Deželo, stalno ali občasno živi 65 vrst divjadi. Najbolj zastopana divjad je
srnjad, ki živi na pretežnem delu lovne površine. Od nadmorske višine 700 m do vrha Stola je
življenjsko območje gamsa. Ostale pomembnejše vrste so: navadni jelen, divji prašič, muflon,
lisica, poljski zajec, planinski zajec, svizec, kuna zlatica, kuna belica, mala podlasica, jazbec,
dihur, veverica, divji petelin, ruševec, golob grivar, gozdni jereb, belka, kljunač, turška grlica,
divja grlica, mali skovik, lesna sova, mala uharica, planinski orel, kragulj, skobec, sokol selec,
škrjančar, navadna postovka, siva vrana, poljska vrana, črna vrana, sraka, šoja, krekovt,
planinska kavka, krokar, navadna kavka, raca mlakarica, črna liska, siva čaplja, prepelica,
navadna kanja, čopasta črnica, sivka, navadni zvonec, sršenar, črni škarnjek, rjavi lunj,
močvirski lunj, mali ponirek, veliki ponirek, priba, veliki kormoran, polarni slapnik, bela
štorklja, labod grbec, mokož, kozica, sloka, rečni galeb, sivi galeb, jerebica, fazan.
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Redke in ogrožene vrste na območju lovišča Stol Žirovnica so planinski zajec, svizec,
veverica in polh, divja mačka, mala podlasica, velika podlasica, dihur, belka, kure, divji
petelin in ruševec. Za te vrste je potrebno ohraniti populacijo v številčnosti, ki bo zagotovila
ohranitev njihove vloge v ekosistemih in zagotovila normalen razvoj. Poseganje v njihovo
populacijo z lovom ni predvideno. (Lovskogospodarski načrt…, 2002)

5. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
5.1. PREBIVALSTVO IN POSELITEV
Na predlaganem območju regijskega parka se nahaja nekaj objektov, zlasti v zgornjem delu
doline Završnica in ob gozdni poti proti Valvazorjevemu domu se pojavljajo počitniške
hišice, katerih gradnja je zdaj z občinskim odlokom prepovedana. Na območjih planinskih
pašnikov se nahajajo pastirske koče, v bližini planinskih poti pa so štiri planinske koče
(Valvazorjev dom, Prešernova koča na Stolu, koča pri izviru Završnice, dom na Zelenici). V
nadaljevanju predstavljam glavne značilnosti poselitve v občini Žirovnica ter gibanje
prebivalstva, saj ima okoliško prebivalstvo pomemben vpliv na razvoj regijskega parka.
V občini Žirovnica je 10 naselij (vasi pod Stolom), v katerih je po podatkih iz popisa
prebivalcev leta 2002, živelo 4071 prebivalcev. Vsa naselja se nahajajo na ravninskem delu
občine. Na vzhodnem delu občine ob prehodu ravnine v greben Peči se nahajajo proti zahodu
naselja Rodine, Smokuč, Doslovče, Breznica, Selo pri Žirovnici, Zabreznica, Žirovnica in
Moste. Južno na ravnini se nahaja še naselje Vrba, jugozahodno pa naselje Breg.
Naselja so zaradi ugodnih naravnih razmer ter ugodne prometne lege izredno privlačna za
priseljevanje, zato so skoraj sklenjena. Trend priseljevanja kažejo tudi podatki o gibanju
števila prebivalcev, ki narašča vse od leta 1869, ko je na tem območju živelo 1292 ljudi.
Gibanje skupnega števila prebivalcev v naseljih občine Žirovnica po popisih je predstavljeno
v grafikonu 6. Najbolj je število prebivalcev naraščalo v naseljih Doslovče, Vrba in Smokuč.
V naselju Smokuč se je v zadnjih 20 letih število prebivalcev povečalo kar za 260, kar je
posledica gradnje nove stanovanjske soseske, ki se vleče vse do Rodin. Največji porast
prebivalstva v obdobju 1869-2000 je bil na Bregu, kjer je poleg starega vaškega jedra nastalo
veliko naselje in se je število prebivalcev povečalo za šestkrat. Tudi v Breznici, Rodinah in
Zabreznici je zaradi večje gradnje stanovanjskih hiš opazen precejšen porast števila
prebivalstva v zadnjih desetletjih. (Ažman, 2001) Gostota prebivalstva v občini je ob popisu
prebivalstva leta 2002 znašala 95,6 preb./km² in je nižja od slovenskega povprečja (96,9
preb./km²). Naselji Žirovnica in Vrba zaradi zmanjševanja števila prebivalcev v zadnjem
obdobju, sodita med demografsko ogrožena obmejna območja.
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Preglednica 4: Gibanje števila prebivalstva v naseljih občine Žirovnica v obdobju 1869-2002.
Število
Leto
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Indeks (1869 = 100) Verižni indeks
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2790
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3029
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108
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3377
261
111
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3879
300
115
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4071
315
105
Vir: Ažman, 2001, str. 19
Grafikon 6: Gibanje števila prebivalstva v naseljih občine Žirovnica v obdobju 1869-2002.
Gibanje števila prebivalcev v občini Žirovnica m ed leti 1869 - 2002
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5.2. RABA TAL
Kot prikazuje karta 4, večji del obravnavanega območja porašča gozd. Območja planinskih
pašnikov poraščajo deloma trajni travniki, ponekod pa se pojavljajo zemljišča v zaraščanju, ki
so prisotna zlasti na obrobju Smokuške planine in Zelenice, okoli Tinčkove koče, na obrobju
planine Pri Žagi, Doslovške planine, rovt Planica, na spodnjem delu Zabreškega plazu ter na
drugih manjših območjih. Na Zabreški planini je tudi nekaj ekstenzivnih sadovnjakov. V
dolini Završnice se ponekod pojavljajo trajni travniki, zlasti na območju planine Pri Žagi,
sicer pa potok Završnica večji del poti spremlja gozd. Najvišje predele Stola, Belščice, Vrtače
in severna pobočja Begunjščice predstavljajo odprta zemljišča brez ali z nepomembnim
rastlinskim pokrovom, ki so po Pravilniku o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih
zemljišč »nezazidana zemljišča z malo ali brez vegetacije, zaradi česar takšnih površin ne
moremo vključiti v kakšen drug razred. Sem sodijo vsa zemljišča prekrita z golimi skalami,
peščene plaže in sipine, prodnate površine ob oz. v vodotokih, melišča in ostale odprte
površine.« (Pravilnik…, 2006, str. 9697) Višje predele nad zgornjo gozdno mejo ponekod
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poraščajo trajni travniki, ponekod pa suha odprta zemljišča s posebnim rastlinskim pokrovom,
ki jih Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč opredeljuje kot »negozdna zemljišča, pokrita z nizko vegetacijo (pod 2 m), ki se ne uporabljajo za kmetijske
namene (nerodovitna ali nedostopna). Pokrovnost z vegetacijo ni večja od 75%.«
(Pravilnik…, 2006, str. 9697) Pozidana zemljišča se pojavljajo ob vstopu v dolino Završnice,
ob vznožju grebena Peči, nekaj posameznih objektov se pojavlja ob gozdni poti proti
Tinčkovi koči, na planinah so pastirske koče ter v bližini planinskih poti planinske koče
Prešernova koča, Valvazorjev dom, Koča pri izviru Završnice in koča na Zelenici z žičniškimi
napravami.
Karta 4: Dejanska raba tal.

Legenda:
Vrste kmetijske rabe (raba_ID): 1100 – njive, 1221 – intenzivni sadovnjak, 1222 –
ekstenzivni sadovnjak, 1300 – trajni travnik, 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju, 1500 –
drevesa in grmičevje, 1600 – neobdelano kmetijsko zemljišče, 1800 – kmetijsko zemljišče
poraslo z gozdnim drevjem.
Vrste nekmetijske rabe (raba_ID): 2000 – gozd, 3000 – pozidano in sorodno zemljišče, 5000
– suho odprto zemljišče s posebnim rastlinskim pokrovom, 6000 – odprto zemljišče brez ali z
nepomembnim rastlinskim pokrovom, 7000 – voda.
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Grafikon 7: Raba tal v Stolovih Karavankah.
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Vir: Gams, Pokrajinskoekološka sestava Gorenjske, 1981.

5.3. KMETIJSTVO
Na obravnavanem območju v okviru kmetijske panoge omenjam zlasti planinsko pašništvo in
čebelarstvo, saj na pretežno gozdnatem območju praktično ni njivskih površin ali
sadovnjakov. Na splošno pa za občino Žirovnica velja, da je kmetijstvo v preteklosti bilo
pomembna panoga in tudi danes ga Dolgoročni razvojni program občine Žirovnica (2000)
postavlja na eno izmed treh prioritetnih področij v razvoju občine: »Kmetijstvo je namreč
eden od temeljnih pogojev za ohranjanje podobe vasi, skupaj z dopolnilnimi dejavnostmi pa
ima velik pomen za ohranjanje pestrosti krajine« (Program razvoja…, 2003, str. 5). V
preteklosti je izrazito kmetijska pokrajina občine s kmetijskimi pridelki oskrbovala
industrijske Jesenice, z vdorom industrializacije in urbanizacije pa se je delež kmetijskih
površin nekoliko zmanjšal in danes kmetijska zemljišča pokrivajo 31 % površine občine (leta
1997 je znašal delež 39 %). Zmanjšuje se zlasti delež njivskih površin in sicer na račun
povečanja travnikov, kar je posledica usmerjanja kmetijstva v živinorejo in zaradi opuščanja
kmetijske proizvodnje in usmerjanja prebivalstva v druge panoge. Na področju reje je na
prvem mestu reja govedi, v zadnjem času pa tudi ovac in konj. Pozitivno z vidika ohranjanja
naravne in kulturne dediščine je tudi dejstvo, da se v občini razvija drobno gospodarstvo ter
da nima večjih industrijskih objektov. (Program razvoja…, 2003)
5.3.1. PLANINE IN PAŠNIŠTVO
Pod Stolom na vododržnih pobočjih na nadmorski višini med 1.000 in 1.400 metri ležijo
Žirovniška planina, Zabreška planina, Doslovška planina, Smokuška planina, pod njimi pa je
območje planinskih košenic (rovti). Planina Zelenica je ujeta med severna ostenja
Begunjščice na jugu, greben Na možeh ter Vrtačo na severu ter Srednji vrh in za njim Stol na
zahodu. Pašniki se nahajajo na Žirovniški planini, Smokuški planini, Zabreški planini,
Zelenici in planini Završnica. Odgon živine na planinske pašnike v poletnem času pomeni
razbremenitev kmetij. (Program razvoja kmetijstva…, 2003)
Poleg paše na planinskih pašnikih agrarne skupnosti pasejo živino tudi na pašnikih na pobočju
Reber za vasmi, ovce pa se pasejo na Stolu.
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Gospodarjenje na planinah in skupnih pašnikih ima za kmetijstvo poseben pomen, saj
predstavlja skupno rabo zemljišč, ki so v splošnem manj primerna za obdelovanje, bodisi
zaradi prevelike oddaljenosti od naselij, bodisi zaradi neustrezne kakovosti tal (močvirnata,
skalnata, slabo rodovitna,…) za pašo živine. Izkoriščanje gorskih pašnikov sodi med
najstarejše oblike kmetijstva v gorskem svetu, s pašno rabo in naselbinsko kulturo,
prilagojeno reji živine in predelavi mleka, pa je na planinah v tisočletjih nastal poseben
planšarski način izgleda in rabe planinskega sveta. (Planine…, 1995, Rupnik, 2007)
Zaradi zaraščanja opuščenih planin izgubljajo prisojna pobočja pod Stolom velik del
pokrajinske pestrosti. Zaraščanje je posledica pomanjkanja delovne sile, slabe odprtosti s
cestami, majhne produkcijske sposobnosti kmetijskih zemljišč in velike regeneracijske
sposobnosti gozda.
Država z ukrepi za izravnavo stroškov pridelave oz. spodbudami za kmetijsko pridelavo
stalno podpira pašo na planinah in skupnih pašnikih in tako poskuša ta proces zaraščanja
omiliti. V sedanjem času pašni interesenti, združeni v pašnih skupnostih, nadaljujejo tradicijo
gospodarjenja na planinah in skupnih pašnikih. Ponovno se vzpostavljajo stara lastninska
razmerja in stara organiziranost pašnih interesentov v agrarnih skupnostih in kmetijska
svetovalna služba aktivno pomaga kmetom pri gospodarjenju. (Planine…, 1995)
Na obravnavanem območju lovska družina Stol Žirovnica zaradi prehranjevanja divjadi kosi
zaraščene senožeti in sodeluje pri odstranjevanju podrasti na planinskih pašnikih, ki so sicer v
lasti agrarnih skupnosti Žirovnica, Zabreznica in Doslovče.
Preglednica 5: Podatki o paši na planinah v letu 1993.
Ime planine

Višina
(m)

Površina
(ha)
Skupaj Za pašo
500
15
200
70

SMOKUŠKA PLANINA
1300
ZABREŠKA
1200
PLANINA
ZELENICA
1400
378
60
ŽIROVNIŠKA PLANINA 1050
150
50
Vir: Planine in skupni pašniki v Sloveniji, 1995.

Število Govedo Konji
kmetij
14
11

50
120

20
30

14
8

50
120

20
30

Po podatkih iz ankete (Preglednica 5), ki je bila izvedena leta 1993, se na planinah
obravnavanega območja pase le govedo in konji. Vse v anketo zajete planine so dostopne s
traktorjem in imajo kot vodni vir studenec. Poletna paša se na planinah prične junija, konča pa
v septembru. (Planine…, 1995)
Po podatkih kmetijsko svetovalne službe o izrabi planinskih pašnikov, ki so predstavljeni v
preglednici 6, se število aktivnih planin na Gorenjskem in število živali na planinski paši
zmanjšuje. Kaže se trend zmanjševanja interesa za tradicionalno izrabo planin. Poleg
pomanjkanja kmetov, ki so se še pripravljeni ukvarjati s planinsko pašo, predstavljajo ovire
tudi občasne nesreče na pašnikih. V zadnjem času pa težave povzročajo tudi novi predpisi o
grafični enoti rabe kmetijskih zemljišč (GERK), ki za upravičene površine za podporo do
planinske paše štejejo le travnike, izločajo pa pašni gozd in druge površine v sestavi pašnikov,
kar pomeni bistveno zmanjšanje pašnih površin. (Rupnik, 2007)
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Slika 4: Zabreška planina je obiskana tudi v spomladanskem času. (Jager, 2007)

Preglednica 6: Izraba planinskih pašnikov v letu 2006.
Ime
pašne planine
Površina Glav
skupnosti
GERK ha goveda
AS
Žirovnica- Žirovniška
165,72
65
Moste
planina,
planina
Završnica
AS Zabreznica- Zabreška
122,7
38
Selo
planina
AS
Smokuč- Smokuška
44,37
45
Rodine
planina,
planina
Zelenica
Vir: (Rupnik, 2007)

Glav
ovc
131

Glav koz Glav
konj
0
49

263

6

22

0

0
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5.3.2. ČEBELARSTVO
V občini Žirovnica je že od nekdaj razvito čebelarstvo, ki se ohranja in razvija še danes. V
Završnici se nahaja plemenilna postaja Kranjska čebela, pod Zelenico pa plemenilna postaja
Anton Janša, ki je edina registrirana plemenilna postaja za rodovniške matice kranjske čebele.
Na postaji deluje tudi izobraževalni vzrejni center, ki ga vodi čebelarska zveza Zgornje
Gorenjske
v
sodelovanju
s
Kmetijskim
inštitutom
Slovenije.
Projekt Izobraževalno-vzrejnega centra na Plemenilni postaji Anton Janša Zelenica je bil
podprt s sredstvi programa Phare, njegov splošni cilj pa je vzreja in zaščita rodovniške matice
avtohtone rase kranjska čebela oz. kranjska sivka.
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5.4. GOZDARSTVO
Gozdovi v Karavankah so bili stoletja podvrženi krčitvam, močnim sečnjam in talni
degradaciji. Lesa niso sekali le za domačo porabo, temveč so ga uporabljali za taljenje rude,
kuhanje oglja, gradnjo in potrebe rudnika mangana na Begunjščici. Poleg močnih sečenj so
gozdove tudi krčili. Sprva v nižinah, da so dobili kmetijske površine, kasneje pa tudi v višjih
legah za potrebo paše. Prekomerno izkoriščanje gozdov se je prenehalo v prvi polovici
prejšnjega stoletja. V zadnjih 70. letih se je stanje gozdov izboljšalo. Povečala se je površina
gozda, lesna zaloga in prirastek. Okrepila se je debelinska struktura, spremenila pa se je tudi
drevesna sestava. Na spremembe je imelo prav gotovo velik vpliv načrtno gospodarjenje z
gozdovi, ki temelji na načelih trajnosti, sonaravnosti in mnogonamenskosti. Gozdovom v
Karavankah pripisujemo številne vloge. Gozd je pomemben akumulator vodnih virov, varuje
nižje ležeče predele pred erozijo, plazovi in hudourniki, hkrati pa opravlja številne socialne
funkcije, saj Karavanke prav zaradi svoje pestrosti in lahko dostopnih vrhov privabljajo
mnoge obiskovalce. Tudi proizvodne funkcije gozdov so v Karavankah pomembne, čeprav so
v zadnjem času nekoliko zapostavljene. (Po poteh ovčarja Marka, 2006)
Obravnavano območje predlaganega regijskega parka v celoti sodi v območje
gozdnogospodarske enote Žirovnica znotraj gozdnogospodarskega območja Bled. Znotraj
obravnavanega območja gozdnogospodarska enota Žirovnica obsega katastrske občine
Žirovnica, Zabreznica in Doslovče, zunaj obravnavanega območja pa še katastrske občine
Blejska Dobrava, Koroška Bela in Potoki, vse v občini Jesenice. Gozdnatost celotne površine
gozdnogospodarske enote Žirovnica je 61%. Površina gozda v občini Žirovnica predstavlja 50
% celotne občine.
5.4.1. KRAJINSKI TIPI
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žirovnica je območje razdeljeno na
štiri krajinske tipe, ki so opredeljeni glede na gozdnatost.
Na obravnavanem območju se pojavljajo naslednji krajinski tipi (Gozdnogospodarski načrt…,
1999):
Gorska gozdnata krajina
Območja v gorskem in subalpinskem vegetacijskem pasu, ki poleg gozda vključujejo tudi
naravna travinja, gorske pašnike in skalovja oziroma pobočne grušče. Sem sodijo gozdovi v
najvišjem pasu Karavank (od 1500 pa čez 2000 m n.v.) na zgornji gozdni meji ali tik pod njo
in rušje. Močno prevladujejo varovalni gozdovi. Gozd in rušje se prepletata z višinskimi
travniki, melišči in skalovji. Edina možna raba te človeku najbolj odmaknjene krajine je paša
drobnice in lahkih pasem govedi. Območje okrog Stola in Vrtače je prepredeno z nadelanimi
planinskimi potmi. Na vrhu Malega Stola je Prešernova koča, pastirski stanovi na planinah,
sicer pa je ta del enote popolnoma nedotaknjen. V tem prostoru je potrebno v največji možni
meri ohraniti naravni sistem z reliefom, naravno in pridobljeno krajinsko dediščino z
vegetacijo vseh oblik in živalskim svetom vseh naravnih oblik brez tujkov.
Gozdna krajina
Območja v gorskem in podgorskem pasu, kjer gozd popolnoma prevladuje (gozdnatost je
večja od 85 %) in v njih ni kmetij oziroma drugih trajnih naselij. Zavzema pobočje Karavank,
ki poteka od ravnine do gorske gozdnate krajine (650 do 1500 m n.v.). V gozd, ki je
prevladujoč element krajine, so položene planine in košenice. Raba prostora je izrazito
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prilagojena naravnim danostim. Planine za poletno pašo govedi so izkrčene na zaravnicah in
vododržnih pobočjih.
Kmetijska in primestna krajina
Zajema ravninski del, kjer prevladuje kmetijska in urbana raba prostora. Tu se je gozd ohranil
le na površinah, ki so za kmetijsko proizvodno in poselitev manj primerne.
Karta 5: Krajinski tipi.

5.4.2. FUNKCIJE GOZDOV
Gozdovi se glede na prevladujočo funkcijo delijo na gozdove z ekološko, socialno in
proizvodno funkcijo. Funkcije gozdov usmerjajo in vplivajo na način gospodarjenja z
gozdovi. Za gozdove v gozdnogospodarski enoti je določena stopnja poudarjenosti
posamezne funkcije. Funkcije s prvo stopnjo poudarjenosti imajo pri njihovi rabi prednost
pred funkcijami druge ali tretje stopnje poudarjenosti.
Glede na podatke v Gozdnogospodarskem načrtu gozdogospodarske enote Žirovnica
(Gozdnogospodarski načrt…, 1999) se gozdovi na obravnavanem območju po funkcijah
delijo na naslednje:
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Ekološke funkcije
Varovalna funkcija
Varovalno funkcijo opravljajo zlasti gozdovi, ki zagotavljajo odpornost tal na erozijske
pojave, ki jih povzročata voda in veter. Varovalni gozdovi preprečujejo zemeljske in snežne
plazove, usade in valjenje kamenja. Takšni gozdovi so zlasti v predelu nad mejo strnjenega
gozda in v drugih zelo ranljivih ekoloških razmerah, predvsem na pobočjih z večjim nagibom.
Hidrološka funkcija
Hidrološko funkcijo opravljajo zlasti gozdovi, ki ohranjajo čistost podtalnice in čistost tekočih
voda. Uravnavajo vodni odtok v območjih, ki so pomembna za oskrbo z vodo. Gozdovi
zmanjšujejo površinski in povečujejo globinski odtok vode. Zaradi velike prepustnosti
gozdnih tal za vodo padavine hitro poniknejo, s čimer se polnijo zaloge talne vode in
podtalnice. Gozdovi tudi izboljšujejo kakovost voda; s pronicanjem skozi gozdna tla se voda
fizikalno in kemično očisti. Večja območja hidrološke funkcije so v dolini Završnice,
območje Smolnika ter območje severno od Srnjeka.
Biotopska funkcija
Biotopsko funkcijo imajo ohranjeni redki gozdni ekosistemi, gozdovi in drugi manjši
ekosistemi v gozdnem prostoru z nahajališči redkih ali ogroženih rastlinskih vrst in gozdovi
ali drugi ekosistemi, ki so pomembni za ohranitev redkih ali ogroženih živalskih vrst.
Pomembnejša območja v Karavankah so zlasti rastišča divjega petelina in ruševca ter
zimovališča. Na obravnavanem območju je predlagano ekološko pomembno območje 17002236 m visok del karavanškega grebena, gorski greben Belščica, Stol, Vrtača in Begunjščica.
Deloma je poraščen z ruševjem, večinoma pa ga poraščajo visokogorska in srednjegorska
travišča na apnencu.
Klimatska funkcija
Opravljajo jo zlasti gozdovi, ki varujejo kmetijske površine pred vetrom ali pozebo oz.
lokalno izboljšujejo podnebne razmere v območjih naselij.
Socialne funkcije
Rekreacijska funkcija
Rekreacijsko funkcijo opravljajo zlasti gozdovi, ki so pomembni kot rekreacijski prostor za
obiskovalce in omogočajo ljudem stik z naravo, mir in spremembo okolja. Na obravnavanem
območju so to številne planinske poti, ki vodijo na Karavanke, s Stolom kot najvišjim vrhom
pogorja, gozdovi v dolini Završnice (ob jezeru), na Ajdni, v Zelenici in v okolici
Valvazorjevega doma pod Stolom.
Estetska funkcija
Estetsko funkcijo opravljajo zlasti gozdovi, ki imajo izjemno, splošno priznano estetsko
vrednost.
Poučna funkcija
Poučno funkcijo opravljajo zlasti gozdovi, ki so namenjeni seznanjanju javnosti z lastnostmi
in zakonitostmi gozda, njegovimi funkcijami, ter z drugimi ekosistemi v gozdnem prostoru. V
gozdovih s poudarjeno poučno vlogo najdemo opremljene učne poti, učne objekte ali muzeje
na prostem.
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Zaščitna funkcija
Zaščitno funkcijo opravljajo zlasti gozdovi, ki varujejo gospodarske, predvsem
infrastrukturne objekte ter naselja pred naravnimi pojavi , ki bi lahko ogrozili njihov obstoj ali
njihovo nemoteno delovanje.
Funkcija varovanja naravne in kulturne dediščine
To funkcijo opravljajo gozdni rezervati in gozdovi, drevesa in redki ekosistemi v gozdnem
prostoru, ki so zaradi izjemnih naravnih vrednot določeni kot naravna dediščina, gozdovi, ki
so v vplivni okolici objektov kulturne dediščine, ter gozdovi, ki vsebujejo druge vrednote
okolja. Sem sodijo arheološko najdišče Ajdna, Mala gora pod Žičico in Žingarica.
Proizvodne funkcije
Lesnoproizvodna funkcija
Lesnoproizvodno funkcijo opravljajo zlasti gozdovi na rodovitnejših rastiščih, na katerih je
mogoče pridelovati večje količine kakovostnega lesa.
Lovnogospodarska funkcija
To funkcijo opravljajo zlasti gozdovi in z njimi povezani ekosistemi v gozdnem prostoru, ki
so pomembni za izboljšanje prehranskih razmer za divjad, ki jo je dovoljeno loviti, oziroma
ožja območja, ki so pomembna za gojitev divjadi.
5.4.3. KATEGORIJE GOZDOV
Varovalni gozdovi
Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom opredeljuje varovalne
gozdove kot »gozdove, ki varujejo zemljišča usadov, izpiranja in krušenja, gozdovi na strmih
obronkih ali bregovih voda, gozdovi, ki so izpostavljeni močnemu vetru, gozdovi, ki v
hudourniških območjih zadržujejo prenaglo odtekanje vode in zato varujejo zemljišča pred
erozijo in plazovi, gozdni pasovi, ki varujejo gozdove in zemljišča pred vetrom, vodo, zameti
in plazovi, ter gozdovi na zgornji meji gozdne vegetacije.« (Uredba…, 2005, str. 8997)
Kot prikazuje karta 6, varovalni gozdovi obsegajo v glavnem sestoje na zgornji gozdni in
drevesni meji in rušje. V večjih površinah se pojavljajo tudi v okolici Ajdne, na pobočjih
Begunjščice, na pobočjih ob desnem bregu spodnjega toka Završnice ter na grebenu Peči.
Usmeritve za delo z gozdom v varovalnih gozdovih:
V varovalnih gozdovih so prepovedani posegi, ki bi zahtevali preoblikovanje reliefa in
spremembo talnega profila. Redna sečnja drevja in grmovja je prepovedana, na površini do 5
arov so dovoljene sečnje le zaradi krepitve varovalne funkcije. Prepovedani so posegi v
planinska travišča ali ostanke grmovne in drevesne vegetacije, razen izjemoma pri obnovi ali
gradnji stez. Morebitne sečnje drevja morajo biti opravljene tako, da je deblo odžagano vsaj
0,5 m nad poškodbo, zaradi kotalečega kamenja in snega. Pri izjemni sečnji in spravilu ne
smemo poškodovati gozdnega zemljišča in sestoja, praviloma pa naj ostaja les v gozdu.
Ohranjati in krepiti moramo drevesne vrste, ki so v ohranjenih gozdnih združbah. Posegov v
te površine ni dovoljeno načrtovati, če nista hkrati napravljeni krajinska analiza in krajinsko
ureditveni načrt. Ukrepi za socialne in proizvodne funkcije se morajo podrediti funkciji
varovanja gozdnih zemljišč in sestojev. Pri izjemnih sečnjah mora biti opravljen strog gozdni
red. (Gozdogospodarski načrt…, 1999)
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Večnamenski gozdovi
Znotraj večnamenskih gozdov se oblikujejo gospodarski razredi. V gospodarske razrede so
združeni gozdovi odsekov s sorazmerno enotnimi rastniščnimi razmerami in razvojnimi
težnjami v pogledu drevesne sestave in zgradbe gozdov ter enotnimi dolgoročnimi
gozdnogojitvenimi cilji in usmeritvami za dosego teh ciljev. Glede na skupine rastišč so
gozdovi na obravnavanem območju razdeljeni na 6 gospodarskih razredov, varovalni gozdovi
pa predstavljajo 7. razred. (Gozdogospodarski načrt…, 1999)
Karta 6: Razporeditev varovalnih in večnamenskih gozdov.

5.5. VODNO GOSPODARSTVO
Na obravnavanem območju Karavank se nahaja šest vodnih zajetij; Ajdna in Završnica, na
območju Peči pa vodna zajetja Rodine, Smokuč, Selo in Žirovnica. Zajetje Ajdna oskrbuje
naselji Moste in Breg, Završnica pa naselja od Žirovnice do Rodin. Na širšem območju obeh
zajetij so določeni varstveni pasovi oz. cone, kot prikazuje karta 7. V okolici vodnih zajetij se
nahajajo vodovarstvena območja, ki obsegajo površina terena, s katerega padavine dotekajo
ali pronicajo do določenega vodnega vira. Vodovarstveno območje se deli na varstvene
pasove 1., 2. in 3. stopnje varovanja.
Najožji varstveni pas – Cona 1, zagotavlja zaščito neposredne okolice vodnega vira pred
onesnaženjem in drugimi škodljivimi vplivi. V neposredni okolici vira je prepovedan vsak

33

poseg v prostor ter opravljanje kakršnekoli dejavnosti, razen vzdrževanja objektov za
vodooskrbo.
Ožji varstveni pas – Cona 2, zagotavlja zaščito podtalnice pred onesnaženjem in ostalimi
vplivi, ki so posledica človeških aktivnosti ali naprav ter so zaradi svoje bližine nevarni
vodnemu zajetju.
Širši varstveni pas – Cona 3, zagotavlja zaščito podtalnice pred oddaljenimi vplivi, zlasti pred
razpadajočimi ali težko razpadajočimi snovmi, nevarnimi kemičnimi in radiološkimi
onesnaženji. (Odlok o varstvu vodnih virov…, 1998)
Karta 7: Vodovarstvena območja in vodna zajetja.

HE Završnica
V dolini Završnice je bila l. 1914 zgrajena HE Završnica, prva javna elektrarna v Sloveniji.
Zgrajena je bila z namenom, da postane osnova elektrifikacije dežele Kranjske. Imela je dve
peltonovi turbini z močjo 1700 KM. Po vojni so elektrarno vključili v projekt nove HE Moste,
od leta 2005 pa je preurejena v tehnični muzej in ne obratuje več. Akumulacijsko jezero
Završnica, ki je nastalo ob gradnji hidroelektrarne, je danes priljubljena točka izletnikov in
rekreativcev. (Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, 2007)
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Slika 5: Akumulacijsko jezero Završnica. (Jager, 2007)

5.5.1. MALE HIDROELEKTRARNE
Pri gradnji malih hidroelektrarn gre praviloma za razmeroma male posege v prostor, ki jih je
možno ustrezno vključiti v naravno in grajeno okolje, imajo pa večje ali manjše vplive, zlasti
na hidrološke razmere ter na vodno in obvodno floro in favno. Načrtovanje tovrstnih objektov
mora upoštevati zahteve glede varstva naravnega okolja ob hkratnem upoštevanju razvojnih
zakonitosti. (Mala hidroelektrarna…, 1996)
Na Završnici se nahajata dve mali hidroelektrarni, MHE Žingarica in MHE Završnica,
predvidena pa je še gradnja MHE Bukovlje. Ker je tok Završnice skoraj v celoti proglašen za
hidrološko naravno vrednoto, je gradnja malih hidroelektrarn na Završnici naravovarstveno
sporna in mora biti za njihovo delovanje na podlagi predhodnih meritev pretokov določen
ekološko sprejemljiv pretok.

5.6. LOVSTVO
Gospodarjenje z divjadjo na obravnavanem območju v večjem delu opravlja Lovska družina
Stol Žirovnica, vzhodneje od vrha Stola in Planine pri žagi pa Lovska družina Kozorog –
Kamnik. Lovske družine določajo predviden obseg in strukturo odstrela divjadi, spremljajo
številčnost, strukturo in zdravstveno stanje posameznih vrst divjadi, oskrbujejo krmišča za
zimsko krmljenje, preprečujejo in odpravljajo škodo divjadi, skrbijo za selitvene poti živali,
itd. Načrt gospodarjenja z divjadjo predstavljajo lovskogospodarski načrti za posamezna
lovišča.
Proces zaraščanja, ki se pojavlja v višjih predelih, ni v prid živalskemu svetu, zato se
zaraščanje z raznimi ukrepi lastnikov zemljišč preprečuje, žal pa se procesa zaraščanja kljub
sofinanciranju ne da v celoti ustaviti. Opuščanje pašništva in košnje planinskih rovtov
zmanjšuje tudi prehrambeno zmogljivost v lovišču, zlasti za srnjad in gamsa. Lovska družina
Stol Žirovnica je zato od lastnikov senožeti (rovtov) pridobila dovoljenje za košnjo in kosijo
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izmenično na posameznih lokacijah, tako da v dveh letih obdelajo vse površine. Sodelujejo
tudi pri odstranjevanju podrasti na planinskih pašnikih, ki so sicer v lasti agrarnih skupnosti
Žirovnica, Zabreznica in Doslovče. Na območju lovišča je močno prisoten nemir, ki ga
povzročajo izletniki, ki zapuščajo markirane poti, kolesarji, jadralni padalci ter helikopterji, ki
se nenadoma pojavljajo v odmaknjenih predelih lovišča. Zaradi pestrosti živalskih vrst in
divjadi je tudi v prihodnje eden od ciljev lovstva ohranjanje biotske raznovrstnosti. Zaradi vse
bolj poudarjenega trenda varovanja vse divjadi se zmanjšuje pomen načrtovanja lovskega
turizma. Lovska družina Stol Žirovnica v okviru planiranega odstrela načrtuje, da bodo tuji in
domači gostje izvajali lov na srnjaka in gamsa. Število divjadi predvidene za lovski turizem se
vsakoletno prilagaja načrtu odstrela, vendar naj skupno ne bi presegalo 3 kom.
(Lovskogospodarski načrt…, 2002)
V akumulacijskem jezeru Završnica se nahajajo potočne postrvi, lipan in šarenka. Skrb za
ribogojništvo in režim ribolova izvaja ribiška družina Jesenice.
5.7. PROMETNA INFRASTRUKTURA
Po dolini Završnice poteka gozdna cesta do Tinčkove koče na nadmorski višini 1015 m.
Uporabljajo jo zlasti lastniki zemljišč ob Završnici in planinci, saj je izhodišče za številne
planinske poti. Prav tako je predvsem v ta namen uporabljena gozdna cesta, ki vodi od
Gozdeca pred jezerom Završnica do Valvazorjevega doma.
Na obravnavanem območju ni velike koncentracije prometa; gre pretežno za promet, ki ga
povzročajo lastniki zemljišč za oskrbovanje svojih površin in obiskovalci doline Završnice in
okoliških vrhov. Večja obremenitev se pojavlja predvsem ob koncu tedna in ob lepem
vremenu, ko velika količina parkiranih vozil ob jezeru Završnica predstavlja potencialno
nevarnost onesnaženja tal in podtalnice.
V zadnjem času velik problem predstavlja tudi nenadzorovana vožnja z motorji in
štirikolesniki po gozdnih poteh po dolini Završnice, proti Valvazorjevemu domu in Zelenici.
Taka oblika prometa v naravno okolje ne sodi in je po Uredbi o prepovedi vožnje z vozili v
naravnem okolju tudi prepovedana. Motoristi z divjo vožnjo uničujejo cestišča, poškodujejo
podrast ter motijo in ogrožajo živali. (Peternel, 2007, Uredba…, 1995)
Slika 6: Promet v dolini Završnice ni ustrezno urejen. (Jager, 2007)
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Po načrtih občine naj bi se v bodoče z ureditvijo parkirnega prostora ob akumulacijskem
jezeru promet zaustavil že ob samem vstopu v dolino, saj bi se motorni promet v dolino
Završnice in do Valvazorjevega doma prepovedal. Dovoljen bi bil le za lastnike zemljišč z
dovolilnicami. V tem primeru bi zmanjšali obremenitev okolja in preprečili onesnaževanje ter
zmanjšali hrup v dolini in gorskem svetu, ki je moteč za živalstvo.
5.8. TURIZEM IN REKREACIJA
V preteklosti turizem na obravnavanem območju ni igral pomembne vloge in je slonel na
naključnih tranzitnih obiskovalcih, v začetku 20. stoletja pa se je z odprtjem Prešernove koče
na Stolu leta 1910 razširilo tudi planinstvo in izletništvo. Leta 1923 so odprli Valvazorjev
dom in leta 1929 še dom na Zelenici, na razvoj planinstva na tem območju pa je vplivala tudi
gorenjska železnica (1870), ki je planincem olajšala dostop do gora. V času med obema
vojnama so se na račun mondenega letovišča Bled začeli razvijati tudi okoliški kraji. (Ažman,
2001)
V današnjem času je najbolj obiskana turistična znamenitost občine Žirovnica Pot kulturne
dediščine, ki združuje najpomembnejše kulturno zgodovinske spomenike vasi pod Stolom.
Sem sodijo zlasti rojstna hiša dr. Franceta Prešerna v Vrbi, rojstna hiša pisatelja Janeza Jalna,
rojstna hiša Fran Saleškega Finžgarja v Doslovčah, čebelnjak Antona Janše v Breznici in
rojstna hiša matije Čopa v Žirovnici. V Čopovi rojstni hiši je tudi sedež Zavoda za turizem in
kulturo Žirovnica, ki je bil ustanovljen leta 2004 z namenom spodbujati razvoj turizma in
turistične dejavnosti v občini in informacijsko središče Žirovnica, ki je bilo vzpostavljeno v
okviru programa Karavanke Natura 2000, ki je podrobneje predstavljen v poglavju 7.1.. Pot
kulturne dediščine obiskujejo zlasti šolske skupine iz vse Slovenije.
Kljub ugodnim razmeram večinski delež gostov predstavljajo šolarji na enodnevnih šolskih
ekskurzijah in planinci. V nižinskem delu občine je pomembno zlasti Golf igrišče Bled, ki
gostom nudi vso potrebno infrastrukturo in storitve.
Turistični potencial obravnavanega območja predstavlja zlasti razgibana pokrajina in
neokrnjena narava Karavank. (Ažman, 2001)
Eden izmed ciljev Dolgoročnega razvojnega programa občine je tudi »razvoj integralnega
turističnega produkta občine, ki bi temeljil na kulturni, rekreacijski in športni ponudbi ter
ponudbi produktov podeželja s profesionalno organiziranim vodenjem in trženjem (skupna
lokalna turistična organizacija) « (Dolgoročni…, 2000, str. 14). Leta 2004 ustanovljeni Zavod
za turizem in kulturo Žirovnica kot glavne turistične produkte promovira naslednje:
Pot kulturne dediščine
Ogled arheoloških in zgodovinskih spomenikov: arheološko najdišče Ajdna, Jama pod
Žičico nad Mostami
Tehniška dediščina: HE Završnica, ki je danes spremenjena v tehnični muzej in Koširjeva
predilnica v Mostah, Vodohram nad Žirovnico
Čebelarstvo: Janšev čebelnjak na Breznici, Plemenilna postaja Anton Janša in izobraževalno
vzrejni center v Zelenici, plemenilna postaja Kranjska čebela v Završnici
Konjeništvo: vožnja z zapravljivčki, jahalna šola, terensko jahanje. V ospredju so tri pasme
konj: slovenska hladnokrvna, haflinška in norik. Konjerejci tega območja so združeni v
konjeniškem klubu Stol Žirovnica. (Ažman, 2001)
Kolesarstvo: vzponi do Ajdne, Valvazorjevega doma, vožnja po razglednih planinah pod
Stolom
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Pohodništvo – planinstvo: Žirovnica je zaradi svoje lege ob vznožju Karavank dobro
izhodišče za pohodniške in planinske izlete na razgledna pobočja in vrhove Karavank (Stol,
Vrtača, Begunjščica…) ter do planinskih postojank (Valvazorjev dom, Prešernova koča na
Stolu, koča pri izviru Završnice, dom na Zelenici,…). Zelo priljubljena je tudi razgledna pot
po planinah pod Stolom; od Valvazorjevega doma preko Žirovniške, Zabreške in Smokuške
planine ter vzpon na Zelenico, cvetlični vrt Karavank. Za sprehajanje pa je zelo privlačno
območje Peči, kjer potekata Sončna (pot vodi po sredini pobočja Rebra nad vasmi s čudovitim
pogledom na Deželo in Blejski kot) in Severna pot (po severnem pobočju Rebra do
Završniškega jezera in Turške jame).
Slika 7: Razgledna pot po planinah pod Stolom. (Jager, 2007)

Pomemben dejavnik pri uresničevanju turističnega razvoja občine in tudi obravnavanega
območja bo uresničitev projekta izgradnje rekreacijskega centra v dolini Završnice. Osnovni
namen predlaganega projekta je spodbuditi razvoj rekreacijskih in športnih dejavnosti v
povezavi z razvojem celovite turistične ponudbe podeželskega območja občine Žirovnica. Na
območju vzhodno od jezera Završnica, obojestransko ob gozdni cesti v smeri proti Zelenici, je
namreč predvidena gradnja rekreacijskega centra Završnica. V okviru rekreacijskega centra je
predviden prostor za izvajanje prostočasnih dejavnosti v naravnem okolju (družabne igre, igre
z žogo, družbena športna tekmovanja v naravnem okolju – brez oblikovanih igrišč, različne
oblike fizične in sprostitvene rekreacije, kot sprehajanja, posedanja, pohodništvo, trim steza,
gorsko kolesarstvo, pikniki, taborjenja,…). V okviru zimsko športnih aktivnosti so predvideni
tek na smučeh, smučanje (kjer je nekdaj že bilo manjše smučišče Njivice pod hribom
Gozdašnica ali nova smučarska proga ob skakalnicah), smučarski skoki (na severnem pobočju
hriba Žičica so že zgrajeni objekti), sankanje in drsanje. Bogata geomorfologija terena, ki
obsega travnati ravninski del nad cesto, brežine in terase pod cesto ob potoku Završnica z
bogato drevesno vegetacijo mešanega gozda naj bi omogočala oblikovanje ločenih interesnih
dejavnosti po skupinah, neodvisno ena od druge. Predvidena je tudi gradnja manjšega objekta
(do 100m²) z gostinsko ponudbo, ki bi bil lociran pri jezu na hudourniku Završnica, kjer je že
predvidena gradnja MHE. Načrti predvidevajo tudi ureditev parkirnih prostorov ob
akumulacijskem jezeru. Prostorski plan ureditve zaenkrat še ni sprejet, dokumentacijo za
izvedbo projekta naj bi uredili predvidoma v letu 2008. (Odlok o spremembah in
dopolnitvah…, 2004, Športno rekreacijski center…, 2005)

38

6. NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA
6.1. NARAVNE VREDNOTE
Na obravnavanem območju Karavank, Peči in doline Završnice se nahaja 11 naravnih
vrednot, od tega sedem lokalnega pomena in štiri državnega pomena. Naravne vrednote so v
obliki točk in območij predstavljene na karti 8 ter v preglednici 7.
Pojem »naravna vrednota« je opredeljen v 4. členu Zakona o ohranjanju narave (Zakon o
ohranjanju narave, 2004, str. 11541) kot »poleg redkega, dragocenega ali znamenitega
naravnega pojava tudi drug vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive narave,
naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava«.
Med naravne vrednote uvrščamo zlasti geološke pojave, minerale in fosile ter njihova
nahajališča, površinske in podzemske kraške pojave, podzemske jame, soteske in tesni ter
druge geomorfološke pojave, ledenike in oblike ledeniškega delovanja, izvire, slapove, brzice,
jezera, barja, potoke in reke z obrežji, morsko obalo, rastlinske in živalske vrste, njihove
izjemne osebke ter njihov življenjski prostor, ekosistem, krajino in oblikovano naravo. Sistem
varstva naravnih vrednot zagotavlja pogoje za ohranitev lastnosti naravnih vrednot oziroma
naravnih procesov, ki te lastnosti vzpostavljajo oziroma ohranjajo, ter pogoje za ponovno
vzpostavitev naravnih vrednot. (Zakon o…, 2004)
Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Uredba o zvrsteh naravnih vrednot, 2002) določa način
opredeljevanja naravnih vrednot po zvrsteh, varstvene in razvojne usmeritve ter druga pravila
ravnanja za varstvo naravnih vrednot.
Slika 8: Pogled na Ajdno, spodaj greben Peči. (Jager, 2007)
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Preglednica 7: Naravne vrednote obravnavanega območja (objekti/območja).
IME
POMEN OPIS
PODROČJE
Begunjščica
državni
Greben in vrh Begunjščice, Geomorf, geol,
greben
alpinska
flora,
manganova bot
mineralizacija,
Primožičeva peč lokalni
Pečina
ob
planinski
poti geomorf
Završnica - Stol
Ajdna
lokalni
Značilna skalna čer pod Stolom
geomorf
Doslovška
lokalni
Lipi pod Doslovško planino
drev
planina - lipi
Završnica
lokalni
Levi pritok Save pri Završnici
Hidr, geomorf
Stol – klasično lokalni
Klasično nahajališče Zoisove bot
nahajališče
vijolice (Viola zoysii) na Stolu v
Zoisove vijolice
Karavankah
Peči
pri lokalni
Rogljati greben vzhodno od geomorf
Žirovnici
Žirovnice
Jama Orličje
državni
Jama z breznom in etažami, geomorfp
poševna jama
Turška jama v državni
Spodmol, kevdrc
geomorfp
Gojdašnici
Spodmol
v državni
Spodmol, kevdrc
geomorfp
Gojdašnici
Ajdna
državni
Jama z breznom in etažami, geomorfp
poševna jama
Vir: Zavod RS za varstvo narave, 2007

ID
3V
893
1011
2843
359
1449
5346 V
48161
41199
41226
48160

Legenda zvrsti naravnih vrednot:
Geomorf – geomorfološka površinska naravna vrednota
Geomorfp – geomorfološka podzemeljska naravna vrednota
Bot – botanična naravna vrednota
Hidr – hidrološka naravna vrednota
Drev – drevesna naravna vrednota
Geol – geološka naravna vrednota
Vse jame v zgornji tabeli so državnega pomena in vse so podzemeljska zvrst naravne
vrednote.
Območja pričakovanih naravnih vrednot
Pas, ki poteka v višini pašnih planin na pobočjih Stola, sodi med območja pričakovanih
naravnih vrednot, katerih namen je spremljanje posegov v naravo, zlasti zemeljskih del, pri
katerih obstaja velika verjetnost odkritja novih naravnih vrednot, predvsem geoloških in
podzemeljskih geomorfoloških.
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Karta 8: Naravne vrednote.

6.2. NATURA 2000
Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah
članicah Evropske unije z osnovnim ciljem ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje
rodove. V okviru Nature 2000 se oblikujejo posebna varstvena območja, ki so namenjena
ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov, ki so redki ali na evropski ravni ogroženi
zaradi delovanja človeka. Na teh območjih je potrebno vzdrževati ugodno stanje, kar lahko
dosežemo z nadaljevanjem obstoječih dejavnosti (npr. paša ali košnja suhih in vlažnih
travnikov po cvetenju in gnezdenju) ali pa z opuščanjem nekaterih dejavnosti in
preprečevanjem uvajanja novih (npr. aglomelioracije mokrišč). Evropska unija je to omrežje
uvedla kot enega od mehanizmov za izvajanje t.i. direktive o habitatih in pticah. Slovenija je
sprejela sodelovanje v Naturi 2000 kot pridružitveno obveznost.
Vlada Republike Slovenije je 29. aprila 2004 določila območja Natura 2000 v Sloveniji z
Uredbo o posebnih varstvenih območjih, območjih Natura 2000. Uredba poleg območij
določa tudi varstvene cilje ter varstvene usmeritve teh območij za ohranitev ali doseganje
ugodnega stanja prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov ter habitatnih
tipov. (Uredba…, 2004)
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OBMOČJA NATURA 2000 PO DIREKTIVI O HABITATIH
Na celotnem območju občine Žirovnica je delež območij, zajetih v Naturo 2000, 45,37%
(1932 ha). Večji del se nahaja na območju Karavank, po obsegu manjši del pa na območju
Dežele. V okolici naselja Rodine se nahaja netopir vrste mali podkovnjak, v naselju Breznica
pa navadni netopir.
Na območju Karavank v občini Žirovnica se prepletajo alpske, srednjeevropske in tudi
dinarske oziroma ilirske rastlinske vrste. Med njimi najdemo tudi endemite, rastline, ki rastejo
samo pri nas in ki označujejo posebnost in enkratnost slovenskega ozemlja. Med rastlinskimi
vrstami, vključenimi v Naturo 2000 na območju občine Žirovnica rastejo: Zoisova zvončica,
lepi čeveljc in močvirski meček. Za varstveno območje za Zoisovo zvončico sta med drugimi
predlagani Vrtača in Begunjščica, za lepi čeveljc pa zahodne Karavanke med Ljubeljem in
dolino Belce. Med živalskimi vrstami pa se, v Naturo 2000 vključene živalske vrste, na
obravnavanem območju nahajajo metulja črtasti medvedek in Lorkovičev rjavček ter hrošč
alpski kozliček. (Po poteh ovčarja Marka, 2006)
Meja območja, zajetega v Naturo 2000 (SI3000285 Karavanke) je na severu omejena z
državno mejo, na zahodu se nadaljuje v občini Jesenice, na vzhodu pa v občinah Tržič in
Radovljica. Južna meja poteka približno ob gozdni cesti, ki proti zahodu vodi do Potoške
planine in Valvasorjevega doma ter proti vzhodu južno od Zabreške in Doslovške planine. Pri
Žagi se meja usmeri severno proti Tinčkovi koči, da zaobide gozdno cesto in se nato zopet
spusti južno proti meji z občino Radovljica.
Karta 9: Območja Natura 2000.
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Rastlinske vrste:
Zoisova zvončica (Campanula zoysii): Pred več kot 200 leti jo je v Bohinjskih Alpah in na
Storžiču našel botanik baron Karel Zois, po katerem je dobila ime. Spada med stare, terciarne
rastline in med endemite naših Alp. Najpogosteje se nahaja v skalnih razpokah v
subalpinskem in alpinskem pasu med 1500 in 2500 metri n.v. Geološka podlaga je navadno
dolomit, dolomitni apnenec ali apnenec, tla so litosol. Na obravnavanem območju se nahaja v
okolici Vrtače, Stola in Begunjščice. Na Vrtači so najbolj bogata nahajališča Zoisove
zvončice na severozahodnem grebenu in nad potjo, ki pelje z Zelenice na Stol. Prav tako je
pogosta v severnem ostenju Begunjščice. (Po poteh ovčarja Marka, 2006, Natura 2000 v
Sloveniji. Rastline, 2004)
Slika 9: Zoisova zvončica. (www.natura2000.gov.si)

lepi čeveljc (Cypripedium calceolus): orhideja z največjim cvetom med evropskimi
orhidejami. Uspeva v svetlih gozdovih in na robovih gozdov v montanskem pasu na zračnih
tleh na karbonatni podlagi. V Sloveniji uspeva največkrat v bukovih in mešanih gozdovih v
submontanskem, montanskem in altimontanskem pasu ter v smrekovju in med ruševjem v
subalpinskem pasu. Tla so navadno plitva (rendzina), suha do sveža. V občini Žirovnica raste
pod Srednjim vrhom in ob stezi z Zelenice na Begunjščico. Ta del Karavank je dosti manj
turistično oblegan kot Kamniške in Julijske Alpe, kar nudi boljše razmere za preživetje
populacij te vrste (razen rastišč, ki jih ogrožajo smučišča). Na tem območju je stalno prisotna
okoli 1/5 celotne slovenske populacije lepega čeveljca, ki je zastopana z nekaj 100 primerki te
vrste. Na rastiščih in v njihovi okolici je potrebno preprečiti kakršnokoli gnojenje, intenzivne
posege v gozd, intenzivno pašo, pa tudi množični obisk. Na območju neposredne ogroženosti
rastišč zaradi širjenja smučišča (pod Zelenico) je potrebno natančno nadzirati stanje
populacije in omejiti pritisk smučarjev neposredno na nahajališče, na vplivnem območju pa
natančno določiti režim uporabe smučišča (prepoved uporabe snežnega cementa, omejeno
dovoljevanje umetnega zasneževanja, uporaba teptalnikov le ob dovolj debeli snežni odeji,...).
(Natura 2000 v Sloveniji. Rastline, 2004)
močvirski meček (Gladiolus palustris): Močvirski meček uspeva na ravnicah na svežih ali
vlažnih globokih tleh, ki so lahko občasno krajše obdobje tudi poplavljena ali pa se tam dlje
zadržuje sneg. Najdemo ga na pobočjih z zmernim do srednjim nagibom na mestih, kjer se iz
okoliških predelov akumulirajo voda in material, ki ustvarjajo globoka tla, tako na dolomitni
kot apnenčasti podlagi. (Natura 2000 v Sloveniji. Rastline, 2004) Razmeroma pogost je v
Kamniško Savinjskih Alpah, edino nahajališče v Karavankah pa je na Stolu pod Zabreško
planino na rovtu, ki so ga nekoč kosili, zdaj pa ne več. Zaradi tega se zarašča z gozdom,
ugodna rastišča izginjajo in v desetih letih bo pod Stolom morda že docela izginil. Ogrožen
torej ni zaradi trganja, ampak zaradi spremenjenega načina gospodarjenja. (Po poteh ovčarja
Marka, 2006)
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Živalske vrste:
alpski kozliček (Rosalia alpina): hrošč, ki živi na južnih pobočjih Karavank v listnatih,
pretežno bukovih gozdovih na nadmorski višini od 600 do 1200 metrov. Alpski kozliček svoj
zarod zalega v odmrlo lesno maso v gozdu, zato je pomembno, da gozdarji požagan les
pospravijo takoj oziroma še preden samica alpskega kozlička vanj odloži jajčeca, ali pa
ostanke podrtih dreves prepustijo naravi oziroma gozdnim prebivalcem. (Po poteh ovčarja
Marka, 2006)
črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria): metulj z značilnim vzorcem na zgornji
strani sprednjih kril. Odrasle metulje videvamo vse od nižin do nadmorske višine 1000
metrov na gozdnih robovih v mešanih gozdovih, na jasah in ob poteh ter opuščenih
kamnolomih v zaraščanju. Za ohranjanje njegovega ugodnega stanja je potrebno nadaljevati z
dosedanjim načinom gospodarjenja v Karavankah. (Karavanke Natura 2000, 2007)
Slika 10: Metulj črtasti medvedek. (www.natura2000.gov.si)

Lorkovičev rjavček (Erebia calcaria): metulj Lorkovičev rjavček je endemit našega
visokogorja. Najdemo ga na naravnih travnikih, pašnikih in gozdovih v območju zgornje
gozdne meje ter gorskih tratah nad zgornjo gozdno mejo v naših Alpah, sega pa tudi v gorati
svet čez mejo na avstrijsko in italijansko stran. Odrasle metulje lahko opazujemo v toplih
julijskih in avgustovskih dneh, ko se hranijo na gorskem cvetju. Gosenice se hranijo z
določenimi vrstami trav, med drugim tudi z volkom in ovčjo bilnico, zato je za obstoj
Lorkovićevega rjavčka potrebno ohranjati tudi travnike s tema dvema vrstama. (Karavanke
Natura 2000, 2007)
Območje Karavank sodi med potencialna območja Natura 2000. Znotraj obravnavanega
območja Karavank se nahajajo naslednji pomembni habitatni tipi (Uredba o spremembah…,
2004):
•
•
•
•
•

Gorski ekstenzivno gojeni travniki
Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) na
silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu Evrope)
Alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh
Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)
Ruševje z vrstama Pinus mugo in Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum
hirsuti).
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6.3. EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA
Ekološko pomembno območje (EPO) je po 32. členu Zakona o ohranjanju narave (Zakon o
ohranjanju narave, 2004, str. 11545) »območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje
ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Ekološko
pomembna območja so območja habitatnih tipov, ki so biotsko izjemno raznovrstni ali dobro
ohranjeni, kjer so habitati ogroženih ali endemičnih rastlinskih ali živalskih vrst in habitati
vrst, ki so mednarodno pomembni po merilih ratificiranih mednarodnih pogodb ali ki drugače
prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti. EPO so tudi območja habitatnega tipa ali
večje ekosistemske enote, ki pomembno prispevajo k ohranjanju naravnega ravnovesja s tem,
da so glede na druga ekološko pomembna območja uravnoteženo biogeografsko razporejena
in sestavljajo ekološko omrežje«.
Varstvene usmeritve za ohranitev in doseganje ugodnega stanja habitatnih tipov ter prosto
živečih rastlinskih in živalskih vrst in njihovih habitatov na teh območjih določa Uredba o
ekološko pomembnih območjih. Uredba tudi določa, da so na ekološko pomembnih območjih
vsi posegi in dejavnosti možni, načrtuje pa se jih tako, da se v čim večji meri ohranja naravna
razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst. (Uredba…, 2004)
Celotno območje Karavank (ID 21300, Karavanke) sodi med ekološko pomembna območja,
mednje se uvršča tudi zgornji in srednji tok Završnice ter višji predeli grebena Peči.
Karta 10: Ekološko pomembna območja.
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6.4. KULTURNO ZGODOVINSKA DEDIŠČINA
Občina Žirovnica slovi po svoji bogati kulturni dediščini, ki obsega nekaj pomembnih
kulturno-zgodovinskih spomenikov. Zavod za turizem in kulturo Žirovnica je te pomembne
spomenike povezal v Pot kulturne dediščine, ki povezuje naselja ob vznožju visokogorskega
sveta in se prične v Prešernovi rojstni hiši v Vrbi in zaključi v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici,
kjer je tudi sedež Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica ter informacijsko središče v sklopu
projekta Karavanke Natura 2000. (Občina Žirovnica, 2007)
Na obravnavanem območju pa se nahajajo naslednji pomembnejši kulturnozgodovinski
spomeniki:
Arheološko najdišče Ajdna
Znamenit arheološki spomenik na območju občine Žirovnica je Ajdna, poznoantično najdišče
na 1046 m visokem, z vseh strani prepadnem vršacu. Naselbina na Ajdni ima med podobnimi
najdišči v Sloveniji posebno mesto zaradi izjemne lege in dobre ohranjenosti objektov.
Arheologi so na gori odkrili sakralni objekt iz 5. in 6. stoletja, 11 grobov v njeni notranjosti in
6 stanovanjskih stavb od 25-ih, ki so jih razbrali iz konfiguracije zemljišča. (V naročju Stola,
v zibelki kulture, zloženka) Arheološko najdišče Ajdna je od leta 1999 razglašeno za kulturni
spomenik državnega pomena. Najdišče je urejeno za obiskovalce, številne drobne najdbe iz
naselbine pa hrani Gorenjski muzej.
Mala jama pod Žičico
Arheološki kulturni spomenik lokalnega pomena, ki leži v pobočju Žičice nad Mostami, na
levem bregu potoka Župnica. V jami so bili odkriti odlomki oljenk, novci in več fragmentov
votivnih ploščic, kar nakazuje na to, da je bilo v jami od 3. do 5. stoletja svetišče. (Ažman,
2001, str. 43)
Turška jama
V severozahodnem pobočju Gojzdanšnice se nahaja srednjeveški jamski grad z ljudskim
imenom Turška jama. Gre za lep in dobro ohranjen primer utrjenega jamskega zavetišča, ki je
najverjetneje nastal v 13. stoletju ter v 15. in 16. stol. služil za skrivanje in obrambo pred
Turki. (Ažman, 2001, str. 42)
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7. PREGLED
OBMOČJU

IZVEDENIH

PROJEKTOV

NA

OBRAVNAVANEM

7.1. PROJEKT KARAVANKE NATURA 2000
Projekt Karavanke Natura 2000 sodi v okvir programa čezmejnega sodelovanja PHARE,
katerega namen je krepitev sodelovanja med Avstrijo in Slovenijo na področju ohranjanja
biotske raznovrstnosti in pokrajinske pestrosti, upravljanja območij Natura 2000 in
zavarovanih območij ter zagotavljanja trajnostnega razvoja. Program PHARE je bil eden
najpomembnejših predpristopnih finančnih inštrumentov, s katerimi je po podpisu
Pridružitvenega sporazuma leta 1999 Evropska Unija takratnim državam kandidatkam
pomagala izpolniti pogoje za članstvo. Po vstopu v EU se je program PHARE preoblikoval v
pobudo čezmejnega sodelovanja regij INTERREG III A, katerega cilj je krepitev čezmejnega
sodelovanja in uravnotežen razvoj čezmejnih regij. V okviru donacijske sheme PHARE
»Čezmejno ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj« je bilo v Sloveniji v
obdobju med julijem 2005 in septembrom 2006 izvedenih 11 projektov, med njimi tudi v
nadaljevanju predstavljeni projekt Karavanke Natura 2000. (Zbornik sofinanciranja projektov,
2006)
Na geografsko obsežnem območju zahodnih Karavank se nahaja veliko število zavarovanih
območij narave, ki tvorijo eno najobsežnejših območij Nature 2000. Kljub temu pa območje
nikoli ni bilo obravnavano kot celota, za katero je potrebno vzpostaviti sistem celovitega
upravljanja z vidika zagotavljanja trajnostnega in vzdržnega razvoja območja. Tudi
informiranost lokalnega prebivalstva in širše javnosti o izjemni biotski raznovrstnosti
zahodnih Karavank je zelo pomanjkljiva, hkrati pa primanjkuje povezovanja prebivalcev dveh
sosednjih držav, ki živijo v zelo podobnih okoljskih, socialnih in ekonomskih razmerah,
obenem pa se ukvarjajo s podobnimi problemi, ki so povezani s trajnostnim razvojem
območja. Ravno zaradi navedenih značilnosti, pomanjkljivosti in potreb območja, se je na
pobudo petih občin (Kranjske Gore, Jesenic, Žirovnice, Tržiča, Jezerskega), strokovnih
institucij (Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj,
Zavoda RS za varstvo narave – Območne enote Kranj, Zavoda za gozdove - Območne enote
Bled, Centra za trajnostni razvoj Kranj) ter partnerjev iz Avstrije (Arge Naturschutz in
Carnica Region Rosental), pristopilo k pripravi razvoja modela upravljanja območja z več
manjšimi zavarovanimi območji in območji Natura na območju Karavank z namenom
vzpostavitve trajnostnega in vzdržnega razvoja območja, ki bo omogočal ohranjanje in
krepitev pomena biotske pestrosti območja Karavank. Prijavitelj projekta je bila občina Tržič,
projekt je potekal 14 mesecev (julij 2005 do september 2006), donacijska sredstva pa so
predstavljala 90% vrednosti celotnega projekta. (Karavanke Natura 2000, 2007)
Projekt Karavanke Natura 2000 je bil razdeljen na posamezne tematske sklope, katerih
rezultat naj bi bil izdelan integracijski model upravljanja območja, naravovarstvena študija s
kartiranjem habitatov, izdelan načrt interpretacije območja, informiranje in ozaveščanje
ciljnih skupin, program ozaveščanja in svetovanja lastnikom kmetijskih in gozdnih zemljišč,
in ureditev šestih informacijskih središč. (Karavanke Natura 2000, 2007)
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Slika 11: Informacijska tabla ob vstopu v dolino Završnice. (Jager, 2007)

Splošni cilji projekta:
• zagotoviti ohranjanje biotske raznovrstnosti na osrednjem čezmejnem območju
Karavank
• krepiti pomen, vlogo, položaj tega dela Karavank kot posebne naravovarstvene in
pokrajinske vrednote
• podpreti trajnostni in usklajen razvoj kmetijske, gozdarske, turistične in drugih
dejavnosti.
Specifični cilji projekta:
• upravljanje »od spodaj navzgor«, ki temelji na javno zasebnem partnerstvu
• ohraniti biotsko pestrost s pomočjo celostne interpretacije območja,
• pozicionirati in uveljaviti območje s pomočjo trajno zasnovanega sistema informiranja
in ozaveščanja javnosti o pomembnosti biotske pestrosti na zavarovanih območjih,
• pospešiti vključevanje naravovarstvenih vsebin območja Karavanke Natura 2000 v
lokalne in čezmejne prostorske strategije ter sektorske razvojne programe (kmetijstvo,
gozdarstvo, turizem).
Problematika:
• območje Karavank ni upravljavsko usklajeno
• biotska pestrost v Karavankah nima ustrezne veljave
• odsotnost in/ali zastarelost interpretacijske strukture o biotski pestrosti območja
• pomanjkanje sodelovanja pri zbiranju strokovnega gradiva o Karavankah
• slaba informiranost lokalnega prebivalstva in lastnikov zemljišč o prednostih območij
v Naturi 2000, odsotnost sistematičnega izobraževanja in ozaveščanja ciljnih skupin
• ogrožanje nekaterih habitatov in vrst zaradi prevelikega obiska nekaterih območij
• različni pristopi k razvoju in ohranjanju območij na obeh straneh meje (Slovenija –
Avstrija).
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Vse načrtovane aktivnosti v projektu so bile zastavljene tako, da omogočajo podporno okolje
za vzpostavitev mrežnega partnerskega upravljanja območja Karavanke Natura 2000 in
nadaljevanje projekta po izteku donacije EU. (Karavanke Natura 2000, 2007)
MREŽNI MODEL UPRAVLJANJA (Lokalno partnerstvo za Karavanke, 2006)
Mrežni model upravljanja je nekakšno nadaljevanje oz. nadgradnja projekta Karavanke
Natura 2000 in vzpostavitev po-projektnega partnerstva (t.i. lokalno partnerstvo za
Karavanke). Lokalno partnerstvo pa ni alternativa ustanovitve regijskega parka Karavanke,
ampak oblika priprave na njegovo ustanovitev. Model upravljanja sledi in dopolnjuje osnutek
načrta upravljanja območja Karavanke Natura 2000 in je tudi podlaga za bodoče upravljanje
območja, ki naj bi se v največji mogoči meri približal načrtu upravljanja, in bo v bodočnosti
podlaga za ustanovitev regijskega parka.
Namen mrežnega modela upravljanja je omogočiti pozicioniranje območja kot naravne
vrednote, najprej v zavesti lokalnih prebivalcev, kot tudi obiskovalcev in strokovne javnosti,
kar pa bo posledično vodilo k večji prepoznavnosti območja, trajnostnemu razvoju ter
ohranjanju biotske pestrosti v osrednjem in zahodnem delu Karavank. (Karavanke Natura
2000, 2007)
Mrežni model upravljanja, ki ga predvideva projekt Karavanke Natura 2000, zajema zahodni
in osrednji del Karavank od Tromeje do reke Kokre v občini Jezersko, po njej navzgor do
sotočja z Jezernico in naprej na Jezerski vrh. Južna meja poteka po Savi Dolinki oz. Savi, po
regionalni cesti Žirovnica – Tržič – dolina Lom – dolina Kokre, na severu pa je območje
upravljanja omejeno z državno mejo. V celoti obsega 331 km², skupna dolžina Karavank na
tem območju pa je okrog 50 kilometrov.
Slika 12: Projektno območje Karavanke Natura 2000.

Vir: Lokalno partnerstvo za Karavanke, 2006.
K sodelovanju pri modelu upravljanja lahko s pismom o nameri pristopi katerakoli lokalna,
regionalna in državna organizacija, nevladne organizacije in društva, ki delujejo na
geografskem območju Karavank. Temeljni cilji delovne skupine, ki jo sestavljajo predstavniki
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vseh podpisnikov pisma o nameri, so vključevanje prebivalstva v ohranjanje narave,
vključevanje v razvojne programe ter ohranjanje socialnih in narodnih tradicij, tradicionalnih
oblik gospodarjenja in značilne ljudske obrti na območju Karavank. Pomembno vlogo pri
zagotavljanju integriranega varstva in skladnega prostorskega razvoja imajo informacijska
središča, ki so bila vzpostavljena v okviru projekta Karavanke Natura 2000 v vsaki izmed
sodelujočih občin. V občini Žirovnica je informacijsko središče v Čopovi rojstni hiši v
Žirovnici in predstavlja center za informiranje lokalnega prebivalstva in obiskovalce,
promocijo in aktivno varovanje narave ter skrb za prostorski razvoj.
Mrežni model upravljanja v kasnejši fazi predvideva ustanovitev regijskega parka Karavanke,
ki bo prebivalcem omogočal razvojne priložnosti, razvoj nekaterih dejavnosti pa lahko
zmanjša brezposelnost in odseljevanje. Ob ustanovitvi parka imajo priložnosti za razvoj
predvsem dejavnosti, ki so vezane na rabo naravnih virov in dejavnosti, ki se vzpostavijo v
okviru aktivnosti ustanovitve parka. Na področju kmetijstva je tako olajšano oblikovanje
lokalnih trgov, možna je prodaja izdelkov pod skupno blagovno znamko parka in razvoj
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, kmetovalci pa so upravičeni do nekaterih denarnih spodbud
za ohranjanje in vzdrževanje pokrajine. Uspešna razvojna usmeritev je ob ustanovitvi parka
lahko tudi turizem, poleg tega pa se lahko prebivalstvu ponudijo tudi priložnosti za druge
poklice – raziskovalno in izobraževalno dejavnost, vodniško službo in nadzornike v parku.
Z ustanovitvijo parka bi se povečale tudi možnosti dodatnega financiranja iz državnih in
evropskih virov. Regijski park bi lahko sodeloval pri mnogih evropskih razvojnih programih
na področjih regionalnega razvoja, varstva narave, ohranjanja kulturne dediščine, podpore
lokalnim skupnostim, kmetijstva in turizma.

7.2. PROJEKT KARAVANKE FUTURE
Projekt Karavanke Future je nekakšno podaljšanje projekta Karavanke Natura 2000. Občina
naj bi v okviru tega programa pridobila evropska sredstva, ki jih bodo namenili prometni
ureditvi, pohodništvu v Karavankah in varovanju narave. V okviru programa je predvidena
sprememba prometne ureditve v dolini Završnice. Občina in Zavod za turizem in kulturo
Žirovnica načrtujeta ureditev parkirnih prostorov ob akumulacijskem jezeru (kar je
predvideno tudi v načrtih za rekreacijski center Završnica) s čimer bi omejili nadaljnji promet
in s tem razbremenili okolje.
V projekt Karavanke Future je zajeta celotna veriga Karavank v Sloveniji in tudi Avstriji.
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8. OMEJITEV OBMOČJA REGIJSKEGA PARKA
Predlagan regijski park je prostorsko na severu omejen z mejo z Avstrijo, vendar menim, da
bi bila ustreznejša rešitev mednarodno zavarovanje Karavank v obliki čezmejnega parka, saj
se ta gorska veriga razteza na avstrijski in slovenski strani in bi zato bilo smiselno, da se
enakovredno tudi varuje. To nakazuje tudi projekt Karavanke Future, ki naj bi se izvajal na
obeh straneh meje. Vsekakor se meja parka na vzhodu in zahodu ne zaključi z občinsko
mejo, temveč se nadaljuje v sosednje občine Jesenice, Tržič in Radovljica, kakor je bilo
predvideno tudi za Karavanško Kamniško Savinjski regijski park in kot ga obravnavata
projekta Karavanke Natura 2000 in Karavanke Future. Za točnejšo omejitev parka na zahodu
in vzhodu ter na avstrijski strani bi bilo potrebno pripraviti strokovne podlage.
Pri določitvi južne meje Karavank sem najprej preverila kje je le-ta potekala v predlaganem
Karavanško Kamniško Savinjskem regijskem parku, vendar sem ugotovila, da so obstajali
različni predlogi za mejo in da meja ni bila nikdar utemeljena s strokovnimi podlagami.
Največja dilema pri omejitvi južnega dela parka je območje grebena Peči, spodnjega toka
Završnice in smučišče Zelenica. Greben Peči se namreč po geološki zgradbi uvršča v gorsko
skupino Kamniško Savinjskih Alp, ki se na vzhodu nadaljuje z Dobrčo in Storžičem.
Predstavlja skrajni odrastek Kamniško Savinjskih Alp. Glede na lego pa greben nekako bolj
sodi h Karavankam in bi ga lahko vključili v park. Predlagane meje Karavanško Kamniško
Savinjskega regijskega parka so območje Peči v park v enem predlogu umestile, v drugem pa
ne. Končna verzija meje takratnega predlaganega parka, ki je prikazana na karti 11, je greben
Peči obšla.
Tudi spodnji tok Završnice se je v preteklosti predlaganih mejah različno uvrščal v park,
končna meja pa je v park uvrstila samo zgornji tok Završnice do približno 820 m n.v., med
planino Pri žagi in Žingarico.
Slika 13: Pogled na Stol in greben Peči v ospredju. (Jager, 2007)
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Karta 11: Potek meje predlaganega regijskega parka Karavanke Kamniško Savinjske Alpe na
obravnavanem območju.

Na podlagi pregleda naravno in družbenogeografskih značilnosti območja sem izdelala
predlog meje regijskega parka. Glede na značilnosti območja in dosegljivost podatkov sem
izbrala glavna merila za določitev meje, ki predstavljajo nravne prednosti in ranljivost
prostora, zaradi česar ga želimo zavarovati. Podatkovne sloje (format .shp) sem pridobila od
različnih institucij, ki jih navajam ob posameznem merilu.
Določila sem naslednja merila:
• pomembnost in izjemnost naravnih vrednot; uporabila sem podatke za območja
naravnih vrednot. Prostorske podatke sem pridobila na Zavodu RS za varstvo narave,
OE Kranj.
• ker je eden izmed glavnih razlogov za varovanje tega območja ravno izjemna biotska
pestrost, sem kot pomembno merilo izbrala opredelitev območij pomembnih habitatov
(območja Natura 2000 in ekološko pomembna območja). Prostorske podatke sem
pridobila na Zavodu RS za varstvo narave, OE Kranj.
• ker večina območja regijskega parka predstavlja gozd, je le-ta pomemben dejavnik,
zato sem pri coniranju uporabila merilo varovalnih gozdov. Prostorske podatke sem
pridobila na Zavodu za gozdove Slovenije, OE Bled.
• Za prikaz stanja v prostoru in ohranjenosti naravnih razmer sem izbrala tudi podatke o
dejanski rabi tal in sicer kategorije, ki zajemajo zlasti zemljišča nad zgornjo gozdno
mejo, območja velikih naklonov in zemljišča v zaraščanju. Kot merilo sem uporabila
kategorije »suho odprto zemljišče s posebnim rastlinskim pokrovom (ID 5000)« (višja
nadmorska višina, varovalna vloga, večja ranljivost) »odprto zemljišče brez ali z
nepomembnim rastlinskim pokrovom (ID 6000)« (visoka nadmorska višina in
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ranljivost) in »kmetijsko zemljišče v zaraščanju (ID 1410)« (z redno košnjo se ohranja
pokrajinska pestrost in pomembni habitati). Prostorske podatke sem pridobila na
spletni
strani
Ministrstva
za
kmetijstvo,
gozdarstvo
in
prehrano
(http://rkg.gov.si/GERK/).
Prostorske sloje teh podatkov za območje znotraj občine sem združila in dobila nov sloj
podatkov z območji, ki se zaradi vsaj enega izmed izbranih meril uvrščajo znotraj meje parka
(karta 11). S tem sem dobila potrditev, da se območje Karavank vključno z grebenom Peči in
delom Završnice, glede na izbrana merila, upravičeno uvršča v zavarovano območje. Na
podlagi tega rezultata sem z namenom preprečevanja konfliktov s poseljenimi in pozidanimi
območji naselij ob vznožju Peči ter poenostavitve meje, za dejansko mejo parka izbrala
plastnico 600 m (na podlagi topografske karte v merilu 1:25.000) kot najnižjo točko parka. S
tem so znotraj zavarovanega območja padla tudi nekatera območja, ki sicer ne izpolnjujejo
nobenega izmed izbranih meril, vendar raba tega prostora v nobenem primeru ni sporna, saj
ga večinoma poraščajo trajni travniki ali gozd. Predlog omejitve območja regijskega parka
prikazuje karta 12.
Karta 12: Predlagana meja regijskega parka.
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V nadaljevanju navajam možni konflikte znotraj parka, zaradi česar lahko pride do
spremembe meje:
Male hidroelektrarne na Završnici
na Završnici sta dve obstoječi mali hidroelektrarni, predvidena pa je še gradnja MHE
Bukovlje ob akumulacijskem jezeru. Glede na to, da je celoten tok Završnice od Tinčkove
koče dalje proglašen za naravno vrednoto, je gradnja in delovanje malih hidroelektrarn že
sedaj sporna. V naravovarstvenih smernicah za varovanje hidroloških naravnih vrednot je
med usmeritvami navedeno, da naj se na območjih hidroloških naravnih vrednot
hidroenergetsko ne izkorišča. (Naravovarstvene smernice…, 2001) Zaradi navedenih vzrokov
je območni Zavod za varstvo narave ob načrtovanju gradnje MHE Bukovlje podal usmeritev,
da naj se na podlagi predhodnih meritev pretokov določi ekološko sprejemljiv pretok,
katerega količina se zaradi ohranjenosti odseka poveča za 20%.
Ureditev Rekreacijskega centra Završnica
Razvojna agencija zgornje Gorenjske je za občino Žirovnica izdelala idejni projekt Ureditev
skupne infrastrukture za razvoj rekreacijskega centra, ki predvideva ureditev rekreacijskih
prostorov v naravi v spodnjem delu doline Završnice, vzhodno od akumulacijskega jezera.
Podrobneje so načrti za ureditev rekreacijskega centra opisani v poglavju 5.8.. Gradnja
rekreacijskega centra znotraj regijskega parka je sicer sprejemljiva, vendar zaradi ohranjenosti
naravnega okolja raba prostora ne sme biti preveč intenzivna.
Smučišča na Zelenici
Glede na lego v gorskem svetu Karavank, se znotraj parka uvršča tudi smučišče Zelenica z
mehaniziranimi napravami, ki se nahaja v severovzhodnem delu parka na meji z občino Tržič.
Na zgornjem delu smučišča, ki se nahaja v občini Žirovnica, so tri vlečnice (Ciciban, Plana in
Triangel). Smučarske proge predstavljajo velik poseg v naravno okolje, zato to območje težko
uvrščamo v drugo varstveno območje parka, kamor se je glede na izbrana merila sicer
uvrstilo.
Slika 14: Usek smučarske proge na Zelenici. (Jager, 2007)
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9.
PREDLOG
VARSTVENIH
ZAVAROVANEGA OBMOČJA

OBMOČIJ

IN

UREDITEV

V postopku prostorskega načrtovanja zavarovanega območja je pomembno coniranje in
uvrščanje območij naravne dediščine v določene varstvene (režimske) stopnje. Pri prvi
(najstrožji) stopnji v največji meri ohranjamo prvobitno naravno stanje, z vsemi naravnimi
procesi brez človekovih posegov. Pri drugi stopnji varujemo naravo, cone miru brez tehničnih
naprav. Ker gre tu že za redko poseljena ali začasno naseljena območja, ohranjamo in
omogočamo planšarstvo, gorske kmetije, (omejeno) gozdarstvo, alpinizem, sprehajalne poti,
turno smučanje (ne pa masovnega turizma). Pri tretji stopnji dopuščamo manj intenzivno
kmetijstvo in gozdarstvo, prometna dostopnost pa je omejena zlasti na javni promet. Pri
gradnji za potrebe turizma in rekreacije v naravnem okolju ter sekundarnih bivališč
upoštevamo arhitekturno tipiko, naravno zmogljivost prostora in ekološke omejitve. Pri četrti
stopnji dopuščamo in razvijamo kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, šport, rekreacijo in druge
dejavnosti, vendar usklajeno z naravnim okoljem, upoštevajoč zmogljivost prostora in
ekološke omejitve. (Pogačnik, 1992, str. 123, 124)
Določanje varstvenih območij je pomembno tudi za izdelavo načrta upravljanja zavarovanega
območja, ki ga po Zakonu o ohranjanju narave morata imeti narodni in regijski park. Običajno
je merilo za določitev tipov upravljalskih/varstvenih območij (managenement zones,
conservation policy zones) strogost zavarovanja. To je število dopustnih rab, npr. v prvem
tipu upravljavskega območja gospodarska raba sploh ni dopuščena in je varovanje najstrožje,
v zadnjem tipu pa so dopuščene številne rabe, vendar zanje veljajo nekatere omejitve.
Možna je tudi ureditev glede na tipe upravljavskih območij, ki so neposredno vezani na
posamezno rabo, npr. kmetijsko proizvodno območje, naselja, ipd. (Stritih, 1996)
Glavna izhodišča, ki so pomembna za proces coniranja (Stritih, 1996, str. 49):
• namen zavarovanega območja
• določeni cilji zavarovanega območja
• analiza in vrednotenje naravnih in kulturnih danosti
• potencialna raba zavarovanega območja.
Pred pričetkom določanja varstvenih območij (coniranja) sem pregledala literaturo in vire,
kjer je bila bodisi za konkretne primere zavarovanih območij ali pa zgolj teoretično,
opravljena conacija. Na podlagi teh informacij sem povzela metodologijo, ki obravnavanemu
območju najbolj ustreza.
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Preglednica 8: Prikaz postopka določevanja varstvenih območij regijskega parka.

ZAKONSKA PODLAGA

INVENTARIZACIJA, VREDNOTENJE POKRAJINE GLEDE NA:
KULTURNA
POKRAJINA
• Poselitev
• Kmetijstvo
• Gozdarstvo
• Lovstvo
• Vodno
gospodarstvo
• Promet
• Turizem in
rekreacija

NARAVNA
POKRAJINA
• Geološka
zgradba in
relief
• Hidrogeograf
ske razmere
• Prst in
vegetacija

CILJI

NARAVNE
IN
KULTURNE
VREDNOTE
• Natura 2000
• Ekološko
pomembna
območja
• Naravne
vrednote
• Kulturno
zgodovinska
dediščina

IZBOR MERIL
Na podlagi značilnosti pokrajine in ciljev regijskega parka

OMEJITEV PARKA IN CONIRANJE
Delitev v tri varstvena območja

SMERNICE ZA VARSTVENE IN RAZVOJNE USMERITVE
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9.1. PREDLOG VARSTVENIH OBMOČIJ REGIJSKEGA PARKA
Zakon o ohranjanju narave določa, da morata narodni in regijski park imeti opredeljeni
najmanj dve varstveni območji, zato v tem poglavju podajam predlog varstvenih območij
regijskega parka Karavanke na območju občine Žirovnica.
Glede na analizo stanja in cilje regijskega parka na obravnavanem območju sem določila
najpomembnejša merila za določitev varstvenih območij, na podlagi katerih sem s pomočjo
prekrivanja kart in predhodnih analiz stanja v prostoru podala predlog varstvenih območij
regijskega parka.
Varstvena območja sem določila s pomočjo prekrivanja različnih slojev podatkov (.shp) s
prostorsko razporeditvijo meril znotraj predlagane meje parka.
Za vsako varstveno območje so glede na značilnost območja in zastavljene cilje, podane
smernice za varstvene in razvojne usmeritve. Predlagam, da se v nadaljnjem postopku
ustanavljanja regijskega parka, s pomočjo strokovnjakov z različnih področij, določijo
konkretne usmeritve za posamezne dejavnosti.
Za območja, ki sodijo v Naturo 2000, ekološko pomembna območja in naravne vrednote
veljajo poleg splošnih usmeritev tudi varstvene usmeritve v uredbah in usmeritve, ki jih
določi območni Zavod RS za varstvo narave v naravovarstvenih smernicah ob postopku
priprave prostorskih dokumentov.
9.1.1. PRVO VARSTVENO OBMOČJE
V pas najstrožjega varovanja naj bi se uvrščala območja z najstrožjim varstvenim režimom,
katerih namen zavarovanja je ohranitev prvobitne narave. Skupna značilnost tega območja je,
da je ekološko najbolj ranljivo in da predstavlja naravno pokrajino, kamor človek ne posega.
Cilji prvega varstvenega območja:
• varstvo in ohranitev naravnih razmer in procesov brez človekovih posegov
• ohranjanje prvobitnih naravnih območij, biotske raznovrstnosti, življenjskih prostorov
rastlin in živali
• omejen obisk
• omejene aktivnosti
• preprečevanje nastajanja novih planinskih poti
Za določitev prvega varstvenega območja sem izbrala merila, ki prikazujejo največjo
ranljivost v prostoru. Varovalni gozdovi ščitijo najbolj občutljiva zemljišča velikih strmin in
visokih nadmorskih višin pred plazovi, usadi, vetrom, hitrim odtekanjem vode in zagotavljajo
odpornost tal na erozijske pojave, zato sem jih izbrala kot enega izmed meril. Prav tako veliko
ranljivost prostora predstavljata tudi kategoriji dejanske rabe tal »suho odprto zemljišče s
posebnim rastlinskim pokrovom« in »odprto zemljišče brez ali z nepomembnim rastlinskim
pokrovom«, ki hkrati predstavljata svet nad zgornjo gozdno mejo.
Območje najstrožjega varovanja sem določila s prekrivanjem izbranih meril. V območje se je
uvrstilo vsako območje, ki vsebuje vsaj enega izmed meril ter vsa območja nad zgornjo
gozdno mejo. Izločila sem posamezne otoke varovalnega gozda, ki se pojavlja na nižjih
nadmorskih višinah, zlasti varovalni gozd na južnih pobočjih Žičice, Gozdašnice in drugih
vrhov, ki se vzpenjajo tik nad cesto v dolini Završnice, kjer je število in vpliv obiskovalcev
večje.
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V prvo varstveno območje so se uvrstila območja gorske gozdnate pokrajine na zgornji
gozdni meji ali tik pod njo, kjer prevladujejo varovalni gozdovi z manjšimi odseki
večnamenskih gozdov. Varovalni gozdovi z rušjem se v višjih legah prepletajo z višinskimi
travniki, melišči in skalovji.
Prvo varstveno območje lahko razdelimo na naslednje enote:
Pogorje Stola
Sem se uvrščajo vsi najvišji vrhovi, ki predstavljajo državno mejo in njihova južna pobočja.
Na zahodu poteka meja približno na nadmorski višini 1350 m in obide Valvazorjev dom in
Žirovniško planino na okoli 1250 metrov nadmorske višine. Zajema del Širokega in
Zabreškega plazu in se nad Tinčkovo kočo nekoliko dvigne ter nadaljuje po obrobju
Smokuške planine do Zelenice.
Tu se pojavljajo habitatni tipi ruševja, alpinskih in subalpinskih travišč na karbonatnih tleh,
gorski ekstenzivno gojeni ravniki, vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom
in ilirski bukovi gozdovi. Vsi navedeni habitatni tipi sodijo v območja Natura 2000. Tu
najdemo tudi rastlinske in živalske vrste, uvrščene v Naturo 2000 (metulja Lorkovičev
rjavček in črtasti medvedek, hrošč alpski kozliček in rastline Zoisova zvončica in lepi
čeveljc). Na pobočju Stola se nahaja naravna vrednota lokalnega pomena; klasično
nahajališče Zoisove vijolice in točkovna naravna vrednota jama Orličje .
Severna pobočja Begunjščice
V prvo varstveno območje se uvrščajo tudi severna pobočja Begunjščice. Meja poteka ob
obrobju Smokuške planine in Zelenice, na jugu pa se zaključi na višini okoli 1000 metrov,
kjer je meja varovalnega gozda. Greben Begunjščice je razglašen za naravno vrednoto
državnega pomena, zaradi značilne alpinske flore in manganove mineralizacije.
Vrhovi grebena Peči
Glede na merila so se v prvo varstveno območje uvrstili tudi vrhovi in južno pobočje grebena
Peči, skrajnega odrastka Kamniško Savinjskih Alp. Večji del tega območja je razglašen tudi
za naravno vrednoto lokalnega pomena, ki je opisan kot rogljati greben vzhodno od
Žirovnice.
Slika 15: V prvo varstveno območje sodijo najbolj občutljiva območja ob in nad zgornjo
gozdno mejo. (Jager, 2007)
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Varstvene in razvojne usmeritve za prvo varstveno območje
V prvem varstvenem območju gospodarjenje z gozdom ni dovoljeno, saj se tu nahajajo
večinoma varovalni gozdovi, katerih varovanje in posegi so opredeljeni v
gozdnogospodarskem načrtu in Uredbi o varovalnih gozdovih.
Rekreacija se usmerja na obstoječe poti, ki se jih lahko vzdržuje, gradnja novih poti pa ni
dovoljena. Edina dovoljena oblika rekreacije je planinstvo in pozimi turna smuka. V tem
območju se ne dopušča gradnja kakršnihkoli objektov in naprav ter prometnega omrežja. Ker
se tu nahajajo pomembni habitati in rastlinske vrste, poseganje v rastiščne pogoje,
poškodovanje ali lomljenje rastlin ni dopustno. Na vodovarstvenih območjih, ki pokrivajo
velik del tega območja, se upoštevajo predpisi o varovanju posameznih vodovarstvenih pasov.
9.1.2. DRUGO VARSTVENO OBMOČJE
V to varstveno kategorijo se uvrščajo območja, katerih namen je ohranjanje naravnega okolja,
doživljanje vrednot regijskega parka ter telesna in duševna sprostitev obiskovalcev, sonaravno
gospodarjenje z gozdovi in ohranjanje tradicionalne rabe planinskih pašnikov.
V tem varstvenem območju se nahajajo območja gozdne krajine, kjer prevladuje gozd in ni
trajnih naselij. Za razliko od prvega varstvenega območja se v tem območju pričakuje in
dopušča nekoliko večji vpliv človeka.
Cilji drugega varstvenega območja:
• ohranjanje biotske pestrosti ter življenjskih prostorov rastlin in živali
• izvajanje lažjih oblik rekreacije (jahanje, gorsko kolesarstvo,…)
• ohranjanje tradicionalnega pašništva
• omejena in sonaravna gospodarska raba
• preprečiti motoriziran promet za obiskovalce
• izobraževalna dejavnost (učne poti)
V drugo varstveno območje sem uvrstila vsa ostala območja pokrita z gozdom, kamor se
uvršča krajinski tip gozdna krajina. To obsega predgorje Stola z vrhovi, ki si sledijo od
zahoda proti vzhodu: Ajdna, Smolnik, Žičica, Gozdašnica, Veriše, Kurica, Srnjek, Strnika in
pobočja ob levem delu srednjega toka Završnice. Poleg gozdnih območij sodijo sem tudi
planinski pašniki (Žirovniška, Zabreška, Smokuška planina,…), kjer je potrebno ohranjati
tradicionalno rabo prostora, saj se ponekod površine že zaraščajo.
V drugem varstvenem pasu se nahajajo številne naravne vrednote: Ajdna (ki je tudi kulturni
spomenik državnega pomena), Primožičeva peč ob poti do Valvazorjevega doma, lipi na
Doslovški planini, Završnica, Turška jama v Gojdašnici in Spodmol v Gojdašnici.
Glede na izbrana merila se je v drugo varstveno območje uvrstilo tudi območje smučišča
Zelenica, kar je zaradi tehničnih naprav in intenzivne rabe prostora sporno. V nadaljnjem
procesu ustanavljanja regijskega parka se bo potrebno odločiti ali naj se smučišče uvrsti v
regijski park in če se, v katero varstveno območje.
Območje ob vstopu v dolino Završnice, kjer prevladuje kmetijska raba prostora ter pozidane
površine in predstavlja nekakšno prehodno območje med parkom in naseljenimi območji
zunaj parka, sem uvrstila v tretje varstveno območje, kar je utemeljeno v naslednjem
poglavju.
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Slika 16: V drugo varstveno območje sodijo pretežno gozdnata območja in planinski pašniki.
(Jager, 2007)

Varstvene in razvojne usmeritve za drugo varstveno območje
Na tem območju se spodbuja gospodarjenje, ki ohranja biotsko raznovrstnost in pokrajinsko
pestrost. Spodbuja se tradicionalna kmetijska raba planinskih pašnikov, z redno košnjo se
preprečuje zaraščanje. Za ohranitev kulturne pokrajine je pomembno ohranjanje kmetijskih
dejavnosti in zaustavitev trenda upadanja kmečkega prebivalstva. Na celotnem območju se
prepove motorni promet za obiskovalce, za lastnike zemljišč in za oskrbo planinskih pašnikov
in planinskih postojank pa je promet dovoljen. Za obiskovalce se uredi parkirne površine v
tretjem varstvenem območju ob akumulacijskem jezeru.
Izvajajo se razne lažje oblike rekreacije, ki ne povzročajo večjega hrupa in ne zahtevajo
večjih posegov v naravo. Uredijo se sprehajalne poti, določijo in označijo se jahalne poti, in
poti za gorsko kolesarjenje. Masovni turizem in tehnične naprave tu niso dopustni. Vzpodbuja
se izobraževalna dejavnost, ki seznanja obiskovalce in lokalno prebivalstvo o prednostih in
pomenu regijskega parka in njegovih značilnostih. Na območju že poteka Slovenska geološka
pot, uredili pa bi lahko tudi učno naravoslovno pot, ki bi predstavljala naravne in kulturne
značilnosti območja (planšarstvo, čebelarska dejavnost, Završnica, Ajdna,…). Ker se na tem
območju nahajajo številni kvalitetni vodni viri, jih je potrebno ohranjati in upoštevati
vodovarstvene režime okoli pomembnih vodnih zajetij, ki se nahajajo na območju Smokuške
planine, Zelenice, Ajdne ter grebena Peči. Vodne tokove se v večji meri ohranja v naravnem
stanju, morebitni posegi pa naj bodo sonaravno urejeni (uporaba kamenja in lesa). Pri
načrtovanju sprehajalnih in drugih poti se premostitve vodotokov urejajo tako, da se ne
posega v strugo potoka in da se ohranja obrežna vegetacija. Na Završnici naj se gradnja novih
malih hidroelektrarn omeji, na obstoječih pa naj se preverja ekološko sprejemljiv pretok.

9.1.3. TRETJE VARSTVENO OBMOČJE
Namen tretjega varstvenega območja je prometna dostopnost do parka ter izvajanje raznih
oblik rekreacije in športnih aktivnosti.
Cilji tretjega varstvenega območja:
• umirjanje prometa
• izvajanje raznih oblik rekreacije in športnih aktivnosti
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•
•

rekreacijska infrastruktura v stanju, ki zadovoljuje potrebe obiskovalcev in ne
povzroča večjih negativnih vplivov na okolje
sonaravna kmetijska raba prostora

V tretje varstveno območje se uvršča spodnji del doline Završnica do približno 670 metrov
nadmorske višine, do koder je raba prostora bolj intenzivna, z več kmetijskih in pozidanih
površin in kjer ni varovalnih gozdov. Poleg tega je v tem delu predvidena ureditev
rekreacijskega centra Završnica, kar sem pri načrtovanju tudi upoštevala. Dejansko se že sedaj
to območje uporablja za razne prireditve, športne aktivnosti in piknik prostore, vse pa poteka
neorganizirano in stihijsko, posledica pa je neurejenost in onesnaženost. V tem delu do
akumulacijskega jezera Završnica je predvidena uporaba motoriziranega prometa in tu bi se
uredila parkirna mesta za obiskovalce rekreacijskega centra in ostale obiskovalce in planince.
Slika 17: Tretje varstveno območje je namenjeno umirjanju prometa. (Jager, 2007)

Varstvene in razvojne usmeritve za tretje varstveno območje
Ob akumulacijskem jezeru se uredi parkirni prostor, ki mora biti ustrezno urejen, da se
prepreči onesnaževanje tal. Prirejanje hrupnih prireditev na tem območju ni sprejemljivo. Za
potrebe rekreacijskega parka se lahko uredi površine za piknik prostor, otroška igrišča ter
druge naprave za športne aktivnosti, pri čemer se v večji meri ohranja naravno okolje.
Kmetijske površine na tem območju naj se redno kosi, da ne pride do zaraščanja površin.
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Karta 13: Predlog varstvenih območij regijskega parka.
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10. SKLEP
Obravnavano območje gorskega sveta Karavank leži v severnem delu občine Žirovnica in
predstavlja del osrednjih Karavank, ki se raztezajo v smeri vzhod-zahod in na severu občine
tvorijo reliefno pregrado med Slovenijo in sosednjo Avstrijo. Na jugu, ob vznožju grebena
Peči, območje prehaja v Deželo, del Radovljiške kotline. Za Karavanke je značilna geološka
pestrost in tudi v tem delu se na relativno majhnem območju pojavljajo različne kamnine.
Visokogorski svet najvišjih vrhov tvorijo zlasti triasni apnenci in dolomiti, nižje lege pa tudi
jurski apnenec z roženci. Pas pobočnega grušča loči najvišje predele od vmesnih uravnav z
neprepustnimi peščenjaki in skrilavimi glinavci, kjer se nahaja pas planinskih pašnikov. V
nižjih predelih in na območju Peči se zopet pojavijo apnenci in dolomiti triasne starosti ter
pobočni grušč. Ledeniško preoblikovana dolina Završnice je zarezana v pobočja Stola in
Begunjščice in se v spodnjem delu razširi. Završnica predstavlja glavni vodotok območja,
vanjo pa se s pobočij izlivajo številni stalni ali občasni hudourniški potoki. Na pretežno
rendzinah in rjavih pokarbonatnih prsteh se razraščajo bukovi in smrekovi gozdovi, ob gozdni
meji pa alpsko rušje. Pomembnejše rastline so Zoisova zvončica, lepi čeveljc in močvirski
meček, ki se uvrščajo v Naturo 2000 ter tudi mnoge druge zavarovane rastlinske vrste. Pester
je tudi živalski svet, kjer je med divjadjo najbolj zastopana srnjad, nad 700 m nadmorske
višine pa je življenjsko območje gamsa. Za območje Karavank je značilno gorsko celinsko
podnebje, kjer se temperature znižujejo z nadmorsko višino. Glede na padavinski režim se
obravnavano območje uvršča v submediteranski padavinski režim, s povprečno letno količino
padavin okoli 1700 mm.
Na predlaganem območju regijskega parka se nahajajo zlasti posamezne počitniške hišice,
pastirski stanovi na planinskih pašnikih in planinske koče ob planinskih poteh. Na splošno pa
je za naselja v občini Žirovnica, ki ležijo ob vznožju Peči, značilen trend naraščanja števila
prebivalstva. Vzrok za to so ugodne naravne razmere in ugodna prometna lega, zato so naselja
zaradi stalnega priseljevanja že skoraj sklenjena. Pomembna panoga v občini je kmetijstvo,
ki se tu pojavlja zlasti v obliki planinskega pašništva. Pas planinskih pašnikov se nahaja na
nadmorski višini med 1.000 in 1.400 metri na vododržnih pobočjih. Paša, ki v poletnem času
razbremeni kmetije, z leti upada in zemljišča se zaraščajo, kar je negativno tudi z vidika
prehranjevanja divjadi, hkrati pa prisojna pobočja pod Stolom izgubljajo velik del pokrajinske
pestrosti. Tudi čebelarstvo je pomembna panoga tega območja, saj je njegova tradicija že zelo
dolga in se ohranja in razvija še danes.
Pretežni del območja porašča gozd, ki je bil v preteklosti izkoriščan za domačo porabo,
taljenje rude, kuhanje oglja, gradnjo in potrebe rudnika mangana na Begunjščici, krčili pa so
ga tudi za potrebe kmetijstva, zlasti za pašo. V zadnjem obdobju se je stanje gozdov
izboljšalo, tudi na račun načrtnega gospodarjenja z gozdom, ki temelji na načelih trajnosti,
sonaravnosti in mnogonamenskosti. Gozd opravlja številne funkcije, med katerimi so
najpomembnejše varovalne, zato so ti gozdovi posebej varovani v obliki varovalnih gozdov,
kjer gospodarska raba ni dovoljena in služijo izključno opravljanju varovalne funkcije pred
plazovi, usadi, valjenju kamenja itd. in se nahajajo zlati na gozdni meji in območjih z velikim
naklonom. Gozdovi imajo tudi pomembno rekreacijsko funkcijo in so pomemben rekreacijski
prostor za obiskovalce, ki iščejo stik z naravo, mir in spremembo okolja. V okolici Stola
potekajo številne planinske in izletniške poti. Območje je pomembno tudi z vidika vodnega
gospodarstva, saj se tu nahaja šest vodnih zajetij; Ajdna in Završnica ter štiri zajetja ob
vznožju grebena Peči. V okolici vodnih zajetij so določena vodovarstvena območja, ki s
svojimi ukrepi varujejo okolico vodnega vira. V spodnjem delu doline Završnica je bila že
leta 1914 zgrajena hidroelektrarna Završnica, ki danes ne obratuje več in predstavlja tehniško
dediščino občine. Na Završnici se nahajajo tudi male hidroelektrarne, kar z naravovarstvenega
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vidika ni najbolj primerno, saj je večji del toka Završnice proglašen za hidrološko naravno
vrednoto. Glavni prometnici sta gozdna pot do Valvazorjevega doma in gozdna pot v dolini
Završnice. Promet je povečan zlasti ob koncih tedna zaradi obiskovalcev gora in izletnikov,
sicer pa gozdne poti omogočajo oskrbo počitniških hišic, pastirskih stanov in planinskih koč.
Velik problem v zadnjem času predstavlja nenadzorovana vožnja z motorji in štirikolesniki po
gozdnih poteh, ki je v naravnem okolju prepovedana in ogroža obiskovalce ter vznemirja
živali. Občina namerava urediti promet tako, da bodo ob akumulacijskem jezeru urejena
parkirišča, vožnja proti Valvazorjevemu domu in v dolini Završnice pa bo mogoča le z
dovolilnico. Ta rešitev bi bila po mojem mnenju tudi z vidika ureditve bodočega regijskega
parka najustreznejša. Poleg že omenjenega planinarjenja in izletništva, sta priljubljeni
rekreacijski panogi tudi jahanje in gorsko kolesarjenje. Obiskovalci pogosto obiščejo tudi
arheološko najdišče Ajdna, ki je kulturni spomenik državnega pomena. Za spodnji del doline
Završnica obstajajo načrti in želje po ureditvi rekreacijskega centra Završnica, ki bi
obiskovalcem nudil organiziran prostor za izvajanje rekreacijskih in športnih dejavnosti v
naravnem okolju. Predvidene so razne oblike športnih aktivnosti v zimskem in poletnem času
ter gradnja gostinskega objekta in parkirnih prostorov.
Pomembnejša naravna dediščina območja je delno zavarovana že z uredbami, ki na podlagi
Zakona o ohranjanju narave opredeljujejo in določajo varstvene usmeritve območij naravnih
vrednot, ekološko pomembnih območij in evropskega omrežja posebnih varstvenih območij –
Natura 2000. Na obravnavanem območju Karavank, Peči in doline Završnice se nahaja 11
točkovnih in območnih naravnih vrednot, od tega sedem lokalnega in štiri državnega pomena.
Velik del pokriva tudi območje Natura 2000, katere glavni namen je ohranjanje biotske
raznovrstnosti za prihodnje rodove. Prav tako z namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti,
so določena ekološko pomembna območja, ki pokrivajo celotno območje Karavank.
Že v preteklosti je bil gorski svet Karavank večkrat omenjan kot naravna posebnost, skozi
zgodovino se je pretežno gozdnati svet različno izkoriščal, danes pa vse bolj prevladuje
mnenje, da je ohranjena narava gorskega sveta izjemna vrednota in jo je potrebno čim bolj
varovati pred vse intenzivnejšim človekovim vplivom. Ideja o zavarovanju Karavank se
razvija že desetletja in je bila v obliki predlaganega regijskega parka Karavanke Kamniško
Savinjske Alpe do leta 2004, ko je bila sprejeta Strategija prostorskega razvoja Slovenije,
obvezno republiško izhodišče v prostorskih planih občin. V zadnjem obdobju so zopet opazne
večje težnje po ohranjanju narave Karavank, ki se kažejo v okviru projektov Evropske unije
in ekološkega omrežja Natura 2000. V obdobju 2005/2006 se je na območju Karavank v
okviru programa čezmejnega sodelovanja Phare izvajal projekt Karavanke Natura 2000,
katerega glavni namen je bil zagotoviti ohranjanje biotske pestrosti, zagotoviti trajnosten in
usklajen razvoj dejavnosti v prostoru ter informirati lokalno prebivalstvo in obiskovalce o
vrednotah tega območja. V projektu so sodelovale občine, strokovne institucije in partnerji iz
Avstrije, tako da je bilo območje Karavank prvič obravnavano kot celota, za katero je
potrebno vzpostaviti sistem celovitega upravljanja z vidika zagotavljanja trajnostnega in
vzdržnega razvoja območja. V letu 2007 se je projekt nadaljeval pod imenom Karavanke
Future, v katerega je zajeta celotna veriga Karavank na slovenski in avstrijski strani.
Analiza naravnogeografskih razmer je pokazala, da gre za občutljiv svet, katerega pretirana
raba bi porušila naravno ravnovesje. Menim, da ima obravnavano območje izjemno ekološko
vrednost, predvsem zaradi velike biotske pestrosti in varovalne vloge gozda. Z vidika
kulturnega razvoja v preteklosti, geološke, hidrološke in vegetacijske pestrosti, ima območje
veliko znanstveno in vzgojno vrednost. Celotno gorovje Karavank predstavlja estetsko
vrednost, predvsem pa je za regijski park zelo pomembna tudi rekreacijska vrednost, ki se tu
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izvaja zlasti v obliki planinarjenja. Predvsem zaradi teh razlogov menim, da bi bilo potrebno
območje Karavank zavarovati v obliki regijskega parka.
Glavni namen diplomske naloge je podati strokovni predlog omejitve regijskega parka na
podlagi predhodne geografske analize. Omejitev regijskega parka je opravljena na podlagi
meril, ki opredeljujejo ranljivost in naravno vrednost obravnavanega območja. Pri tem so bila
upoštevana merila varovalnih gozdov, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij,
območij Nature 2000 in razredov dejanske rabe tal, ki predstavljajo območja nad zgornjo
gozdno mejo in zemljišča v zaraščanju. Glede na lego in izbrana merila za omejitev, sem v
park uvrstila tudi greben Peči, ki je geološko sicer skrajni odrastek Kamniško Savinjskih Alp.
V nadaljnjem procesu ustanavljanja parka bo potrebno definirati nadaljnji razvoj smučišča
Zelenica, saj tovrstna raba prostora v regijski park ne sodi.
Tudi pri coniranju, oziroma delitvi v varstvena območja, sem na podlagi ciljev za posamezno
varstveno območje in predhodne analize območja, izbrala ustrezna merila. Za prvo varstveno
območje, v katerem želimo ohraniti naravno stanje brez človekovih posegov in omejevati
obisk zgolj na planinarjenje, sem določila merila, ki predstavljajo največjo ranljivost prostora.
Varovalni gozdovi ter kategoriji rabe tal nad zgornjo gozdno mejo, so merila, s katerimi sem
izločila območja najvišjih nadmorskih višin ter naklonov. Najbolj ranljiva območja se
nahajajo na Stolu in okoliških vrhovih, na severnih pobočjih Begunjščice in na najvišjih
predelih grebena Peči.
Preostala območja, pretežno pokrita z gozdom, kjer želimo ohranjati naravno okolje s pestrim
rastlinstvom in živalstvom in tradicionalno rabo v obliki planinskih pašnikov, sem uvrstila v
drugo varstveno območje, z nekoliko manj strogim varstvenim režimom. Tu je dovoljena
sonaravna raba prostora, lažje oblike rekreacije, spodbuja pa se tudi izobraževalno vlogo, kjer
predlagam ureditev učne poti, ki bi zajemala ogled kulturnih in naravnih znamenitosti
območja. V tem območju se nahaja tudi naravovarstveno sporno smučišče Zelenica.
Tretje varstveno območje se nahaja ob vstopu v dolino Završnice in predstavlja prehodno
območje med naselji v dolini in naravnim gorskim okoljem, ki ga želimo zavarovati. Že sedaj
se to območje intenzivneje uporablja v rekreacijske namene in prostore za druženje v naravi, v
prihodnosti pa občina načrtuje ureditev rekreacijskega centra, zato menim, da se temu delu
nameni najmanj strog varstveni režim. Poleg rekreacijske vloge, ima to območje tudi
pomembno vlogo umirjanja prometa, saj bi se ob akumulacijskem jezeru uredili parkirni
prostori, nadaljnji dostop v notranjost parka pa bi bil za motorni promet prepovedan.
Z diplomskim delom so opravljene zgolj strokovne podlage za regijski park Karavanke v eni
izmed občin, ki se nahajajo v območju Karavank, s tem pa proces načrtovanja parka še ni
zaključen. V grobem so nakazane tudi usmeritve za razvoj dejavnosti in varstveni ukrepi, v
nadaljevanju pa bi jih bilo potrebno natančneje določiti za vsako dejavnost posebej, pri čemer
bi bilo potrebno sodelovanje ustreznih institucij. Pomembno vlogo pri načrtovanju in
upravljanju parka ima tudi lokalno prebivalstvo, kateremu je pred razglasitvijo potrebno
predstaviti načrte in uskladiti interese. Kot določa Zakon o ohranjanju narave, mora imeti
regijski park tudi načrt upravljanja, s katerim se določijo razvojne usmeritve, način izvajanja
varstva ter raba in upravljanje zavarovanega območja.
Pestra rastlinska in živalska sestava, velike gozdne površine in številne naravne vrednote ter
na drugi strani tradicionalna raba prostora, ki pomembno prispeva k pokrajinski pestrosti, so
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le nekatere vrednote, zaradi katerih je smiselno zavarovati celotno gorsko verigo Karavank in
jo v naravnem stanju ohranjati za prihodnje rodove.

SUMMARY
The area of the Karavanke mountain range discussed in the diploma paper stretches across the
northern part of the Žirovnica municipality. The Karavanke mountain range is characterized
by a great geological variety. In this relatively small area many different rocks are to be
found. The Završnica river valley, formed by glaciers, represents the main waterway in the
area. It is sculptured between the Stol and Begunjščica mountain slopes and spreads in its
lowerest part. Some of the various fauna and flora species are also a part of the Natura 2000
network project. The larger part of this area is covered with forest that was exploited in
different ways in the past. In the recent years, the conditions in the forest have improved
thanks to the planned husbandry. The forest performs a number of functions; the most
important one is that of protection. It is for this reason that these forests are protected so that
commercial exploitation is not permitted. Forests also serve as a recreational area; a number
of mountain and hiking trails lead around the Stol mountain. Many vacational homes,
shepherd's cottages and mountain huts lie in this area of the regional park. An important
activity in the municipality is agriculture, especially pasturage and apiculture. The lower
Završnica river is dammed, there are also smaller hydro electric power stations on the stream.
From the environmental point of view this is not adequate, since the larger part of the stream
is proclaimed as a hydrological natural resource. The traffic runs up the woody trail and
reaches the Valvasor mountain cottage, another trail leads along the Završnica river. The
traffic is especially busy during the weekends because of all the tourists and mountain hikers.
There are plans to reorganise the lower part of the Završnica river valley into an organised
recreational centre where visitors could perform leisure activities in the natural environment.
Also, a parking space is to be build to prevent more traffic. Areas with rich natural resources,
ecological areas and protected areas within the Natura 2000 European network all belong to
the natural heritage.
The idea to protect the Karavanke mountain range has been developing for decades now. For
a while, the idea was that a regional park named Karavanke Kamniško Savinjske Alpe would
be established. In the last few years, several projects have been carried out to preserve the
Karavanke biodiversity and to ensure further development of the Karavanke region
(ecological network Natura 2000, Karavanke Natura 2000 project, Karavanke Future project).
The analysis of the geographical conditions has shown that the area is very sensitive. Its
exploitation would destroy the natural balance. Due to special ecological, scientific,
educational, aesthetic and recreational characteristics the Karavanke area should be protected
in a way that a regional park would be established.
According to the measures that define the vulnerability and natural value of the area a
suggestion is made to define the area where the regional park would be established. On
grounds of specific goals that are to be reached and a preliminary analysis I chose suitable
measures to divide the area into three management zones. I set up measures for the first zone
where no human intervention should take place and where only mountain climbing is
permitted. The most vulnerable areas are around the Stol mountain peak and the surrounding
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peaks, on the northern hillsides of the Begunjščica mountain and on the highest part of the
Peč mountain ridge.
The natural habitat of other forest areas with a variety of fauna and flora species and a
traditional agricultural use (mountain meadows) belong in the second management zone
where protective regime is slightly less strict. Here, a sustainable land use is allowed, as well
as some forms of recreation, moreover, an educational role is encouraged. This area has a
controversial Zelenica ski slope, which is an issue from the environmental point of view.
The third management zone is situated at the entrance of the Završnica valley and represents a
transitional area between the settlements in the valley and the natural mountain environment
that we want to protect. Nowadays, the area in the zone is used mostly for recreational
purposes and offers space for socializing in nature. In the future, the municipality is planning
to establish a recreational centre. For this reason, I believe that this management zone should
be protected with the help of rigorous measures. Moreover, the zone has an important
function of slowing down the traffic.
In this diploma paper expert argumentations for the Karavanke regional park are submitted,
however, the process of how the park should be organised is far from being over. The
directives for development strategies and preventive measures are also mentioned in the
paper.
The local people take an important role in planning and managing the park. Plans should be
introduced to them so that possible conflicts could be avoided. Under the legislation a
regional park needs a management plan that sets the measures for the development strategies,
implementation of protection, management style and the use of land.
A variety of fauna and flora, large forest areas, many natural resources and traditional land
use that contributes to the diversity of land are only some of the reasons why the whole
Karavanke mountain range should be protected and preserved for future generations.
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