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OKOLJEVARSTVENI PROBLEMI IN SONARAVNI RAZVOJ TURIZMA NA POKLJUKI

Izvleček:
Pokljuka je visokogorska kraška planota v osrčju Julijskih Alp. Nastanek ravnikov v terciarju
ter preteklo ledeniško delovanje so v veliki meri prispevali k oblikovanju površja in nastanku
različnih reliefnih oblik, ki imajo danes pomembno vlogo pri razvoju turizma in ponujajo
možnosti za različne rekreacijske dejavnosti. Tako je Pokljuka izhodišče za več gorskih tur v
bližnje pokljuško pogorje, še več pohodnikov pa si planoto izbere za izhodišče v pogorje
Triglava. Tisti obiskovalci, ki ostanejo na sami planoti, imajo številne možnosti rekreacije.
Poleti je najbolj popularno planinarjenje, nabiralništvo in izletništvo, pozimi pa največ
obiskovalcev pride zaradi urejene mreže tekaških poti, ko planota marsikdaj zaradi zelene
zime v dolini ponuja edino možnost tovrstne rekreacije. Pestra je ponudba naravnih in
kulturnih znamenitosti, vedno bolj priljubljene pa so tudi novejše oblike rekreacije
(kolesarjenje, jahanje).
Planoto v pretežni meri porašča smrekov gozd, ki le navidezno prikrije obremenitve turistične
in rekreacijske rabe, ob podrobnem pregledu pa vidimo, da so obremenitve okolja precejšnje
in da območje potrebuje nego v okviru sonaravnega razvoja, ki bo zagotovilo ohranjeno
naravo za prihodnje generacije. Ker pa na pokljuški planoti prevladuje turistična in
rekreativna dejavnost, moramo poskrbeti za sonaravni razvoj turizma usmerjenega v nekatere
nove aktivnosti in v tiste že uveljavljene, ki potrebujejo tako ureditev, da ne bi z njimi
dodatno obremenjevali narave.
KLJUČNE BESEDE: regionalna geografija, Pokljuka, turistična geografija, rekreacija,
varstvo okolja
ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND SUSTAINABLE TOURIST DEVELOPMENT ON
POKLJUKA

Abstract:
Pokljuka is a high-upland karst plateau that lies in the heart of the Julian Alps. The formation
of cave systems in Tertiary combined with the glacial activities in the past have greatly
influenced the shaping of surface and different relief forms. Today, they have an important
role in tourist development and they offer many possibilities for various sports activities.
The Pokljuka is thus a starting point for several mountain routes to the nearest Pokljuka
highlands. But even more hikers go to the Triglav highlands. Those visitors, who choose to
stay on the plateau, have many different options for recreation. In the summer time,
mountaineering and hiking are the most popular activities; meanwhile ski running is the best
option in winter. Usually, there is not enough snow in the valley so all the people come to
Pokljuka where the conditions for ski running are perfect. There are a lot of natural and
cultural sights to be seen. Bicycling and horse riding are also getting more and more popular.
The plateau is mostly covered with pine wood that only seemingly hides the burdening of
tourist and recreational usage. But with a detailed examination we can see that the
environmental burdening is very high and that the area needs a sustainable development
which will ensure a well-protected nature for future generations.
Due to the tourist and recreational activities on the Pokljuka plateau we should strive for
sustainable tourist development and therefore direct and connect the activities with the ecotouristic offer of the area.
KEY WORDS: regional geography, the Pokljuka plateau, tourist geography, recreation,
environmental care
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1. UVOD
1.1. TEORETIČNO-METODOLOŠKA IZHODIŠČA
1.1.1. NAMEN IN CILJI
Namen diplomske naloge je predstaviti pokljuško planoto kot paleto različnih rekreacijskih in
turističnih dejavnosti, ugotoviti vlogo teh dejavnosti pri obremenjevanju okolja ter poiskati
rešitev za bodoči razvoj, ki bi zmanjšal negativne posege človekovega delovanja.
Cilji naloge so:
• predstaviti naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti, ki med drugimi
vplivajo na velik pomen rekreacijske in turistične funkcije, ki prevladuje na planoti;
• izpostaviti okoljevarstvene probleme, ki so v večji meri prisotni na planoti in ugotoviti
negativno vlogo človeka, ki s svojimi dejavnostmi te probleme le še poglablja;
• predstaviti sedanje in potencialne turistične in rekreativne dejavnosti ter njihove vplive
na naravne pokrajinske sestavine;
• opredeliti območje kot del narodnega parka in izpostaviti možnost oziroma potrebo po
sonaravnem razvoju;
• predstaviti dosedanjo ekoturistično ponudbo območja in možnosti za razvoj turizma v
okviru sonaravnega razvoja.
1.1.2. DELOVNA HIPOTEZA
Temeljna domneva je, da se je večina od številnih turističnih in rekreativnih dejavnosti, ki jih
razvija človek na Pokljuki, tu razvila zaradi ugodnih geomorfoloških značilnosti.. Te
dejavnosti, pa niso bile usmerjene v sonaravni smeri in so tako glavni vir obremenitve okolja
in povzročitelj negativnih posledic v naravi.
1.1.3. UPORABLJENI VIRI IN LITERATURA
O samem razvoju in izoblikovanosti površja Pokljuke je podrobno pisal že Melik. Z deloma
Morfologija in gospodarska izraba tal v Bohinju (1927) ter Bohinjski ledenik (1929) je
podrobno opisal geomorfološki razvoj površja planote, predvsem pa je treba izpostaviti, da je
prvi podal jasnejšo sliko o obsegu pleistocenske poledenitve ter ugotovil, da so na pokljuško
planoto segali številni ledeniški kraki in tako močno prispevali k izgledu površja Pokljuke.
Njegovo delo je kasneje pod drobnogled vzel tudi Šifrer (1981). Pokljuko je preučeval tudi
Kunaver, ki se je ukvarjal predvsem s pojavom zakrasevanja in značilnostmi krasa na planoti.
Vsa podrobnejša in obsežnejša dela v zvezi z geomorfološkim in geološkim razvojem pa so
starejšega datuma, saj je bilo v zadnjih tridesetih letih objavljeno le malo del na to tematiko.
Pomembno delo o planinah v Julijskih Alpah je leta 1950 objavil Anton Melik, kjer popiše
zgodovino planinskega pašništva in njegovo stanje. Pomembna je tudi doktorska dizertacija
Metoda Vojvode iz leta 1965, ki opiše pašništvo kot pomemben dejavnik pri oblikovanju
kulturne krajine v Bohinju. Nadaljevanje njunega dela so med drugimi raziskave etnologa
Toneta Cevca, ki opisuje bohinjske planine predvsem kot pomemben del naravne in kulturne
dediščine. V veliki meri se posveti življenju na planinah in rezultatu človekovega bivanja na
teh območjih – planšarske stavbe. Pomembna je njegova knjiga iz leta 1992, »Bohinj in
njegove planine«, omeniti pa je potrebno njegovo zadnjo knjigo, iz leta 2006, »Človek v
Alpah«, kjer skupaj s številnimi avtorji opisuje arheološko dediščino v Julijskih Alpah, pod
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drobnogled pa vzame tudi območje pokljuške planote.
Pri ugotavljanju okoljevarstvenih problemov na Pokljuki so nam bili v veliko pomoč
Gozdnogospodarski načrti (v nadaljnjem besedilu: GGN) za gozdnogospodarske enote (v
nadaljnjem besedilu: GGE) Pokljuka, Bled in Bohinj, kjer so gozdarji opisali največje
obremenitve gozda in nakazali problem prepletanja številnih gozdnih funkcij, izmed katerih
izstopa predvsem rekreacijska in turistična funkcija.
Vplive turizma in rekreacije na okolje podrobno opišeta Šolar (2003) v svoji magistrski
nalogi, ki se v enem poglavju osredotoči prav na Pokljuko, ter Cigale (2004) v doktorski
dizertaciji, ki obravnava vplive turizma na okolje v Alpah.
Za jasnejšo sliko pri ugotavljanju obremenjenosti okolja na Pokljuki so veliko pripomogli
pogovori s strokovnjaki na določenih področjih (M. Šolar – Triglavski narodni park, M.
Kapus – Zavod za gozdove, območna enota Bled, C. Strgar – Komunalno podjetje Bohinj) ter
obisk terena, ki je nujen pri obravnavi take tematike.
Manjka pa se kakšna strokovna analiza o vplivu turizma in rekreacije, predvsem pa presoja
vpliva počitniških hišk in neurejene kanalizacije na vodne vire Pokljuke.
Podatke o projektih, ki v okviru Triglavskega narodnega parka (v nadaljnjem besedilu: TNP)
potekajo na Pokljuki, smo dobili na upravi TNP, njihovi internetni strani, reviji (»Svet pod
Triglavom«) in nekaterih člankih številnih razprav, ki jih izdajo na upravi TNP. Pri tem
moramo izpostaviti zbornik Razprave in raziskave, kjer so zbrani mednarodni posveti in
razprave o številnih aktualnih problematikah Triglavskega narodnega parka.
Vsi zgoraj opisani viri pa so nam precej pomagali tudi pri zbiranju podatkov o dosedanjem in
potencialnem razvoju sonaravnega turizma in oblikah ekoturizma, ki so prisotne na pokljuški
planoti. Za oblikovanje predlogov o ekoturistični ponudbi in oblikovanje seznama naravne in
kulturne dediščine je bilo potrebno spoznavanje terena, kar sem opravila v času pisanja
diplomske naloge, veliko pa že v prejšnjih letih, ko sem zaradi bližine domačega kraja
obiskovala Pokljuko.
O planinskih izletih in planinskih poteh veliko piše Tine Mihelič, avtor planinskega vodnika
po Julijskih Alpah, ki je doživel že več izdaj. Prvi obširnejši vodnik po Triglavskem
narodnem parku je bil izdan leta 1985, kjer je tudi širši seznam naravnih in kulturnih
znamenitosti. Zadnjega so izdali leta 2001 in je manj obsežen. Na turistični karti Bleda iz leta
2005, ki vključuje tudi celotno območje Pokljuke, je seznam naravnih in kulturnih
znamenitosti, ki pa je po besedah urednika karte in zaposlenega na Upravi Triglavskega
narodnega parka, mag. M. Šolarja, le izbor določenih znamenitosti, z namenom, da se
zmanjša obremenjenost s turističnim obiskom posameznih točk naravnih vrednot.
Pokljuka glede na obseg območja in veliko število turističnega obiska »zasluži« svoj vodnik z
opisi naravnih vrednot, kulturnih znamenitosti, kolesarskih, jahalnih, planinskih ter učnih poti,
ki bi usmerili obiskovalce k spoznavanju narave in sočasni rekreaciji na okolju prijazen,
sonaraven način.
Da je intenzivnejši razvoj sonaravnega turizma še v povojih, dokazuje tudi dejstvo, da
primanjkuje informacijskega gradiva o določenih projektih, ki naj bi prispevali k razvoju
naravi in lokalnemu prebivalstvu prijaznim turizmom. Tako smo na primer imeli precej težav,
da smo dobili zloženko o Sirarski poti, saj so edini izvod imeli na Turističnem društvu Bled.
V lokalni turistični organizaciji Bohinj pa so nam povedali, da je zloženk zmanjkalo in jih
niso več natisnili.
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1.1.4. METODE DELA IN METODOLOŠKI PRISTOP
Najprej smo analizirali literaturo o fizičnogeografskih značilnostih Pokljuke in nato sintezno
predstavili vplive teh značilnosti na razvoj turizma in s tem na obremenjenost okolja. Precej
smo se posvetili vlogi gozda in mnenjem gozdarjev, saj so prav oni v največjem kontaktu z
gozdom, ki prekriva velik del pokljuške planote in kjer se prepletajo številne funkcije. Od
ekološke do turistične in rekreativne. Zanimale so nas tudi klimatske značilnosti in vpliv leteh na turistični obisk. Te informacije smo skušali pridobiti z analizo statističnih podatkov iz
Klimatogeografije Slovenije in Meteoroloških letopisov, pomagala pa nam je tudi knjiga
Klima v Triglavskem narodnem parku (1998), ki so jo izdali na Bledu.
Pri proučitvi planin smo skušali nakazati, kakšno vlogo so odigrale naravnogeografske
značilnosti pri njihovem nastanku in z opisom posameznih planin poudariti pomembno vlogo,
ki jo imajo v razvoju turističnih in rekreativnih dejavnosti. Velik del sonaravnega razvoja
turizma in projektov, ki temeljijo na ekoturistični ponudbi, temelji ravno na njih.
Z opisi naselij in značilnosti prebivalstva smo z analizo statističnih podatkov iz popisov
prebivalstva skušali ugotoviti, kakšne so možnosti za razvoj turizma, ki bi temeljil predvsem
na turističnih kmetijah. Z obdelavo statističnih podatkov iz Turističnih letopisov in podatkov
Turističnega društva, rezultatov opazovanj in popisovanj dela TNP, obiski terena in pogovori
z zaposlenimi v turizmu na Pokljuki smo predstavili stanje turistične infrastrukture in
značilnosti turističnega obiska pokljuške planote.
Jedro diplomskega dela obravnava okoljevarstvene probleme Pokljuke in ocenjuje vpliv
človekove dejavnosti na okolje, predvsem nameni pozornost s turizmom in rekreacijo
pogojenim obremenitvam naravnogeografskih sestavin pokrajine in predlaga določene
aktivnosti, ki obremenjujejo okolje v manjši meri.
Pri tem so bile uporabljene kvalitativne in kvantitativne metode. Prve obsegajo zbiranje
gradiva o tematiki izbranega območja, analiziranje teh virov, pridobivanje podatkov na
terenu, pogovori s strokovnjaki, pri kvantitativnih metodah pa gre predvsem za zbiranje
statističnih podatkov, pregled in izdelavo kart na podlagi pridobljenih informacij, izdelavo
preglednic ter oblikovanje grafikonov.
Podatke o naravni in kulturni dediščini smo pridobili z zbiranjem gradiva iz vodičev,
turističnih in izletniških kart območja, zloženk, z obiskom terena in intervjuji. Vse to pa nam
je pomagalo tudi pri oblikovanju obstoječe in potencialne ekoturistične ponudbe.
Za obravnavo izbrane tematike smo izbrali regionalnogeografski metodološki pristop, ki
poudarja sintezno proučevanje regionalnih sestavin in povezav pri antropogeno povzročenem
preoblikovanju regije, pokrajine. Zaradi tesnih zvez in součinkovanja med naravnimi in
družbenimi vsebinami okolja temelji na proučevanju geografskega okolja kot celote, torej kot
prirodnega okolja z antropogenimi sestavinami. Vključuje pa tudi fizičnogeografske,
termodinamične, ekosistemske, socialnoekološke in pokrajinskoekološke vsebine in pristope,
ki dodatno osvetljujejo pokrajinsko soodvisnost in medsebojno součinkovanje v sistemu
človek – okolje (Plut, 2004, str. 39).
V nalogi je pomemben predvsem pri razumevanju medsebojnega vpliva v razmerju naravno
okolje – človek. Človek vpliva na naravno okolje v tej meri, da pride do sprememb v okolju,
celo do degradacije pokrajinskih sestavin, ki pa so zaradi svojih značilnosti že na začetku
eden izmed razlogov za antropogeno preoblikovanje pokrajine obravnavanega območja, kjer
je glavni vzrok sprememb predvsem turizem in rekreacija. V tej fazi pa je za ohranitev narave
in kakovostnega okolja potreben razvoj v okviru sonaravnega gospodarjenja, kjer pa je prvi
korak v ekološki ozaveščenosti vseh udeleženih v tem procesu. Ta proces smo prikazali tudi v
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naslednji sliki (slika 1).
Slika 1: Posledice medsebojnega vplivanja človek-okolje na pokrajinske in družbene
sestavine
Okoljevarstvena
sanacija

Urejena kanalizacija
Javni prevoz
Strožji nadzor nad
gradnjo

informiranje
izobraževanje

Učne poti
Ekoturistične kmetije
Vodeni izleti

Ekoturistična
ponudba

Predavanja
Delavnice
Zloženke
Info točka
planoti

poznavanje
problemov

SONARAVNI RAZVOJ

na

EKOLOŠKA OZAVEŠČENOST

TURIZEM in REKREACIJA

POSELITEV

ČLOVEK
vetrolomi
gozdna paša
promet
hrup
hoja izven poti

Počitniške hiške
Izginjanje stavbne
dediščine
Onesnaževanje
Povečan obisk

OKOLJE

…
DEGRADACIJA

SPREMEMBE V OKOLJU

POKRAJINSKE SESTAVINE
voda

prst

relief

zrak

rastlinstvo

fiziognomija
struktura

živalstvo

funkcija

1.1.5. TEORIJA SONARAVNEGA RAZVOJA IN EKOTURIZMA
Ker že v naslovu naloge govorimo o sonaravnem razvoju, moramo najprej razjasniti
zgodovino in pomen tega pojma.
Korenine koncepta trajnostno-sonaravnega razvoja v političnem smislu sežejo v konec 60. in
začetek 70. let 20. st., ko se je prebivalstvo razvitih držav začelo zavedati negativnih posledic
industrijske revolucije za okolje. (Ferreira, 2005, str. 23).
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Že prva svetovna konferenca Združenih narodov o človekovem okolju leta 1972 v
Stochholmu in ob tej priložnosti sprejeta deklaracija izpostavita potrebo po skupnem
reševanju problemov in uveljavljanju načel, ki bodo zagotavljala trajnostni razvoj (Ferreira,
2005, str. 23).
Leta 1987 je Bruntlandina komisija izdala poročilo »Our Common Future«, v kateri je
opozorila na vedno večjo ogroženost naše Zemlje zaradi vedno hujše revščine, degradacije
okolja, bolezni in onesnaževanja. V tem poročilu je podana tudi najpogosteje uporabljena
definicija trajnostno-sonaravnega razvoja, ki ga opredeli kot »razvoj, ki zadovoljuje potrebe
sedanjih generacij, ne da bi pri tem ogrožal zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij«.
Da bodo lahko prihodnje generacije prav tako lahko občudovale naravne in kulturne lepote ter
posebnosti določene pokrajine in da bodo imele podobne, če ne boljše, možnosti preživljanja
prostega časa. Zato je toliko bolj pomembna vpetost sonaravnosti v razvoj turizma, ki dosega
vedno večje razsežnosti in s tem posledično vedno bolj vpliva na našo pokrajino. Da bi
zmanjšali ali vsaj omilili vse negativne vplive turizma, pa je sonaravni razvoj pri tem ključni
dejavnik (Koščak, 2005).
Druga svetovna konferenca Združenih narodov o okolju in razvoju leta 1992 v Rio de Janeiru
je koncept sonaravnega razvoja sprejela kot prihodnjo temeljno svetovno razvojno paradigmo
upravljanja z okoljskimi viri (Plut, 1998), deset let kasneje v Johannesburgu pa so ugotovili,
da napredka ni ter da se degradacija okolja le še stopnjuje.
Poleg že omenjene definicije pojma trajnostno-sonaravni razvoj Bruntlandinove komisije, jih
obstaja še precej, vsem pa je skupno, da morajo vsi načini materialne dejavnosti človeka
sloneti na zmogljivosti okolja. Koncept trajnostno-sonaravnega razvoja torej vnaša omejitve
okolja, izpostavlja »spregledano« okoljsko sestavino, ustavitev ali minimizacijo negativnih
vplivov na fizično okolje kot ključno za gospodarski razvoj vseh držav sveta (Plut, 2002b).
Zakon o varstvu okolja iz leta 2004 uporablja pojem trajnostni razvoj, ki ga opredeljuje kot
razvoj, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega
življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Pri zadovoljevanju potreb sedanje generacije
mora upoštevati enake možnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih in omogočati dolgoročno
ohranjanje okolja.
Kot poudarja Plut (2004), pa trajnost lahko udejanjamo le s sonaravno oziroma s sonaravno
zasnovano dejavnostjo. Z uporabo besede trajnost želimo torej podčrtati cilj, težnjo
ohranjanja naravnega kapitala in dolgoročno (trajno) zasnovanega delovanja gospodarstva in
celotne družbe. Z besedo sonaravnost pa podčrtujemo način (usmeritev, smernica) za
ohranjanje naravnega kapitala, torej naravi in okolju trajno (dolgoročno) prilagojeno
delovanje (dejavnosti) družbe.
Da bi ohranili naravno in kulturno dediščino ter omogočili naslednjim generacijam enake ali
celo boljše pogoje za zdravje, počutje in kakovost življenja, moramo v primeru Pokljuke
človekove dejavnosti na tem prostoru, predvsem turistične in rekreacijske, zasnovati na
sonaraven način, torej v okviru sonaravnega turizma, ki bo zagotavljal varstvo okolja in
obenem skrbel za blaginjo prebivalstva. To pa lahko storimo z razširjanjem ekoturistične
ponudbe.
Prva znamenja ekološko usmerjene miselnosti v turizmu segajo v šestdeseta leta prejšnjega
stoletja. Nastal je ekološki turizem, ki je bil razumljen kot oblika potovanja sprejemljiva v
okoljskem in socialnem oziru. Pomeni potovanja v naravna območja, ki odgovorno varuje
naravo in spodbuja blaginjo lokalnega prebivalstva (Koščak, 2005). Koščak tudi pravi, da
ekoturizem ni v povezavi s trajnostnim razvojem, saj se preveč osredotoča na naravne
prostore in namenja premalo pozornosti ljudem, prebivalstvu. Bizjak pa meni, da so njune
ideje in usmeritve podobne ali celo enake ter da je ekoturizem le novi izraz za trajnostni
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turizem (Bizjak, 2002, str. 13).
Slogan generalne skupščine WTO ob obeleževanju Mednarodnega leta ekoturizma 2002 je
bil: »Ekoturizem kot specifičen del trajnostnega razvoja in procesa naj bi predstavljal Ključ
do sonaravnega razvoja« (Božičnik, 2002, str. 54)
Glavne značilnosti ekoturizma so:
• oblike turizma so osnovane na naravni dediščini;
• glavni motiv turista je opazovanje in uživanje ob naravni in kulturni dediščini
določenega predela;
• izobraževalne in interpretacijske vsebine;
• majhne skupine;
• ekonomska korist zlasti za lokalno prebivalstvo;
• minimalni vplivi na naravo in okolje;
• minimalni vplivi na kulturno dediščino, izročila, šege in norme;
• prispeva k varovanju naravne in kulturne dediščine (Božičnik, 2002).
Naravne znamenitosti so naša naravna dediščina. Zakon o ohranjanju narave (1999)
opredeljuje termin naravne vrednote, ki obsegajo vso naravno dediščino na območju
Republike Slovenije. Zanje velja enaka tipološka razdelitev in varstveni režim kot za naravno
dediščino. Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava
tudi drug vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive narave, naravno območje ali del
naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava. Zlasti so to geološki pojavi,
minerali, fosili ter njihova nahajališča, površinski in podzemski kraški pojavi, podzemske
jame, soteske in tesni ter drugi geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega
delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala,
rastlinske in živalske vrste, njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi,
krajina in oblikovana narava (GGN, 2006).
Številne naravne in kulturne zanimivosti na Pokljuki lahko v okviru ekoturizma vključimo
predvsem v razne tematske učne poti.
Gozdarji so bili prvi, ki so z izločanjem gozdnih rezervatov ustanavljali območja zavarovane
narave, bili pa so tudi prvi, ki so začeli urejati tematske gozdne učne poti. Temu so sledili
naravovarstveniki in v zavarovanih območjih – parkih na tem področju prevzeli iniciativno
vlogo (Šolar, 2005b).
Izraz učne poti se strokovnjakom zdi manj primeren, bližji jim je izraz tematske poti.
Uporablja se tudi pojem interpretacije, ki pomeni prevod besedila strokovnjakov v jezik
laikov oz. običajnih ljudi. Ena od nalog zavarovanih območij, še zlasti naravnih parkov, je
interpretacija narave in kulturne dediščine za domačine in obiskovalce. Med medije
interpretacije štejemo zlasti razstave, opremljene poti, vodene oglede, publikacije, spletne
strani, avdio-vodene oglede, predavanja. Med najbolj priljubljene ureditve za obiskovalce
sodijo učne poti, ki so opremljene s pojasnjevalnimi tablami in tiskanim vodnikom ali vsaj
zgibanko (Ogorelec, 2005).
Učne poti so orodje za upravljanje parka in pomemben del turistične ponudbe v okviru
sonaravnega razvoja. Temeljne naloge narodnega parka so ohranjanje narave, raziskovanje,
vzgoja in izobraževanje ter doživljanje in obiskovanje. Tako je ena glavnih nalog upravljavca
opremljanje parka za obiskovalce. Dejstvo je, da so določena območja ali posamezni objekti
za obiskovalce bolj zanimivi od drugih. Tako imenovane vroče točke zaradi množičnega
12

obiska hitro lahko postanejo tarče neustreznega ravnanja. Zato je tu toliko bolj pomembno
usmerjanje in informiranje, ustrezna infrastruktura, skratka, čim več predhodnih informacij o
samem območju ter njegovih ciljih in pomenih, ki bi pripomogle k zdravi etiki obiskovalcev.
Poleg predhodnega informiranja s pomočjo opisov v vodnikih, člankov, zloženk, pa so
izrednega pomena parkovne poti, ki predstavljajo primer bogatejšega doživljanja parka. V
parkovnih poteh so združeni različni elementi infrastrukture na terenu (informacijske table,
stebrički, cestne zapornice, mostovi, brvi, ograje, stopnice, klopi, mize …), ki kot taki
predstavljajo novo, vsebinsko bogatejšo celoto. Poti morajo biti speljane premišljeno, na
pravem mestu ter z vsebinsko in količinsko primerno podanimi informacijami. Nahajajo naj
se tam, kjer je pogost obisk, kjer je večja gostota naravnih vrednot oz. objektov kulturne
dediščine, izven občutljivih območij, na lahko dostopnih mestih ter v bližini dodatne ponudbe
(parkirišče, sanitarije, gostišče) (Koščak, 2005).
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2. FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBRAVNAVANEGA OBMOČJA Z
VIDIKA TURIZMA IN OBREMENJEVANJA OKOLJA
2.1. LEGA IN OMEJITEV OBRAVNAVANE POKRAJINE
Planota Pokljuka je del velikega območja Julijskih Alp, ki jih delimo na zahodni in vzhodni
del. Zahodnim, od Kanalske doline do Predela pripadata na slovensko-italijanski državni meji
tudi pogorji Kanina in Jerebice. Gorske skupine od Predela, do sedla Luknja včasih
imenujemo tudi Osrednje Julijske Alpe. Od Vrat, Luknje in Zgornje soške doline na
jugovzhodu so prave Vzhodne Julijske Alpe, ki segajo do Savske ravni pri Bledu in obsegajo
še Jelovico in Spodnje bohinjske gore ali Bohinjski greben tja do tolminskih Julijskih Alp. K
Julijskim Alpam štejemo tudi Tolminsko in Kobariško, robna območja, ki ju z Bovškim vred
imenujemo tudi Zgornje Posočje.
Proti jugovzhodu se Julijske Alpe znižajo v prostrane visoke planote, Mežaklo, Pokljuko in
Jelovico, ki pomenijo postopen prehod iz Ljubljanske kotline v visokogorje. Čeprav zaradi
uravnanega površja spominjajo na dinarske kraške planote, jim dajeta ledeniška
preoblikovanost ter planinsko gospodarstvo povsem alpski videz (Slovenija, …, 1999).
Karta 1: Obravnavano območje
____ meja obravnavanega
območja
____ meja občin
meja osrednjega območja TNP
meja robnega območja TNP

Merilo: 1:50.000
Izdelala: Katja Žemva
Podlaga: TNP, izletniška karta, 2006
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Pokljuka je največja med planotami Julijskih Alp (1000–1400 m). Leži na vzhodnem delu
Triglavskega pogorja in jo omejujejo globoke ledeniške doline: na vzhodu in jugu dolina Save
Bohinjke, na severovzhodu in severu dolina Radovne, na zahodu dolina Mostnica in na
severozahodu dolina Krme (GGN, 1999).
Na severu Pokljuko omejuje dolina Radovne in jo hkrati ločuje od planote Mežakle. Na
severozahodnem delu se s Tratovcem, Kuhovnico, Ravnico ter Veliko in Malo Osojnico
znižuje proti Gorjanskem oz. Blejskem kotu, jugovzhodna in južna pobočja pa se ponekod z
velikimi strminami spuščajo v dolino Save Bohinjke, ki je izdolbla svojo dolino med Pokljuko
in Jelovico in ju tako ločuje. Na jugozahodnem predelu globoka deber Ribnice loči Pokljuko
od Uskovnice, ki zaradi značaja svojega površja tvori prehod k Pokljuki. (Melik, 1950) Na
severozahodnem delu se iznad planote dviga Pokljuško pogorje, ki se vleče ob planoti v smeri
od jugozahoda proti severovzhodu. Pričenja se z 2225 m visokim Vernarjem in konča s 1889
m visoko Klečico, kjer se greben začne zniževati in se nadalje proti severozahodu še bolj
zniža (Melik, 1954).
Upravno območje leži v treh občinah. Severozahodni del je blejski in gorjanski, jugozahodni
pa bohinjski. Meja poteka od Mokrega loga nad Sotesko, vzhodno in severno od Gorjuš,
prečka braje Šijec, pri Mrzlem studencu se usmeri na zahod do Rudne doline ter v smeri
severozahoda teče do grebena nad Pokljuko.
Kje so meje Pokljuke? Potekajo le-te po rekah, ki so v obdobju po ledeni dobi zarezale v
površje in dale obliko planoti, ki so jo nato tektonske sile dvignile na današnjo višino? Ali so
meje vrhovi, ki obdajajo in se naslanjajo na planoto? Ali pa mogoče glavne poti skozi naselja,
ki ležijo na nižjih terasah in kjer ni več strnjenih gozdnih površin, značilnih za Pokljuko?
Pokljuka je turistično eno izmed najbolj obiskanih delov Slovenije. In če bi turista vprašali,
kaj je zanj Pokljuka, bi zagotovo najprej pomislil na prostrane gozdove in višje ležeče
planine.
Tako da sem si pri omejitvi obravnavanega območja pomagala predvsem z nadmorsko višino
900 m, kjer se začne planota strmo spuščati v doline rek in od koder po mnenju Ferreire
(2005) segajo prevladujoče višine Pokljuke. Kjer to ni bilo mogoče, sem si pomagala s porečji
rek ali višjimi vrhovi, ki obdajajo planoto. Južna in vzhodna meja se skoraj ujemata z mejo
TNP-ja. Tako meja poteka od doline reke Ribnice preko vznožij planin nad bohinjskimi vasmi
Srednja vas, Češnjica in Jereka. Južno od gorjuške in koprivniške kotlinice zavije proti severu
in gre mimo Mokrega loga, Ilovne peči z Galetovcem, mimo Hotunjskega vrha do Pokljuške
soteske oz. soteske reke Ribščice. Pri Pokljuški soteski zavije proti zahodu in teče ob reki
Radovni, kjer pri Bratovlji peči zavije proti zahodu in obvije Kremenovec, ki se s severnimi
pobočji spušča proti Stresni dolini. Zahodna meja Pokljuke pa predstavlja Pokljuško pogorje,
ki se naslanja na planoto vse od Malega Draškega vrha do Klečice in Stresenice. Na mnogo
teh vrhov vodijo planinske poti preko Pokljuke, velikokrat pa je tu izhodiščna točka za vzpone
na te vrhove (Rudno polje). Na jugozahodu sega Pokljuka do doline reke Ribnice, ki izvira v
Konjščici in ločuje Pokljuko od Uskovnice, ki kot obširna terasa predstavlja prehod k
Pokljuki in ji jo ravno zaradi tega mnogi pripisujejo, nekateri pa jo obravnavajo kot
samostojni del.
2.2. GEOMORFOLOŠKI RAZVOJ IN RELIEF
Površje Pokljuke še zdaleč ni tako ravno, kot bi za planoto pričakovali. Sestavlja jo več
nivojev, ki so med seboj ločeni po bolj ali manj strmih stopnjah, tako da jih ni mogoče vezati
med seboj, nižji nivoji pa segajo po dolinah (suhe doline) precej daleč navzgor v planote
višjega nivoja, kot je tudi prikazano na sliki 2. V veliki meri je ravno raznolikost površja
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botrovala k razvoju številnih turističnih in rekreativnih dejavnosti, ki danes potekajo na
Pokljuki (slika 3) in zaradi katerih je povečana obremenjenost okolja .
Slika 2: Shematski prikaz pokljuške depresije

Vir: Horvat-Marolt, 1984, str. 9
Geomorfološko in funkcijsko lahko Pokljuko razdelimo na štiri dele (karta 2):
•
•
•

•

Pokljuško pogorje, ki s svojimi vrhovi privablja številne pohodnike poleti, pozimi pa
predvsem turne smučarje, katerih najpogostejši turnosmučarski cilj je Viševnik.
Posebna planota z značilnimi kontami, kjer so pogosto nastale planine in griči, ki
danes ponujajo lepe razglede nad celotno planoto (Javorov vrh).
Osrednja pokljuška depresija s posameznimi griči in suhimi dolinami, kjer so nastale
danes najbolj obiskane pokljuške planine (Javornik, Kranjska dolina, Goreljek …),
kjer je pozimi urejena mreža tekaških poti, kjer potekajo planinske poti in kjer se na
velikih mestih prekrivajo številne gozdne funkcije. Povečuje se turistična in
rekreativna funkcija, ki se pojavlja na vedno večjih površinah, vedno bolj intenzivno,
zato je obremenjenost okolja tu tudi največja.
Obrobje pokljuške planote s številnimi zatrepnimi in obviselimi dolinami, kjer so na
prisojnih terasah ljudje uredili planine, nastala pa so tudi nekatera naselja, kjer je
zaradi ugodne lege možna rast nekaterih vrst poljščin, kar je botrovalo k nastanku
kmetij, ki imajo možnost razvijanja dodatne turistične ponudbe.

Skrajni zahodni oziroma severozahodni rob predstavlja slemenasto pokljuško pogorje, ki
obroblja planoto v smeri jugozahod - severozahod. Od Malega Draškega vrha (2132 m) dalje
obroblja pogorje prostrano planoto Pokljuko v vsem obsegu z vrhovi blizu 2000 m, najvišji
med njimi, Debela peč, pa seže celo za spoznanje čez, na 2014 m. Šele pri Klečici (1889 m)
se gorski greben spusti nižje in se nadalje še bolj zniža. Severozahodna pobočja pokljuškega
pogorja tečejo ob tektonski prelomnici ter ob narivu. Skladi apnenca, nagnjeni na jug, so
izredno ostro odrezani. Vznožno pobočje v Krmi je zadelano z ogromnimi melišči (Melik,
1927, 1954).
Tu potekajo številne planinske poti, saj so vrhovi pokljuškega pogorja zelo obiskani. Pogosto
je izhodišče za bližnje vrhove edina planinska koča na obravnavanem območju, Blejska koča
na Lipanci. Od tu vodijo poti na Debelo peč, Lipanski vrh, Brda, Mrežce, pa tudi na Viševnik.
Obisk je velik tudi pozimi, saj je koča odprta vse dni v letu. Pozimi pridejo na račun predvsem
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turni smučarji, ki si največkrat izberejo za cilj Viševnik, z izhodiščem na Rudnem polju.
Z vidika varstva okolja je območje pomembno zaradi varovalnega gozda, ki ščiti predvsem
pred erozijo, številna pa so tudi rastišča ruševca, zaščitenega kot naravna vrednota.
V severozahodnem delu je obširen gorski blok, katerega vrhovi segajo do višine 1680 m.
Omenjeni nivo je lahko ostal ohranjen le, ker ga je zgodaj zajelo zakrasevanje, katerega
posledice so tako globoko izdolbljene globeli. To so znamenite konte, ki so ena
najznačilnejših oblik krasa v Julijskih Alpah. V njih ležita Planini Klek in Pekel.
Ostanek istega nivoja imamo tudi v višjih vzpetinah na jugu, med Rudnim poljem,
Praprotnico in Podjeljem. Tu se dviga večji kompleks vzpetosti, ki s svojimi najvišjimi vrhovi
segajo do višin 1430– 530 m (Mesnovec 1530 m, Rušov vrh 1455 m, Javorov vrh 1482 m).
Naslednji blok vzpetosti imamo v vzhodnem delu od vasi Zatrnik do Gorjuš. Tudi v njem ni
pravega značaja planote, marveč številni kopasti vrhovi v višini 1320 m do 1360 m z najvišjo
Kokošinjco, ki doseže 1393 m. Na vzhodni strani prehaja s strmimi skalnimi stopnjami v
dolino Save Bohinjke (Melik, 1927, 1954).
S turističnega vidika je ta nivo pomemben, ker se tu nahajajo visoke planine, ki ponavadi
predstavljajo izhodišče v bližnje vrhove pokljuškega in triglavskega pogorja. Arheološka
najdišča na Kleku bodo ob ureditvi železne poti (učna pot) predstavljali zanimiv del turistične
ponudbe. Izmed številnih jam in kont na tem območju je treba izpostaviti brezno pri
Medvedovi konti z največjim podzemnim prostorom v Sloveniji. Številni griči nudijo lepe
poglede na planoto, med njimi sta najlepša razgledišča Javorov vrh in Galetovec.
Omenjeni nivo je z vidika varstva okolja pomemben, ker se tu nahajajo številna rastišča
velikega petelina, na Konjščici pa je velikega pomena izvir reke Ribnice.
Pravi ravnik imamo le v osrednjem delu Pokljuke v višini 1200–1270 m. Ravnik je razgiban v
številne majhne griče, med katerimi so lepo ohranjene suhe doline, značilne za Pokljuko.
Najširša ravnina je med Mrzlim studencem, Goreljkom in Kranjsko dolino, v višini okrog
1200 m. To je hkrati tudi najnižji nivo, zastopan na Pokljuki. V ta nivo štejemo tudi okrog
1270 m visoko ležeče terase, ki ležijo na severnem delu pokljuške planote, pod strmo stopnjo
naslednjega, višje ležečega nivoja, na katerem leže planote okrog Kleka in Bratove peči.
Južno od teh teras so v istem nivoju v zahodnem oziroma srednjem delu Pokljuke ohranjene
številne suhe doline, v vzhodnem delu pa nizki planotasti griči. V najnižji nivo štejemo tudi
dolino od Rudnega polja do planine Praprotnice ter predel vzhodno od Mrzlega Studenca, za
katerega so značilni planotasti grebeni in griči (Melik, 1927, 1954).
Na tej ravnini se poleti in pozimi zadržuje največ obiskovalcev Pokljuke. Izhodišče za izlete
sta največkrat Mrzli Studenec in Rudno polje, posledično tudi najbolj obremenjena z
avtomobili. Najbolj obiskane so planine Javornik, Kranjska dolina in Goreljek, kjer so
številne počitniške hiše in tudi največ turistične in namestitvene infrastrukture. Pozimi je
speljanih več deset kilometrov tekaških poti, urejene so tudi smučarske proge na Rudnem
polju in na Goreljku, poleti in jeseni pa je za obiskovalce zanimivo nabiranje gob in gozdnih
sadežev ter hoja. Vedno bolj popularno je kolesarjenje, ki mora potekati po zato določenih
poteh, ureja se trasa jahalne poti, z vidika varstva okolja pa so velikega pomena učne poti, ki
izobražujejo obiskovalce, jih usmerjajo in informirajo o pomembnosti ohranjanja naravnih
vrednot. Tak primer je učna pot na Goreljku, kjer spoznavamo lastnosti in pomen visokih
barij, značilnih za pokljuško planoto in izrednega pomena predvsem z vidika varovanja
okolja. V tem nivoju je turistično-rekreativna funkcija najbolj prisotna, z njo pa veliko število
ljudi in prometa, ki lahko zelo negativno vplivajo na okolje, predvsem na gozd, ki porašča
večino površja planote. Da bi obvarovali gozd so potrebni številni ukrepi, začeti pa je
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potrebno pri sonaravnem razvoju turizma, ki omogoča trajnostno rabo gozdnih površin.
Za južni del Pokljuke, ki visi proti Bohinju, je značilnih več teras, na katerih so se med 900 in
1150 m nadmorske višine razvila stalna naselja Gorjuše, Koprivnik in Podjelje. Ostanek teras
pa predstavljajo tudi planine na zunanjem robu planote. Na terasah so nastale planine
Javornica, Četeže, Na Šeh, Praprotnica, Zajamniki, Pokrovec in Ravne, v kratkih suhih
dolinah pa Konjska dolina in planina Jelje. Bolj strma pobočja med terasami so porasla z
gozdom, drugod prevladujejo rovti, ponekod pa tudi njive (Podjelje, Spodnje Gorjuše). Terase
pričajo o tem, da se je rekam, ki so jih vrezovale, erozijska baza znižala vsaj dvakrat. Na
predelih, ki jih ni dosegla erozija, so se ohranile talne morene.
Na severovzhodnem delu so ohranjene terase v višini 900–1000 m (zaselka Pokljuka in
Zatrnik). V ta nivo spada tudi globinska globel s planino Za jamo (Melik, 1927, 1954).
Zaradi prevladujoče prisojne lege in tako boljših pogojev za rast poljščin, lege v kotanji, večje
prisotnosti nepropustnih kamnin in posledično lažje uporabe vodnih virov so tu iz nekdanjih
planin nastala naselja. Veliko je kmetij, vedno več pa je takih, kjer kmetijstvo predstavlja le
eno izmed dodatnih dejavnosti. Izmed teh dejavnosti se razvija predvsem turizem in z njim
turistične kmetije, ki bi močno popestrile turistično ponudbo na obravnavanem območju.
Planine nastale na terasah nimajo več take vloge kot nekoč, ko je bilo planšarstvo ena izmed
pomembnejših dejavnosti prebivalstva. Danes predstavljajo del turistične ponudbe, s katero
poskušajo ohraniti in oživiti to starodavno dejavnost. Pomemben korak k temu je Sirarska pot.
Za obiskovalce so zanimive tudi z vidika fiziognomije, vendar zaradi razmaha turizma in z
njim počitniških hišk ta stavbna dediščina vedno hitreje propada in izginja.
Z vidika varstva okolja je pomembno zaščititi vodne vire, večji poudarek pa je v prihodnje
potrebno nameniti zaščiti stavbne kulturne dediščine.
Slika 3: Sedanja turistično-rekreacijska raba pokljuške planote

Vir (skica): Horvat-Marolt, 1984, str. 8
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Karta 2: Pokljuka - geomorfološka in funkcijska razdelitev

LEGENDA:
____ meja obravnavanega območja
pokljuško pogorje
območje kont, višje ležečih planin in razglednih gričev
osrednji ravnik s planinami in vmesnimi griči
terasasto obrobje pokljuške planote

Merilo: 1:50.000
Podlaga: TNP, izletniška karta, 2006
Izdelala: Katja Žemva

2.2.1. NASTANEK RAVNIKOV IN ZAKRASEVANJE
Pokljuka je ostanek ravnika, ki sta ga izdolbli na severni strani Radovna in na južni strani
Sava Bohinjka. Sekundarno so njeno površje preoblikovali ledeniki.
Ravniki na Gorenjskem naj bi bili učinek terciarnih tropskih podnebnih razmer, katerih
delovanje naj bi bilo prekinjeno zaradi močne ohladitve ob koncu pliocena. Močno kemično
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preperevanje in denudacija rek, zlasti na območju tektonskega dviganja naj bi prispevalo k
uravnavanju površja. Ta spoznanja so še toliko pomembnejša, saj tektonska aktivnost v času
nastajanja ravnikov ni bila neznatna (Šifrer, 1981).
Po Habiču (1981) se Pokljuka uvršča v tip predalpskega visokega krasa, kjer prevladujejo
oblike gozdnega krasa, za katerega so med kraškimi oblikami najbolj značilne vrtače, konte,
brezna, manjše ponikve in kraški izviri ob vznožju planot. Ti pojavi so značilnost Pokljuke,
nekatere uvrščamo v seznam naravnih vrednot (brezno pri Medvedovi konti) in so pomembna
turistična zanimivost (TNP, 1985). Pomembna značilnost kraškega površja so podzemne
vode, tudi na Pokljuki so zaloge le-te ogromne. Glede na številne rekreacijske možnosti
planote, veliko obiska preko celega leta ter veliko število počitniških hišic in neurejeno
kanalizacijo, pa je visoka ogroženost že tako skromnih vodnih virov, saj so zaradi visoke
propustnosti samočistilne sposobnosti zelo zmanjšane.
Preseneča, da Pokljuka na prvi pogled ne daje kraškega vtisa, čeprav vemo, da je zakrasevanje
najbolj vplivalo na njeno izoblikovanost. Vzrok temu je poledenitev, saj so ledeniki nanjo
segali s Pokljuškega pogorja, bohinjski ledenik pa se je razprostrl čeznjo s svojim levim
krilom, segajoč še tja v osredje pri Mrzlem studencu. Celo radovinski led je še segal nanjo na
severnem robu. Zelo velik del površja je prekrit z morenskim drobirjem, tembolj ko so se
ledeniki med seboj ovirali in zajezili v več področjih vodni odtok, da so nastala jezerca in se
pozneje iz njih razvila barja. Jezerske usedline, drobno mivko in ilovico vidimo na več krajih,
na primer pri Mrzlem studencu, na Spodnjem Goreljku itd., a barja so se ohranila na sedmih
krajih, predvsem v najnižjem področju široke planine Goreljek, kjer so morenski nasipi
bohinjskega ledenika vodi zajezili odtok proti Koprivniku (Melik, 1950). V interesu vseh, tudi
Evropske unije je, da se ti naravni habitati ohranjajo, zato je območje zaščiteno v okviru
projekta Natura 2000. Na Goreljku imamo še lepo ohranjeno čelno moreno bohinjskega
ledenika, ki je ena izmed naravnih znamenitosti.
Obsežne kvartarne nasipine so prekrile kraško površje in s tem izboljšale pogoje za
gospodarsko izrabo planote. Značilno je, da je Pokljuka za polje prehladna. V osrednji ravnini
v višinah okrog 1200 m se poleti in pozimi rad nabira mrzel zrak, ki preprečuje uspevanje
poljskih sadežev. Značilno je, da se ravno ob Pokljuki nočnik (ali plaznik) zelo učinkovito
uveljavlja in so na Koprivniku zgradili celo mlin na veter, ki naj bi ga izkoriščal. Šele na
zunanjem robu na terasah in prisojnih pobočjih se začne žito nekako od 1100 m navzdol in tu
so se iz prvotnih planin Gorjuše, Koprivnik in Podjelje razvile stalno naseljene vasi v višini
900-1050 m (Melik, 1950).
2.2.2. SLEDOVI PLEISTOCENSKE POLEDENITVE NA POKLJUKI
Glacialni sledovi, kraške oblike ter poleg tega še nekatere postglacialne tvorbe, kakor so
barja, dajo v podrobnem značaj današnji morfologiji na Pokljuki. Kljub temu so bili sledovi in
obseg poledenitve na Pokljuki ter v Julijskih Alpah nasploh ugotovljeni razmeroma pozno.
Prvi, ki je opozoril na večji obseg poledenitve je bil Haertel, ki omenja morene pri Mrzlem
studencu in sploh na planoti. V geološki skici vzhodnih Julijskih Alp ima označeno obsežno
območje kvartarnih nanosov, med Rudnim poljem, planino Javornik in Kranjsko dolino, le da
žal ne loči morene od drugačnega kvartarnega materiala.
Na podlagi najdenih morenskih nasipov je jasnejšo sliko o obsegu pleistocenske poledenitve
podal šele Melik (Šifrer, 1952).
Po legi morenskih nasipov ter strukturi morenskega gradiva je bilo ugotovljeno, da so se na

20

pokljuško planoto spuščali ledeniki s Pokljuškega pogorja, svoje sledove pa sta zapustila tudi
bohinjski ledenik, ki je z enim od svojih krakov segal tudi na južni del Pokljuke in radovinski
ledenik, ki je odložil morene na severnem in severovzhodnem delu Pokljuke.
Led je prekrival velik del Pokljuke in je imel pomembno vlogo pri oblikovanju površja.
Rezultat njegovega delovanja so:
• morene,
• nastanek barij,
• obvisele stranske doline (Konjska dolina),
• globoke debri in vintgarske soteske (debri Ribnice in Jereke, soteska Ribščice),
• grbinasti travniki.
Vse zgoraj naštete reliefne oblike so eden glavnih razlogov, da je Pokljuka tako množično
obiskana. Poleg miru in svežega zraka turisti tu lahko odkrivajo veliko zanimivosti, ki so
značilne in enkratne za ta del Slovenije. So odraz preteklega delovanja narave in človeka, ki je
v marsičem prispeval k izgledu današnje pokrajine.
Sama po sebi je morena lahko turistična zanimivost, kjer je lepo ohranjena, kot je to na
Goreljku. Da pa taka naravna znamenitost postane zanimiva za obiskovalce, mora biti na
voljo dovolj informacijskega gradiva v obliki informacijske table ali zloženke. Tudi posredno
imajo morene vpliv na turizem, saj je morenski drobir, ki ga je odložil ledenik, nudil dobre
pogoje za rast gozda in za nastanek planin, kot je tudi razloženo v spodnjem odstavku.
Enako velja za barja, ki so zavarovana kot naravna vrednota in tako zanimiva za obiskovalce.
Kot redek ekosistem mora biti na teh območjih turistični obisk ustrezno nadzorovan, tako kot
so to storili v primeru barja Goreljek, ko so okoli njega uredili učno pot.
Po umiku ledenika so reke izdolble soteske, ki danes privabljajo številne turiste. Soteska
Ribnice in Pokljuška soteska reke Ribščice, ki ležita na obravnavanem območju, sta po
prepoznavnosti nekoliko v senci bližnje soteske Vintgar v Spodnjih Gorjah. Po lepoti in
številu naravnih znamenitosti pa ne zaostajata za njo, saj nam ponujata ogled slapov, naravnih
oken, naravnih mostov, bujnega rastlinstva, predvsem pa mir in tišino, ki je na Pokljuki že kar
redkost.
Grbinastih travnikov, ki so nastali kot kombinacija zakrasevanja in ledeniškega delovanja, je
vedno manj, saj jih kmetje kljub manjši intenzivnosti kmetijstva izravnavajo. Večjega
turističnega pomena danes nimajo, bi bili pa v prihodnosti lahko precej bolj zanimivi za
turiste, če bi jih ustrezno zavarovali, postavili informacijske table in jih vključili v učno pot.
Geomorfološki učinek poledenitve je velikega pomena za nastanek planin:
• Ledeniki so povečali konkavne kotanje v apniških površinah, kjer se je kljub
neugodnim hidrološkim in pedološkim razmeram razvilo planšarstvo.
• V povirju potokov so izoblikovali čelne kotanje.
• Zakraselo apniško površino so prekrili z morenskim drobirjem, ki se je med
ledeniškim prenosom temeljito obrusil. Kjer so ledeniki v obliki talne morene ta
material odložili, je tu kot nalašč nadomestilo za manjkajočo izdatnejšo preperelino.
Tudi gozd izvrstno uspeva na njej, vendar se korenine dreves v tem sipkem zemljišču
slabo utrdijo in zato so na Pokljuki pogosti vetrolomi. Ker je največ ledeniškega
materiala obležalo v obliki talne morene v konkavnih zemeljskih oblikah, posebno v
kraških kotanjah, v krnicah, v suhih dolinah in podobno, je razumljivo, zakaj so ti deli
najbolj ugodni za nastanek planin (Melik, 1954). Najlepše morene so prekrile
Pokljuko do Rudnega polja, Goreljka in pokljuških barij na vzhodu. Nad morenskim
pokrovom se dvigajo višji apnenčasti vrhovi (Mesnovec, Jerebikovec).
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Nastanek mnogo velikih in majhnih jezer, ki pa so do danes že skoraj izginila, ostanke
vidimo v obliki barij, mlak ter mokrin. Na nekdanjih jezerskih tleh so nastale
planinske trate, zaradi obilice jezerskih usedlin, ki pomenijo nadomestilo za
manjkajočo preperelino.

2.3. GEOLOŠKA SESTAVA
Današnja izoblikovanost površja Pokljuke in preostalih Julijskih Alp je posledica več
procesov in njihovega delovanja na geološko podlago. Od dolgotrajnega kemičnega in
fizikalnega delovanja do podnebnih sprememb. Tem pa se je geološka podlaga odzivala zelo
različno. Manj odporna podlaga se je zniževala hitreje kot območja bolj odpornih kamnin.
Vendar celo v navidez geološko enotnem območju, kot je kraška planota, najdemo veliko
različnih reliefnih oblik, od kont, do visokih vrhov, kar je posledica pestre geološke sestave,
ki na Pokljuki zagotovo je.
Apnenec z dolomitom je tista kamnina, ki daje značaj površju v Julijskih Alpah in je
odločala o izoblikovanosti reliefa. Najbolj odporna kamnina zoper mehanične vplive je
zgornjetriasni dachsteinski apnenec, iz katerega so skoraj vsi glavni grebeni in pokljuški
vrhovi na zahodu, zato se je tu zakrasevanje uveljavilo še bolj učinkovito in so kraške oblike
pogoste (Melik, 1954). Velikokrat apnenec nastopa skupaj z dolomitom, takrat pa se njegova
odpornost zmanjša. Čistega dolomita je razmeroma malo (vzhodno od Rudnega polja in na
Lipanci). Je manj podvržen zakrasevanju, bolj izrazita je njegova drobljivost.
Dachsteinski apnenec je ena najbolj razširjenih kamnin v Julijskih Alpah in je navadno
podlaga visokogorskim planotam ali podom. Zaradi čiste karbonatne sestave omogoča
nastajanje visokogorskih kraških pojavov in ustvarja svet povsem brez vode. Mlajše kamnine
jurske in kredne starosti se pojavljajo le ponekod kot čisti apnenec, bolj pogosti so vložki
roženca, laporja, lapornatega apnenca in peščenjaka, ki so podvrženi močnejšemu
preperevanju. Kljub temu, da so ostale kamnine razmeroma skromno zastopane, pa vseeno v
izraziti meri določajo površinske oblike in pokrajino. To velja predvsem za jurske kamenine,
v manjši meri tudi o starejših triasnih plasteh in o terciarnih sedimentih (Melik, 1954). Predeli
z nepropustnimi kamninami so izredno pomembni za kraški svet. Tu se namreč pojavijo
kratki potočki ali izviri, ki dajejo možnost razvoju planine in naselij.
Severno od planine Praprotnica na skladnat in masiven apnenec meji grebenski apnenec s
koralami, ki obsega Mesnovec (1538 m), Jerebikovec (1369 m) in Lipenšči hrib (1375 m).
Prelom na jugu pa loči ta del od Ruševega vrha, Javorjevega vrha in predela nad Zg.
Gorjušami, kjer najdemo apnence z roženci, na katerem se razvijejo slabše vezana, rahla in
zračna tla. Netopni roženec daje tlom kisel značaj. Nižje razvitih oblik je malo. Boljša plitva
rjava tla in slabo podzoljena rjava tla pa se pojavljajo na večjih površinah. Slabo kapaciteto za
vlago nadomeščajo padavine, vendar so tla manj stabilna.
Starejše triasne kamnine, in sicer največ werfenski skrilavci, se pojavijo na površini izpod
dachsteinskega apnenca na več mestih, vendar v razmeroma majhnem obsegu. Imamo jih pri
planini Konjščici, odkoder se razprostirajo v pobočjih navzgor proti višini 1800 m. Reka
Ribnica dobiva svojo glavno vodo iz njih. Povsod se v zvezi z werfenskimi plastmi pojavljajo
studenci, površino pokriva obilnejša prst z gostejšo travo, v bližini pa so nastale planine.
Jurski skladi so najširše razviti v obrobju Zgornje Bohinjske doline in v hrbtu južno od nje.
Tvorijo češnjiško sinklinalo, ki je vgubana v osnovo gornjetriasnih apnencev in se vleče v
smeri vzhod–zahod, v vzhodnem delu pa proti severovzhodu. Njeno južno krilo tvori hrbet
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med Zgornjo in Spodnjo Bohinjsko dolino, severno krilo pa je v precejšnjem delu prevrnjeno,
tako da se na vzhodu vrstijo skladi v obratnem redu. Vsa sinklinala je močno stisnjena ter
sega do južnega roba Pokljuške planote med Podjeljem in Koprivnikom. Meje jurskim
plastem so večinoma prelomi.
Jura navedenega predela sestoji iz dveh nivojev. Spodnje plasti so debeloskladoviti beli,
rumenkasti ali rdeči krinoidni apnenci. Njihova največja debelina znaša 200–250 m, in
sicer na območju Šavnice. Nad njimi sledi serija tenkoploskovitih, zelo lapornih odkladnin,
v katerih je glinasta primes v smeri navzgor vedno večja. Prav zgornji del pa tvorijo apniškodolomitski peščenjaki. Navedeni jurski kompleks lapornatega skrilavca, ki po debelini prav
gotovo ne zaostaja za krinoidnim apnencem, tvori površino v večjem delu češnjiške sinklinale
in prav tako na Pokljuki.
Jurski marogasti lapor je kot nepropustna, malo odporna kamenina zelo vidno nasprotje
apnencem, še posebno triasnim. Na njem izvirajo studenci, tečejo nadzemske vode in so
globoko vrezane grape z zelo vlažnimi pobočji, na katerih erozija zelo hitro napreduje.
Značilna je bujna vegetacija ter večja količina travnikov kot gozda. Še posebno lepo se to vidi
na Podjelju, saj ima veliko studencev in vode. Tu izvira Jereka, ki je stalno potok, kar je za
pokljuško planoto redkost. Laporno-skrilavi pas se nadaljuje od Podjelja čez Pokrovec in
Ravne na pobočja, ki vodijo iz Koprivniške kotlinice na vzhod do Ilnatega vrha 1214 m.
Lapornati skrilavci se znova pojavijo v kotlini Zgornjih Gorjuš, njihovo razprostranjenost pa
zakrivajo talne morene, ki predstavljajo tu obsežno površino (Melik, 1950). Vse to pa
omogoča večji pridelovalni potencial in več živine kot na ostalih planinah.
Povsod v Julijcih pa so zlasti v dnu dolin obilno zastopani pleistocenski nanosi ledeniškega,
ledeniško-rečnega, ledeniško-jezerskega in pobočnega nastanka. Ledeniške morene so
najbolj razširjene pleistocenske tvorbe. Prekrivajo velik del dna pokljuške planote, zlasti v
srednjem in vzhodnem delu. Sestavlja jih nesprijet in pretežno nesortiran apnenčev material,
ki so ga s seboj prinašali ledeniki (GGN, 1999). Prekrivajo zgornjetriasne in jurske plasti na
pobočju ter na sami planoti in so različne po sestavi. Ponekod je primešan lapornat material,
drugje je mnogo drobnega roženca, ki nastaja pri preperevanju apnenca z roženci ali jurskih
lapornatih plasti (GGN, 2006). Te kamnine so na južnem delu planote omogočile površinski
tok številnih potokov, s tem pa tudi nastanek planin.
Jezerske in barske sedimente zasledimo na jugovzhodnem delu območja. Debele plasti
ledeniške gline in peski, sivi glinasti laporji in peščenjaki prekrivajo najnižji vzhodni del
planote, kjer so pokljuška barja in depresije (Horvat-Marolt, 1984). Jezerska kreda se je na
Pokljuki sedementirala ob koncu ledene dobe ali tik po njej. Barski sedimenti, ki jo
prekrivajo, pa so nastali v obdobju vlažne klime, ki je sledila, s temperaturo nižjo od
današnjih in obilico padavin (GGN, 1999).
To, da na Pokljuki prevladuje propustna podlaga iz apnenca, ter da so redki površinski vodni
viri le na južnem obrobju planote, je eden izmed razlogov, da gozd, ki opravlja številne
turistične in rekreativne funkcije, porašča večino planote. Na južnih obronkih je več zaplat
nepropustnih kamnin, ki so omogočile več površinskih tokov, tu pa je tudi največ planin in
pašnih površin, ki so jih pridobili s posekom gozda. Če bi prevladovala nepropustna podlaga,
kar bi glede na veliko količine letnih padavin, ki tu pade, pomenilo številne površinske vodne
tokove, bi se tu v preteklosti razvilo še več planin in iz njih mogoče tudi naselja, s tem pa bi
bile možnosti izrabe planote za turistične in rekreacijske dejavnosti nekoliko omejene.
Morenska podlaga, ki prekriva večino Pokljuke in na kateri se je razvil gozd, ima velike
zasluge za nastanek prvih planin, saj je morenski drobir nadomestil manjkajočo preperlino,
kjer so se kasneje lahko razvile pašne površine. Planine so s svojo stavbno dediščino in
običaji dale pečat Pokljuki in jo spremenile v priljubljen cilj planincev in številnih drugih
obiskovalcev planote.
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Prisotnost nepropustnih ali slabo propustnih kamnin na površju sredi apnenca razkriva
bujnejša vegetacija, bolj umirjen relief in izdatni vodni viri. To so vsi najpomembnejši
lokacijski dejavniki za razvoj pašništva in kasneje za nastanek naselij Gorjuše, Koprivnik in
Podjelje, kjer številne kmetije lahko razvijejo dodatno, turistično ponudbo.
2.4. PRST
Pokljuška tla so po večini mlada in bogata z mineralnimi snovmi. Planota je znana po izredni
pestrosti talnih tipov, ki se pogosto menjajo že na majhnih površinah (nekaj 10 m2). Celo
posamezno drevo ima lahko korenine v več talnih tipih. Najmočneje pa na njihovo
razporeditev vplivata kamenina in relief. Na pobočjih je zaradi ledeniškega delovanja v
pleistocenu in zaradi velike količine padavin prst ponekod odnešena, drugod pa se je razvila le
plitva in skeletna prst. Skupaj z visoko nadmorsko višino in mraziščno lego to pomeni slabe
pogoje za poljedelstvo (Horvat - Marolt, 1984).
Na Pokljuki prevladuje karbonatna matična podlaga (apnenec, dolomit, lapornat apnenec,
lapor, karbonatna morena, apnenčev pobočni grušč, apnenčev peščenjak, lapornat skrilavec,
laporna glina). Najbolj razširjen talni tip so rendzine na apnencih in dolomitih. Ta
humusnoakumulativna tla so pretežno plitva in slabo rodovitna. Mestoma so razvita
praviloma globlja in bolj rodovitna rjava pokarbonatna tla, na karbonatni podlagi moren in
melišč, laporju in drugih mehkih in zdrobljenih karbonatnih matičnih podlagah pa so precej
razširjena evtrična rjava tla. Večinoma jih poraščajo čisti smrekovi sestoji. Izprana tla se
pojavljajo redkeje. Na Pokljuki se pojavljajo tudi mešane in nekarbonatne podlage (apnenec z
rožencem, mešana morena, sljudnat meljevec, glina). Na njih so se razvila distrična rjava
tla, rjava opodzoljena tla in podzoli, značilni predvsem za jugovzhodni del Pokljuke. Tu so
ponavadi nastale planine, saj so nepropustna tla omogočila vsaj delno oskrbo z vodo. Pri
prehodu pobočij v ravnine in na zaravnicah se pojavljajo koluvialna tla. Nastala so z
erozijskim odnašanjem zemlje s pobočij. To so mlada, običajno globoka tla. Zaradi dotekanja
vode, bogate s hranili, so dobre rodovitnosti. Posebnost Pokljuške planote so stagnogleji, ki
so nastali zaradi paše. Neposredno pod humoznim slojem imajo stlačen sloj, ki je slabo zračen
in slabo propusten za vodo, zato prihaja do površinskega zaglajevanja. Na območju
pokljuških barij se pojavljajo oglejena in šotna tla (GGN, 1999).
Za morensko matično podlago je značilen grbav mikrorelief, imenovan grbine. Gre za drobno
vzvalovljen svet majhnih vzpetin in globeli, ki so razporejene mozaično in odločilno vplivajo
na mikrorastiščne razmere, zato močno vpliva na razvoj vegetacije (GGN, 1999).
V gozdu se v kotanjah nabira surov humus z izrazito kislo reakcijo. Je posledica gostega
iglastega gozda, kjer pogosto uspevajo borovnice ali brusnice, katerih nabiranje je priljubljena
rekreacijska dejavnost izletnikov.
Erozija na Pokljuki zaenkrat ni večji problem, saj spada območje v najnižjo, I. kategorijo
ogroženosti po eroziji. Pomembno vlogo imajo varovalni gozdovi in gospodarjenje na
planinah. Erozijska žarišča se pokrivajo z območji hudournikov in drugih vodotokov. Na
Pokljuki so znani tudi trije aktivni zemeljski plazovi (med Koprivnikom in Ribnico ter dva ob
Ribščici (Plemelj, 1985).
Kraškost površja na Pokljuki modificira tudi pedološke značilnosti, saj je prst zaradi
prevladujoče nepropustne podlage plitva in izprana ter tako manj rodovitna. Zaradi slabše
kakovosti prsti, predvsem pa zaradi visoke nadmorske višine in mraziščne lege, poljščine tu
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ne uspevajo. Planine so se razvile zato v širših kotanjah, kjer je manjkajočo preperlino
nadomestil morenski drobir. Tu se je kasneje razvila travna vegetacija, ki omogoča pašo.
Pedološke razmere na Pokljuki je tako izkoristil le gozd, ki opravlja številne turistične in
rekreacijske funkcije. Na terasastem, južnem predelu planote, kjer je več nepropustnih
kamnin, se je razvila tudi boljša prst, kar skupaj s prisojno lego omogoča rast nekaterih vrst
poljščin, kar je botrovalo k nastanku naselij in kmetij, ki imajo velik potencial v ekoturistični
ponudbi. Tu so nastale tudi številne planine, kjer prst omogoča rast bujne trave, pomembne
za planinsko pašo. Nekaj teh planin in kmetij v naseljih je že vključenih v ekoturistično
ponudbo v okviru sirarske poti, vedno več pa je kmetij, ki se odločajo za razvoj v sonaravni
smeri, s preusmeritvijo v ekološko delovanje kmetije. Tako ima večje možnosti za razvoj tudi
lokalno prebivalstvo, ki z dodatno turistično ponudbo na takih kmetijah ponuja za obiskovalce
zmeraj bolj zanimivo ekoturistično ponudbo.
2.5. VODNE RAZMERE
Vodne razmere na Pokljuki so v veliki meri pogojene z geološko sestavo območja, saj
prevladujejo karbonatne kamnine, ki dovoljujejo veliko propustnost tal. Tako je kljub veliki
količini lednih padavin na vsem obravnavanem območju prisoten problem pri oskrbi z vodo.
Še posebno je ta problem prisoten na območju planin, kjer je voda izrednega pomena za
življenje in oskrbo živine in tako eden izmed razlogov za opuščanje planinskega pašništva
(Medič, 2005). Voda pronica skozi zakraselo notranjost ter prihaja na dan v kraških izvirih v
dnu dolin ali v spodnjem delu pobočij, ki pa za planine nimajo večjega pomena. Na splošno
so studenci v gorovju Julijskih Alp redki in neenakomerno razporejeni. Kjer pa so, so
ponavadi slabi ter v času suše hitro presahnejo. Bolj trajni studenci z večjo količino vode so
navezani na vododržne kamnine, kjer prihaja voda na dan v precejšnjih količinah, in sicer
najbolj na stiku z apnencem. Te je človek takoj izkoristil za porabo v planinah, če je bilo v
bližini le dovolj ravnine za pašo (Melik, 1950).
Številne suhe doline (Kranjska dolina, Rečiška planina, Belska planina) pričajo, da so tu
nekdaj bili površinsko tekoči vodotoki, ki pa se zaradi prevlade apnenca in dolomita niso
ohranili. Problem povzročajo tudi zelo intenzivne padavine, ki običajno trajajo le kratek čas,
vendar v eni uri lahko pade tudi okoli 100 litrov padavin na m2. Take padavine običajno
nastanejo ob kombinaciji ciklonalnih in orografskih padavin, ki na strmejših predelih
povečajo delovanje erozijskih procesov. Ti pa na Pokljuki zaradi varovalnega značaja gozda
niso tako izraziti (Pristov et al., 1998).
Stalnih vodotokov je malo. Najgloblje so se zarezali v planoto Mostnica s Suho, Ribnica
(slika 4), Jereka in Mrzli potok. V povirju Ribnice, za katerega so značilne werfenske
nepropustne plasti, je urejena planina Konjščica. Iz jurskih laporjev in skrilavcev, ki jih je
precej na južnem robu, priteka Jereka. Ti vodotoki, vrezani v južna pobočja Pokljuke
zgrajena iz mehkih laporantih in skrilavih kamnin, so del povodja Save Bohinjke. Tudi
osredje Pokljuke je iz jurskih skladov in v njej izvirajo majhni potočki na Goreljku, ki kmalu
poniknejo (Melik, 1950).
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Slika 4: Soteska reke Ribnice

Vir: Žemva, 2007
Ribščica, ki teče proti severovzhodu je edina, ki doseže vznožje, in sicer Radovno nad
Krnico. Toda ko teče po apniških tleh v severovzhodnem delu Pokljuke, izgine v kamnitem
drobirju ter apniški osnovi. Po strugi teče le v času velikega vodnega stanja. Tu si je med
vasicama Zatrniki in Pokljuka izdolbla v apniško planoto Pokljuško luknjo izredno slikovito
deber, ki je v znatnem delu pravi vintgar, v ostalem oddelku kanjonski dol z navpičnimi
stenami do 50 m. Skozi to slikovito sotesko pa voda teče le še poredkoma.
Podzemna razvodnica med obema glavnima vodotokoma, Savo Bohinjko in Radovno, poteka
po meji med nepropustnimi laporji, skrilavci in apnenci od Mrzlega studenca proti Rudni
dolini (GGN, 1999).
Karta 4: Pokljuka - porečja
LEGENDA:
meja obravnavanega
območja
meja hidrografskega
območja
1118 vodozbirna površina reke
Radovne
1125 porečje Save Bohinjke
od sotočja z Ribnico do Soteske
1127 porečje Save Bohinjke od Soteske
do sotočja z Jezernico
1124 vodozbirna površina
reke Ribnice

Vir: Interaktivni naravoslovni atlas, 2006
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Z vodo na Pokljuki so povezane številne naravne vrednote, zaradi katerih sodi planota v
zavarovano območje Natura 2000. To so predvsem visoka barja in obe soteski, ki sta jih po
umiku ledenika izdolbli reki. Kot turistična zanimivost so ta območja potrebna posebnega
varovanja.
Voda je bila ključnega pomena za nastanek planin. Kjer je kamninska podlaga dopuščala
površinske tokove, so se tu razvile planine in pašna območja, kasneje pa so se iz njih razvila
nekatera naselja. Na Pokljuki je to na njenem južnem delu, kjer so številne planine, ki so del
naše kulturne dediščine. Danes, ob zmanjševanju planšarske dejavnosti, pa so to območja, ki
jih lahko vključimo v ekoturistično ponudbo in s tem zopet oživimo stare običaje in
dejavnosti.
Zaradi propustnosti površja in ogromnih zalog podzemne vode je sonaravna dejavnost v
okviru turizma in rekreacije ključnega pomena, saj je pokljuška podzemna voda vir pitne vode
naselij na sami planoti in številnih naselij na njenem obrobju in vznožju.
2.5.1. BARJA
So značilni ekosistemi, kjer se zaradi velike primarne produkcije šotnih mahov in drugih
vlagoljubnih rastlin kopičijo njihovi odmrli ostanki, ki se spreminjajo v šoto. Glede na višino
teh odmrlih ostankov rastlin jih delimo na visoka in nizka barja (Plut, 1998).
Barja na Pokljuki so vsa visoka barja, le ponekod imamo tudi nizko ali travno barje, npr. v
zahodnih delih Velike Mlake (Kutnar, 2001). Visoka barja nimajo več stika s talno vodo ali
površinskimi vodami. V dolgem obdobju razvoja se je nakopičilo toliko odmrlih rastlinskih
ostankov (predvsem šotnih mahov), da je površina popolnoma izolirana od podlage. Edini vir
hranil za rastline, ki tu uspevajo, je padavinska voda, ki pa je zelo revna z minerali. Na sredini
so ponavadi višja kot na robu, zato jih imenujemo visoka (Mugerli, 2002, s. 80). Na obeh
večjih barjih je okrog in okrog visokega dela 5 do 25 m širok prehodni pas. Ta je že pod
vplivom talne vode, medtem ko visoko barje živi samo od podnebne vode. Drug od drugega
se razlikujeta tudi glede na vegetacijo. Na prehodnem barju ni več ruševja, zato pa tu najdemo
posamezne smreke iz sosednjih gozdov. Visoka barja najdemo na Pokljuki ne samo zato, ker
so tam ustrezni geološki in morfološki pogoji, ampak tudi zaradi tega, ker so tam hladnejši
klimatski pogoji in zelo vlažno ozračje z obilnimi padavinami. Pokljuka namreč predstavlja
mrazišče, kjer dolgo leži snežna odeja. Najbujnejši razvoj barij je bil v obdobju po ledeni
dobi, ko je bilo mnogo padavin, temperatura pa je bila nižja od današnje (Budnar, 1950/51).
Pokljuška barja na prvi pogled izgledajo kot naravne svetle jase, deloma prerasle z mestoma
težko prehodnim, pritlikavim, poleglim planinskim borovcem ali ruševjem, deloma pa so
prekrite z mehkimi blazinami šotnih mahov (Budnar, 1950/51). Njihov nastanek je močno
vezan na jurske lapornate in skrilave plasti, ki so v veliki meri zastopani na Pokljuki, saj
skupaj z morenskim gradivom zmanjšujejo vodno prepustnost s površja v kraško podzemlje.
Poleg litološke zgradbe pa so za nastanek barij krivi predvsem ledeniki, ki so močno vplivali
na razvoj reliefa. Barja na Pokljuki so namreč ostanki ledeniških jezer, ki so se toliko skrčila,
da so se v plitvi vodi naselile rastline, iz teh močvirij pa so kasneje nastala barja z debelejšo
ali tanjšo plastjo šote (Budnar, 1950/51, str. 293). Barja z rušjem so nastala iz nekdanjih
ledeniških jezerc v kotanjah, ki jih je izdolbel ledenik in so se nato napolnile z apnenčasto
glino. Predeli nekdanjih jezerc so bili najbolj vlažni in hladni. Zaradi tega se je v njih naselilo
rušje iz morenske okolice. Smreka se je v glavnem omejila na toplejša barja zunaj skrajnih
mrazišč. V najostrejših razmerah smreka porašča le sušnejše, dvignjene lege, v ugodnejših
razmerah pa popolnoma izrine rušje (Kutnar, 2001).
Med šotna barja, ki ležijo predvsem visokih planotah Slovenije, poleg pravih visokih barij
sodijo tudi t. i. smrekova barja. To so barja, ki jim daje najmočnejši fiziognomski pečat
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smreka. Smrekova barja so v primerjavi s pravimi visokimi barji (Šijec, Visoko Blejsko barje)
razmeroma slabo raziskana, saj je zaradi nehomogene, mozaične zgradbe prostorska in
ekološka opredelitev precej težavna.
Od 12 barij na Pokljuki so v preteklosti najpogosteje proučevali dve največji. To sta Šijec
(Sivec) in Veliko Blejsko barje. Prvo meri 15,6 ha in se nahaja na zahodni strani ceste
Pokljuka - Bohinj, drugo pa 14,95 ha in leži med omenjeno cesto in Grajsko planino. (Kutnar
2001) Ostala so manjša in že skoraj zarasla ter jih težje najdemo. Pet takih barij je v okolici
Mrzlega studenca, med njimi sta bolj znani Mrzli studenec in Malo Blejsko barje. Eno barje je
pri Grajski planini in se imenuje Ribščica, dve manjši sta blizu velikega barja Šijec,
imenovani Golenberca in Za grabnom. Eno, z ruševjem poraslo barje, je pri planini Goreljek,
drugo pa pod Javorovim vrhom. Skoraj vsa ta manjša barja so porasla s smreko, med katero
na gosto uspeva šotni mah (Budnar, 1950/51, str. 295).
Zaradi edinstvenega ekosistema oziroma redkih rastlin in živali, ki so povezana z barji, so ta
območja zavarovana kot naravna vrednota in tako tudi del turističnega zanimanja.
Obiskovalce, ki v večini primerov vidijo in razumejo barje le kot močvirnato jaso sredi gozda,
je najprej potrebno ustrezno informirati o vlogi in pomenu barij, saj jih pred negativnimi
vplivi človeka tako lahko najbolje zavarujemo. Tak primer je učna pot okoli barja na
Goreljku, kjer z informacijskimi tablami obiskovalci spoznavajo lastnosti teh ekosistemov in
tako bolje razumejo, zakaj so ta območja zavarovana kot naravna vrednota in kot del Nature
2000.
Slika 5: Barja na Pokljuki

Vir: Budnar, 1050/51, str. 291
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2.6. KLIMATSKE ZNAČILNOSTI
Klimatske poteze so eden pomembnejših faktorjev pri ugotavljanju možnosti za razvoj
turizma oz. primernosti za rekreacijsko dejavnost, vplivajo pa tudi na gostoto poselitve in
dejavnosti človeka na tem območju.
Pokljuka leži v območju alpskega podnebja oziroma višinskega podnebja gorskih planot in
kotanj. Obilne padavine, kratka vegetacijska doba, dolgotrajna snežna odeja in veliki
temperaturni ekstremi potencirani z mraziščno lego so tipične razmere, ki jih najdemo na tem
območju. Ob jasnih nočeh je radiacija močnejša na obrobnih območjih planote kot na planoti
sami, zato se zračne mase na pobočju močneje ohlajajo. Zrak postaja težji, polzi po pobočju v
kotanjo in izpodriva lažji, toplejši zrak. Zaradi zaprtosti je cirkulacija zraka manjša, posledice
pa so močno izraženi temperaturni minimumi in velike letne amplitude. Prav zato je
vegetacijska doba kratka, le 3 do 4 mesece (GGN, 1999). Zime so mrzle, poletja pa topla in
kratka. Največ padavin je jeseni, največ jasnih dni ob koncu zime in v zgodnji pomladi,
najdebelejša snežna odeja v februarju in marcu (Melik, 1950).
Na obravnavanem območju danes deluje klimatološka postaja na Rudnem polju in padavinska
na Spodnjih Gorjušah, ki je pričela delovati leta 1975, ko je bila ukinjena meteorološka
postaja na Koprivniku. Rudno polje velja za najhladnejšo točko Pokljuke, zato temperaturne
vrednosti tu niso reprezentativne. Do leta 1994 je delovala tudi padavinska postaja na Mrzlem
studencu (Trontelj, 1995). Zato sem pri prikazu podnebnih razmer na Pokljuki uporabila tudi
podatke bližnjih opazovalnih postaj: Stara Fužina, Bohinjska Bistrica, Komna, Kredarica.
2.6.1. ZNAČILNOSTI KLIMATSKIH DOGAJANJ PO LETNIH ČASIH
Za zimo so značilne toplotne inverzije. Na višini od 600 do 1000 m se pojavlja megla in nizka
oblačnost, višje pa prevladuje sončno vreme. Meseci od decembra do marca so imeli od leta
1960 do 1991 na Mrzlem Studencu (1214 m) povprečno 29 dni s snežno odejo. Takrat je na
Pokljuki prava zimska sezona, ki jo mnogi izkoristijo za alpsko in turno smučanje ter tek na
smučeh. Februarja postaja sončno obsevanje vse močnejše, takrat je v višjih legah že hladneje
kot v nižinah in domačini pravijo, da gre mraz v hribe. Na lepo sončno nedeljo se največ
obiskovalcev v celem letu ponavadi zbere prav februarja.
Pomladi so največja temperaturna nihanja, posebno med najnižjimi in najvišjimi dnevnimi
temperaturami, saj se dnevne temperature zaradi sončnega obsevanja znatno dvignejo. Aprila
in maja so pogosti prehodi vremenskih front, kar povzroča nastanek neviht. Zaradi bližine
polarne fronte pa so pogoste tudi pozebe.
Pravo poletje je le v juliju in avgustu. Junija je še veliko padavinskih dni, kar onemogoča
pravočasno spravilo sena. Tudi živina pride na višje ležeče pašnike šele proti koncu julija.
Visoko poletje traja od sredine julija do sredine avgusta, ko je tudi turistična sezona na višku.
Oživijo planine, ki so polne planincev, žal pa je vedno manj živine. Prične se tudi siriti.
Vedno večje je povpraševanje obiskovalcev po siru in po ostalih mlečnih izdelkih. Veliko je
sprehajalcev in kolesarjev, katerih poti vodijo mimo planin ter ostalih kulturnih in naravnih
znamenitosti. Prvi možni prodor hladnega zraka po 15. avgustu pa pomeni že pričetek zgodnje
jeseni, ko je najlepši čas za hojo na Pokljuki. Vročina pojenja, pa tudi nevihte niso več
pogoste. September tako velja za najvarnejši mesec za hojo v gore. Pokljuko preplavijo
nabiralci gob in drugih gozdnih sadežev. Oktobra in novembra se ozračje hitro prične ohlajati.
Meja med tropskim in polarnim zrakom večkrat prečka Alpe, kar povzroči izjemno močne
padavine. V tem času so pogosti tudi vetrolomi. V višjih legah pa se pojavi snežna odeja, ki
obleži vse do pozne pomladi (Pristov, 1998).
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Graf 1: Sezonska količina padavin v obdobju 1961–1990
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Vir: Klimatogeografija Slovenije, Količina padavin … 1995; cv: Ramuš, 2001
2.6.2. PADAVINE
Na Pokljuki so padavine pomembne predvsem za preskrbo z vodo, ker zaradi kraškega
površja ni površinsko tekočih voda, le nekaj potokov, ki tečejo po nepropustni podlagi in
imajo dovolj vode, da se ohranijo na površju.
Območje Pokljuke je dokaj bogato s padavinami, saj v vzhodnem delu pade letno 1900–2000
mm padavin, proti zahodu padavine naraščajo in na večjem delu dosežejo 2600–2700 mm.
Tudi do 3000 mm padavin letno pade ob vznožju Debele peči, kjer so zračne mase še
ohlajene. Padavine se pojavljajo v močnih nalivih, kar povečuje erozijo (GGN, 1999).
Padavinska maksimuma sta dva: oktober in november (lahko tudi september) ter maj in junij.
Najbolj suha meseca sta januar in februar, kot lahko vidimo tudi v spodnjem grafikonu.
Zaradi mraziščne lege je predvsem v osrednjem delu pogosta tudi megla, ki včasih lebdi le
nekaj metrov nad tlemi (GGN, 1999). Povprečno število meglenih dni izmerjenih na Rudnem
polju za obdobje 1946–1970 je bilo 47 (Plemelj, 1985).
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Graf 2: Povprečne mesečne količine padavin v obdobju 1961–1990
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Vir: Klimatogeografija Slovenije, Količina padavin …, 1995; cv: Ramuš, 2001
Na grafikonu se lepo vidi, kako padavine od zahoda proti vzhodu padajo, bolj ko se
oddaljujemo od gorske pregrade. Komna je tej najbližja, zato ima tudi največ padavin. Veliko
jih imata tudi Bohinjska Bistrica in Stara Fužina zaradi zaprte lege med visokimi grebeni. S
tem lahko povežemo tudi precej visoke količine padavin na Gorjušah, ki ležijo nad Bohinjsko
dolino in imajo več padavin kot višje ležeči Mrzli Studenec.
Delež letne vsote padavin glede na povprečje obdobja 1961–1990 pa kaže na to, da je padavin
po letu 1990 nekoliko manj. Na Gorjušah je bilo tako le v treh letih (1996, 2000, 2004) več
padavin kot v prejšnjem tridesetletnem obdobju (Meteorološki letopisi, 1991–2004).
Približno polovico padavin predstavljajo snežne padavine. V vsakdanjem življenju je
najpomembnejši vpliv snežne odeje v gorah na shranjevanje velikih količin vodnih zalog in na
zimski turizem. Moker sneg in velika količina le tega vsakih nekaj let povzroča snegolome.
Preglednica 1: Povprečno število dni s snežno odejo v zimah 1960/61–1989/90
Povprečna maksimalna višina snežne odeje (cm) v zimah 1960/60–1989/90
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V višjih delih Pokljuškega pogorja lahko sneži v vseh letnih časih, drugod pa je število dni s
sneženjem in debelina snežne odeje odvisna od temperaturnih razmer, nadmorske višine in
ekspozicije. Na Mrzlem Studencu, gledano za obdobje od 196–1990, leži sneg v povprečju
162 dni, največja povprečna maksimalna višina snežne odeje pa je bila marca, 131 cm. Na
Gorjušah se zaradi nižje nadmorske višine in večjega sončnega obsevanja sneg obdrži manj
časa. Kot vidimo pri grafu 3 se število dni s snežno odejo gledano za desetletna obdobja
zmanjšuje, snežna odeja pa se pomika v višje ležeče kraje, kar bo v prihodnje slabo vplivalo
na zimsko-smučarski turizem na Pokljuki. Rešitev bi bila v iskanju primernejših lokacij v
višje ležečih planinah, kar pa pomeni občutljive posege v naravo (Pristov, 1998).
Graf 3: Število dni s snežno odejo po desetletnih obdobjih za Gorjuše in Bohinjsko Bistrico
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Vir: Meteorloški letopisi, 1998–2001, Klimatogeografija Slovenije, Količina padavin …,
1995
2.6.3. TEMPERATURE
Poseben skledasti relief, značilen za Pokljuko, povzroča pojav toplotne inverzije. Prihaja do
zastajanja težjega mrzlega zraka, kar povzroča zamegljenost, slabo prevetrenost in s tem tudi
nižje temperature. Tako je bila pozimi 1927/1928 tu izmerjena tudi najnižja temperatura v
Julijskih Alpah, -38.9 ºC, in ne na Kredarici, kot bi marsikdo pričakoval (GGN, 1999). V
pozni pomladi in zgodnji jeseni se namreč z okoliških hribov v pokljuško kotanjo steka
močno ohlajen zrak. Zaradi zaprtosti ne prihaja do cirkulacije zraka in daje planoti mraziščni
značaj. V skladu s toplotnim se pojavlja tudi vegetacijski obrat. Tako na dnu kotanj raste
predvsem smreka, bukev in jelka pa se pojavljata močneje v obrobju ter iznad planote, kjer
preneha vpliv mrazišča. (Horvat-Marolt,1984) Za Pokljuko so značilne velike amplitude med
nočno in dnevno temperaturo. Le poleti se lahko nadejamo dveh mesecev brez slane, kar je
zelo pomembno za rast in pomlajevanje drevesnih sestojev (GGN, 1999). Pozitivni
temperaturni povprečki, ki omogočajo rast vegetacije (+5 ºC), trajajo od maja do septembra.
Temperatura, ki omogoča rast smreke (+10 ºC) pa traja le 3 do 4 mesece.
Pri nadmorski višini 1150–1350 m ima Pokljuka izredno nizko povprečno temperaturo –1,4
do 3,2 ºC (Horvat - Marolt, 1984). Povprečna letna temperatura pri Mrzlem Studencu je 3. Na
Rudnem polju je bistveno manjša (1,4 do 2.9 ºC), ker se tja stekajo hladne zračne mase z gora.
Na obrobju planote je topleje (2,5 do 5,5 ºC). Zime so mrzle, poletja pa razmeroma topla.
Najhladnejši mesec je januar, saj njegova povprečna temperatura na Rudnem polju (1931–
1960) znaša -6,7 ºC (Trontelj, 1995). Za rast vegetacije so najpomembnejši junij, julij in
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avgust, ko je temperatura nad 10 ºC. Da pa tu ne morejo uspevati poljščine, nam pove
podatek, da vsak mesec pade temperatura pod 0 ºC (218,6 dni). Temperatura se nad 25 ºC
dvigne v povprečju za 3-4 dni le v juliju oz. avgustu, ko je srednja maksimalna temperatura
zraka okoli 18 ºC (Plemelj, 1985).
V naslednjem grafikonu prikazujem temperaturne značilnosti na podlagi bližnjih opazovalnih
postaj. Stara Fužina je zaradi dolinske lege občutno toplejša. Opazovalna postaja na Komni
leži na nadmorski višini 1520 m in ima podatke do leta 1982, naprej pa so na voljo
interpolirane vrednosti. Temperaturne razmere na Kredarici pa so zaradi nadmorske višine
toliko ostrejše in jih tako s Pokljuko ni mogoče primerjati. Tako da kljub mraziščni legi
Rudnega polja prikazujem temperaturne podatke tudi za to območje, vendar v obdobju od
1931–1960.
Graf 4: Povprečne mesečne temperature v obdobju 1961–1990
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Južni predeli planote, ki se spuščajo proti Bohinju, so toplejši. Tu je nekaj stalnih naselij,
večja pa je tudi izraba kmetijskih površin. Ob toplotnem obratu je na dnu kotline znatno bolj
mraz, kot na primer 500 m višje. V Bohinju se takrat pogosto razvije plast megle, medtem ko
je 800–900 m višje, na Koprivniku ter Gorjušah, jasno in sončno. Toplotna inverzija pa se
pojavlja tudi v višjih legah, npr. v plitvi kotanji Goreljka z barji, ki segajo skoraj do Mrzlega
Studenca. Ker ima ta kotlina le ozek prehod proti Koprivniku, se v njej v poletnih nočeh,
posebno močno pa pozimi, nabere zelo shlajen zrak. Ta onemogoča uspevanje poljskih
sadežev, pogosta pa je tudi slana, kar povzroča nemalo problemov planinski paši. Ponoči ta
mrzli zrak odteka proti Koprivniku navzdol v obliki tipičnega nočnika, ki je posebno močan v
zimski dobi. Dokaz, da nastopa toplotni obrat tudi v malih kraških vrtačah in kontah, so s
smrekami porasli robovi, dno pa je prekrito z ruševjem in redkim grmovjem. Na Pokljuki se
tako zaradi zadrževanja mrzlega zraka ne splača saditi poljščin, čeprav smo tu šele na višini
1200 m. V istih višinah imamo na Uskovnici še obilo njiv, posebno v zgornjem delu, kjer
gredo v prisojnih legah, brez sence, celo še višje, do okrog 1250 m. Dejstvo je, da je bilo in je
tudi danes, sončno obsevanje eden pomembnejših faktorjev za poselitev v visokogorju (Melik,
1950).
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Zgornji grafikon nam kaže mesečne temperature zraka na Kredarici za štiri desetletna
obdobja. Največja sprememba je v zimskih mesecih, od januarja do aprila, ko je v zadnjem
desetletnem obdobju temperatura zraka skoraj za 2 ºC višja. To bo vplivalo na trajanje snežne
odeje in posledično na zimski turizem, strokovnjaki pa ugotavljajo, da bo imelo globalno
segrevanje negativne posledice tudi v večji ranljivosti gozda. Posebej ranljiva bodo območja,
kjer je bila sestava gozda v preteklih stoletjih antropogeno spremenjena z uvajanjem smreke,
kot je to značilno za Pokljuko. Poleg čistih sestojev smreke bo ogrožena tudi varovalna vloga
gozda. Zaradi milih zim bo prezimilo več škodljivcev, ugodnejši bodo pogoji za bolezni, kar
bo dodatno poslabšalo kakovost gozda, zato bo v prihodnje ključnega pomena sonaravna
usmeritev gospodarjenja z gozdovi, ki se izogiba ranljivejšim monokulturnim sestojem
(Kajfež-Bogataj, 2005).
2.6.4. VETROVI
Prevladujoča vetrova sta jugozahodni in severozahodni. Prvi prinaša vlago in padavine, drugi
pa suho vreme. Glavni slap vetrov piha z masiva Debele peči navzdol in tako še pridobiva na
hitrosti in moči. Najbolj nevarni so jugozahodni vetrovi, ki nastajajo zlasti od junija do
decembra (Trontelj, 1995). Posebej nevarni so v jeseni, ko dolgotrajni nalivi razmočijo zemljo
in so tako večkrat usodni za tukaj prevladujočo drevesno vrsto, smreko, ki ima plitvo
koreninjenje in je zato bolj občutljiva na vetrolome. Že prvi urejevalci gozdov na Pokljuki so
poznali nevarnost vetra in so v ureditvenem elaboratu iz leta 1903 predpisali smer sečnje od
vzhoda proti zahodu, t.j. v protiveterni smeri (GGN, 1999). Manj nevarni pa so severni
vetrovi, ki se pojavljajo pretežno v prvi polovici leta in povzročajo na drevju zmrzal (Trontelj,
1995). V osrednjem delu depresije običajno prevladuje brezvetrje. Na robovih planote pa se
pojavljajo lokalni gorski vetrovi. Glavni kanal za prodor mrzlega zraka je preko Lipance,
Medvedovca v depresijo Kranjske doline in naprej proti Bohinjski ravnini. Ta zračni tok je
konstanten. Proti večeru se pojavijo zračni tokovi, ki mrzel zrak odnesejo v dolino. Zanimiv je
močan veter, ki piha od Goreljka proti Koprivniku in v ozkem prehodu še pridobi na hitrosti.
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To je najmočnejši nočnik v Julijcih, ki je nekoč na Koprivniku gnal celo mlin na veter (GGN,
1999).
2.7. ZNAČILNOSTI GOZDOV NA POKLJUKI
Pokljuško planoto poraščajo danes pretežno čisti smrekovi gozdovi, posamič je primešana
jelka, bukev se močneje pojavlja le proti obrobju planote, saj hladna klima s pozebami in
temperaturnimi ekstremi povečuje konkurenčno moč smreke. Glede na razne raziskave vemo,
da je smrekov gozd na Pokljuki naravna tvorba, ki pa se je zaradi toplotne inverzije razvil v
nižjem višinskem pasu, kot v Centralnih Alpah, v nadmorski višini 1050–1400 m. Današnja
slika pokljuške vegetacije je tudi odraz zgodovine gospodarjenja z gozdovi, paše in
neustreznega ekonomskega izkoriščanja gozdnih dobrin. Drevesnih vrst je malo: bukev,
smreka, jelka in macesen. Gospodarsko pomembne gozdne združbe oblikujeta le bukev in
smreka. Jelka je močneje primešana bukovim gozdovom, v smrekovih sestojih je zastopana le
posamično. Macesen najdemo skupaj s smreko v višjih legah (Horvat - Marolt, 1984).
Gozdovi Pokljuke spadajo v tri gozdnogospodarske enote (GGE Pokljuka, GGE Bohinj in
GGE Bled), kjer gozdarji z načrtnim gozdarjenjem skrbijo, da se gozd normalno obnavlja in
da se odstrani tista drevesa, ki so leglo škodljivcev.
2.7.1. KATEGORIJE GOZDOV NA POKLJUKI
V naslednjem poglavju tako s pomočjo GGN teh enot, Wraberjeve fitocenološke karte
(Horvat-Marolt, 1984) in vegetacijske karte gozdnih združb Slovenije (Narav. atlas)
predstavljam kategorije gozdov na Pokljuki.
Obrobje planote na nadmorski višini 600 do 1300 m – Gorjuše, Koprivnik, Zatrniki, okrog
Meje doline, območje nad Bohinjsko Belo – predstavlja pas alpskega bukovega gozda.
Pojavlja se na slabo razvitih tleh, katerih osnovna geološka podlaga so dolomiti in apnenci.
Največ je smreke, 65 % in bukve, 30 % z manjšo primesjo jelke. Prevladujoča gozdna
združba na tem območju je združba bukve in trilistne vetrnice.
V višjih legah, vendar še kar v istem višinskem pasu se nahaja predalpski gozd jelke in
bukve, kjer je nekaj več jelke in sta z bukvijo skoraj enakovredni udeleženki. Na Pokljuki je
ta pas na obrobju planote, predvsem na njenem vzhodnem delu (Kranjska dolina, Meja dolina,
Stara Pokljuka, Rečiška planina). Tu so zmerno strma do položna, valovita območja slabše
razvitih, ponekod kislih tal, kjer prevladujejo sekundarni smrekovi gozdovi z vijugasto
masnico, nastali po golosekih kot posledica stoletnega izsekavanja bukve.
Subalpinski smrekov gozd porašča obširno dno pokljuške planote. V najhladnejših,
mraziščnih predelih Pokljuke (Mrzli Studenec, Rudno polje, Močila), se nahaja na nadmorski
višini od 1150 do 1300 m, višje v prisojah pa je ta gozd razvit do višine 1600 m. Prevladuje
smreka, jelka in bukev sta primešani le posamično. Po vegetacijski karti Slovenije tu
prevladuje združba navadne smreke in smrečnega resnika, značilnih za nekarbonatne
kamnine. Gozdovi te združbe so izrednega gospodarskega pomena zaradi resonančnega lesa.
V višjih legah, na nadmorskih višinah med 1400 in 1600 m se je razvil alpski oz. triglavski
smrekov gozd. Prevladujejo zmerno strma do strma zakrasela pobočja na karbonatni matični
podlagi, na severnem in zahodnem obrobju pokljuške planote ter na vzpetinah iznad planote –
Mesnovec, Klek. Povprečna letna temperatura je od 3 do 4 oC. Prevladuje združba navadne
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smreke in golega lepena. Zaradi kakovostne smreke in evropskega macesna, ki se pojavlja v
višjih predelih, so gospodarsko pomembni. Mestoma imajo varovalni pomen.
Alpski smrekov gozd polagoma prehaja v pas subalpskega grmovja,
gozdne in drevesne meje, od 1400 do 1800 m nadmorske višine. Združba
navadnega slečnika z rušjem, ki tu prevladuje, ima predvsem varovalni
smreke, nekaj pa je tudi macesna. Ti varovalni gozdovi se nahajajo
pobočjih Pokljuke, kjer ščitijo pred nastankom erozije.

to je pas zgornje
dlakavega sleča in
pomen. Največ je
na najbolj strmih

Karta 5: Pokljuka - vegetacijske karta gozdnih združb

LEGENDA:

Vir: Interaktivna karta …, 2006

____ meja obravnavanega območja
24 Združba bukve in trilistne vetrnice (Anemono flexuosae-Riceetum)
46 Združba dlakavega sleča in navadnega slečnika z rušjem (Rhodothamno-Rhododendretum hirsuti)
54 Združba navadne smreke in smrečnega resnika (Rhytidiadelpho lorei-Piceetum)
55 Združba navadne smreke in golega lepena (Adenostylo glabrae-Piceetum)
60 Drugotna združba navadne smreke in vijugaste masnice (Avenello flexuosae-Riceetum)

2.7.2. GOSPODARJENJE Z GOZDOVI V PRETEKLOSTI
Gozdovi Pokljuke so od nekdaj predstavljali velik oddaljen, neposeljen gozdni kompleks in so
najprej služili predvsem lovu. Upravičenci so gozd izkoriščali nenačrtno in potratno, vse
dokler ni prišlo do motene oskrbe zaradi pomanjkanja lesa. Posebej paša v gozdovih je bila
vzrok za pogoste krčitve, požare in poškodovanje mladih kultur smreke. Pastirji so celo
namenoma pulili sadike in jih uničeval, da bi obdržali pašno površino. Znan je večtedenski
požar na Pokljuki, ki so ga podtaknili kmetje, da bi pridobili pašne površine na približno 100
ha pod Lipanco, kjer so tla še sedaj vidno osiromašena. Posebno škodljiva je bila paša koz, ki
so z obgrizovanjem zadrževala normalno rast 50–70 let starih dreves. Paša je tako
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zgodovinsko dokazana pomembna ovira za normalen razvoj gozdov na Pokljuki, saj kljub
številnim prepovedim še danes ni rešena v korist gozdov. (GGN, 1999)
Zlasti za Pokljuko pa je še bolj pomemben razvoj rudarstva in fužinarstva, ki je bilo že zgodaj
razširjeno in v vzponu, najbolj v 18. stoletju. Ostanki rudokopov so še danes vidni na planoti,
predvsem v okolici Rudnega polja (Jeromove jame). Za kuhanje oglja pa so porabili vso
dosegljivo bukovino, saj je po Pokljuki delovalo večje število kopišč. Tudi to pa je del naše
kulturne dediščine, ki jo danes lahko ohranjamo in ožovljamo tako, da jo v okviru učnih poti
vključimo v ekoturistično ponudbo. To bodo storili v kratkem, z odprtjem železne poti, ki bo
povezala pomembnejša arheološka najdišča, ki kažejo na sledove človekovega delovanja v
preteklih stoletjih.
V gozdovih je prihajalo do velikega pustošenja in pričakovana posledica je bila intervencija
države s sekvestracijo v letu 1858 do 1873. Nižinski gozd in gozd na pobočjih planot je bil
razdeljen pašnim upravičencem z odkupom servitutnih pravic ali pa je bila dodeljena denarna
odškodnina. Servitutne pravice pa so ostale nerešene še vse do danes, četudi jih zakonodaja
po 1945. letu ni priznavala, niso pa bile izbrisane iz zemljiške knjige. Tako je bilo še med
obema vojnama s pašo obremenjenih preko 50 % površine gozdov (GGN, 1999). Gozdna paša
pa ni rešena še danes, še več, po mnenju gozdarjev je vedno bolj neurejena. K večjim
problemom pa prispeva predvsem človek z rekreativno in turistično dejavnostjo, saj zožuje
življenjski prostor živalim in jih tako dobesedno izrine v gozd.
V 1941. letu je gozdove zaplenil nemški okupator. Po letu 1945 pa so postali splošno ljudsko
premoženje oziroma po osamosvojitvi Slovenije državni gozdovi v upravljanju sklada
kmetijskih in gozdnih zemljišč. Po vojni se je za potrebe obnove dežele posekalo ogromne
količine lesa, vzporedno pa se je gradila mreža gozdnih prometnic, ki danes predstavlja enega
ključnih pogojev za sonaravno gospodarjenje s temi, sedaj precej spremenjenimi in labilnimi
gozdovi. Z razvojem prometa po cestah in železnici (bohinjska železnica) se je močno
razmahnila trgovina z lesom, kjer je imela surovina s Pokljuke poseben ugled in ceno (GGN,
1999). Ugodna prometna lega je omogočala izvoz in razvoj domače lesnopredelovalne
industrije, zaradi dostopnosti pa se je ob vzponu turizma v Bohinju pojavil še drugačen pritisk
na okolje. Začeli so prihajati turisti, razvijale so se rekreativne dejavnosti, rasle so počitniške
hiške, stare dejavnosti in običaji izgubljali na pomenu, tako da je v zadnjih letih prišlo do
opaznih obremenitev okolja in nujne potrebe po sonaravnem razvoju.
2.7.3. FUNKCIJE GOZDA NA POKLJUKI (GGN, 1999)
Danes gozd opravlja v pokrajini številne vloge, ki so na eni strani odvisne od naravnih danosti
in na drugi od potreb družbe. Zakon o gozdovih (1993) loči ekološke, socialne in proizvodne
funkcije gozda, ki igrajo pomembno vlogo tudi na Pokljuki, je pa na nas, da jih uresničujemo
na sonaraven, večnamenski in trajnostni način gospodarjenja, ob upoštevanju zakonitih
potreb, zahtev in predlogov lastnikov gozda.
2.7.3.1. EKOLOŠKE FUNKCIJE
• Varovalna funkcija:
Gozdovi z varovalno funkcijo so zlasti v predelu nad mejo strnjenega gozda in v drugih zelo
ranljivih ekoloških razmerah, predvsem na pobočjih z večjim naklonom. Sem sodijo zlasti
bregovi potokov, rek ter hudourniških jarkov in gozdovi na strmih pobočjih. Varovalni
gozdovi omejujejo erozijske pojave, ki jih povzročata sneg in veter (zemeljske in snežne
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plazove, usade in valjenje kamenja), še posebno na strmih območjih planote, zato so
prostorski posegi v ta del gozda le izjemni.
• Hidrološka funkcija:
Večina površja Pokljuke je iz propustnih, karbonatnih kamnin, zato je toliko bolj pomembna
vloga gozda, ki ohranja čistost podtalnice oziroma vode, ki pronica v podzemni svet in čistost
tekočih voda. S Pokljuke se v veliki meri napaja ena redkih čistih rek Radovna ter stranski
pritok Save Bohinjke vse od Zgornje Bohinjske doline. Gozd omejuje erozijo in uravnava
odtok vode, ki bo vse pomembnejši resurs za prebivalstvo širše okolice. Zaradi propustnosti
gozdnih tal se namreč polnijo zaloge talne vode in podtalnice, obenem pa se voda ob prehodu
skozi gozdna tla fizikalno in kemično očisti.
• Klimatska funkcija:
Planota Pokljuka kroji klimo zlasti v bohinjskem kotu, delno pa tudi na vzhodnem obrobju
planote, saj se po strmih pobočjih navzdol spuščajo mrzli zračni tokovi, gozd pa blaži
temperaturne ekstreme in obenem blagodejno vpliva na okolico.
• Biotopska funkcija:
Na Pokljuki je življenjski prostor divjega petelina in ruševca ter območja pomembna za
ohranitev populacij različnih vrst prosto živečih živali, med njimi tudi medveda in risa.
Visokogorska barja na Pokljuki so uvrščena na seznam naravnih vrednot, kjer je gibanje
omejeno. Pomembni pa so tudi naravni smrekovi gozdovi, ki poraščajo del planote in so v
takem obsegu redek pojav.
Barje Šijec je edino znano najdišče pri nas za dve vrsti kačjih pastirjev (mahovna deva in
alpski lesketnik). Obe vrsti sta na južni meji strnjenega evropskega areala ter zato redki in
zelo ogroženi (Trilar, 2003, str. 61).
2.7.3.2. SOCIALNE FUNKCIJE
• Higiensko-zdravstvena funkcija:
Kljub temu, da je na Pokljuki le malo naselij pa bo zaradi današnjega hitrega razvoja in tempa
življenja, ta funkcija samo pridobivala na pomenu. Gozd namreč nudi svež zrak ter zaščito
bivalnih in turističnih naselij ter rekreacijskih površin pred škodljivimi vplivi emisij, hrupa,
plinov.
• Obrambna funkcija:
To funkcijo opravljajo gozdovi na območju vojaških in policijskih objektov, ki jih na Pokljuki
najdemo na Rudnem polju.
V času prve svetovne vojne je avstrijska vojska na zahodnem delu Pokljuke zgradila savsko
obrambno linijo. Tudi po drugi svetovni vojni, ko je bilo obsežno območje Julijskih Alp
priključeno matični Sloveniji, je vadbišče na Rudnem polju imelo pomembno vlogo. V
primeru agresije na SFRJ z zahoda so v vojaškogeografskih ocenah predvideli več verjetnih
smeri, ki so vodile od meje v notranjost Slovenije, tudi na Pokljuko. Tu je prek Gorij potekala
druga obrambna linija, ki se je spustila v dolino Save Bohinjke pri Nomnju.
Zidani objekti so bili zgrajeni po 2. svetovni vojni, napeljali so vodovod s Konjščice in Zlatih
vod ter postavili dve vlečnici. Po osamosvojitvi je slovenska vojska obnovila in posodobila
kasarno, zgradila čistilno napravo in obnovila depandanso. Zgrajena sta bila helidrom in
sistem tekaških prog (Budkovič, 1999). V okolici zlasti pozimi poteka program gorske šole, ki
obsega urjenje v visokogorskih razmerah bivanja, premika in bojevanja. Poleg pripadnikov
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Slovenske vojske se ga udeležujejo tudi vojaki, podčastniki in častniki tujih vojsk. Vzleti,
preleti in pristanki vojaških helikopterjev so omejeni na najnujnejše aktivnosti v času urjenja,
vendar so intenzivnejši v času urjenj tujih vojaških enot zaradi obiskov in protokola. Prevozi s
terenskimi vozili so omejeni na cestne površine in gozdne poti. Uporaba manevrskega streliva
in bojno streljanje sta prepovedani. Izjemo predstavlja le streljanje v okviru tekmovanja
pripadnikov Slovenske vojske v patruljnem teku na smučeh. Pripadniki gorske šole
(inštruktorji) so vključeni v sistem gorske reševalne službe. Slovenska vojska stalno sodeluje
z vodstvom in delavci javnega zavoda TNP. Tako so možni negativni učinki vojaških
aktivnosti na visokogorsko okolje zelo zmanjšani (Bratun, 1999). Budkovič (1999) pa meni,
da uporaba avtomatskega orožja, organizacija patruljnega teka, nepospravljene oznake
kontrolnih točk orientacijskih pohodov, pretirana uporaba motornih sani, helikopterski preleti,
streljanje z naboji paintball po deblih smrek ne sodi na Pokljuko, saj planota ni poligon za
urjenje in take aktivnosti ne sodijo v gozdni prostor zavarovanega območja.
• Turistična in 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. Skoraj cela planota
opravlja to funkcijo. Gozdovi opravljajo tudi turistično funkcijo, saj oblikujejo funkcionalno
ali estetsko celoto turističnih objektov ali turističnih poti. To so gozdovi v okolici turističnih
centrov in počitniških naselij in ob zelo obiskanih izletniških točkah. Na Pokljuki najdemo
številne planinske poti. V zimskem času obiskovalci lahko koristijo tekaške proge ter smučajo
na urejenih smučiščih. Ob ugodnih snežnih razmerah pa pridejo na svoj račun tudi turni
smučarji. Celotna Pokljuka s številnimi planinami nudi obilo možnosti za sprehode,
kolesarjenje in ostale dejavnosti, ki krepijo psihofizično stanje ljudi.
• Poučna funkcija:
Vse bolj je prisotna težnja osnovnih in srednjih šol, da spoznajo gozdarstvo in gozdove v
naravi, zato je tu perspektivna lokacija za gozdno šolo na Pokljuki ali za šolo v naravi za
osnovnošolce. Več pa bi bilo lahko učnih poti, učnih objektov in muzejev na prostem.
Pokljuški gozd je cenjen tudi med evropskimi in svetovnimi gozdarji, saj si ga letno ogleda
preko 10 mednarodnih ekskurzij (Budkovič, 1999, str. 267).
• Funkcija varovanja naravne in kulturne dediščine
Celotna planota leži v zunanji coni TNP, vendar gozdovi, kljub močno poudarjeni funkciji
varovanja naravne in kulturne dediščine, niso uvrščeni med gozdove s posebnim namenom.
TNP kot naravovarstvena ustanova daje le mnenja, ki nimajo enake teže kot odločbe in
soglasja javne gozdarske službe, naravovarstvo pa je tako ali tako že vgrajeno v temelje
gozdarske stroke.
Dendrološko naravno dediščino predstavljajo vsa zavarovana drevesa, ki jih je na območju
Pokljuke 16. K geomorfološki podzemni dediščini spadajo jame. Kot naravna dediščina je
opredeljeno brezno pri Medvedovi konti, ki ima največjo podzemno dvorano v Sloveniji,
pokljuška barja, Pokljuška soteska in soteska s koriti Ribnice, nasproti odcepa proti Šport
hotelu je nahajališče hierlaškega apnenca, na Goreljku pa najdemo dobro ohranjeno čelno
moreno pokljuškega ledenika. Pomembna kulturna dediščina je Avstroogrska obrambna linija
soške fronte (savska linija), ki poteka od barja Šijec preko Mrzlega Studenca do planine
Kranjska dolina. Evidentirani kulturni spomeniki so tudi: cerkev in župnišče na Koprivniku,
partizanska bolnišnica pod Javorovim vrhom, spomenik NOB na Goreljku, žive pašne planine
z arhitektonskim izročilom pastirske stavbne dediščine in najdišče na Lipanci, kjer so našli
bronasto bodalo iz 1300 let pred Kr. in lončevino iz 13. do 15. stoletja.
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• Raziskovalna funkcija:
Vključuje območja, kjer potekajo raziskave in meritve na raziskovalnih ploskvah.
• Estetska funkcija:
Gozd daje pečat lepoti krajinske podobe in zakriva estetsko moteče objekte.
2.7.3.3. PROIZVODNE FUNKCIJE
• Lesnoproizvodna funkcija:
Pridobivanje lesa naj bi bilo podrejeno varovalni vlogi gozda, to pomeni, pod pogojem
trajnostnega in sonaravnega gospodarjenja z gozdom.
Smrekovi gozdovi na Pokljuki so pomembni zaradi lesa, ki ima zaradi rastiščnih posebnosti in
kratke vegetacijske dobe posebne lastnosti. Izredno je cenjen in iskan pri izdelovalcih glasbil,
zahtevnejše notranje opreme, športnega orodja, pohištva …, saj ima posebne estetske in
odzvočne lastnosti. Odločilna dejavnika za tak, resonančni les sta predvsem počasna rast v
mladosti in nega mladih gozdnih sestojev (Horvat - Marolt, 1984).
Negativne plati pretekle usmeritve v preveč čiste sestoje, ki sicer prinašajo večjo lesno
produkcijo, se kažejo v posledicah ujm, ki pestijo to območje, saj tak gozd ne pomeni
zadostne stabilnosti proti vetru in ostalim vremenskim stresom. Doseganje stabilnosti s
povečanjem deležev listavcev pomeni zmanjšano količinsko produkcijo, a obenem poveča
kvaliteto, stabilnost in večjo sposobnost opravljanja ostalih funkcij gozda.
• Pridobivanje drugih gozdnih dobrin:
Poleg lesa nam gozd nudi tudi gobe, borovnice, gozdne jagode, brusnice, maline in zdravilna
zelišča.
• Lovnogospodarska funkcija:
Število rastlinojede divjadi mora biti prilagojeno proizvodnim sposobnostim rastlinstva, ne da
bi to ogrožalo trajni obstoj gozda. Zato brez ustreznega znižanja števila divjadi ni
učinkovitega usklajevanja. Število divjadi se namreč obnovi v nekaj letih, degradiran gozd pa
v neprimerno daljših časovnih obdobjih. Vsaka populacija ima pravico do trajnega obstoja,
zato je dovoljeno znižati število divjadi do meje, ki populaciji še zagotavlja ohranitev. To
načelo pa ne velja za tuje, od drugod vnesene vrste, kot je muflon. Te vrste dodatno
izkoriščajo rastlinstvo v škodo avtohtonih živalskih vrst, zato nova naseljevanja niso
dopustna, v ekstremnih primerih, ko je porušeno ravnovesje gozd – divjad, pa je dovoljeno
populacijo zmanjšati ali celo izločiti.
Gospodarska enota Pokljuka zaenkrat še ne sega v območje II. kategorije od IUCN pri
UNESCO, ki prepoveduje vsakršno obliko lova z odstrelom ali odlovom. TNP mora na takih
območjih stalno opazovati ter ugotavljati stanje in spremembe, ki nastanejo zaradi popolne
prepovedi posegov z lovom. Tu gre predvsem za pojav živalskih bolezni, npr. garjavost
gamsov.
Primernejša je raznovrstnost divjadi, zavedati pa se je treba, da je nesprejemljiva preštevilna
populacija jelenjadi ali muflona na račun srnjadi in gamsa, ki skupaj z gozdnimi kurami dajejo
značilnost Pokljuki. Pomemben naravni regulator je ris, ki s svojo prisotnostjo ponekod že
vpliva na številčnost divjadi.
Za izboljšanje prehrambenih in bivalnih razmer divjadi, lahko gozdarstvo veliko naredi z
ohranjanjem in pospeševanjem plodnostnega drevja in grmovja ter zeliščnega sloja, ki služi
boljši prehrani in kritju. Zelo pomemben je tudi čas izvajanja del, saj živali potrebujejo mir. V
gospodarski enoti Pokljuka rastišča velikega petelina zaradi nemira in drugih vzrokov
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stagnirajo, ponekod pa celo nazadujejo.
Pri gozdnogojitvenem načrtovanju za izboljšanje življenjskega okolja divjadi in drugih
živalskih vrst je potrebno:
 paziti, da se negozdne površine ne zarastejo, redno čiščenje in vzdrževanje s košnjo;
 zagotavljanje miru (sečnja in spravilo lesa naj se v času od prvega marca do konca
junija ne opravljata);
 zavarovanje mokrišč pred kakršnimikoli posegi;
 oblikovanje mreže ekocelic, površin, na vsakih 50 ali manj hektarov gozdne površine,
izločenih iz gospodarjenja.
Graf 6: Funkcije gozda v GGE Pokljuka
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Vsi gozdovi ležijo v TNP, tako da ni površine, na kateri ne bi bila prisotna vsaj ena od
ekoloških ali socialnih funkcij v poudarjeni obliki, kot lahko vidimo tudi na karti 6. Funkcije
se na nekaterih območjih vedno težje usklajujejo.
Ugodna celoletna povezava Pokljuke z dolino pomeni naraščanje števila in poudarjenost
določenih funkcij. Prihaja do sočasne rabe prostora (graf 7) in dolgoročno negativnih posledic
v gozdnem prostoru. Predvsem zato je nujno sonaravno načrtovanje in raba prostora na
celotnem območju pokljuške planote.
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Karta 6: Funkcije gozda v GGE Pokljuka

Vir: GGN, 1999

Merilo: 1:60.000

Graf 7: Prekrivanje funkcij v GGE Pokljuka

9%

1%

16%
brez prekrivanja

19%

ena
dve
tri
30%

štiri
pet

25%

Vir: GGN, 1999
42

3. DRUŽBENOGEOGRAFSKE POTEZE Z VODOKA TURIZMA IN REKREACIJE
3.1. POSELITEV
Glavni razlog naseljevanja je bilo brez dvoma kmetijstvo, natančneje živinoreja, saj za
poljedelstvo ni ustreznih pogojev. Cilj je bil, pridobiti čim več travnikov in pašnikov, ki so jih
pridobivali na račun gozda, s krčenjem. Gozd je moral ugoditi mnogim zahtevam kmetijstva,
pa tudi fužinarstva in še trgovine.
Tudi lov je privabljal ljudi v gore. Lov na živali zaradi hrane in kožuhovine je eden izmed
razlogov za nastanek prvih obdobnih in kasneje trajno poseljenih postojank.
Med nekmetijskimi panogami je bilo najpomembnejše rudarstvo, ki je v gorski svet pripeljalo
veliko ljudi. Na prvem mestu je bilo pridobivanje železove rude, ki jo vsebujejo apniške
kamnine v majhnih gmotah, največ v obliki bobovca. Rudarstvo, fužinarstvo in oglarstvo je
bilo posredno povezano s planinskim gospodarstvom, saj so kmetje, ko je bilo slabo vreme,
hodili kopat rudo v rove, ko pa se je vreme popravilo, so šli zopet h kmetijskim opravilom.
Brez dvoma so vse te dejavnosti privedle nove prebivalce in iz planin so se oblikovala naselja.
Tako je nastal Koprivnik iz stare planine, ki jo je imela vas Češnjica. Ker pa je bilo planinske
paše zaradi trajne poselitve premalo, so morali s krčenjem urediti novo planino Goreljek v
južnem delu Pokljuke ali jo vsaj bistveno razširiti. Na podoben način so nastale tudi Gorjuše,
na področju stare planine, ki jo je imela vas Nomenj.
Zadnje fužinarske delavnice so ugasnile konec 19. stoletja, del prebivalstva se je odselil,
ostali, ki so ostali brezposelni, pa so se začeli intenzivneje ukvarjati s kmetijstvom, razširjali
so stare planine in ustanavljali nove. To pa je bilo mogoče le na račun gozda v obliki krčenja,
kar je privedlo do vedno novih sporov s fevdalnimi lastniki gozdov (Melik, 1950).
3.1.1. PLANINE
Ena izmed najbolj pomembnih značilnosti v planinskem gospodarstvu Julijskih Alp je
dejstvo, da tu skoraj ni bilo planin v individualni kmečki posesti. Ta se je namreč razvila tam,
kjer so bivali ljudje po gorovju v raztresenih naseljih, zlasti pa na samotnih kmetijah. V
Julijskih Alpah pa posamič stoječih kmetij skoraj ni. Iz tega izhaja dejstvo, da so trdno
sklenjene vasi v dnu dolin tista naselbinska oblika, ki je ustvarjala planine v Julijskih Alpah in
jim dajala prevladujoč značaj kolektivnega dela (Melik, 1950).
Pred dvesto leti so večino gozda na Pokljuki posekali za oglje, s katerim so nekdaj kurili
plavže po Bohinju. Pokljuka je postala planota grbinastih travnikov. Ob koncu fužinarstva so
travnike umetno pogozdili in Pokljuka je dobila današnjo podobo. Tu in tam se je ohranila
kaka planina (Melik, 1950).
Najstarejše omenjene planine na Pokljuki so planina Javornik 1377 leta, Lipanca 1500 leta,
Jestrebica (Brdo pri Lipanci) 1500 leta in planina Nashebssrimdalu (verjetno Belska planina)
1591 leta. Planina Lipanca pa je bila zagotovo poseljena že v prazgodovini, na kar kaže
najdba orodja iz železna dobe (Jeršič, 1965, str. 33).
Do kovinskih dob so bili prvi obiskovalci visokogorja lovci, za njimi pa pastirji in rudarji.
Nekatere planine so nastale iz prvotnih rudarskih selišč (Lipanca, Klek, Belska planina), na
številnih planinah pa sta se pastirsko in rudarsko delo prepletala, zato po mnenju Bizjaka v
našem visokogorju ni mogoče posplošiti vzrokov za nastanek planin (Cevc et al, 2006).
Na pokljuški planoti je prostor dveh večjih planšarskih območij, Bohinja in Bleda. To je
območje srenjskih planin, ki so jih upravljali srenjski pašni odbori. V pašno srenjo so bili
združeni gospodarji ene, dveh ali več vasi. Čeprav so z zakonom iz leta 1947 postale planine
splošno ljudsko premoženje in so bile izročene v upravljanje kmetijskim zadrugam, domačini
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v glavnem še vedno izrabljajo planine, ki so jim poprej stoletja pripadale (TNP, 1985).
V individualni posesti je bilo le malo planin, pa še te samo v nižjih legah, tako da so se najbrž
razvile iz rovtov, to se pravi, iz planinskih travnikov, ki so se že dolgo nahajali v individualni
posesti. Teh je na Pokljuki malo, saj so se tu razvila stalna naselja, sedanje razložene vasice
Pokljuka in Zatrniki (Melik, 1950).
Da bi kar najbolje izkoristili naravne pogoje za planšarstvo, so razvili sistem planinske paše v
stopnjah, ki se je ponekod ohranil še do danes. V bližini vasi najprej izkoristijo srenjske,
vaške pašnike, nato pa selijo živino na nižje planine in senožeti. Senožeti ali roti so za kmeta
zelo pomembni, saj tu poleti pokosijo in posušijo seno, jeseni pa na pokošenih travnikih
pasejo živino. Ko zraste trava še višje, se premaknejo v visoke planine, kjer živina ostane
skoraj dva meseca. V istem zaporedju se vračajo pastirji z živino domov na vaške pašnike
(Cevc, 1992).
Bohinjske planine se nahajajo med Komno ter Pokljuko, v nizkem in visokem ozemlju, od
koder segajo še v najvišji svet neposredno pod vrh samega Triglava. Na Pokljuški planoti se
nahajajo na njenem jugozahodnem delu:
Planinska srenja Češnjica je bila ena največjih v Julijskih Alpah in velik del le-te je že
Pokljuka. Pripadajo ji vasi Koprivnik, Podjelje, Češnjica in Jereka. Njihove planine so
Zajamniki, Javornica, Konjska dolina, Jelje, Pokrovec in Goreljek. Vse so spodnje ali
senožetne planine.
Senožeti Uskovnica, Praprotnica, ki pomeni začetek prostrane Pokljuke, Na Šeh in Četeže ter
visoka planina Konjščica (1438 m) pripadajo pašni srenji Srednja vas.
Nomenjska srenja pa ima visoko planino Javornik (1300 m) in planino Ravne, ki je senožetna
(Melik 1950; Cevc, 1992).
Blejske planine na pokljuški planoti so razdeljene med vasi Blejskega kota. To so hkrati tudi
najstarejše vasi, ki so se včasih delile v naslednje planinske srenje:
Blejsko ali Grajsko srenjo sestavljajo vasi Grad, Zagorice, Želeče in Mlino, skupna jim je
Grajska planina, samo vasi Grad pa pripada visoka planina Lipanca (1633 m).
Rečica ima Rečiško planino in visoko planino Brdo (1790 m), srenja Podhom pa nižjo planino
Meja dolina in visoko planino Zgornji Klek (1556 m).
Blejska Dobrava ima dve visoki planini, Spodnji Klek 1556 m in Pekel 1503 m. Gorjanska
srenja ima planino Kranjska dolina, Bohinjska Bela pa Belsko planino.
Na severovzhodnem delu pa je tudi ena zasebna planina, Repečnikov rovt (1143 m), ki je
kasneje prešla v last planinske zadruge Gorje (Melik 1950; TNP, 1985).
Topografska lega planin:
Velika najdišča naravnega površinskega železa so bila na območju današnjih planin ali v
njihovi bližini (Rudno polje, Klek, Lipanca …). Mnogo rudarjev ni hodilo nazaj v dolino,
ampak so zase in za živino, ki so jo pripeljali zraven, zgradili zavetišča. To so bili prvi
zametki planin in razvoja planinskega gospodarstva, ki je danes značilnost slovenskega
alpskega sveta in pomemben turistični potencial.
Prvi naseljenci so pri izbiri prostora najprej gledali na to, da je imelo zemljišče dovolj trave
oz. pašnih površin ter bližino vodnega izvira. Šele nato so gledali na lego. Najbolj jim je
ustrezala prisojna lega in dokaj položen teren. Za planine so ugodne lege po pobočjih, na
slemenih in prevalih, v dolinah, krnicah in na planotah. Na lego planine je vplivala največkrat
geološka sestava in oblikovanost terena (Cevc, 1984). Kraški relief je pozitivno prispeval k
ugodnosti pokrajine za planinsko pašništvo, saj so številne kraške kotanje, konte in suhe
doline nudile ustrezen prostor v pokrajini za pašno gospodarstvo kljub slabšim hidrološkim,
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pedološkim in vegetacijskim razmeram.
V Pokljuškem pogorju sega gozd do višine 1800 m in vse planine se nahajajo pod to mejo,
tako tudi najvišje ležeča pokljuška planina, Lipanca (1630 m). Človek je skoraj vse svoje
planine uredil v gozdnem področju. Izkrčil je gozd in si v njem napravil pašnike, v nižjih
legah tudi planinske travnike, saj je v zakraselem, skalovitem in močno prepadnem območju
nad gozdom premalo sklenjenih travnatih površin za pašo (Melik, 1950).
Na celotnem območju Julijskih Alp je le malo nepropustnih kamnin, a jih je človek hitro
vključil v svoje gospodarstvo, bodisi zaradi vodnih izvirov bodisi zaradi sklenjene obilnejše
preperline ter goste trave ali sklenjene gozdne vegetacije, ki je na njih. Na Pokljuki je to na
njenem jugovzhodnem delu, kjer so zastopane jurske laporne skriljave plasti, na njih pa je
veliko travnikov in studencev, medtem ko na apniških tleh prevladuje gozd. Seveda pa pri
izboru zemljišča za ureditev planin ne pripisujemo poglavitne vloge geološko-petrografskemu
kriteriju ampak geomorfološki izoblikovanosti površja. To je tisti faktor, ki je ustvaril
ponekod ravno planoto, tam teraso, morda plitvo, široko vrtačo, uvalo, konto ali nepravilno
kotanjo v kraškem zemljišču, morebiti suho dolino z obsežnejšim ravnim dnom, krnico, sipko
nasipino, bodisi v morenah bodisi na nekdanjem jezerskem dnu ali obrežju. Seveda pa je
najbolj ugoden za obstoj neke planine preplet teh dveh dejavnikov, saj nam nepropustni sloji s
trajnimi vodnimi izviri ne pomagajo prav dosti, če ni v bližini ustrezne ravnine ali vsaj
položne ploskve. Ravno voda je največje bogastvo Julijskih Alp, saj ima prevlada zakraselosti
najbolj vidno negativno potezo ravno v pomanjkanju le-te, v podzemskem, vertikalno
usmerjenem odmakanju. To pa negativno vpliva tudi na vegetacijo, saj voda odnaša
preperelino v notranjost, na površju pa ostaja gola skala, ki otežuje hojo človeku in živali.
V nižjih legah pa so apniška tla znatno boljša za planinsko izrabo, treba jih je imeti na
razpolago v ustrezno ravnih ali celo položnih površinah. Sloj prsti je debelejši, obilnejša pa je
tudi vegetacija. Zato so v gozdnem področju izkrčili ploskve za planinsko pašo najbolj na
območju širših teras, v območju suhih dolin, ki imajo obsežne ravnice in s katerimi so naše
visoke planote dokaj gosto prepredene. Po večini se v teh suhih dolinah menjavajo ožji deli z
razširjenimi mesti, z manjšimi kotanjami. Ker so taka razširjena mesta marsikje pokrita z
morenskim drobirjem, ponekod z jezerskimi odkladninami, so za planine zelo privlačna,
posebno tam, kjer so v njih nepropustne kamnine. Povsod tam, kjer je človek naletel nanje, je
uredil na njih planine ali travnike v nižjih legah (Melik, 1950).
Popolnoma na ravnem stoji le malo planin. Lega na planoti, hkrati lega v bližini, deloma na
ravnici nekdanjega jezera, kjer so po njem ostale vlažne trate na ilovni podlagi, je dala
osnovo veliki ter prostrani planini Goreljek. Planina je nastala na predelu, kjer je bil nekdaj
gozd, a so ga izkrčili. Samo ime Goreljek nam to pove. Del Goreljka stoji že na brdih,
podobno del planine Jelje. Planine od tu proti vzhodu, kjer se površje Pokljuke dvigne za
okoli 100-150 m nadmorske višine, so nameščene v izrazitih suhih dolinah, prekritih z
morenami. Tako lego imajo Belska in Rečiška planina, Javornik, Kranjska dolina, Rudno
polje in Grajska planina. Planina Na Šeh je tip planine, ki leži na zunanjem robu Pokljuke,
na terasi. To je nekako prehodna lega, kjer se planota prevesi v zelo položno zaobljenem
robu navzdol v dokaj strmo pobočje in na tem zaobljenem robu, obrnjenem k soncu, so
ugodne razmere za planine. Planina Na Šeh pa ima poleg privlačne prisojne lege še ugodne
skriljave jurske kamnine ter ustrezno prevleko z morenami, kar nudi ugodne hidrološke
pogoje. Podoben položaj ima malo višje po položnem pobočju planina Zajamniki s svojim
značilnim, v dolgo vrsto ob kolovozu zgoščenim planinskim naseljem, s čudovitim pogledom
na Triglav. Tudi planini Praprotnica (slika 6) in Četeže so nastale na morenskih terasah.
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Slika 6: Planina Praprotnica, nastala na morenskih terasah

Vir: Žemva, 2007
Poleg tega imamo še planine v kratkih suhih dolinah, ki so se razvile na zunanjem robu
planote v višini 1200–130 m, a so obtičale zaradi naglega zakrasevanja kot viseče doline in
jim dno nenadoma odreže strmo pobočje. Te vrste je Konjska dolina in planina Jelje.
Spominja na Zajamnike, a obema podobno lego ima tudi planina Kranjska dolina nad
Gorjušami ter nanjo naslonjeno področje rovtov in planinskih pašnikov Za Jamo. Ponekod
imamo na zunanjem robu Pokljuške planote ali tik ob njem nekoliko nižje izoblikovane prave
dokaj ravne terase na jurskih skrilavcih, kjer so nastale planine. Tak položaj ima Javornica,
tik nad Češnjico, Pokrovec, Ravne ter Podjelje, ki je bila sprva planina, sedaj pa stalno
naseljena vas z mnogimi studenci.
Na širokih zunanjih terasah so tam, kjer so vanje pokljuški potoki izdolbli široke kotanje, že
zgodaj nastale planine, od katerih so do danes ostali le še rovti ali pa so se razvile vasi, kot na
primer Koprivnik in Gorjuše.
V krniški dolini sta nastali visoki planini Konjščica in Lipanca, planini Klek in Pekel pa
ležita v konti (Melik, 1950).
3.1.2. NASELJA
Na obrobju Pokljuke so naselja in zaselki Zatrnik, Gorjuše, Koprivnik in Podjelje. Med
zaselke štejemo tudi nekdanjo planino Goreljek, ki sicer nima stalnih prebivalcev, je pa
največje počitniško naselje v TNP.
Koprivnik (969 m) šteje med najvišje ležeče vasi v Sloveniji. Njena lega je na prisojni terasi
na južnem obrobju Pokljuke, ki spominja na kraško polje. Ta razložena vas namreč leži na
obodu kotanje nekdanjega jezerca, ob vodnih virih – Mrzli potok, ki prihajajo na dan na
neprepustnih jurskih kamninah. Zaradi ostrega podnebja uspevajo tu le odporne kulture.
Glavni dejavnosti sta živinoreja in gozdarstvo. V poznobaročni župnijski cerkvi s konca 18.
stoletja je župnikoval Valentin Vodnik, po katerem se imenuje tudi razgledišče nedaleč stran.
Sredi vasi je hiša pri Jurjevcu, domačija L. Korošca, ki se je leta 1778 med prvimi štirimi
povzpel na Triglav (Krajevni …, 1995; Gorenjska A–Ž …, 1994).
V cerkvi je iz leta 1540 zapisano v kroniki, da so bili prvi prebivalci Koprivnika oglarji, danes
pa sta glavni dejavnosti v vasi živinoreja in gozdarstvo.
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Gorjuše (940 m) so se prav tako kot Koprivnik razvile iz nekdanje planine ob vodnih virih na
neprepustnih skrilavih in morenskih tleh. Okolica je močno zakrasela. Tu so vrtače, kraške
jame, suhe doline in presihajoče jezerce. Deli naselja so Zgornje, Srednje in Spodnje Gorjuše
ter zaselek Potok. Spadajo med največja naselja daleč naokoli, saj so hiše razsejane na izredno
prostranem predelu. Vas je znana po, žal izumirajoči domači umetni obrti, izdelovanju pip
čeder. V Spodnjih Gorjušah je še Zoisova graščina, kjer je bival Žiga Zois.
Podjelje (860 m) so razložena vas s Spodnjim in Zgornjim Podjeljem. Leži na dveh terasah
na južnem pobočju Pokljuke, v povirju potoka Jereke. Prevladujeta živinoreja, ki je povezana
s planinskim pašništvom in gozdarstvo (Krajevni …, 1995). V vasi je edina ekološko
turistična kmetija, ki v okviru TNP sodeluje pri raznih mednarodnih projektih.
Goreljek (1250 m) je največja pokljuška planina, kjer je večina pokljuških turističnih
objektov, med katerimi je najpomembnejši Šport hotel. Planina se je spremenila v prostrano
naselje počitniških hišic in domov. Pri hotelu pozimi deluje krajša vlečnica, okoli pa so
speljane številne tekaške proge. V bližini doma Jelke je spomenik partizanom, ki so izdani
padli na tem mestu. Tu pa je tudi eno izmed pokljuških barij, kjer je urejena učna pot.
Zatrnik
Je zaselek na severovzhodnem delu pokljuške planote, ki sodi v okvir naselja Krnica v
Gorjanskem kotu. Leži na širokih terasah nad Radovno. Včasih je kot razvit smučarski center
privabljal številne turiste, danes zaradi nerešenih vprašanj med lastniki zemljišč smučišče
sameva, obiščejo pa ga predvsem lastniki vikendov in mimoidoči obiskovalci, ki se na poti iz
ali na Pokljuko ustavijo v gostišču Zatrnik.
3.1.3. PREBIVALSTVO
3.1.3.1. Gibanje števila prebivalcev
Na demografski razvoj naselij na Pokljuki so v veliki meri vplivale gospodarske razmere in
razmerje med agrarnimi in neagrarnimi dejavnostmi. To velja za naselja na južnih obronkih
planote, to so nekatera naselja Zgornje bohinjske doline, ki je predvsem zaradi prometne
nepovezanosti s Spodnjo bohinjsko dolino ostala brez industrije in možnosti za razvoj. Proces
deagrarizacije in z njo depopulacije beležimo v času po drugi svetovni vojni, traja pa še danes.
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Graf 8: Gibanje števila prebivalcev naselij Pokljuke med leti 1869 in 2002
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V 133-ih letih so vsa tri naselja izgubila veliko prebivalcev (graf 8). Največ Gorjuše, kar 53
%. Upad števila prebivalcev se na Gorjušah in Podjelju prične po letu 1910, kar ima gotovo
povezavo z zgraditivijo bohinjske železnice, ki je predvsem v Spodnji bohinjski dolini
prispevala k razvoju turizma, industrije in k večjim potrebam po delovni sili. Naslednji
vidnejši upad, pa beležimo po letu 1953, ko se prične obdobje deagrarizacije, zaposlovanja
ljudi v neagrarnih dejavnostih in selitev ljudi v naselja Spodnje bohinjske doline. Posledice
deagrarizacije najbolj občutijo v naseljih Gorjuše in Koprivnik, kjer se prebivalstvo v prvem
zmanjša za 44 %, v drugem pa za 34 %.
V zadnjem desetletju se število prebivalcev sicer še zmanjšuje, vendar precej manj kot v
preteklosti. Razlog pa je verjetno v družbeno-gospodarski preusmeritvi, ki mladim dovoljuje
samostojno podjetništvo, zaposlitev v obrti, nekaj mladih pa ostaja na domačih kmetijah, kjer
so v pomoč ostarelim staršem (Smukavec, 2002).
3.1.3.2. Starostna struktura prebivalstva
Starostna struktura prebivalstva vpliva na rast prebivalstva, ekonomsko produktivnost,
socialne probleme, šolstvo in potrošnjo, s tem pa v veliki meri na gospodarsko usmerjenost.
Razvoj turizma, predvsem sonaravnega, spremlja in se udejstvuje v njem predvsem mlajše
prebivalstvo, ki se prej odloči za razvijanje dodatne turistične ponudbe oz. prekvalificiranje
svoje kmetije v ekološko turistično kmetijo.
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Graf 9: Primerjava prebivalstva po starostnih razredih v naseljih Pokljuke, med leti 1961 in
2002
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Leta 1961 je bilo skupno število prebivalcev Koprivnika, Gorjuš in Podjelja 652, leta 2002 pa
le 450. Iz zgornjega grafa je razviden predvsem upad prebivalstva mlajšega od 15 let in
povečanja prebivalstva starejšega od 65 let. V zadnjih štiridesetih letih je za 37,5 % manj
mlajših od 15 let in za 29 % več starejših od 65 let. Število starejših je preseglo število
mlajših, kar kaže na hitro staranje in problem obnavljanja prebivalstva.
Razlog je iskati v izseljevanju mlajših v Spodnjo dolino, kjer je več delovnih mest predvsem v
nekmetijskih dejavnostih.
Zaskrbljujoč je predvsem indeks staranja prebivalstva, kjer je »demografski prag« v
obravnavanih naseljih močno presežen. Normalni indeks staranja znaša 30–40, indeks 72 pa
predstavlja omenjeni prag. Ko je le ta presežen, lahko pričakujemo le še zmanjšanje števila
prebivalcev, tudi če bi vsi mladi ostali v naselju (Smukavec, 2002). Kot je rrazvidno iz
preglednice 2, je bil že leta 1961 presežen demografski prag na Gorjušah, indeks je namreč
znašal 100. Na Koprivniku je bil indeks 58.8, najbolj ugodnega pa so imeli v Podjelju, 25.6.
Ob zadnjem popisu, leta 2002, se je na Gorjušah in Koprivniku indeks močno povečal in v
obeh naseljih krepko presegel demografski prag, kar pomeni, da se bo tu prebivalstvo le še
zmanjševalo.
Preglednica 2: Izbrani demografski kazalci po naseljih Pokljuke za leto 2002
Naselje
Skupaj 0–14 %
nad
%
Ženske %
indeks
let
65 let
15–49
staranja
Podjelje
85
19
22,4
29
22,4
Gorjuše
151
23
15,2
41
27,2
20
18,5
178
Koprivnik 214
43
20,1
50
23,4
39
18,2
116
Vir: Banka statističnih podatkov, 2007
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povprečna
starost
38,8
43,9
40,9

3.1.3.3. Aktivno in kmečko prebivalstvo
Kot nam prikazuje graf 10, je število aktivnega prebivalstva v štiridesetih letih samo padalo,
razlog pa je v izseljevanju, pomanjkanju delovnih mest ter visokem indeksu staranja. Povečal
se je tudi delež zaposlenih izven naselja stalnega prebivališča in je bil v vseh treh naseljih leta
2002 kar 90 %. Razlog je v majhni ponudbi delovnih mest, kmetijstvo postaja dodatna
dejavnost in ne zadrži prebivalstva v svojih naseljih, prav tako turizem zaenkrat predstavlja le
dodatno dejavnost za ljudi, ki oddajajo sobe.
Graf 10: Delež aktivnih prebivalcev po naseljih med leti 1961 in 2002
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Vir: Popis stanovništva …1965; Banka statističnih podatkov, 2007
Bohinj že od nekdaj velja za kmetijsko pokrajino, ki pa je s prihodom železnice, razvojem
industrije in vse večji prisotnosti turizma močno izgubil na pomembnosti. Vedno manj
prebivalcev se ukvarja s kmetijstvom, večinoma so zaposleni v storitvenih dejavnostih izven
naselja stalnega bivališča, kmetijstvo pa jim je le dodatna dejavnost.
Na močno deagrarizacijo nas opozarjajo naslednji podatki (preglednica 3), kjer se je v
tridesetletnem obdobju, med popisoma 1961 in 1991 v Podjelju aktivno kmečko prebivalstvo
zmanjšalo za 84 %, na Gorjušah za 74 % in na Koprivniku za 61 %.
Pri tem pa moramo vedeti, da so leta 1961 pri opredelitvi kmečkega prebivalstva upoštevali
dejavnost, leta 1991 pa poklic. Tako so leta 1991 veljale za kmečko prebivalstvo osebe, ki so
opravljale poklic kmetovalca, ribiča in lovca ter vzdrževane osebe s strani imenovanih, pri
tem pa ni bilo pomembno, v kateri dejavnosti je oseba opravljala ta poklic. Leta 1961 pa so
bile v kmečko prebivalstvo vključene tudi osebe, ki so opravljale nekmetijske poklice, a so
bile zaposlene v organizacijah s kmetijsko dejavnostjo (Smukavec, 2002).
Iz popisa 2002 je razvidno, da število zaposlenih v kmetijstvu strmo pada, saj se je v vseh treh
naseljih skupaj, samo v zadnjih desetih letih, zmanjšalo za skoraj 61 %.
Preglednica 3: Število delovno aktivnega kmečkega prebivalstva po naseljih med leti 1961 in
2002
Naselje
1961
1991
2002
Podjelje
57
9
5
Gorjuše
105
27
9
Koprivnik
86
33
13
Viri: Popis stanovništva …1966; Medić, 2005; Banka statističnih podatkov, 2007
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Podatki kažejo na močno deagrarizacijo, ljudje se manj odločajo za kmetijsko dejavnost, ki
postaja občasna ali dodatna dejavnost, iz tega pa izhaja tudi težava pri iskanju osebja za
planinsko pašo, ki je eden izmed vzrokov za upadanje te starodavne dejavnosti.
Vsi zgornji podatki kažejo, da kmetijstvo iz intenzivne oblike prehaja v ekstenzivno. Iz tega
lahko sklepamo, da se bo vse več kmetij odločalo za turizem kot dodaten vir zaslužka, vedno
več pa jih bo skušalo pridobiti tudi status ekološke kmetije in tako postati del zanimive
turistične ponudbe. Na obravnavanem območju je bilo leta 2007 pet ekoloških kmetij, ena
ekoturistična in ena turistična kmetija.
Problem predstavlja močna depopulacija območja, čeprav je v zadnjem desetletju upad
manjši. Velik je tudi indeks staranja, kar predstavlja dodatno oviro pri razvoju turizma na
kmetijah, saj se za to dodatno dejavnost odločajo predvsem mlajši.
3.1.4. RABA TAL
Večino Pokljuke prekriva gozd. Kjer so bili dobri pogoji, so ga izkrčili za kmetijske namene.
Največ kmetijskih površin je na terasah južnih obronkov planote, kjer ta prehaja v bohinjsko
kotlino in kjer prisojna lega omogoča uspevanje določenih poljščin. Tu je tudi največ
travnikov, planin in pašne površine, saj je na celi planoti na tem območju največ nepropustnih
površin, kar pomeni več možnosti za izkoriščanje vodnih virov.
Karta 3: Raba tal na pokljuški planoti v letu 2006

LEGENDA:
meja obravnavanega
območja
- pašnik
- naravni travniki
- mešani gozd
- pretežno kmetijska
površina z večjimi
območji vegetacije
- iglasti gozd
- barja

Vir: Interaktivna karta …, 2006
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3.2. TURIZEM IN REKREACIJA
V naslednjih poglavjih bomo govorili o rekreacijskih dejavnostih in sonaravnem turizmu na
Pokljuki, zato je potrebno najprej razložiti pomen obeh besed, rekreacije in turizma.
Cigale v svoji dizertaciji navaja številne avtorje in njihove definicije. Mathieson in Wall
definirata rekreacijo kot vrsto dejavnosti, s katerimi se ukvarjamo v prostem času. Kraus
dodaja, da so to dejavnosti, ki se odvijajo v prostem času in so izbrane prostovoljno s strani
udeleženca, zaradi zadovoljstva, užitka ali ustvarjalne obogatitve. Po Žonti pa je le oblika
vedenja, ki zapolni prosti čas. Cigale glede na zgornje definicije zaključi, da je rekreacija
»oblika vedenja oz. dejavnosti, ki se odvija v tistem časovnem izseku, ki ga posameznik
dojema kot prosti čas. Zanjo je značilno določeno čustveno stanje, njen rezultat pa je krepitev
človekovih fizičnih in psihičnih sposobnosti« (cv: Cigale, 2004b, str. 15).
Jeršič (1985) pa z besedo rekreacija označuje obnavljanje (regeneracijo) duševnih in telesnih
moči ljudi, ogroženih ali obremenjenih zaradi enostranskih obremenitev. Uresničuje se z
uravnovešenjem med dejavnostjo in počitkom, z menjavo okolja, z vplivi različnih čutnih
dražljajev in z določenimi telesnimi obremenitvami človeka. Služi samo za sprostitev ali
nabiranje novih življenjskih moči.
Veliko avtorjev z opredelitvijo rekreacije opredeli že turizem, saj jo opredeljujejo kot
prostočasno dejavnost, s katero se ukvarjamo izven doma (Cigale 2004b).
Svetovna turistična organizacija turizem definira kot »aktivnost oseb, ki potujejo in bivajo v
kraju zunaj njihovega običajnega okolja. Pri tem obdobje bivanja zunaj običajnega okolja ne
sme biti daljše od enega leta, namen potovanja pa je lahko prosti čas, posel ali kaj drugega.
Pojem se nanaša na vse dejavnosti obiskovalcev, tako turistov, ki prenočujejo, kot enodnevnih
obiskovalcev« (Cigale 2004b).
Ključni dejavnik razmejitve je torej prostorska komponenta oziroma pot ven iz domačega
kraja (Cigale, 2004b). Tako je po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1991) turizem pojav,
da kdo potuje, začasno spremeni kraj bivanja zaradi oddiha, razvedrila. Časovni kriterij tu ni
odločilen, drugega mnenja pa sta Mathienson in Wall, ki pravita, da turista ne moremo
upoštevati kot udeležence enodnevne rekreacije. Montheim opozarja, da turizem ni nujno le
rekreacija, ampak lahko zajema tudi poslovni in kongresni turizem. Bistvena za turizem je
torej menjava prostora, ki pa ni nujno povezana z rekreacijskimi motivi. Vsa rekreacija, ki se
odvija zunaj običajnega okolja, torej sodi v okvir turizma. Pri rekreaciji je pomembna vsebina
doživljanja, pri turizmu pa prostor in čas (cv: Cigale, 2004b).
Rekreacija je po mnenju številnih avtorjev dejavnost, ki se odvija samo na osnovi osebne
želje, tu pa se lahko vidi razlika v primerjavi s turizmom, ki vključuje tudi osebe, ki se ne
vključujejo vanj vedno po svoji prosti volji (poslovni, kongresni, športni, zdraviliški, tranzitni
turizem). Torej ne zaradi rekreacije, ki je živo nasprotje dela, ki se opravlja zaradi zaslužka.
Seveda pa je ista dejavnost enkrat delo, drugič rekreacija, če za opravljanje te dejavnosti ni
potrebna prisila oziroma nujnost (Jeršič, 1985). Tudi Clark (1993) opozori na gospodarsko
dejavnost turizma, ki se ukvarja z zadovoljevanjem turistov. Turizem opredeli kot sinonim za
turistično industrijo, ki zagotavlja namestitvene in hotelske zmogljivosti za obiskovalce (cv:
Cigale, 2004b, str. 16).
Glede na to na Pokljuki prevladuje rekreacija, turizem v gospodarskem smislu pa ima glede
majhnega števila namestitvenih in gostinskih objektov v primerjavi s številom obiska le
manjšo vlogo.

52

Za Pokljuko je pomemben pojem bližnje rekreacije, kjer naj bi bil bistven prosti čas. Šlo naj
bi za prosti čas ob koncih tedna ali med tednom (2 do 3 dni) oziroma za prostočasne
dejavnosti zunaj lastnega doma, ki se ne odvijajo v času dopusta in ki časovno zavzemajo
največ dva dneva in pol (konec tedna in petkovo popoldne) (Cigale, 2004b). Ta vrsta
rekreacije pa je za Pokljuko najbolj značilna, saj je obisk posebej velik ob koncu tedna.
Poleg tega, da je Pokljuka ena izmed najbolj obiskanih lokacij v Sloveniji, je njena značilnost
predvsem to, da je obiskana tako poleti kot pozimi. Poleti večinoma prihajajo izletniki,
nabiralci gozdnih sadežev in planinci, pozimi pa izletniki, smučarji, planinci in tekači na
smučeh.
Slika 7: Strelišče za biatlon na Rudnem polju

Vir: Katja Žemva
3.2.1. TURISTIČNA INFRASTRUKTURA NA POKLJUKI
Pokljuka je razvit zimsko športni center s smučišči, smučarsko tekaškimi progami in
biatlonom. Eden izmed projektov Programa razvoja turizma v Bohinju 2006–2013 je
povezava smučišč Kobla, Vogel, Senožeta in Pokljuka v Bohinjsko smučarsko deželo, kjer bi
Pokljuka imela vlogo »dežele nordijskih doživetij«. Za nadaljnji razvoj torej načrtujejo
specializacijo Pokljuke kot vrhunskega nordijskega olimpijskega centra. Za to pa bo potrebno
obnoviti in zgraditi dodatno infrastrukturo (Program razvoja …, 2006). Občina Bohinj mora
dobiti gradbeno dovoljenje in upoštevati vse naravovarstvene smernice, ki jih določi Zavod za
varstvo narave. TNP lahko poda le neformalno mnenje, zavzema pa se za celostno ureditev
infrastrukture na Rudnem polju (Šolar, osebni vir, 2007).
Današnje stanje turistične infrastrukture je takšno:
Največ nastanitvene infrastrukture, kot je razvidno iz preglednice 4, je na Goreljku, kjer je po
podatkih popisa 2002, 167 stanovanj in stanovanjskih površin (Banka statističnih podatkov,
2007). Tu je Šport hotel, gostišče Jelka, 14 počitniških domov, katerih lastniki so slovenska
podjetja ter individualne počitniške hiške, ki jih je okoli 150. Vojašnica na Rudnem polju je
bila po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 prenovljena v vadbeni center slovenske vojske, ki je
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odprtega tipa in ima tudi apartmajski del. Na Koprivniku, Gorjušah in Podjelju je možno
prenočevati v zasebnih sobah, apartmajih in počitniških domovih (Nastanitvene zmogljivosti
…, 2007). Na planini Lipanca je planinska koča.
Žalostna je predvsem podoba edinega hotela na Pokljuki, Šport hotela, ki je bil zgrajen pred
drugo svetovno vojno. Zadnjič je bil obnovljen že leta 1973. Pogled na hotel od zunaj,
predvsem pa njegovi notranji prostori in oprema, močno spominjajo na čase socializma in kar
kličejo po temeljiti prenovi. Sob v hotelu je 39 (93 ležišč). Tu so še restavracija, kavarna,
večnamenska dvorana, trim kabinet in savna. Ob hotelu je urejeno smučišče, primerno za
manj zahtevne smučarje, igrišče za nogomet, odbojko in tenis. V neposredni bližini so urejene
tekaške proge. Ponujajo učenje smučanja, teka na smučeh in bordanja.
Največ obiska je pozimi, predvsem so to slovenski turisti in skupine otrok iz osnovnih šol po
vsej Sloveniji. Da bi si pridobili več turistov, predvsem iz tujine, pa bi bilo treba poskrbeti za
obnovo in večjo reklamo. Za razvijanje sonaravnega turizma bi bila zanimiva možnost
preureditev hotela v bio ali eko hotel, ki pa bi zahteval predvsem bolj zahtevne goste, a bi bila
to glede na lego hotela v TNP še najbolj ustrezna rešitev. Po mnenju enega izmed zaposlenih
v hotelu, pa bi to pomenilo njegov propad. V bližini Pokljuke, v Bohinju, je namreč en bio
hotel, ki pa mu gre zaradi velikih stroškov in posledično visokih cen ponudbe, dokaj slabo.
Po dolgem času, ko smo vsi lahko gledali, kako hotel vidno propada in krepko zaostaja za
vrhunsko ponudbo, se je letos končno premaknilo. Hotel naj bi marca 2007 zaprli za javnost
in ga temeljito prenovili. Hotel je sicer last javnega zavoda TNP, obnovo pa bosta finančno
podprli tudi občini Bled in Bohinj (Česen, osebni vir, 2007).
Preglednica 4: Namestitvene kapacitete pokljuških naselij za leto 2006
Število
Število
Število
SKUPAJ
Nočitve 2006*
Naselje
ponudnikov stalnih
dodatnih
domači tuji
ležišč
ležišč
KOPRIVNIK
Apartmaji
3
19
3
22
20
28
GORJUŠE
Počitniški
2
15
0
15
528
0
domovi
PODJELJE
Turistične
1
10
1
11
146
86
kmetije
GORELJEK
Hoteli
1
93
0
93
Penzioni
1
24
0
24
Počitniški
12
116
0
116
8723
160
domovi
RUDNO
POLJE
Počitniški
1
63
0
63
4447
0
domovi
SKUPAJ
21
340
4
344
13864 274
*za nekatere kapacitete ni podatka
Vir: Nastanitvene zmogljivosti …, 2007
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Prevladujejo nočitve na Goreljku in Rudnem polju, najbolj zasedeni so počitniški domovi
(preglednica 5). Za leto 2006 nimamo podatka o nočitvah v edinem hotelu na Pokljuki, Šport
hotelu, imamo pa ga za leto 2002, ko je bilo zabeleženo 5045 nočitev, od tega je bil le 1,4 %
tujih gostov (Letni pregled turizma …, 2004). Največ nočitev beležimo v zimskih mesecih,
medtem ko jih je v pomladanskih in jesenskih mesecih tudi do 25 krat manj. Razlog visokega
zimskega obiska je predvsem v tem, da je pozimi prevladujejo skupine osnovnošolskih otrok
in raznih drugih skupin, kjer obiskujejo tečaje smučanja in teka na smučeh.
Preglednica 5: Prenočitve turistov na Pokljuki* po mesecih za leto 2002
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC SKUPAJ
1388 15455
3053 2591 1207 119 250 1124 1872 1878 1520 304 149
*vključena so naselja Goreljek, Koprivnik in Krnica

Vir: Letni pregled turizma …, 2004
Gostinska ponudba na Pokljuki je zelo skromna, saj je na območju malo gostinskih objektov
(gostišče Jelka na Goreljku, bar in restavracija v Šport hotelu, bife Jurček na Rudnem polju
(slika 8), gostišče na Zatrniku ter bife na Koprivniku). Manjka se kvalitetne gostinske
ponudbe, z zanimivo izbiro domače hrane, v prijetnem kmečkem vzdušju, kar bi privabilo
turiste. Na Koprivniku je bila še do pred kratkim odprta gostilna Korošec, kjer so med
drugimi ponujali tudi postrv narejeno po Vodnikovem receptu. Po smrti lastnika, pa je v vasi
ostal le še bife, kamor zahajajo večinoma domačini.
Slika 8: Bife Jurček na Rudnem polju

Vir: Žemva, 2007
Turistična infrastruktura je omejena na dve smučarski vlečnici na Goreljku (slika 9) in dve na
vojaškem smučišču pod Viševnikom. Štiri vlečnice in ena dvosedežnica so včasih delovale na
Zatrniku, danes občasno delujeta še dve. Vse vlečnice so bile zgrajene leta 1972, njihova
skupna zmogljivost pa je znašala 4420 oseb na uro. Da smučišče kljub problematični zimski
sezoni na Bledu danes sameva, je krivo neurejeno lastniško razmerje glede zemljišč. Del tega
naj bi bilo v lasti občine, vendar v zemljiški knjigi lastništvo še ni vpisano, kar onemogoča
vsak nadaljnji korak. Čeprav se smučišče ponuja kot izredna razvojna priložnost za zimsko
sezono, domačini ne najdejo skupnega jezika, da bi se ustrezno dogovorili, kako ga ponovno
oživiti. Poleg tega pa so tu še nižje nadmorske višine, občasne slabe zime in posledično
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premalo snega za ureditev prog. Vse to je razlog, da smučišče ni več zaživelo tako kot nekoč,
ko je bilo v nekdanji skupni državi zelo priljubljeno (Račič, 2006).
Slika 9: Smučišče ob Šport hotelu na Goreljku

Vir: Žemva, 2007
Slika10: Sporno zemljišče na Zatrniku pod Hotunjskim vrhom

Vir: Račič, 2006
Na Rudnem polju so tudi objekti za izvedbo tekmovanj v biatlonu in smučarskih tekih.
Urejenih je nekaj prostorov za avtomobile, ki pa bi jih težko imenovali parkirišča. Pravi
piknik prostor je le na Mrzlem Studencu, obstaja pa še nekaj manjših počivališč s klopmi in
mizami. Med objekte infrastrukture pa spadajo tudi informacijske točke, table in stebrički, ki
usmerjajo obiskovalce pri raziskovanju planote (Šolar 2002).
Stanje infrastrukture na planoti kaže, da na Pokljuki ni razvit intenziven, na tehnično strukturo
vezan turizem. Ne glede na to pa je obiskovalcev veliko, prevladujejo dnevni, izletniški
obiskovalci. V poletni sezoni 1997 je po podatkih TNP Pokljuko obiskalo 182 000 ljudi, kar
je pomenilo 14 % delež vseh obiskovalcev TNP. Poleti leta 1995 je bil povprečni urni pretok
avtomobilov na petek 35, to pomeni, da je po številu avtomobilov v TNP Pokljuka na drugem
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mestu, takoj za Vršičem. Največ jih je parkiranih na Mrzlem studencu, Rudnem polju in
Goreljku (Šolar, 2002, str. 122). Seveda pa je njihovo število in število obiskovalcev odvisno
od vremena, ugodnih pogojev za rast gob, organiziranih prireditev (biatlon, proslave, pohodi),
ko je ljudi precej več.
Največ obiskovalcev v zimski sezoni je februarja, ko je najbolj ostra zima že mimo in so
ugodne snežne razmere pa tudi čas zimskih počitnic. Višek ljudi in avtomobilov je še v času
tekem svetovnega pokala v biatlonu ter za novo leto (Šolar, 2002).
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4. OKOLJEVARSTVENI PROBLEMI
V občutljivem alpskem pokrajinskem ekosistemu bi morala biti v ospredju naslednja temeljna
sonaravna načela:
• uravnoteženost gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov;
• trajnostna raba naravnih virov;
• obremenjevanje okolja v okviru zmogljivosti ekosistemov;
• ohranjanje biotske in pokrajinske raznovrstnosti (cv: Plut, 1999).
Številne oblike nesonaravne dejavnosti povzročajo onesnaževanje in spreminjanje naravnega
ekosistema. V večini primerov je krivec za to človek in njegove dejavnosti v zavarovanem
območju. Po matričnem prikazu vpliva dejavnosti in pokrajinske rabe na naravo in okolje v
TNP-ju, ima največji negativni vpliv na naravo poselitev (predvsem gre tu za počitniške
hišice), promet (predvsem motorni), gozdarstvo (z gozdno mehanizacijo in prometnicami) ter
turizem, kjer izstopajo smučarske naprave in številni obiskovalci (cv: Plut, 1999).
4.1. POŠKODOVANOST GOZDA
Večino Pokljuke porašča gozd, kjer se prepletajo številne funkcije. Tako je ta še bolj občutljiv
na zunanje vplive, ki se pojavljajo v naslednjih oblikah in nanj delujejo negativno.
Snegolom, vetrolom, divjad, paša, bolezni, škodljivci, vplivi imisij, gozdarska dejavnost
(posek, transport in gradnja prometnic), rekreacija, plazovi, usadi in krušenje kamenja ter
strele so dejavniki, ki obremenjajoče vplivajo na gozdnato pokljuško planoto (GGN, 1999).
Listavci so nekoliko bolj poškodovani kot iglavci, od drevesnih vrst pa jelka. Po vzrokih
poškodb so na prvem mestu vetrolomi, sledijo snegolomi. Lubadar se pojavlja po celi
površini, a so zaradi kratke vegetacijske dobe in mrzle zime ter pravočasnih spravil po ujmah
napadlega lesa posledice pod kritičnim stanjem. Problem predstavlja še vedno neurejena paša
domače živine v gozdu, ki povzroča škodo predvsem pri mladih drevesih. Ta drevesa dodatno
ogroža divjad, ki jo plaši naraščajoče število obiskovalcev Pokljuke, in je zato bolj gibljiva in
s tem ovira pomlajanje dreves (Jurc et al, 1997).
Po mnenju gozdarjev naraščujoče število izletnikov in turistov ter posledično obremenjenost s
prometom vedno bolj obremenjuje okolje. Rešitev seveda ni v prepovedih in strogem
omejevanju gibanja, temveč v razvoju naravi prijaznih oblik turizma in rekreacije ter v skladu
s tem ustreznim informiranjem in ozaveščanju ljudi o pomembnosti ohranjanja narave za
prihodnje generacije.
4.1.1. BOLEZNI
Od bolezni je na prvem mestu rdeča trohnoba, ki je zelo razširjena predvsem v smrekovih
kulturah. Povzroča jo gliva, ki se naseli v korenine in začne uničevati drevo. Njeno
razširjenost zmanjšujejo s tvorbo skupinsko mešanih naravnih sestojev ter z intenzivnimi
redčenji v čistih smrekovih sestojih (GGN, 2003).
Sušenje vejic se pojavlja v zimskem času, ko so na Pokljuki izjemno ostre klimatske razmere
(suh zrak, nizke temperature, veter) in smreke izgubljajo vodo, črpati pa je ne morejo, ker so
tla zmrznjena. V kolikor se izgube vode še povečajo zaradi ranjenega lubja, se tkiva izsušijo v
tolikšni meri, da nastanejo nepovratne poškodbe tkiv in vejica odmre. Podobno sušenje vejic
je bilo opaziti tudi na jelovem mladju, povzročitelj katerega je lahko žled. Zaledenele in z
ledom obtežene vejice se upognejo, ledeni ovoj na nekaterih mestih poka in nalomi vejice.
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Tudi kosi ledu padajo iz nadstojnega starega drevja in verjetno pri tem poškodujejo spodaj
rastoče mladje (Jurc et al, 1997).
Rdečerjava progavost iglic črnega bora, povzroči jo gliva, posledica pa je sušenje iglic.
Gliva izloča v tkiva iglic toksin in z njim ubija tkiva, nato pa jih preraste. Močna svetloba
poveča poizvajanje tega toksina, zato so simptomi bolezni izrazitejši na dobro osvetljenih
iglicah, v senci pa niso tako jasno opazni. Očitno glivi prijajo ekološke razmere na Močilih –
Veliko Blejsko barje, saj je okuženost rušja izjemno močna in variira v posameznih letih z
ozirom na vremenske razmere na rastišču. Kemična sredstva za zatiranje bolezni niso bila
uporabljena, saj strokovnjaki menijo, da gre za naravni ekosistem, kjer imajo bolezni svoje
mesto in so njegov neločljivi del (Jurc et al, 1997).
Podlubniki: posebnost Pokljuke je plitva inverzijska plast, saj so povprečne temperature že
30 m ali manj nad tlemi znatno ugodnejše. To dejstvo povzroči, da mali lubadar živi in se
množi v vrhovih, do tal pa večina populacije sploh ne pride. Ko drevo zaradi malega lubadarja
oslabi, postane lahek plen velikega lubadarja (GGN, 1999, s. 137).
Zaradi človekovega pospeševanja smreke je v preteklosti tudi na rastiščih bukovih in jelovobukovih gozdov precej smrekovih monokultur. Marsikje na teh rastiščih raste že druga ali
tretja generacija smreke. Ker smrekov opad vsebuje manj elementov hrane in več spojin, ki
ovirajo razkroj iglic v primerjavi z opadom v listnatem ali mešanem gozdu, pri nekaterih
oblikah tal pride do degradacijskih procesov. V njih se zmanjša biološka aktivnost, številne
talne flore, kroženje in količine rastlinam dostopnih snovi, upočasni se razvoj in s tem
mineralizacija organske snovi, tvori ali zdebeli se organski horizont, poveča se kislost tal,
lahko se pojavijo procesi podzoljevanja. Z biomeliorativnimi ukrepi, predvsem s
pospeševanjem in uvajanjem listavcev, je večinoma možno zaustaviti degeneracijske procese
in sčasoma vrniti tla v rodovitnejšo obliko (GGN, 1999).
Z monokulturo smrek se zmanjša biološka pestrost, tla postanejo siromašnejša, stabilnost je
slabša, siromašen je grmovni in zeliščni sloj, ni pestre ponudbe hrane za razgrajevalce in
divjad, odpornost proti bolezni in škodljivcem je enostranska, otežkočena je naravna
ventilacija in izenačevanje temperatur ter vlažnosti v sestoju, s katero se omili ali prepreči
snegolom in vetrolom (GGN, 1999, s. 105).
Pokljuka zaradi položaja in vzpetin na obrobju ni na udaru večjega lokalnega ali akutnega
nadpovprečnega daljinskega onesnaževanja. Spremembe povprečne osutosti v zadnjih letih so
v alpski regiji relativno majhne, pri iglavcih se osutost zmanjšuje, listavcem pa povečuje
(GGN, 1999).
4.1.2. VREMENSKI STRESI
Normalne klimatske razmere na Pokljuki označuje zelo nizka povprečna letna temperatura,
visoka amplituda, pozne spomladanske in zgodnje jesenske (poletne) slane. Reden pojav so
udari strele, redkeje pa udari toče. V zadnjem obdobju se je zaradi spremembe režima
padavin pojavljal težek moker sneg, ki pa je v spomladanskih mesecih tudi pričakovan v
nižjem pasu Pokljuke od 110–1400 m n. v. Slabši odpornosti do snegolomov pa v precejšnji
meri botruje dosedanje gospodarjenje. Najodpornejša so drevesa, ki imajo avtohtono
provenienco, somerno ozko krošnjo, močneje ojačan spodnji del in močno zasidrano deblo.
Dejstvo pa je, da je bilo preteklo gospodarjenje preveč naravnano v čiste smrekove sestoje, ki
pa so tudi manj odporni. Jelka in bukev sta veliko globlje in bolje zakoreninjeni, kar je
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posebej pomembno na globljih morenskih tleh (GGN, 1999).
Januarja 2007 sta moker, primrznjen dež in nato sneg povzročila okoli 30.000 m3
polomljenega drevja. Prizadeto je bilo celo območje v nadmorski višini 800–1300 m
nadmorske višine. Poškodovano je bilo 10 % listavcev (prelomi) in 90 % iglavcev (izvale in
polomljeni vrhovi). Poškodbe so bile razpršene na celotno površino (Papler-Lampe, Rozman,
2007)
Slika 11: Snegolom na Pokljuki januarja 2007

Vir: Žemva, 2007
Nenormalne vremenske razmere so tiste, ki odstopajo od dolgoletnih povprečij. Drevje pa na
to seveda mora reagirati. V eni sami sušni periodi odvrže za dve leti produkcije iglic.
Primerjava med dvema zadnjima tridesetletjima kaže na nedvoumno zniževanje povprečne
količine padavin na Mrzlem studencu. Velja pa, razen za april, prav za vse mesece v letu.
Opazna je tudi sprememba v razporeditvi padavin: od prvotnih maksimumov v novembru in
juniju ostaja značilen še november, medtem ko juniju konkurira september. Meseci s snegom
pa vsi po vrsti izgubljajo na količini. Zime so krajše in z manj snega, toplejše in z nenadnimi
vdori mrzlega zraka, kar stresno deluje na vegetacijo (GGN, 1999).
Takoj za snegolomi so največji vzrok za poškodovanost gozda vetrolomi.
Zgodovina vetrolomov na Pokljuki (Ogris, 2004):
Na področju Pokljuke in njene okolice so vetrolomi zelo pogost pojav. Posebnost Pokljuke so
vrtinčasti viharji, ki se pojavljajo zlasti poleti in podirajo drevesa v popolnoma nenačetih
sestojih. (Horvat - Marolt, s. 11) Če definiramo, da je večji vetrolom tisti, ki podre na nekem
območju več kot 15.000 bruto m3 lesne mase, so se zgodili večji vetrolomi na
gozdnogospodarskem območju Bled, od leta 1903 do 2003, enajstkrat. Do leta 1965 so
vetrolomi navadno sledili večjim sečnjam, ki so bile posledica obnove po obeh svetovnih
vojnah. Zelo velik snegolom leta 1961 pa je ustvaril pogoje za velik vetrolom na Pokljuki 16.
novembra 1963. Pred začetkom močnega vetra novembra 1963 je 4 dni skoraj neprenehoma
deževalo in so bila tla zaradi tega zelo razmočena. Hitrost vetra je naraščala do 8. in 9. stopnje
po Beaufortovi lestvici in v samo nekaj urah je bilo podrtih 44.000 bruto m3 lesne mase.
Zaradi plitke zakoreninjenosti smreke in razmočenosti tal je bilo 90 % drevja izruvanega, le
okrog 10 % je bilo polomljenega.
Naslednji večji vetrolom na Pokljuki je bil leta 1969 in potem še večji 1. 7. 1975. Takrat je
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neurje z dežjem in silovitim vetrom zajelo širšo okolico Bleda. Vetrni sunki so dosegali
orkanske hitrosti, prek 120 km/h. Smreka na izpostavljenih položajih ni uspela kljubovati tem
mogočnim pritiskom vetra. Situacija je bila podobna kot že pri prejšnjih vetrolomih:
razmočena tla in plitko zakoreninjena smreka. Takrat je veter na območju Pokljuke, Mežaklje,
Jelovice in Radovne podrl okoli 60.000 bruto m3 lesne mase.
Graf 11: Vetrolomi na GGO Bled od leta 1903 do 2003
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Vir: Ogris, 2004
Eden zadnjih večjih vetrolomov se je zgodil leta 2002, med 14. in 16. novembrom, ko je pihal
viharni veter. Ta (8. stopnje po Beaufortovi skali in več) dosega hitrost nad 17 m/s. Lomi
veje na drevju, hoja proti njemu ni več mogoča, lahko tudi povzroča poškodbe na stavbah,
ruši dimnike, trga žlebove in odkriva strehe. Viharni veter je povzročal škodo v Zgornje
savski dolini, Podravju, Primorski, Gorenjski in osrednji Sloveniji. Po nižinah večjega dela v
Sloveniji hitrost vetra ni presegla 20 m/s (72 km/h), v alpskih dolinah in višjih legah pa je bila
njegova moč orkanska. Meteorološke postaje v Bovcu in na Kredarici so izmerile sunke okoli
50 m/s oz. 180 km/h.
Veter je največjo škodo naredil na območju krajevne enote Pokljuka, kjer je zelo močan
sunkovit veter jugozahodnik po prvih ocenah podrl okrog 21.000 bruto m3 lesne mase. Po
ocenah je v državnih gozdovih na platoju Pokljuke padlo 18.000 bruto m3 lesne mase, na
Mežakli 1.000 m3 in v Radovni bruto 500 m3, v zasebnih gozdovih pa še dodatnih 1.500 m3.
Veter je prizadel izpostavljene vzpetine Kokošnjice, Jerebikovca in Lipenščega vrha, močno
je načel tudi jugozahodna čela starih sestojev za večjimi površinami mladega gozda in
planinskimi pašniki ali ob cestah.
Vzroki vetrolomov na Pokljuki:
• Smreka na Pokljuki ima 50–80 cm globok koreninski sistem, pogosto pa samo 15–30
cm. Zato smreka nima zadostne opore. Sicer pa smreka na rahlih in globokih tleh
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razvije tudi globoke korenine, ki jo dobro zasidrajo v tla in takrat jo vihar prej prelomi
kot izruje.
Ledeniška morena je slaba podlaga za odpornost gozda proti vetru. Na njej je
zakoreninjenost dreves zelo plitka, zaradi česar je drevje proti vetru tudi v mešanem
sestoju slabo odporno. Morenski material je navadno precej sipek, zato koreninam ne
nudi dovolj opore.
Ogroženost smrekovih sestojev se z razmočenimi tlemi še poveča.
Velikokrat delujeta skupaj kot rušilna dejavnika sneg in veter, saj je bilo po ocenah
strokovnjakov okoli 70 % vetrolomov na mestu že prej odprtih sestojev zaradi snega.
Usodni za vetrolom so goli ali preveč odprti grebeni in vrhovi.
Gozdni robovi so tudi na udaru vetrov. Vzrok škodam zaradi močnega vetra so lahko
tudi ceste ter infrastruktura, ker sekajo sestoj in tako ustvarjajo umetni gozdni rob.
Prehitro odpiranje sestojev na vetru izpostavljenih krajih se velikokrat izkaže kot
usodno. Najbolj so občutljivi sestoji v dobi pomlajevanja.
Enomerni smrekovi gozdovi ne pomenijo stabilnega in pred vetrom varnega gozda.
Mešani sestoji imajo boljšo zakoreninjenost, ker bolje izkoriščajo odpornost zemljišča
(globino tal, skalne razpoke, medsebojno prepletenost korenin).
Navadno smreko velikokrat okužijo glive iz skupine rdečih trohnob, ki razkraja les in
tako zmanjšuje upogibno trdnost dreves, ki so potem lažje tarče viharnih vetrov.
Tudi oblika in velikost posameznih krošenj imata pri močnem vetru odločilno vlogo.
Čim globlja je krošnja, tem nižje je oprijemališče in tem manjša je rušilna moč vetrov.
Nesomerne krošnje so izpostavljene večjim obremenitvam ob vetru kot sorazmerno
razvite.
Posebej so ogrožene smreke z dvojnim deblom, ki nudijo vetru močan oprijem zaradi
dvojne krošnje in s tem večje površine krošnje.

Za vetrolom na Pokljuki 16. novembra 2002 sta bila odločilnega pomena viharni veter, ki je v
sunkih dosegal tudi orkanske hitrosti, in razmočena plitka tla. Da to drži, potrjuje dejstvo, da
je bilo 95 % dreves izruvanih. K podiranju so pripomogli tudi drugi dejavniki. Eden med
njimi je prav gotovo prisotnost trohnobe v drevesih, ki zmanjšuje upogibno trdnost dreves. V
Sloveniji je meja, ko se začne količina smrek okuženih z rdečo trohnobo zmanjševati, za okoli
200 m višja kot v osrednji Evropi. Med podrtimi drevesi je bilo ocenjenih 15 % trohnečih
dreves. Dejavnik, pa naj še bo tako zelo izražen, skoraj nikoli ne deluje sam, ampak je
povezan z drugimi dejavniki. Tako so bili vključeni v proučevanem vetrolomu na Pokljuki še
orografska lega, stopnja ohranjenosti, talni tip in matična podlaga. Na večjem delu Pokljuke je
karbonatna matična podlaga (npr. ledeniške morene), na kateri so najbolj pogosto rendzine,
katerih globina je največkrat samo do 30 cm. Plitka tla ne dopuščajo smreki, da bi razvila
korenine v globino, zato razvije samo površinske korenine, ki ji ne nudijo dovolj opore.
Tekstura tal na Pokljuki je na večji površini sipke narave, ki se ob dežju hitro razmočijo in ne
dajejo koreninskemu sistemu zadostne opore. Pokljuški gozdovi so močno spremenjeni zaradi
gospodarjenja v preteklosti. Gozdove na Pokljuki sestavlja večinoma smreka. Znano je, da so
enomerni gozdovi manj odporni proti močim vetrom. Večja količina drevja je padla na vetru
bolj izpostavljenih mestih, kot so vrhovi in privetrna pobočja hribov.
Posledice vetrolomov:
• spremeni se debelinska struktura poškodovanih sestojev;
• zmanjša se prirastek;
• spremeniti je treba gozdnogojitvene načrte;
• večja nevarnost prenamnožitve podlubnikov;
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večja nevarnost in manjša učinkovitost pri delu v gozdu;
zmanjšana kakovostna sestava sortimentov in s tem manjši izkupiček (tudi do 10 %
nižja prodajna cena);
več lesnih ostankov v gozdu (tudi do 15 % več);
večji stroški poseka in spravila;
nastanek izrednih stroškov:
o stroški gradnje dodatnih vlak in prometnic,
o stroški ureditve in zaščite od vetroloma prizadete površine,
o stroški ponovne ogozditve,
o stroški nege in zavarovanja mladovij pred poškodbami divjadi,
o večji stroški za varstvo gozdov zaradi nevarnosti pred razmnožitvijo
škodljivcev,
pri večjih naravnih ujmah se spremenijo tržne cene (zniževanje cen lesa) in nastajajo
motnje zaradi nepravočasne predelave povečanih količin lesa;
pri nihanju dreves zaradi močnega vetra nastanejo poškodbe korenin, ki niso vidne
očem;
v poškodovanih sestojih se poveča tveganje pred nadaljnjimi poškodbami.

Preventivni gozdnogojitveni in varstveni ukrepi:
Vetrolom je pojav, stalno prisoten v slovenskih gozdovih. Poškodb in nastalih škod zaradi
vetrolomov ne moremo v celoti preprečiti, lahko pa jih s pravilnimi ukrepi v veliki meri
omejimo:
9 na površinah, ki so z veliko stopnjo ogrožene zaradi vetrolomov (to so zlasti vrhovi in
grebeni), osnujemo mešane sestoje, kajti ti so mehansko stabilnejši;
9 na rastišča posadimo rastišču prilagojene avtohtone drevesne vrste;
9 z nego dosežemo ustrezno razmerje drevesnih vrst in zgradbo sestojev;
9 pri odpiranju sestojev je treba biti pazljiv na razvoj koreninskega sistema (poznati
moramo lastnosti drevesnih vrst in tal);
9 z nego oblikujemo somerne, globoke in ozke krošnje dreves;
9 gozdni rob naj bo toliko prepusten, da se zračni tok ob njem ne zaustavlja;
9 upoštevati moramo glavno smer vetra;
9 v smrekovih sestojih izvajamo najintenzivnejše redčenje v času gošče in mladja.
4.1.3. GOZDNA PAŠA
Paša v gozdu je od leta 1960 z zakonom o gozdovih prepovedana, dovoljena je le izjemoma,
po posebnem gojitvenem načrtu. Takih načrtov z dovoljeno pašo gozdarstvo do sedaj ni
izdelovalo. V preteklosti je bila Pokljuka nadpovprečno obremenjena s servituti paše v gozdu,
veliko je bilo tudi potrebnega lesa za vzdrževanje stanov in pašnikov ter za kurjavo.
Dolgotrajno prizadevanje za rešitev neperspektivnega gospodarjenja je po 150 letih ostalo
brez učinkovitih praktičnih rezultatov. Kljub zakonodaji, ki pašo prepoveduje in ne upošteva
več servitutnih pravic, se nekateri kmetje sklicujejo ravno nanje. Neurejena paša govedi, konj
in ovac, se pojavlja zlasti v okolici planin Kranjska dolina, Klek, Javornik, Praprotnica,
Repečnikov rovt, Goreljek. Večina planin je celo neograjenih (Kranjska dolina, Lipanca,
Brdo, Klek, Velika ravan). Ograjeni sta praktično le planina Javornik, pred dvema letoma pa
so to uredili še na Grajski planini. Problem neurejene paše je predvsem v okolici blejskih
planin, kjer pa se nekateri rovti na obrobju planote intenzivno zaraščajo (Stara Pokljuka), zato
so po mnenju Budkoviča (1999), nerazumljiva razmišljanja o pomanjkanju pašnih površin.
Veliko bolj so glede paše urejene bohinjske planine (GGN, 1999; Kapus, osebni vir, 2007) .
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Šele v letu 1997/1998 je predvsem na zahtevo Zavoda za gozdove prišlo do postopnega
urejanja paše v gozdu. Določeno je bilo, da paša v gozdu ni možna:
• če so poudarjene ekološke in socialne funkcije, ki se s pašo izključujejo;
• v težavnih razmerah pomlajevanja in spremenjene sestave drevesnih vrst;
• na odličnih rastiščih z nevarno okužbo z rdečo gnilobo;
• ni možna paša koz in konj (le izjemoma na posebej določeni planini in v posebej
izločenem bližnjem gozdu) (GGN, 1999).
Paša v gozdu je izjemoma možna le pod posebnimi pogoji:
• če so vse lastnikove planine ustrezno vzdrževane;
• najprej se dovoli paša v lastnikovem gozdu, šele pozneje v državnem, kjer je bila
večina servitutov;
• najprej se ponudi nekdanje pašne površine, tudi z možnostjo krčitve gozda postopoma
in po izvedbenih načrtih;
• izbere se možnost paše tam, kjer je po naravi šopasta struktura in vmesne pašniške
enklave ali pa v močno spremenjenih razmerah z degradiranimi tlemi zaradi dosedanje
rabe (antropogeni stagnoglej);
• vsako leto se preverjajo potrebe in posledice paše v gozdu; za porabo se ugotavlja
vrednost odškodnine;
• krčitve gozda za pašniške površine so možne le v skladu in v okviru prostorskega
plana oz. prostorsko-ureditvenih pogojev, po obvezni presoji vplivov na okolje pri
večjih krčitvah;
• obvezna je takojšnja etapna ureditev ruše in vzpostavitev pašnega reda (GGN, 1999,
str. 152).
Pred izdelavo podrobnega načrta za pašo v gozdu je potrebno soglasje lastnikov oziroma
upravljalcev gozdnega prostora.
Paša je velik problem, saj močno zavira naravno obnovo gozda. Živina poškoduje rastje,
predvsem mlade sestoje ter s hojo stlači površinski sloj tal, zaradi česar se zmanjša zračnost in
se začnejo redukcijski procesi, kar vodi v površinsko zaglejevanje. Razvije se surovi humus,
ki močno vpija vlago, in propustnost tal se zmanjša. Nastane antropogeni stagnoglej, kjer se
korenine dreves le s težavo razraščajo. Tako je kvaliteta bodočih sestojev slabša, živina pa
objeda tudi mladje iglavcev in listavcev (Horvat - Marolt, 1984, s. 14) .
Del krivde, da je problem paše še nerešen in se vsako leto pojavljajo kršitelji gozdnega
zakona, lahko pripišemo tudi turizmu. Gozd opravlja številne funkcije, ena izmed najbolj
zastopanih pa je ravno turistična in rekreacijska. Samo v GGE Pokljuka ta funkcija v
poudarjeni obliki pokriva 54 % površine (GGN, 1999, s.150). Številni obiskovalci z
izvajanjem različnih dejavnosti tako dobesedno izrinejo živino v gozd. Velik problem je na
Goreljku, ki ima malo pašnih površin, zaradi pozidave s počitniškimi hišami in ograjevanja
(slika 12) pa je pašno območje še zmanjšano.
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Slika 12: Ograjena počitniška hiška na Goreljku

Vir: Žemva, 2007
Po besedah Mira Kapusa, vodje GGE Pokljuka, je gozdna paša danes morda najbolj neurejena
v vsej zgodovini načrtnega gospodarjenja v enoti. Pred 50 leti se je dosledno upoštevalo pašni
red, danes pa je to izvajanje zelo ohlapno. Še vedno je veliko živine, ki se nenadzorovano
pase v gozdu. To je drobnica, od 300–400 glav, ki prečka plato, ko jo ženejo v ali iz planin,
govedo, ki zaide v gozd. Problem pa so tudi konji, saj jih je veliko neregistriranih in se ne ve
kdo je njihov lastnik. Zgodi se, da nekdo iz doline pripelje na Pokljuko par konj in jih pusti
nekaj mesecev, da se nenadzorovano pasejo po gozdu.
Zakon, ki pašo prepoveduje, torej obstaja, njegovo izvajanje Ministrstva za kmetijstvo pa je
slabo. Tako na primer ti isti kmetje, ki dobijo subvencije Ministrstva za kmetijstvo, ker
ohranjajo to starodavno dejavnost, preprečujejo zaraščanje in delajo v težkih pogojih, ne
upoštevajo zakona in pustijo živino, da se pase v gozdu.
4.2. PROBLEM GRBINASTIH TRAVNIKOV
Gre za vzvalovljen svet majhnih vzpetin in globeli, ki so razporejene mozaično in odločilno
vplivajo na mikrorastiščne razmere. Z vprašanjem o nastanku grbinastih travnikov se je
ukvarjalo več strokovnjakov. Nemška geologinja Ebersova je bila prva mnenja, da so
grbinasti travniki pojav zakrasevanja, ki se je začel kmalu po ledeni dobi, torej pred 10.000
leti, in se še danes nadaljuje. Že ona je predlagala, naj se ta svet zavaruje, ogradi ter na njem
prepove vsaka gospodarska dejavnost, da bi lahko nemoteno potekale znanstvene meritve in
opazovanja (Piskernik, 1969).
Najverjetneje pa so se travniške grbine razvile pod vplivom različnih procesov: mehanskega
delovanja vetra (vetrolomi), glacialnih procesov in procesov zakrasevanja. Gre za
zakrasevanje glacialnih nanosov, kjer je večja stopnja drobnozrnatega apnenčastega gradiva.
Same grbine so iz nesprijetega gradiva, ki ga sestavljajo delci različnih velikosti, jama ali
vdrtina med grbinama pa je nastala z izpiranjem drobnejših delcev, pri čemer je prihajalo tudi
do korozije. Drobnejši apneniški material se je raztapljal hitreje in tam so nastale manjše
vdolbine (Cvetek,1971).
Na grbinastih travnikih se je razvila drugačna vegetacija, ti svojevrstni ekosistemi tako nudijo
življenjski prostor številnim živalim. Velikokrat se ujemajo z območji talne vode, ki
omogočajo vodovodna zajetja. So sestavni del naravne in kulturne dediščine in tako zanimiva
turistična atrakcija. Na drugi strani pa se kmetje zavzemajo za njihovo izravnavo, saj so taki
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travniki bolj občutljivi in težavni za košnjo. Tako prihaja do različnih interesov med
naravovarstvenimi organizacijami, predvsem TNP-jem, ki se glede na to, da je to območje del
Triglavskega narodnega parka, čuti dolžan ohranjati to specifiko našega alpskega sveta in pa
kmeti, lastniki teh travnikov, ki so zanje gospodarsko in tudi eksistenčno pomembni. Možna
rešitev bi bila, da bi grbinaste travnike spremenili v pašnike. S tem se vzpostavlja ekstenzivna
raba, za kar pa se kmetje bržkone ne bi navduševali, saj vemo, da se danes kmetijstvo vedno
bolj intenzivira. Glede na to, da je veliko grbinastih travnikov ravno v hidrološkem zaledju
naselij, pa bi se z intenzivnim kmetijstvom na teh območjih kvaliteta vode takoj poslabšala.
Glede na splošne deagrarizacijske procese bi bila izravnava grbin smiselna le v primeru
oživitve planin in senožeti. Tu pa bi morala priskočiti na pomoč država z denarno pomočjo,
najti pa bi se morala tudi ustrezna delovna sila (Odar, 1993).
Do leta 1991 je bilo na celotnem območju bohinjskih in blejskih planin izravnanih okoli 700
ha travnikov. Ravnanje grbin je bilo dopustno ne glede na območje (osrednje ali robno)
narodnega parka, saj je bila prepoved izvzeta za potrebe pašništva. Nato pa je bil leta 1991
sprejet Odlok prostorskih ureditvenih pogojev za TNP, kjer je izravnava grbinastih travnikov
v osrednjem območju TNP izrecno prepovedana. Na robnem območju pa je za izravnavo
potrebno soglasje TNP-ja, Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine, vodnogospodarske in gozdno-gospodarske skupnosti (Odar, 1993).
Slika 13: Grbine na Stari Pokljuki

Vir: Žemva, 2007
Grbinasti travniki na obravnavanem območju ležijo v robnem delu Triglavskega narodnega
parka, tako da je večina travnikov že izravnanih. Tam, kjer izravnav ni bilo, so grbine dokaj
neizrazite, zaraščene, stanovi in seniki na njih pa propadajo. Kjer kmetje grbine ohranjajo,
dobivajo za vračilo velike državne subvencije (Šolar, osebni vir, 2007).
Rešitve problema grbinastih travnikov :
9 dovoljene strokovno opravljene izravnave v robnem območju TNP in izven njega,
podprte z ustreznimi dovoljenji;
9 nadaljnje subvencioniranje kmetov, ki ročno kosijo travnike in preprečujejo njihovo
zaraščanje;
9 prepoved izravnave na območjih vodnega zajetja ter na osrednjem območju TNP;
9 ohranitev najlepših in najizrazitejših vzorcev grbinastega sveta, zlasti ob glavnih
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turističnih in planinskih poteh;
9 zavarovanje najlepših grbin kot naravni in kulturni spomenik;
9 vključitev teh območji v turistično ponudbo kot pomembne pokrajinske znamenitosti –
informacijske table, turistični prospekti;
9 dopustna delna izravnava v primeru oživitve planin in senožeti.
Skupaj bi morale stopiti pristojne ustanove, Ministrstvo za kmetijstvo, Zavod za varstvo
naravne in kulturne dediščine, Kmetijska zadruga, Turistična društva in TNP, uskladiti svoja
mnenja ter sprejeti odločitev v dobro kmetov in narave. Predvsem za ohranjanje naše naravne
in kulturne dediščine ter razvijanje sonaravnega turizma bi morali nekatere primere grbin
zavarovati kot naravni spomenik, postaviti informacijske table in izdati zloženke, ki bi
obrazložile pomen in vlogo grbin. Precej so v tej smeri naredili v Radovni, nadaljevati pa bi
morali tudi na Pokljuki in v Bohinju.
4.3. VODNA OSKRBA IN KANALIZACIJA
Z ozirom na veliko količino padavin in vodozbirno območje Pokljuke se v notranjosti
pretakajo ogromne količine vode. Majhen delež le teh pride na površje na krpah nepropustnih
kamenin v obliki izvirov in studencev (Mrzli studenec, razne planine, studenci v bližini
visokogorskega barja Šijec …). Voda, ki prihaja na dan v kraških izvirih pa je primerna le, če
je prava tudi lega in dobra dostopnost. Tako se tu lahko razvije planina ali naselje. Kjer pa ni
primernih vodnih virov za oskrbo so si včasih in si še danes pomagajo s tem, da v visokih
legah izkoriščajo snežišča, ki se držijo dolgo čez poletje v breznih ali v osojah ali s tem, da
lovijo kapnico in jo zbirajo ter hranijo za hude čase. Za živino so marsikje urejene mlake ali
kale v katerih zadržujejo deževnico. Je pa tudi nekaj planin, kjer so izdatni ter trajni vodni
izviri na planini ali v neposredni bližini, npr. Goreljek (Melik, 1950).
Največ kraških izvirov je na območju Goreljka in to je tudi eden izmed razlogov za tolikšno
število počitniških hišic na tem območju. Poleg Goreljka ima dobre hidrološke pogoje planina
Konjščica, kjer izvira reka Ribnica. Ribnica z vodo oskrbuje tudi planino Praprotnico, do
koder je napeljana rečna voda. Vojašnica na Rudnem polju se delno oskrbuje z vodo iz
Konjščice, delno pa iz vodnega zajetja Zlata voda na Viševniku (Strgar, osebni vir, 2007).
Slika 14: Oskrba z vodo na planini Javornik

Slika 15: Kapnica na Zajamnikih

Vir: TNP (1985)

Vir: Katja Žemva
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Planota je izrednega pomena za vodne vire naselij ob vznožju planote, ki po podatkih
Režijskega obrata komunalne dejavnosti Bohinj in komunalnega podjetja Infrastruktura Bled
napajajo naselja Srednja vas v Bohinju, Bohinjska Češnjica, Jereka, Bitnje, Podjelje,
Koprivnik, Gorjuše, Nomenj, Obrne, Bohinjsko Belo ter delno Gorje in Bled. Prav zaradi
vodovarstvene vloge Pokljuke je treba posvetiti veliko pozornost varstvu okolja in
preprečevanju onesnaženja vodnih virov.
Karta 7: Vodni viri na območju Pokljuke

LEGENDA:
meja obravnavanega območja
izviri, slapovi, jezovi in ostali točkovni objekti
močvirja
reka širine do 5 m
ponikalnica širša od 5 m
reka, kanal občasno brez vode širine do 5 m
nestalni vodotok

Vir: Interaktivni naravoslovni atlas, 2006

Kot smo že omenili, planota razpolaga z ogromno količino vode, ki pa zaradi kraškosti
površja hitro ponikne in pride na dan v kraških izvirih in studencih. Največ jih je na Goreljku,
ki je največje počitniško naselje v vsem TNP. Tu je še edini hotel na Pokljuki, Šport hotel in
gostišče Jelka. Taka zgoščena poselitev pomeni veliko porabo vode, veliko odpadne vode ter
veliko količino odpadkov. Največji problem je odpadna in sanitarna voda, saj le-ta zaradi
propustnosti tal nima dovolj samočistilnih zmožnosti. Noben objekt na Goreljku nima lastne
čistilne naprave, prevladujejo greznice, pa še te po mnenju Strgarja večinoma niso triprekatne
ampak precej manj, kar pomeni, da slabo prečiščena voda odteče nazaj v podtalnico. Nadzora
nad tem pa ni nobenega. Šport hotel in gostišče Jelka imata odpadne vode speljane v
triprekatno greznico, glede na to, da sta največja proizvajalca odpadne vode na Goreljku, pa bi
bila zelo priporočljiva individualna čistilna naprava. Na območju Pokljuke sta le dve. Eno
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individualno čistilno napravo ima vojašnica na Rudnem polju, eno pa so pred kratkim uredili
na Koprivniku, na območju bivše osnovne šole, kjer so danes stanovanja (Strgar, osebni vir,
2007)
Kanalizacija torej ni urejena na celotnem območju Pokljuke, v občinskem načrtu za
upravljanje do leta 2013 pa načrtujejo ureditev le-te in njeno priključitev na centralno
kanalizacijsko omrežje v naselju Log v Bohinju (Strgar, osebni vir, 2007).
Nobeno izmed naselij ni priključeno na javni vodovod, kljub temu da imajo Podjelje,
Koprivnik in Gorjuše nad 50 prebivalcev, kar zahteva javnega upravljalca. Tako ima njihov
vodovod še vedno status lokalnega vodovoda. Lokalni vodovod imajo tudi na Goreljku in
Zatrniku (Strgar, osebni vir, 2007).
Slika 16: Vodno zajetje in vodni zbiralnik pri reki Ribnici, ki oskrbuje Srednjo vas v Bohinju

Vir: Žemva, 2007
V občinskem načrtu za upravljanje do leta 2013 nameravajo predlagati vodovarstvena
območja za občino Bohinj, z namenom zaščite območij, kjer so pomembna vodna zajetja in
velike količine podtalne vode. Skoraj polovica obravnavanega območja sodi v občino Bohinj.
Območje Gorjuš, Goreljka ter pretežen del zahodnega dela Pokljuke, kjer je vodozbirno
območje reke Ribnice, bi dobilo status širšega ali ožjega vodovarstvenega območja, kar bi
prispevalo k učinkovitejšem varovanju vodnih virov (Strgar, osebni vir, 2007).
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Karta 8: Vodovarstvena območja v bohinjskem delu Pokljuke

LEGENDA:
___ meja občin
drenažno zajetje
vrtina
zajeti izvir

Vodovarstveno območje (VVO):
___ najožje območje
___ ožje območje
___ širše območje
___ vplivno območje
___ strokovna podlaga sprejetih VVO
---->testiranje zaledja pokljuške podtalne
vode

Vir: Režijski obrat komunalne
dejavnosti Bohinj, 2006
Merilo: 1:50.000

4.4. ČRNA ODLAGALIAŠČA
Eden izmed pomembnih faktorjev, ki ogroža gozd, so tudi odpadki, ki namesto na javnih
odlagališčih končajo v gozdnem prostoru. Na Zavodu za gozdove območne enote Bled so se
odločili, da popišejo vsa tako imenovana črna odlagališča v gozdnem prostoru na področju
upravnih enot Radovljica in Jesenice. Zbrali so podatke o številu odlagališč, njihovih površin,
lokaciji, starosti, vrsti odpadkov in tudi o tem, kdo odlaga odpadke in kdo so lastniki zemljišč,
na katerih smeti končajo. Popis so izvedli prvič leta 1998 in ga primerjali z vsakim kasnejšim
popisom, pri tem pa je bilo razvidno, da se stanje ne izboljšuje, kvečjemu slabša. Po zaprtju
deponije na Črnivcu je postajal problem odpadkov vse hujši, pri pregledovanju terena pa je
bilo ugotovljeno, da je večina starih deponij še aktivnih, odkritih pa je bilo tudi nekaj novih
odlagališč.
Več kot polovica parcel, kjer se pojavljajo odpadki, je v privatni lasti, dobra tretinja v državni
in skoraj desetina v lasti občin in drugih pravnih oseb. Prevladujejo komunalni in gradbeni
odpadki (Vodič po smetiščih…, 2001, 2002).
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Preglednica 6: Črna odlagališča v občini Bled in Bohinj
Leto
Bled
Bohinj
1998
15
12
2001
22
13
2002
23
11
Vir: Vodič po smetiščih…, 2001, 2002

SKUPAJ
27
35
34

Stanje se je glede na leto 1998 bistveno poslabšalo, v zadnjih letih pa tudi ni vidnega
izboljšanja. Leta 2002 je bilo tako na območju obeh občin 7 novih črnih odlagališč, od skupno
34. Na obravnavanem območju je bilo leta 2001 9 črnih odlagališč, leto kasneje so dva izmed
njih uspeli sanirati.
Karta 9: Pokljuka - črna odlagališča odpadkov v gozdnem prostoru
LEGENDA:
____ meja obravnavanega
območja
____ meja občin
črna odlagališča
sanirano

Izdelala: Katja Žemva
Podlaga: TNP, izletniška
karta, 1:50.000
Vir: Vodič po smetiščih,
2002

Po mnenju revirnih gozdarjev v večini primerov odpadke odlagajo krajani sami, nekaj lastniki
gozdov, vikendaši in turisti. Največjo nevarnost predstavljajo odlagališča v bližini vode in
vodnih izvirov, še posebej pitne vode, saj ima to območje zaradi propustnosti izredno slabe
samočistilne sposobnosti. V večini primerov se odlagališča nahajajo ob cesti in vodi, na robu
gozda in v bližini naselij (Vodič po smetiščih …, 2001, 2002).
Gozdarji menijo, da sami nimajo moči ne prisojnosti, da bi se stanje bistveno izboljšalo. Za
uspešno sanacijo obstoječih deponij je nujno sodelovanje občin, komunalnih podjetij in
inšpekcijskih služb. Za reševanje teh in drugih naravovarstvenih problemov bi bilo po
njihovem mnenju potrebno takoj vzpostaviti naravovarstveno nadzorništvo, ki ga je zakon o
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ohranitvi narave uzakonil že pred tremi leti in na kar v Zavodu za gozdove opozarjajo že dlje
časa. Predvsem pa je nujno dvigniti ekološko zavest ljudi, ki odpadke namesto na urejena
smetišča vozijo na črna odlagališča (Vodič po smetiščih …, 2001, 2002).
4.5. OGROŽENOST BARIJ
Visoka barja nastajajo in se razvijajo v hladnem in vlažnem podnebju. Največ jih je v severni
Evropi, proti jugu pa so v glavnem razvita le še v gorovjih. Barja na Pokljuki sodijo tako med
najjužnejša šotna barja v Evropi. Zaradi mejne lege območne razširjenosti so te oblike
rastlinske odeje še posebej ogrožene in zato toliko bolj pomembne. Zaradi prisotnosti redkih,
ogroženih rastlinskih vrst in fitocenoz ter zaradi specifičnih rastiščnih pogojev so upravičena
do načrtnega varovanja. Barja sodijo v skupino občutljivih oz. labilnih biotopov, ki so zaradi
različnih človekovih posegov v okolje pogosto ogrožena. Zaradi ogroženosti teh sistemov je
ogrožena tudi barjanska vegetacija (barjanski smrekovi gozdovi s šotnim mahom, grmišča
rušja s šotnim mahom) (Kutnar, 2001).
V mokriščih potekajo številni procesi, ki so neobhodno potrebni za vzdrževanje kakovostnega
okolja. So zelo ranljiva, predvsem zaradi vplivov, ki jih povzroča človek. Mokrišča ogrožajo
spremembe vodnega režima, pridobivanje površin za kmetovanje, naselja in gradnja
infrastrukture (ceste), vdori tujerodnih rastlin, paša in teptanje ter globalne temperature. Dolga
obdobja brez padavin predstavljajo grožnjo predvsem visokim barjem. Pospešena razgradnja
organskih snovi, zaradi spremembe vodnega režima povzroči sproščanje hranil. To pa vpliva
na tekmovalna razmerja rastlin na obrobju barij. To se hitreje zarašča, saj visokobarske
rastline, predvsem šotni mahovi, počasi rastejo. Toplejše obdobje bi potencialno pomenilo
izginjanje vrst z barjanskih površin, prilagojenih na ekstremne razmere, in s tem vdor
mezofilnih vrst, ki uspevajo v bolj blagih ekoloških razmerah (Kutnar, 2001).
Šotna barja na Pokljuki imajo izreden pomen, saj ležijo na robu njihove naravne razširjenosti
in so že zaradi tega močno ogrožena. Zaradi redkih, ogroženih rastlinskih vrst in rastlinskih
združb ter zaradi njihovih specifičnih ekoloških pogojev so upravičena do načrtnega
varovanja. Visoka barja so pogosta nahajališča redkih alpskih in arktičnih rastlin iz hladnejših
ledenih dob. Manjša barja pa so kljub zanimivim biotopom zaradi skromnih razsežnosti
izraziteje podvržena različnim vplivom in spremembam ter tako gotovo še bolj ogrožena kot
večja barja in se zaradi tega tudi intenzivneje spreminjajo (Kutnar, 2001).
Pri gospodarjenju z gozdom, ki obkroža Pokljuška barja, pogosto prihaja do škodljivega
poseganja v občutljive sisteme, velikokrat pa so za to krive ravno neprimerne človekove
dejavnosti:
• Urbanizacija z gradnjami stavb in prometnic: veliko ljudi sem privablja mirno
okolje, zimskošportna infrastruktura, bližina glavnega mesta, zato so si mnogi tu
uredili počitniške hiše. Še posebno občutljivo pa je visoko barje Goreljek, ki se nahaja
v bližini počitniškega naselja, kamor iz leta v leta prodirajo novi objekti, predvsem
dovozne ceste.
• Nenadzorovana paša: nekontrolirana, redna paša na pokljuških barjih ter bližina
makedamskih cest in gost promet na njih lahko povzroči poškodbe šotnih tal in rastlin
ter spremembe v kislosti tal, ki je poleg vlažnostnega gradienta med
najpomembnejšimi dejavniki, ki vplivajo na pestrost in razporeditev vegetacije.
Nekatera barja, kot npr. barje Goreljek, se nahajajo ob planini, kjer se domačini
ukvarjajo z živinorejo. Precejšnja lastniška razdrobljenost travnikov in neupoštevanje
pašnih redov ogrožajo barje, saj nekateri neodgovorni kmetje sem pripeljejo živino iz
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•
•

drugih krajev in jo v času pašne sezone puščajo na tem območju. S tem pa so ogroženi
tudi viri pitne vode za okoliška naselja.
Neurejene gozdne vlake in poti: zaradi pomankljivega nadzora in malomarnosti
nekaterih lastnikov izvajanje del v gozdu ne sledi načelom sonaravnosti. Še posebej
pri spravilu lesa, ki bi ga bilo v njihovi neposredni bližini najprimerneje opustiti.
Množična rekreativna dejavnost: posledice so lahko teptanje tal, poškodbe in
uničevanje rastlin, odnašanje ogroženih rastlin in vznemirjanje živali. Zimski športi so
problem predvsem zato, ker organizatorji smučarske proge pripravljajo s težkimi
stroji. Veliko obiskovalcev poleti in pozimi pa pomeni tudi veliko odpadkov (TNP,
2006).

Vsekakor so za sicer mirne pokljuške gozdove obiskovalci izrazito moteči dejavnik, vendar
moramo razumeti človekovo potrebo po sprostitvi in njegov obisk primerno usmeriti. Korak k
temu so naredili na Triglavskem narodnem parku in se pridružili programu LIFE, ki ga
Evropska zveza izvaja na območjih z najbolj dragoceno naravo na celini, na območjih mreže
Natura 2000. Projekti v okviru tega programa skušajo kar najbolje spoznati naravo in
razumeti njene procese in raznolikosti. Pri tem pa človeka obravnavajo kot njen neločljiv del,
saj mu omogoča preživetje, delo, vzgojo in izobraževanje, sprostitev in druge potrebe.
Marsikatere negativne vplive, ki jih človek hote ali nehote povzroča naravi, lahko preprečimo
s primernim osveščanjem o naravnih vrednotah. V TNP-ju je v letih 2001–2003 potekal
projekt z naslovom Šotna barja v Triglavskem narodnem parku. Z njim so skušali z različnimi
ukrepi preusmeriti človekove dejavnosti stran od občutljivih območij oziroma tja, kjer bodo
po sedanjem poznavanju naravnih procesov povzročale manj škode. Predvsem pa je bil cilj
izobraziti obiskovalce in dvigniti zavest o pomembnosti narave, ki so se mu približali z
ureditvijo učne poti na barju Goreljek.
Ostale naloge projekta so še:
• renaturacija nekaterih nepotrebnih bližnjic in potk;
• varovalne ograje za omejevanje paše po najobčutljivejših predelih mokrišč;
• zavarovanje barjanskih območij pred vplivi ceste;
• pašni redi za planine;
• najem ali nakup zemljišč najbolj pomembnih predelov in občutljivih ekosistemov;
• načrti za izboljšanje načinov spravila lesa na občutljivih območjih; vlaka lesa je
namreč potekala po mokrišču, nastale so globoke kolesnice, hidrološki režim se je
drastično spreminjal. Z lastniki gozdov so na TNP dosegli dogovor in s pomočjo
projekta zgradili novo vlako, ki sedaj poteka na vzporednem melišču, ki je suho in
poraščeno (TNP, 2006).
4.6. UČINKI TURIZMA IN REKREACIJE NA NARAVO IN OKOLJE
Turizem, v vseh oblikah, ima dobre in slabe lastnosti. Dobre so predvsem to, da pomaga pri
razvoju regije in ponuja zaposlitvene možnosti za lokalno prebivalstvo. Pomaga pri
ohranjanju naravne in kulturne dediščine ter prispeva k boljšemu psihofizičnemu stanju ljudi.
Med glavne negativne učinke turizma pa sodijo obremenitve okolja.
O pomenu okoljskih učinkov turizma priča tudi sporazum o varstvu Alp – Alpska konvencija
iz leta 1991, katere glavni namen je zagotovitev varstva in trajnostnega razvoja Alp s pomočjo
skupne politike. Slovenija je Alpsko konvencijo ratificirala leta 1995, posamezne protokole
(turizem), pa šele leta 2003 (Cigale, 2004a).
Obremenitve, povezane s turizmom in rekreacijo, so v slovenskem alpskem svetu pomembne
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predvsem na turistično najbolj obiskanih območjih, kot je Pokljuka. Po Cigaletovi oceni
obremenitev zaradi turizma in rekreacije je za občini Bled in Bohinj značilna velika
intenzivnost obremenitve posameznih pokrajinotvornih sestavin. Problem predstavljajo
predvsem velike koncentracije turističnega obiska in njihova čedalje večja prostorska in
časovna razpršenost. Marsikdaj je manjši, a razpršen turistični obisk manj sprejemljiv od
množičnega turizma, saj je zaradi prostorske razpršenosti manj obvladljiv, kar velja tudi za
njegove posledice. Predpogoj za zmanjšanje negativnih vplivov turizma je primerno
usmerjanje turističnega razvoja in obstoj ustrezne infrastrukture (urejena kanalizacija, čistilne
naprave).
Z opazovanjem gibanja izletnikov in turistov na Pokljuki v obdobju desetih let štetja
obiskovalcev ter avtomobilov je nastala spodnja karta, ki prikazuje najbolj obiskane in
posledično najbolj obremenjene lokacije na pokljuški planoti. To so planine Lipanca,
Javornik, Kranjska dolina, Mrzli Studenec, Goreljek, Praprotnica, Rudno polje z okolico,
območje Šport hotela in Zatrnik.
Karta 10: Pokljuka - turistično najbolj obiskane lokacije
LEGENDA:
meja obravnavanega
območja
_____ občinska meja
meja TNP
obiskane lokacije – poleti
obiskane lokacije - pozimi

Izdelala: Katja Žemva
Vir: Šolar, 2002
Podlaga: TNP, izletniška
karta, 1:50.000
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4.6.1. VPLIV TURIZMA NA POSAMEZNE POKRAJINSKE SESTAVINE
VZROK

UČINEK TURIZMA IN REKREACIJE
Na prst in relief:

Smučišča, tekaške proge, poti (izgradnja, objekti,
vzdrževanje, odstranitev rastlinstva,
strojno izravnavanje terena)
Æ
Izvajanje različnih rekreacijskih dejavnosti
(predvsem na izven za to določenih poteh)
Promet
Odpadki
Æ

izguba površin zaradi pozidave,
spremembe fizikalnih lastnosti prsti,
zmanjšanje rodovitnosti,
zbitost tal, erozija
onesnaževanje
Na vodo:

Planinske koče
Vikendi
Vzdrževanje rekreacijske infrastrukture
Priprava smučarskih in tekaških prog s
pomočjo kemikalij
Nevarnost razlitja goriva ob nesrečah
ter
Večja poraba vode
Več odpadnih voda

Æ

povečana poraba vode

Æ

onesnaževanje stoječih in tekočih voda
podtalnice
Na zrak:

Povečan promet
Turistični objekti (kurjava)
Æ
Neprimerne rekreacijske dejavnosti (motokros)

emisije škodljivih in drugih snovi v zrak
Na rastlinstvo:

Gradnja turistične infrastrukture ter
nastanek občutljivih umetnih gozdnih robov
Odpadki
Izvajanje različnih rekreativnih dejavnosti
Æ
Hoja, vožnja zunaj poti
Nabiranje rastlin

vetrolomi
spremembe v sestavi rastlinskih vrst
uničenje rastlinstva in biotopov
poškodbe rastlinstva
Na živalstvo:

Gradnja turistične infrastrukture
Promet
Lov
Izvajanje različnih rekreativnih dejavnosti
Hrup

Æ

motenje živali
zoževanje življenjskega prostora živali
neposredno povzročanje smrti živali
(Cigale, 2004b)

Vplivi posameznih rekreacijskih dejavnosti na okolje so opisani v naslednjem poglavju. Tu
navajam le najbolj negativne vplive in možne rešitve:
Promet Æ hrup, motenje živali, onesnaževanje Æ
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ureditev

javnega

prevoza

in

spodbujanje k hoji
Hoja po brezpotju Æ poškodba rastlin, erozija, motenje živali Æ
informacijske table,
stebrički, učne poti
Odpadki Æ divja odlagališča, onesnaževanje Æ
urejena počivališča in piknik prostori
Ogrožanje podtalnice Æ
urejene čistilne naprave
Vpliv turizma pa je seveda večplasten in ponavadi vpliva na več pokrajinskih sestavin hkrati.
Pokljuka je najbolj obremenjena poleti, ko si številni turisti izberejo za cilj ali izhodišče
njihovega izleta planine in planinsko kočo na Lipanci. Pozimi je planota najbolj obiskana s
strani smučarskih tekačev, smučarjev, višek obiska pa je ponavadi v dneh, ko tu poteka
svetovni pokal v biatlonu. Da so te turistične objekte zgradili, so morali strojno izravnati in
obdelati teren, posekati nekaj drevja, s tem pa so izgubili površine, spremenili fizikalno
sestavo prsti in »ukradli« življenjski prostor živalim. Začeli so prihajati turisti. Zaradi dobre
cestne povezave z dolino jih večina pride z avtomobilom. Kakovost zraka je zmanjšana,
poveča pa se tudi hrup in že sam pogled na pločevino ni najlepši. Po številnih gozdnih poteh
se z motornimi sredstvi pride do večine pokljuških planin, s tem pa se moti živali in lahko
poškoduje rastlinstvo. Pri visoki frekvenci obiska so številne poti izpostavljene številnim
obremenitvam (hoja, kolesarjenje, vožnja z motornimi sredstvi). Lahko pride do zbitosti tal,
povečane erozije in nastanka novih poti, kjer se obiskovalci ne držijo vedno le obstoječih.
Veliko število ljudi pomeni tudi povečano število odpadkov in odpadne vode. Lahko se
pojavijo divja odlagališča, odpadna voda pa zaradi kraškosti površja izgine v notranjost, kjer
so samočistilne sposobnosti zelo omejene. Predvsem je obremenjeno območje planinske koče,
hotela in številnih vikendov, ki pa lahko z urejeno čistilno napravo in sončnimi celicami za
pridobivanje električne energije velik del negativnih vplivov zmanjšajo.
Ker pa le z ohranjeno naravo lahko izkoristimo tiste dobre lastnosti turizma, je Slovenija leta
1995 ratificirala Alpsko konvencijo in v okviru nje stopila v Alpsko mrežo zavarovanih
območij. S tem se je med drugimi zavezala, da bo prispevala k trajnostnemu razvoju alpskega
prostora s turizmom, ki je sprejemljiv za okolje, in s posebnimi ukrepi in priporočili, ki
upoštevajo interese tamkajšnjega prebivalstva in turistov (Cigale, 2004a).
4.6.2. OPIS REKREACIJSKIH IN TURISTIČNIH DEJAVNOSTI TER NJIHOV VPLIV NA
POKRAJINO
Po IUCN (Mednarodne zveze za varstvo narave in naravnih bogastev) mora biti rekreacija
podrejena varstvu narave in se razvijati v smislu doživljanja in izobraževanja v naravi. Z
uskladitvijo naravovarstvenih, turističnih in upravljalskih interesov mora naravno okolje ostati
neokrnjeno, obiskovalci pa zadovoljni.
Večji del obravnavanega območja, razen masiva Viševnika z Velikim Selišnikom, je v
robnem območju TNP-ja, kar ustreza V. kategoriji (zavarovana krajina) po IUCN
(mednarodna zveza za ohranitev narave). Predstavlja območje zavarovano predvsem za
ohranjanje pokrajine in za rekreacijo.
V skladu s tem Šolar (2002) navaja možne in dopustne rekreacijske dejavnosti, seveda pod
določenimi pogoji in na način, ki ni v nasprotju s cilji varovanja in upravljanja zavarovanega
območja:
• Izletništvo
Kot najpomembnejše komponente te dejavnosti Jeršič (1999) opredeljuje posedanje,
poležavanje, igre in piknik, vzporedno s tem pa krajši sprehodi, nabiranje rož ali uživanje
razgleda. Za izletništvo so primerna območja, kjer so počivališča in parkirišča, največja
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zgostitev ljudi pa je na območju Mrzlega Studenca, ki je izhodišče za krajše sprehode in kjer
je edini pravi piknik prostor. Poleg odpadkov in hrupa je največji negativni vpliv na naravno
okolje povezan z izletništvom veliko število avtomobilov. Povzroča onesnaževanje pa tudi
vizualno ne paše v zavarovano območje.
• Planinstvo-gorništvo
Planinstvo predstavlja eno najbolj množičnih rekreacijskih aktivnosti v Sloveniji. Ta pojav
spada v splošno kulturo slovenskega naroda in je odraz slovenskega prostora ter se v njem
manifestira v različnih oblikah.
Planinstvo praviloma razumemo kot rekreacijsko aktivnost, ki se izvaja v pokrajini, za katero
je značilna velika reliefna dinamika, to je v gorah. Nekateri ga imenujejo tudi gorništvo.
Seveda pa planinske poti potekajo tudi v nižjih delih in ne samo v visokogorju. Za planinstvo
kot rekreacijsko dejavnost bi lahko rekli, da je aktivnost, ki vključuje hojo po naravi v
območju, kjer človekova navzočnost in njegov vpliv nista prevladujoč dejavnik. Za razliko od
izletništva, ki se je bolj omejilo na kulturno pokrajino in gre bolj za dejavnost v nižini. Seveda
pa so planine in ves alpski svet, kjer je speljano ogromno planinskih poti, tudi del kulturne
krajine, tako da med planinstvom in izletništvom ne moremo potegniti ostre meje. Prav tako
ne moremo za ločnico postaviti nadmorsko višino, nad katero bi lahko govorili le o planinstvu
oz. gorništvu, pod njo pa o izletništvu (Senegačnik, 1981).
Organiziranost in razvoj osrednje planinske organizacije – Planinske zveze Slovenije – je
vzrok za dobro opremljene koče, gosto mrežo označenih in opremljenih poti, dobra je
založenost z vodniškim in kartografskim gradivom. Tudi zaradi tega je vse več ljudi, mnogi
pa zato iščejo drugačnost, zaraščene stare steze in brezpotja ter še manj znane predele
Julijskih Alp. Velik vzrok, da so ljudje povsod, je predvsem dostopnost, saj je prepredenost
gozdnih cest že tako velika, da do marsikatere planine lahko pridemo z avtomobilom in tako v
enem dnevu vidimo kar nekaj naravnih lepot, ne da bi se pri tem pretirano utrudili in naužili
gorskega zraka. Pogost cilj planincev so tudi planinske postojanke, katerih delovanje lahko
obremenilno vpliva na okolje, saj se premalo zavedamo, da so skromnejše in preprostejše
bivalne razmere v gorah osnova za ohranjanje gorske narave. Ravno zaradi izgradnje cest in
planinskih koč so nekatere planine postale preobljudene (Šolar, 1997b).
Negativni vpliv hoje se odraža v poškodovanju ali uničenju rastlin, zmanjšanju njihove
aktivnosti in zavrtem razvoju. Najbolj ogrožena so barja.
Pomembno izhodišče za ture v Triglavsko pogorje je Rudno polje. Ponuja tudi možnost lažjih
enodnevnih tur z obiskom Viševnika in Debele peči. Pri razvoju planinstva pa je pomembna
tudi planinska postojanka na Lipanci, ki je odprta skozi celo leto.
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Karta 11: Pokljuka - markirane planinske poti

LEGENDA:
Izdelala: Katja Žemva
Vir: Bled: turistična karta
2005
Podlaga:TNP,izletniška karta,
1:50.000

_____ meja obravnavnega območja
_____ občinska meja
_____ meja TNP
_____ markirana planinska pot
razgledna točka

Najbolj obiskane planine so:
Planina Lipanca (1630 m)
Visoka planina Lipanca, nad prostranimi smrekovimi gozdovi pokljuške planote, se nahaja na
jugovzhodnem pobočju Lipanskega vrha. Slikovita okolica s planinskimi pašniki, številno
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gorsko cvetje, redki macesni, lepi razgledi, smučarski tereni in lahek dostop so razlogi za tako
številčni obisk tega dela Pokljuke.
Najkrajši in najlažji dostop je iz Medvedove konte, kamor se lahko pripeljemo po dobri
makedamski gozdni cesti iz Mrzlega studenca mimo Kranjske doline. Do koče se potrebuje
40 minut hoje (Rapoša, 1990).
Nad planino Lipanco so možne ture na bližnje vrhove, od koder so lepi razgledi na dolino
Krme. Do vseh vrhov vodijo markirane poti. Vse vrhove lahko obiščemo tudi v enem dnevu,
ne da bi se vračali na izhodiščno točko.
Debela peč (2014 m) je najvzhodnejši dvatisočak v Julijcih, do njega vodi markirana pot čez
planino Brda (slabi 2 uri hoje). Nudi vrtoglave poglede v Krmo, saj je severna stena skoraj
navpično odsekana in tako prvovrsten plezalski cilj.
Brda (2008 m) se nahajajo tri četrt ure hoje desno od Debele peči čez planino Brda in nudijo
najlepše razglede na Krmo. Preko Lipanskih vratc se vzpnemo na Lipanski vrh (1965 m). Z
enournim sestopom do Lipance zaključimo krožno turo.
Mrežce so najbližji vrh nad Lipanco, vendar ga ne moremo vključiti v krožno turo, saj je
vmes oster greben, premostljiv le za najbolj izurjene (Mihelič,1995).
Lepa je tudi tura z Lipance na Viševnik (2050 m) čez Srenjski preval, ki pa je nekoliko daljša
in zahtevnejša.
Lahko ga vključimo v krožno turo, ki jo začnemo in končamo pri žičnicah na Rudnem polju
(Rapoša, 1990). Viševnik je priljubljen planinski vrh, za vse, ki imajo radi visoke, a ne
prezahtevne vzpone. Velja za najlažje dostopni dvatisočak, od Bleda do Bohinja. Še posebno
pa je obiskan pozimi, saj se z njega vsak dan spusti veliko turnih smučarjev.
Planina Javornik je pravi biser med planinami. Ima obliko nepravilnega štirikotnika s
stranicami okoli 800 m. Na sredini so številne planšarije, nametane v gručasto naselje. Mnoge
so obnovljene v starem slogu. Okoli in okoli so čudoviti razgledi na verigo vrhov, od Tosca
do Debele peči.
Pozimi so tu številne tekaške proge. Čez to visoko planino pelje pot na Lipanco, dostopna pa
je tudi z vozilom. Nanjo pripelje gozdna cesta od Mrzlega Studenca.
Slika 17: Planina Javornik

Vir: Žemva, 2007
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Senožetna planina Zajamniki (1257 m) je pripadala pašni srenji Češnjica. Leži na terasi
uskovniškega nivoja iz zgornjetriasnega apnenca. Tik nad planino se začenjajo zakrasela
apnenčasta pobočja ter hkrati neha rovt in se prične gozd (Melik, 1928, str. 74). Že ob prvi
omembi planine leta 1826 je bila ta razdeljena na dve območji, na podolgovate travniške
parcele in na veliko pašno parcelo. Del sveta namenjen paši je bil skupen, preostalo zemljišče
pa je bilo zasebno (Knific, 1987, str. 103). Posledica reliefa in lastniških odnosov je, da so
stanovi postavljeni v vrsto ob robu pašnika in niso strnjeni v gručo, kot je značilno za večino
ostalih planin. Stanovi so na zasebnem zemljišču in ravno zaradi tega se je močno pospešilo
prenavljanje nekdanjih stanov v počitniška bivališča. Najbolj vidna arhitekturna sprememba
je, da so počitniške hiše za nadstropje višje od pastirskih stanov. Na pašniku sredi naselja je
bila zgrajena tudi sirarna. Sredi 30. let prejšnjega stoletja so zgradili novo sodobno sirarno in
vodni zbiralnik za njene potrebe (Končan, 1997).
Izjemen je pogled na južni del Triglavskega pogorja. Dostop je iz Rudnega polja ali čez
planino Na Šeh iz Srednje vasi (Skoberne, 1993).
Slika 18: Zajamniki z razkošnim pogledom na Triglavsko pogorje

Vir: Katja Žemva
Visoka planina Konjščica (1437 m) se nahaja uro hoda nad Uskovnico, v globeli stisnjeni
med okoliškimi vrhovi. Spominja na velik amfiteater. Strma, z rušjem in macesni porasla
pobočja prekinjajo razdrapane pečine in divje grape. Tu mimo vodi pot na Triglav in na še
nekatere okoliške vrhove – Sleme, Viševnik ter Draška vrhova (Mihelič, 1995). Na planini
izvira največji stalni vodotok na Pokljuki, reka Ribnica.
Planina Rudno polje (1340 m) leži na gozdni jasi v vznožju Viševnika in je glavno izhodišče
za večino vrhov, ki obdajajo Pokljuko, prav tu pa se ponavadi začne tudi pot na Triglav prek
Velega polja. Na planini je vojašnica s tereni za vadbo in dvema žičnicama. Okoli planine je
pozimi urejena mreža tekaških prog, na njej pa je tudi poligon za biatlon, kjer skoraj vsako
leto prirejajo tekme svetovnega pokala (Mihelič, 2003).
Planina Klek (1556 m) je najvišje ležeča pokljuška planina, z že visokogorskim značajem.
Leži pod Debelo pečjo na skrajnem severnem delu Pokljuke. Nanjo pripeljeta markirani poti
iz Kranjske doline, od koder je na Klek dve uri hoje, in iz vasi Srednje Radovne po Streseni
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dolini in čez planino Polje.
Slika 19: Planina Kranjska dolina

Vir: TNP
Pri obisku naselij in planin pa lahko skrenemo s poti in se povzpnemo na razgledišča, ki
ponujajo čudovite razglede:
Vodnikov razglednik: (1017 m)
Vzpetina leži v osi Zgornje Bohinjske doline, jezera in Ukanca, dovolj pa je tudi visoka, da se
vidi čez vmesne hrbte v Spodnjo dolino. Zgoraj pa se nam nudi pogled na bohinjski gorski
venec. Razgledna vzpetina nam torej ponuja pogled na ves Bohinj in predstavlja nekakšen rob
Pokljuške planote. Griček je dobil ime pred 200 leti, v času, ko je na Koprivniku kaplanoval
Valentin Vodnik. Ta se je na ta bližnji grič vzpenjal zelo pogosto. S prijateljem
Žigo Zoisom, ki je bil spodaj v Bistrici, sta imela namreč redno »brezžično zvezo« s pomočjo
dogovorjenih znakov z veliko belo plahto.
Izhodišče je naselje Koprivnik, od koder je le še četrt ure hoje (Mihelič, 1995).
Galetovec (1259 m):
Je vzpetina na robu Pokljuške planote nad Bohinjsko Belo. Na to stran kaže gora vrtoglavo
rumeno steno, ki je njen razpoznavni znak, viden od vsepovsod z Gorenjske. Prav ta odsekani
prepad je vzrok izrednim razgledom. Razgled pa ni na Bohinj, temveč na celotno Gorenjsko
ravan z okoliškimi gorami. Zlasti lep je pogled na Blejski kot z jezerom.
Izhodišče so Gorjuše, vzhodno od Koprivnika. Glavno cesto, ki vodi do Pokljuke zapustimo
kmalu nad Gorjušami, kamor gre desno gozdna cesta. Nato se držimo leve in po dobrih 3 km
od odcepa z glavne ceste prispemo na Galetovec (Mihelič,1995).
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Slika 20: Pogled z Galetovca

Vir: Žemva, 2006
Javorov vrh (1482 m):
Je gozdnata vzpetina jugozahodno od Goreljka. Skalnati pomol tik severno pod vrhom je eno
najlepših pokljuških razgledišč. Od Šport hotela se peljemo čez Goreljek, navzgor proti
Zajamnikom. Ko pod seboj zagledamo planino Jelje, parkiramo in se po markirani stezi
vzpnemo na vrh, do koder je še pol ure hoje (Mihelič, 2003). Pod vrhom pa je zanimiva za
ogled tudi bivša partizanska bolnišnica.
• Alpinizem in športno plezanje
Alpinizem zajema gibanje po zahtevnem gorskem svetu, v skalnih stenah, grebenih ter
snežnih in ledenih predelih, kjer ni označenih poti in kjer je poleg hoje za napredovanje nujno
tudi plezanje. Na obravnavanem območju je zelo malo možnosti za alpinizem (razen kratke
severne in vzhodne stene Velikega Selišnika ter zimski smeri v zahodnem pobočju Viševnika
in v južnem pobočju Malega Draškega vrha), če odmislimo severno stran pokljuških vrhov, v
katerih stene padajo v Krmo. Ni pa tudi nobenih primernih sten za športno plezanje (Šolar,
2002).
• Turno smučanje
Pri turnem smučanju gre za planinstvo na smučeh, hojo in smučanje po zasneženem
planinskem svetu v različnih snežnih in vremenskih razmerah (Senegačnik, 1981). V zadnjih
letih je v porastu, saj se zaradi množic na smučiščih, zelenih zim v dolinah in izboljšanja
turnosmučarske opreme povečuje pritisk na hribe, ki so primerni za turno smučanje. Zavedati
pa se moramo, da gorski svet ni namenjen samo zadovoljevanju naših rekreacijskih užitkov,
temveč je predvsem prostor mnogih rastlinskih in živalskih vrst. Pri turnem smučanju se
zaradi ostrih robnikov smuči lahko neposredno mehansko poškoduje vegetacijo. Poškodbe so
navadno na začetku in koncu zime, ko ni dovolj snega. Zaradi poškodovanosti se zmanjša
odpornost rastlin proti boleznim in škodljivcem, v primeru večjih poškodb rastlina odmre.
Tako se zmanjša naravno pomlajevanje in obnova, kar je v gorah še posebno nevarno za
obstoj rastlinstva. Turni smučar lahko vznemirja tudi živali, predvsem gamsa, ki preživi
neugodno zimo v tako imenovanem pol aktivnem stanju. Smučar gamsa lahko splaši, z begom
pa se močno poveča poraba energije, ki jo pozimi le stežka nadoknadi (Šolar, 1997b). Turne
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smuke v območju so: Klečica – Zmrzlica – Za lesom – Kranjska dolina, Debela peč (Brda) –
Lipanca – Planina Javornik (spomenik Pod Lipanco), Mrežce – Lipanca, Lipanca – Mrežce –
Solnice – Srenjski preval – Jezerce – Konjščica in Viševnik – Rudno polje (Šolar, 2002, str.
138). Zadnja tura je med turnimi smučarji najbolj priljubljena.
Slika 21: Pogled na Viševnik z Goreljka

Vir: Žemva, 2007
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• Smučarski tek
Največ obiskovalcev pozimi pride na Pokljuko ravno zaradi teka na smučeh. Med glavne
ekološke obremenitve smučarskega teka sodijo predvsem motenje in vznemirjanje živalskega
sveta. Posredni vplivi pa se pojavljajo zaradi izgradnje in urejanja tekaških prog (izguba
prostora, hrup, poškodba vegetacije, zbitost tal, onesnaževanje s kemičnimi sredstvi za
urejanje prog …) (Šolar, 2002, str. 37). Na Pokljuki je speljanih okoli 60 km prog (karta 12).
Najbolj priljubljene so na Rudnem polju – proga za biatlon dolga 6 km, na Goreljku (7,5 km),
na planini Javornik (3 km) ter na planini Kranjska dolina (6 km).
Karta 12: Tekaške proge na Pokljuki

Vir: Tekaške proge …, 2006
• Drsanje
Občasno je za drsanje manjšega števila ljudi primerna le zaledenela mlaka na planini Kranjska
dolina. Večjih vplivov na okolje ni.
Pogojno dopustno je tudi:
• Nabiralništvo
Tu gre za nabiranje gob, gozdnih sadežev in zelišč. Pojavlja se v gozdu, na zaraščenih
travnikih in pašnikih. Problematično je predvsem nabiranje gob in njihovo komercialno
preprodajanje, zato v robnem delu TNP, kamor spada tudi Pokljuka, nabiralec lahko nabere
do dva kilograma gob. Vplivi nabiralništva so v zvezi z odpadki in prometnim
onesnaževanjem podobni izletniškim, izstopa pa teptanje tal, hoja izven poti ter vznemirjanje
živali.
• Alpsko smučanje na obstoječih smučiščih
Smučarski center Pokljuka obsega štiri vlečnice v skupni dolžini 1375 m, s 3258 prepeljanih
oseb na uro (Program razvoja …, 2006). Na Goreljku ob Šport hotelu in pod penzionom
Jelka redno obratujeta dve vlečnici, vendar smučišči nista povezani. Primerni sta predvsem za
manj zahtevne smučarje in otroke, ki se šele učijo tega športa. Pod Viševnikom na Rudnem
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polju sta prav tako dve vlečnici. Na nekdanjem smučišču Zatrnik občasno delujeta dve
vlečnici. Zaradi omejene zmogljivosti smučišč ni množičnega obiska, kar bi močno vplivalo
na okolje. Največji negativi vplivi so predvsem v izgradnji infrastrukture (smučišča,
namestitveni objekti, gostišča) – izsekavanje gozda, izravnavanje reliefa, erozija,
onesnaževanje.
Slika 22: Smučišče pod Viševnikom

Vir: Žemva, 2007
• Urejanje športnih plezališč
Te dejavnosti na obravnavanem območju ni.
• Sankanje
Sankanje je dopolnilna dejavnost izletnikov, ki pa ni tako razširjena in nima večjih vplivov na
okolje. Na Pokljuki se pozimi sankajo z Mesnovca, Jerebikovca in Lepih kopišč.
• Gorsko kolesarjenje na obstoječih določenih cestah
Gorsko kolesarstvo je v Sloveniji še dokaj mlad šport, vendar zaradi tega nič manj zanimiv.
Nasprotno. Kolo je idealno sredstvo za raziskovanje narave in gozdnih poti, ne da bi pri tem
preveč vplivali na okolje. Lahko nas popelje skoraj povsod. Smo hitrejši, kot če bi šli peš,
sicer počasnejši od avtomobila, a zato nam omogoči večje doživetje, tesnejši stik z naravo in
boljše spoznavanje naravnih lepot, pri tem pa ne ogroža naravnega okolja. Torej idealno
spoznavanje Pokljuke v sožitju z naravo. A le dokler se kolesar drži cest in urejenih poti, ni
večjih škodljivih vplivov, razen možnega vznemirjanja živali. Ko pa skrene s poti, na
travnike, v gozd, pa lahko poškoduje vegetacijo, poškoduje tla in povzroči erozijo ter plaši
živali. Pokljuka je pogost cilj gorskih kolesarjev tudi zato, ker se do vrha lahko pripeljemo z
avtom in nato začnemo kolesarsko turo. Tu pa se zopet pojavi problem prometa in njegovega
negativnega vpliva.
Na Pokljuki ni še nobene označene kolesarske poti, kar bi v bodoče bilo koristno urediti,
predvsem zato, da bi se kolesarji bolj dosledno držali za njih primernih poti in se tako
rekreirali v skladu s sonaravnim razvojem.
Vožnja s kolesi je dovoljena po vseh gozdnih cestah. Da pa bi usmerili ljudi samo na določene
ceste in ne bi obremenjevali vseh, so na Turistični karti Bleda za kolesarje označene le
nekatere.

85

Karta 13: Pokljuka - kolesarske poti

LEGENDA:
Izdelala: Katja Žemva
Vir: Bled: turistična karta občine,
2005
Podlaga: TNP, izletniška karta,
1:50.000

_____ meja obravnavnega območja
_____ občinska meja
_____ meja TNP
_____ dostop na Pokljuko s kolesom
_____ priporočene kolesarske poti

 Na Pokljuko lahko pridemo s kolesom po regionalni cesti z Bleda in Bohinja,
najzahtevnejši kolesarski vzpon pa poteka iz Srednje Radovne skozi Streseno dolino
na Klek.
Nekateri možni kolesarski izleti, ki so označeni tudi na turistični karti:
 Mrzli Studenec – Kranjska dolina – Planina Javornik – Krucmanove konte – Rudno
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polje - Rudna dolina – Mrzli Studenec;
 Mrzli Studenec – Konjska ravan – Belska planina – pod Berjanco – Rečiška planina –
Mrzli Studenec;
 Mrzli Studenec – Kranjska dolina – Za lesom – Medvedova konta – pod Lipanco –
Krucmanove konte – Rudna dolina – Mrzli Studenec;
 Mrzli Studenec – Goreljek – planina Jelje – Konjska dolina – planina Zajamniki –
planina Praprotnica – Rudno polje – Rudna dolina – Mrzli Studenec;
Kakor je značilno za vsak mlajši šport, tudi tu manjka vodniška literatura. Vrečko (1997) nam
v svojem gorskokolesarskem vodniku po Gorenjski predstavi naslednje kolesarske izlete:
 Obisk planin na robu Pokljuke
Opis poti (slika 23):
Iz Srednje vasi v Bohinju se ob dolini potoka Jereka, ki se zajeda v planoto, dvignemo do
vasice Zgornje Podjelje ter nato naprej do Spodnjega Goreljka na Pokljuki. Nad planino Jelje
se peš vzpnemo na Javorov vrh, ki nam nudi lep pogled na največjo planoto Julijskih Alp,
poraslo s temnimi smrekovimi gozdovi. Nato gremo po robu planote mimo številnih planin, ki
nam nudijo prelepe razglede. Najprej mimo Konjske doline, kjer nas tabla vabi na ogled
partizanske bolnice, nato se peljemo po znameniti ulici Zajamnikov ter mimo Praprotnice do
Uskovnice.
Čas izleta je od 2–2.30 ure.
Slika 23: Profil kolesarske poti po pokljuških planinah

Vir: Vrečko, 1997
 Gozdovi, planine in barja visoke planote
Opis poti (slika 24):
S Koprivnika se odpeljemo v smeri proti Gorjušam. Ti dve zanimivi vasi sta raztreseni po
južnem pobočju Pokljuke, Gorjuše so znane predvsem po izdelovanju čedr, nenavadno
oblikovanih pip. Nato se vzpenjamo po cesti, ki vodi do Mrzlega Studenca. Ko ne vidimo več
hiš, lahko zavijemo desno po markirani poti, ki vodi do razgledišča Galetovec, ki nudi
izjemen razgled na celotno Gorenjsko ravan. Vzpon delno lahko opravimo s kolesom, zadnji
del poti, od senožeti naprej, pa se vzpnemo peš do vrha. Lahko pa ta izlet pustimo za drugič in
nadaljujemo po cesti naprej, kjer se nam v osrednjem gozdnatem delu planote na levi strani
odpre prostrano barje Šijec, kmalu zatem pa pridemo do križišča na Mrzlem Studencu. Po
glavni cesti zavijemo levo, vendar jo kmalu zapustimo in zavijemo desno, kjer prispemo do
Kranjske doline. Nadaljujemo vožnjo do planine Javornik in naprej po pokljuških gozdovih
do najvišje točke izleta, Krucmanovih kont (1430 m). Nato se spustimo do Rudnega polja in
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naprej do planine Praprotnica. Od tu se dvignemo do Zajamnikov in še naprej do Konjske
doline, kjer imamo možnost peš vzpona na razgledni Javorov vrh. Pri Spodnjem Goreljku
zavijemo desno, se peljemo mimo Zgornjega Podjelja in kmalu pridemo zopet na Koprivnik.
Čas izleta je od 2.30–3 ure.
Slika 24: Profil kolesarske poti po pokljuški planoti

Vir: Vrečko, 1997
 Po blejskem delu Pokljuke
Opis poti (slika 25):
Proti Blejskemu kotu se skledasto oblikovana planota najbolj zniža, tako da iz te smeri vodijo
najpomembnejši dostopi. Iz Krnice po asfaltni cesti odkolesarimo v klanec proti Pokljuki.
Vzpon poteka mimo Zatrnika, do križišča na Mrzlem Studencu, kjer zavijemo desno proti
Kleku in Kranjski dolini. Predel severno od Kleka je redkeje obiskan, a nam nudi lepe
poglede na nižje dele, na robu, kjer planota strmo pada v dolino Radovne, pa se razpre tudi
severna panorama. Ob pogledu na planoto se vzpnemo do razpotja pri Mejem vrhu, kjer
zavijemo desno do najlepšega razgledišča, ki je na Bratovlji peči. Že s svojim imenom –
dobila ga je po obračunu dveh bratov, ki se je za enega končal v prepadu – kliče po
previdnosti ob razgledovanju. Nato se skozi stransko Streseno dolino, z izjemno ohranjenim
gozdom, spustimo do doline Radovne, kjer se po makedamski cesti vrnemo na izhodišče. Pri
vasi Krnica pa si lahko peš ogledamo še Pokljuško sotesko, saj vanjo vodi označena pot.
Čas izleta je okoli 3 ure.
Slika 25: Profil kolesarske poti po blejskem delu Pokljuke

Vir: Vrečko, 1997
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• Jahanje po določenih cestah in poteh
Ta svojevrstna rekreativna dejavnost bi bila lahko zanimiva turistična ponudba, kjer je le malo
negativnih vplivov na okolje. Ti se kažejo v poškodovanju stez, možni eroziji in plašenju
živali. Jahanje je na gozdnih poteh in kolovozih, zaenkrat pa trase jahalnih poti še niso
označene (Šolar, 2002).
Karta 14: Pokljuka - konjeniške poti

LEGENDA:

Merilo: 1: 50 000
Izdelala: Katja Žemva
Vir: Konjeniške poti, 1:55 000,
2006, ZGS
Podlaga: TNP, izletniška karta,
1:50.000

_____ meja obravnavnega območja
_____ občinska meja
_____ meja TNP
_____ trase konjeniških poti
privezi, korita, dodatna ponudba

Na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske – RAGOR so že jeseni 2004 začeli s projektom
konjeniških poti z namenom, da povežejo obstoječe ponudnike in uredijo skupno
infrastrukturo, ki je nujna za uspešno trženje in promocijo. V sodelovanju s konjeniškimi
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klubi, lokalnimi konjeniki in pristojnimi institucijami so pripravili izhodišča za oblikovanje
mreže konjeniških poti ter skupaj z Zavodom za gozdove – OE Bled pripravili karto
konjeniških poti. Ker trase poti potekajo po obstoječi cestni infrastrukturi (gozdnih, občinskih
in državnih cestah ter preko parcel v lasti fizičnih in pravnih oseb), je za začrtane poti
potrebno pridobiti ustrezna soglasja, ki so jih večinoma že dobili. Tako poleti 2007 načrtujejo
otvoritev poti, za katero bodo pripravili tudi zloženko s karto konjeniških poti (Stanišič, 2006;
Hribar, osebni vir, 2007).
Predvsem je to priložnost za posameznike, ki se s svojo ponudbo lahko vključijo v projekt, ga
obogatijo in pozitivno prispevajo k razvoju svoje dejavnosti in razvoju turizma celotnega
območja.
• Jadralno padalstvo in zmajarstvo z izjemoma dopustnih in določenih vzletišč
Na območju je eno vzletišče za jadranje s padalom na Podjelju ter eno zmajarsko vzletišče na
Galetovcu. Problem pri tih dveh dejavnostih je predvsem hrup.
Slika 26: Urejeno zmajarsko odskočišče na vrhu Galetovca

Vir: Žemva, 2006
• Jadralno letalstvo nad višino 3000 m
V bližini je športno letališče Lesce, ki ponuja možnost za to dejavnost in prelete nad Pokljuko,
njihov cilj pa je ponavadi prelet nad Triglavskim pogorjem.
Od še možnih dejavnosti v robnem območju TNP na Pokljuki ni dopustno soteskanje, ki bi
bilo možno v soteski Ribnice. Prav tako pa so nesprejemljive terenske avtomobilske in
motoristične vožnje, vožnje z motornimi sanmi in letenje z zračnimi plovili na motorni pogon.
Po splošnih priporočilih IUCN množične hrupne prireditve in tekmovanja prav tako ne sodijo
v zavarovano območje. S tem mislimo na tekmovanja v biatlonu, ki privabljajo vedno več
ljudi in je njihova primernost glede na zavarovano območje zelo vprašljiva (Šolar, 2002).
Eno hujših oblik motenj in poškodb v naravnem okolju pa povzroča vožnja z motorji za
motokros, ki je v zadnjih letih zelo pogosto motenje TNP-ja.
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Cone miru:
To so območja, kjer rekreacijska dejavnost ni zaželena, možen je le omejen in usmerjen
dostop za izobraževalne namene (učne poti). Dopustno je le gozdarstvo in lovstvo, vendar
zunaj obdobja rastitve gozdnih kur.
Šolar (2002) v ta območja uvršča naravne vrednote, vsa rastišča velikega petelina in nekatera
rastišča ruševca ter tista območja Natura 2000, ki predstavljajo najbolj občutljiva območja
visokih barij. Površinsko izstopa masiv Mesnovca, Jerebikovca z Lipenščim vrhom,
Kokošinjce, Pokljuške soteske, soteske Ribnice ter združeno območje treh največjih barij, ki
je sicer presekano s cesto Bohinj – Mrzli Studenec in ozkim koridorjem planinske poti.
Ostala območja so namenjena rekreaciji v naravi, rekreaciji nad gornjo gozdno mejo ter
naseljem in infrastrukturi.
Karta 15: Območja in možnosti za rekreacijo na Pokljuki

LEGENDA:
meja obravnavanega območja
____ varnostno območje brez rekreacijske rabe
____ območje naselij in infrastrukture
____ območje za rekreacijo v naravi
____ območje za rekreacijo nad zgornjo gozdno mejo
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Izdelal: M. Šolar
Pripravljeno na upravi TNP, 2002
Merilo: 1:50.000

4.6.3. PLANINSKE POSTOJANKE
Kot smo že omenili, so planinske koče preobremenjene in s tem negativno vplivajo na
okolje. Zato so usmeritve TNP-ja za planinske postojanke naslednje:
 ne novih postojank v parku;
 adaptacija in obnova samo za okolju prijazne programe brez povečanih prenočitvenih
zmogljivosti (zmanjšanje udobja);
 okolju prijazni programi so: suha stranišča, zmanjšanje porabe vode, odprava pranja v
planinskih kočah, energetska oskrba s fotovoltnimi celicami, transport odpadkov v
dolino oz. sežig ekološko neoporečnih odpadkov (Šolar, 1997a).
Na Pokljuki je ena planinska koča, ki predstavlja zelo pogost cilj enodnevnih ali večdnevnih
izletov planincev in izletnikov:
Blejska koča na Lipanci
Je ena najbolj obiskanih visokogorskih koč pri nas. Letno jo obišče okoli 30.000 turistov z
vsega sveta. Stoji na razgledni visoki planini Lipanci. Kočo je pred dobrimi 50 leti postavilo
Planinsko društvo Bled in je odprta vse dni v letu. Kasneje so jo večkrat obnovili. Poskrbeli
so tudi za čistejše okolje, saj električno energijo pridobivajo s pomočjo sončne energije
(fotoelektrične celice), za ogrevanje pa uporabljajo še trdo gorivo. Poleti jo oskrbujejo s
terenskim avtomobilom, pozimi pa z avtomobilom do vznožja planine, naprej pa peš. Pred leti
so uporabljali tudi traktor, ki je manj primerno sredstvo za oskrbovanje, saj povzroča velik
hrup in več strupenih izpušnih plinov, velik poseg v prostor pa je tudi urejanje traktorskih
poti. Za oskrbo z vodo so poskrbeli s kapnico za sanitarije, za kuhinjo pa uporabljajo vodo iz
bližnjega izvira. Odpadne vode so speljane v triprekatno greznico, ki jo praznijo dvakrat
letno. Tudi pranje posteljnine, ki lahko zelo negativno vpliva na okolje, se izvaja v pralnici v
Radovljici in ne v sami koči. Odpadke vozijo v dolino, za organske odpadke pa imajo urejeno
deponijo v bližini koče.
Tu sta pravzaprav dve koči, prejšnja je sedanja last GG Bled, sedanjo pa je PD Bled l. 1978
preuredilo iz starega pastirskega stanu. Prenočitvene zmogljivosti so 37 ležišč (+ 10 zasilnih
ležišč na podstrešju, ki pridejo prav v visoki poletni sezoni) (Tomc,2007, osebni vir).
Slika 27: Koči na Lipanci

Vir: Žemva, 2006
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4.6.4. PROMET
Prometna povezanost:
Na Pokljuko vodita dve regionalni cesti: Bled – Gorje – Zatrnik – Mrzli Studenec – Rudno
polje in Bohinjska Bistrica – Jereka – Koprivnik – Gorjuše – Mrzli Studenec. Obe sta stalno
vzdrževani tudi v zimskem času. Na Koprivniku, ki je dostopen tudi po lokalni cesti iz
Podjelja, se odcepi lokalna cesta proti Goreljku. Na planoto vodijo še gozdne ceste s Srednje
vasi preko Uskovnice, z Bohinjske Bele preko Planine Za jamo in z Radovne skozi Streseno
dolino. Pozimi so te ceste običajno zaprte, nekateri odseki z zapornico tudi poleti. Pokljuka je
nasploh zelo gosto prepredena z gozdnimi cestami, saj znaša njihova gostota 28 m po
hektarju. Nekatere so zaprte z zapornicami in po njih javni promet ni možen (Šolar, 2002).
Kot smo že omenili, je Pokljuka na drugem mestu po obremenjenosti z avtomobili v TNP.
Februarja leta 2001 so na nedeljo zabeležili kar 1642 avtomobilov. Ker pravih parkirišč na
Pokljuki skoraj ni, se dovoljuje parkiranje ob cestah, na razširjenih delih križišč in na koncu
gozdnih cest, ki pa so v nekaterih predelih Pokljuke za javni avtomobilski promet zaprte z
zapornicami. Velika večina vseh vozil se ustavi na naslednjih lokacijah: Mrzli Studenec,
Kranjska dolina, Pod Lipanco, Planina Javornik, Pri spomeniku, Rudno polje, Za Ribnico,
odcep za Goreljek, Razpotje in Goreljek (Šolar, 2002).
Promet negativno vpliva na kakovost zraka, povzroča hrup in s tem moti živali, zaradi
možnosti izlitja goriva se lahko onesnaži voda in prst. Vendar je promet spremljevalni pojav
turizma, zlasti pri tako številnih rekreativnih dejavnosti, ki se lahko izvajajo na Pokljuki.
Slika 28: Obremenjenost Pokljuke z avtomobili

Vir: Žemva, 2007
Potrebno bi bilo izvesti več ukrepov, ki bi uredili promet na Pokljuki:
• urediti parkirišča in v bližini počivališča z mizami in klopmi, informacijskimi
tablami, ponekod pa tudi piknik prostori z urejenim kuriščem;
• pobiranje parkirnine za oskrbovanje omenjene infrastrukture;
• organiziran javni prevoz: povezovalni z dolino (Krnica - Mrzli Studenec – Rudno
polje, Bohinjska Bistrica – Koprivnik – Gorjuše – Mrzli Studenec – Rudno polje),
lokalni na planoti (Rudno polje – Razpotje – Planina Praprotnica – Planina Zajamniki
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•
•

– Planina Jelje – Goreljek – Mrzli Studenec – Rudno polje, Mrzli Studenec – Lepa
kopišča – Za lesom – Kranjska dolina – Planina Javornik – Spomenik Pod Lipanco –
Rudno polje) z ustrezno frekventnostjo, vključitvijo zanimivih postaj, ekološko
prijaznimi vozili, nizko ceno vozovnic, deloval pa naj bi v času poletne sezone (julij–
september), zimske sezone (januar–februar) in v času večjih prireditev;
možnost izposoje koles in vožnje s konjsko vprego na sami planoti;
urediti parkirišča v dolini in vzpodbujati obiskovalce k uporabi javnega prevoza.

4.6.5. PROPADANJE PLANŠARSTVA TER IZGINJANJE STAVBNE KULTURNE
DEDIŠČINE
Vzroki, ki so povzročili tako uničujoče propadanje nekoč cvetočega planšarstva, so v velikih
družbenogospodarskih spremembah po drugi svetovni vojni, ko so se spremenile lastniškoposestvene razmere, ki so zanemarile zasebno kmetijstvo in ostro razmejile živinorejske in
gozdarske interese v planinskem območju. Glavne vzroke pa je treba iskati tudi v dejavnostni
preslojitvi prebivalstva, ki je bilo tradicionalno vezano za to obliko gospodarjenja.
Skoraj polovici pokljuških planin grozi propadanje. Gozdni zakon iz leta 1960 je z ukinitvijo
gozdne paše prispeval pomemben delež v tem procesu. Ogromno hektarjev površin je bilo
izločeno iz paše in nekatere planine so bile administrativno ukinjene. To je bil hud poseg v
tradicionalno obliko planšarskega gospodarstva. Veliko zgradb za izdelovanje sira, ki so ga
uvrščali med najpomembnejše vire dohodka, je propadlo. Živinoreja je bila močno
zapostavljena v korist gozdarstva, opustila se je paša na visokih planinah, kjer je po mnenju
mnogih najboljša paša in se prideluje najboljši sir.
Upravne spremembe po drugi svetovni vojni, ko so srenje in mlekarske ali sirarske zadruge
prešle v upravljanje kmetijskih zadrug ter gozdni zakon iz leta 1960 so povzročile, da se je
obseg planšarskega obrata vedno bolj krčil. In odsev sprememb v kmetijstvu je spreminjanje
kulturne krajine. Kmečka zemlja s stavbami vred je začela prehajati v roke nekmetov, ki so s
predelavo starih hiš ali gospodarskih poslopij ustvarili počitniške hiše. Nekatere značilne
stavbe pašnikov in senožeti propadajo, travnate površine pa so ostale nepokošene in
neizkoriščene ter se hitro zaraščajo v površine mladega gozda (Novak, 1987; Bizjak, 2006).
Nekateri strokovnjaki pravijo, da so za to krivi množični turizem in pretirana urbanizacija
nekdaj cvetočih planin. Trdijo, da prav rekreacija, ki jo pogojujejo počitniška bivališča,
moteče deluje na ponoven razmah klasičnega planšarstva, saj naj bi bila rekreacija in turizem
izrazita porabnika prostora, ki v svojih modernih oblikah (smučanje, množično planinarjenje
…) prej škodita kot koristita kulturni pokrajini (Gosar, 1987). Dejstvo je, da so s cestno
povezavo in posledično vedno večjim obiskom turistov in izletnikov, planine izgubile svojo
tradicionalno skladnost. Pred leti so cestno dostopnost planin podpirali, češ da bodo planine
propadle, če ne bodo dostopne z avtomobili ali vsaj traktorji (Bizjak, 2006). Danes pa vidimo,
da so ceste prinesle promet in poplavo novih stavb, ki pa niso imele pašne namembnosti.
Številne so lastniki gradili in uporabljali za letni dopust, izlete ob koncu tedna, za praznike.
Tako so ob pastirskih stavbah nastajale počitniške hiše, mnoge med njimi tudi na črno
(Knific, 2006). Po mnenju Bizjaka (2006) počitniške hiše predstavljajo največje onesnaženje
slovenske kulturne krajine, ki je še bolj opazno na območju pašnih planin. Te so dobile novo,
počitniško, turistično namembnost in podobo. Tako je večja verjetnost, da poleti na planinah
srečamo sprehajalce in planince kot pastirje s svojo čredo krav.
Posledice, ki nastajajo kot rezultat nedovoljenih gradenj počitniških hiš so na eni strani
estetskega pomena, saj kičast arhitektonski videz nekaterih hišk ne sodi v pokrajino, kjer se
skuša ohranjati preteklo kulturo in običaje in velikokrat kazi fiziognomijo alpske pokrajine.

94

Na drugi strani pa se poveča obremenjenost okolja, saj se ponavadi nedovoljeni gradnji
pridružijo pomanjkljiva in nevarna komunalna ureditev, divja gradnja cestnih povezav
(širjenje cest), velik obisk v posameznem letnem času ter poselitev nikdar poprej naseljenih
območij (Gosar, 1981). Že v raziskavi o vplivu izgradnje počitniških hišk iz leta 1984, so
predstavljena mnenja domačinov, ki pravijo, da obiskovalci destruktivno delujejo na
pokrajino predvsem z uničevanjem gozdne vegetacije in puščanjem odpadkov. Problem z
odpadki se je na Goreljku, glede na podatek, da je imelo takrat komunalno podjetje
postavljene le tri kontejnerje, ki so jih izpraznili v povprečju manj kot enkrat mesečno, danes
pa komunalno podjetje enkrat tedensko izprazni šest kontejnerjev, izboljšal (Strgar, osebni
vir, 2007). Tega pa ne moremo trditi o onesnaženih vodah, ki pritečejo s Pokljuke.
Vodnogospodarska skupnost Kranj je konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja kot
onesnaževalca omenjala predvsem počitniška bivališča na Goreljku, ki nimajo ustrezne
kanalizacije (Gosar, 1987, str. 21). Ta pa ni urejena še danes in tako predstavlja največje
možno obremenjevanje okolja na Pokljuki. Od vseh 167 objektov, ki so na Goreljku (od tega
163 za občasno rabo), niti eden nima urejene čistilne naprave, ki bi občutno zmanjšala
onesnaževanje vodnih virov.
Planine so pridobile na turističnem pomenu v tridesetih letih prejšnjega stoletja, ko je nov
način življenja z industrializacijo in modernizacijo ter dvigom življenjskega standarda
spodbudil ljudi k nakupu parcel na planinah, kamor so lahko »ubežali« stran od hitrega tempa
življenja. Po drugi svetovni vojni je močno preobrazbo doživela planina Goreljek, kjer je
zazidalni načrt iz leta 1969 predvideval 150 počitniških bivališč, do tega leta pa jih je bilo že
84 zgrajenih, ki pa zazidalnega načrta niso upoštevala (Gosar, 1987, str. 21). Gradnja se je
nekontrolirano širila. Leta 1981 je zakon o Triglavskem narodnem parku sicer prepovedal
nadaljnje gradnje takih objektov, a se zaradi nepopolne zakonodaje gradnja počitniških hišk
na Goreljku in tudi na ostalih planinah nadaljuje. Vsako leto so prijavljeni posegi v prostor
(leta 2002 jih je bilo največ, 45 %, na Pokljuki in Mežakli), odzivnost inšpektorjev pa ni
ustrezna ne časovno ne vsebinsko.
Postavlja se vprašanje, ali je bolj smiselno pustiti stavbo propasti zaradi opuščanja pašnega
gospodarstva ali ji dati novo namembnost (muzej na prostem, najem za turiste …). Po mnenju
etnologov naj obnova pastirske stavbne dediščine v nekmetijske namene ne bi bila
sprejemljiva. Prenova pastirskih stavb v kmetijske namene se lahko izvede le ob upoštevanju
tradicionalne gradnje po spomeniškovarstvenih merilih. Če stavba več ne more koristiti
kmetijskemu namenu, jo je bolje pustiti propasti, saj bo s tem kulturna krajina manj
osiromašena, kakor bi bila, če bi stavbo zgrešeno prenovili v nekmetijske namene. Pri tem pa
ne gre za opuščanje, temveč za naravni proces. Eno izmed načel spomeniške službe je, da je
potrebno upoštevati možnost ponovnega oživljanja planin, zato naj se tu ne spremeni
namembnost zemljišč in stavbišč, še posebno naj se ne gradijo počitniški objekti, ki s svojo
materialno prisotnostjo zavzemajo prostor in posegajo v kulturno krajino (Cevc, 2006). Da je
boljše, da stavba propade in da ostane lokacija za morebitne kasnejše potrebe revitalizacijske
kmetijske dejavnosti, se strinja tudi Bizjak (2006). Vse stavbe, ki so bile obnovljene za
nekmetijske namene, so namreč izgubile svojo avtentičnost in dediščinsko vrednost, zato je s
stališča ohranjanja in varovanja dediščine vseeno, če jih ne bi bilo.Večidel so obnovljene brez
dovoljenj, torej so črne gradnje, druge imajo dovoljenja, a so bila izdana pod pogojem obnove
za kmetijske namene, potem pa se je izkazalo, da so vse na tak način obnovljene stavbe
spremenjene v počitniške hiše. Dogaja se, da domačini, ki imajo status kmeta, zaprosijo za
dovoljenje in ko le tega dobijo, objekt prodajo novim lastnikom, ki pa s kmetijstvom nimajo
veliko opraviti. Pristojne inšpekcije so žal neučinkovite, ohlapna je tudi zakonodaja, dodatno
pa jih pri delu ovirajo tudi dolgi postopki na sodiščih.
V prihodnje bi bilo najprej potrebno urediti zakonodajo in jo kasneje tudi dosledno upoštevati.
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Naravovarstvena soglasja, ki jih glede na posamezno vlogo gradnje oziroma obnavljanja
nekega objekta uredijo na TNP in Zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine, bi morala
imeti več pristojnosti in večji vpliv pri končnem sprejetju oziroma zavrnitvi prošnje. Danes so
mnenja omenjenih institucij le neformalna, končno besedo pa ima Upravna enota v
Radovljici, ki izda gradbeno dovoljenje. V novem zakonu o TNP, ki je v pripravi, bi moralo
biti točno določeno kdo, kje, kako in zakaj lahko gradi oziroma obnavlja določen objekt na
zavarovanem območju. Inšpekcijska služba pa bi morala povečati svojo učinkovitost in
okrepiti sodelovanje s TNP. Nedovoljeni posegi v prostor bi bili tako hitreje odkriti in tudi
ustrezno kaznovani.
Za objekte, ki ne bi bili namenjeni v kmetijske namene, bi na upravi TNP v sodelovanju z
državo morali zbrati ustrezna finančna sredstva, ter jih čim več obnoviti oz. urediti v
izobraževalne namene. Bolje, kot da se spremenijo v počitniška bivališča, bi jih bilo pustiti
propadati. Vendar to le v skrajnem primeru, na najbolj obremenjenih območjih Pokljuke, ko
ne bi bilo nobene možnosti za njihovo ustrezno obnovo.
Slika 29: Pastirski stan na planini Javornik

Vir: Žemva, 2007
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Slika 30: Počitniška hiška, nastala iz pastirskega stanu

Vir: Žemva, 2007
Objekta na sliki 29 in 30 se nahajata na planini Javornik, eni redkih, kjer še prevladujejo
pristni pastirski stanovi. Le nekaj jih je preurejenih (slika 30), kjer pa se že na daleč vidi, da
hiša služi kot počitniško bivališče.
Uprava TNP poskuša pomagati pri obnovi stavbne dediščine na več načinov: brezplačno
strokovno svetovanje, materialna pomoč (z delom in lesom), pomoč pri iskanju finančne
podpore … Tako so v začetku devetdesetih let z obnovitvenimi deli s sredstvi Ministrstva za
kulturo in pod strokovnim vodstvom takratnega Zavoda za spomeniško varstvo Kranj ohranili
edini stan na planini Šeh, ki je zaradi ozaveščenosti lastnika ostal nespremenjen. (Bizjak,
2006) Prav tako želijo pripraviti strokovne podlage v obliki kataloga s stavbno tipologijo
objektov, da bi bili ustrezno umeščeni v prostor in razjasniti vloge in pristojnosti kmetijskih
svetovalnih služb. Z Inšpektoratom RS za okolje in prostor (IRSOP) pa so se dogovorili, da
bodo inšpektorji dvakrat na leto obveščali TNP o svojih ukrepih pri nedovoljenih gradnjah na
zavarovanem območju, česar do sedaj niso počeli (Branc, 2006).
Planšarska naselja in stavbe so značilnost alpske pokrajine, pomemben del kulturne dediščine
in izročila pastirjev, drvarjev ter oglarjev. S propadanjem starega načina obdelovanja zemlje
pa propada tudi kulturna krajina, katere sestavni del je stavbna dediščina. Žal marsikje vidimo
zapuščene ter zanemarjene domove in meščanskim podobne hiše, ki kazijo kulturo te
pokrajine. Cevc (1987) pravi, da naj bi gradnja novih stavb potekala tako, da bi se nevsiljivo
vraščala v občutljivo urbanistično okolje. Ohranjajo naj se stare stavbe, ki jih je mogoče
funkcionalno posodobiti in v njih udobno živeti ter gradijo nove, po starih domačih
arhitekturnih načrtih, ki so dokaz kulture prebivalcev.
Lahko bi rekli, da se je z izgradnjo cest sredi prejšnjega stoletja začela prenova hiš in tako
spremenila izgled številnim kmečkim hišam. Manjših popravil so se lotevali že prej in le
zavirali propadanje stavb. Med manjše posege štejemo lahko tudi zamenjavo oken, čeprav so
prav ta opazno spremenila zunanje lice kmečkih hiš. Prvotna hišna okna so bila majhna,
dvodelna in s križi, do danes se je takih ohranilo le malo. Majhna okna so sicer zadrževala
toploto, dajala pa malo svetlobe, neučinkovita pa so bila tudi za zračenje. Danes tako
prevladujejo velika okna, kar vpliva na celotno fiziognomijo kmečkega doma.
Mnoge kmečke hiše imajo spremenjeno kritino, saj so skrilavce zamenjali cementni strešniki,
marsikje pa tudi salonitne plošče. Vse prenovljene hiše so na novo ometali in jim naredili
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fasade.
Najbolj pa izstopajo nove hiše meščanskega tipa, ki sredi izrazitega kmečkega ambienta
močno izstopajo.
Spremembe notranjščine hribovskih kmečkih hiš so zajele predvsem kuhinje, ki so se
opremile z raznimi električnimi napravami. Veliko črnih kuhinj, kjer je bil strop obokan, so
predelali v »bele« in obdržali le del oboka, večino pa ga odstranili in napravili raven strop
(Meze, 1986).
Stalni naselji Gorjuše in Koprivnik sta se razvili iz nekdanjih planin. V zadnjih desetletjih so
vaščani obnovili hiše, zgradili ceste, vodovod, napeljali elektriko in telefon. Po naseljih v
dolini so se zgledovali tudi zato, ker so npr. skodle dražji gradbeni material od ostale strešne
kritine. S tem sta vasi dobili dolinski izgled, le še ponekod vidimo kakšno izjemo, kjer se
izmed večine moderno zgrajenih hiš pojavi kakšna, ki skuša vsaj delno ohranjati nekdanji
slog.
Lep primer ohranjanja kulturne krajine je Šavljeva hiša na Zgornjih Gorjušah (slika 31), ki je
rekonstrukcija stare kmečke hiše. Novi lastnik je skušal kar najbolje slediti starim načrtom in
zgraditi hišo, ki se kljub nekaj modernim potezam lepo prilega okolju.
Slika 31: Rekonstrukcija stare kmečke hiše na Gorjušah

Vir: Žemva, 2007
Kot nove hiše na hribovskih kmetijah so tudi vikendi delani večidel nenačrtno, brez
strokovnega nadzora in brez posluha za okolje, v katerem stojijo. Izjema so redke počitniške
hiše, nastale iz opuščenih in obnovljenih kmečkih hiš, koč ali gospodarskih poslopij, pri
katerih so se novi lastniki skušali čim bolj držati prvotnega izgleda (Meze, 1986). Na planini,
ki je zavarovana kot kulturni spomenik, pa moderne smernice ne bi smele imeti vidnejše
vloge. Potrebno bi bilo ohranjati stare lastnosti in prvotni izgled planine.
Tak primer so nekatere počitniške hiše na Zajamnikih, kjer pri obnavljanju skušajo doseči
stari slog v kompromisu s sodobnimi zahtevami. Na sliki 32 vidimo streho iz skodel, kot so
jih gradili včasih, na njej pa so že vidne moderne poteze – dimnik in sončni kolektor.
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Slika 32: Zajamniki - sodobno s starim

Vir: Žemva, 2006
Potrebno se je zavedati, da počitniške hiše ne prinašajo vzpodbude za turizem, temveč
nasprotno, škodujejo za naše alpske kraje pomembni gospodarski dejavnosti, to je kmečkemu
turizmu oziroma turizmu na vasi. Smisel narodnega parka je po mnenju Bizjaka (1987) v
razvoju sonaravnih dejavnosti, ki nudijo izjemne, izvirne in atraktivne možnosti izkoriščanja
narave ter hkrati ohranjajo alpsko kulturno krajino kot eno temeljnih vrednot narodnega
parka.
Stara podoba bohinjskih vasi se je začela hitro spreminjati v 20. stoletju z rastjo turizma.
Sploh Spodnja dolina, saj se je z železnico leta 1906 bolj odprla svetu. Zgornja dolina, kamor
sodijo tudi zaselki na južnem obrobju Pokljuke, pa je v prometu zaostajala. Tako so vasi in
zaselki ohranili do danes vsaj nekaj stavb, ki spominjajo na arhitekturo iz 18. in 19. stoletja.
Ta starejša arhitektura žal na tem območju ne prevladuje več, kar identiteti teh krajev ne
koristi. Še posebno, če želimo privabiti turista, ki želi odkriti avtentičen obraz dežele, potem
je po mnenju Cevca zadnji čas, da vsaj preostanek stavbne dediščine iz 18. in 19. stoletja
obvarujemo, prenovimo in tako ohranimo del tradicionalne podobe (Cevc, 1992).
Podobni predlogi uprave TNP za reševanje problematike kmetijskih objektov in počitniških
hiš na območju TNP so:
9 sanacija obstoječih legalno zgrajenih počitniških hiš, predvsem na območju Goreljka
in na Zatrniku, kjer je največ takih objektov (okoljevarstveno sanirati – ureditev
čiščenja odpadnih vod, prilagoditev stavb lokalnim stavbarskim značilnostim);
9 uvedba denarnih nadomestil oz. spodbud za vnovično vzpostavitev planinske paše in
vzporedno primerno obnovo pašnih objektov;
9 ureditev posameznih opuščenih objektov na planinah kot planinski prenočitveni ali
izobraževalni objekti;
9 možnost najema pastirske koče do vnovičnega prihoda živine na pašo;
9 obnovitev zapuščene planine kot objekt muzeja na prostem s predstavitvijo avtentične
kulturne dediščine in kulturne krajine (Lukan - Klavžer, Zakotnik, 2006).
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5. SONARAVNI RAZVOJ V OKVIRU TNP
83.807 ha velik Triglavski narodni park, predstavlja 4 % ozemlja naše države. Leta 1981 je bil
sprejet Zakon o Triglavskem narodnem parku, od tega leta ima park današnjo velikost. S tem
je status zavarovanega območja narave dobila tudi Pokljuka in pripadla robnemu območju
Triglavskega narodnega parka.
5.1. PROJEKTI IN ORGANIZACIJE V KATERE JE VKLJUČEN TNP
TNP je po oceni strokovnjakov Mednarodne zveze za varstvo narave in naravnih bogastev
IUCN, vseevropskega pomena, ker je eden izmed najdragocenejših delov celotnega alpskega
loka. Zaradi pomembnosti njegovega varovanja in ohranjanja je park vključen v večino
pomembnejših mednarodnih organizacij in podprt s številnimi projekti, ki spodbujajo k
sonaravnem razvoju. Seveda pa varstveni ukrepi in parki niso le oblika zaščite narave, temveč
tudi sistem varstva za ohranjanje narodove kulturne dediščine (Lobnik, 2003).
5.1.1. ALPSKA KONVENCIJA
Sodelovanje Alpskih držav se je začelo leta 1951 z ustanovitvijo Mednarodne komisije za
varstvo Alp CIPRA, ki v Sloveniji sedaj deluje kot društvena nevladna okoljska organizacija.
Leta 1991 so alpske države podpisale Alpsko konvencijo, h kateri je Slovenija pristopila dve
leti kasneje. V ospredju so aktivnosti za primerno zaščito alpskega sveta, katere del je tudi
ohranitev in napredek hribovskega kmetijstva ter sonaravno usmerjanje ekoturizma in
prometa (Lobnik, 2003).
Turizem je obetavna in pomembna panoga za razvoj nekega območja. Vendar pa se moramo
zavedati, da poleg prostora terja vodo, prinaša odpadke, veča promet, itd. in v prevelikem
obsegu ter ob nepravilnem ukrepanju, lahko povzroči nepopravljive posledice za naravo. Zato
je toliko bolj pomembno spodbujati sonaravni razvoj, predvsem ponuditi možnost
ekoturizmu, da postane eden glavnih akterjev v turistični ponudbi, in tako zagotoviti blaginjo
sedanjih generacij ter s tem dediščino, ki bo v oporo naslednjim (Lobnik, 2003).
V okviru protokola Alpske konvencije o Varstvu narave in urejanju krajine je bila leta 1995
ustanovljena Mreža zavarovanih območij Alp (Alpska mreža ali Alparc), katere cilj je
spodbujanje sodelovanja med zavarovanimi območji alpskih držav in prizadevanje za
neposredno izvajanje Alpske konvencije. V okviru Alpske mreže je TNP leta 2003 podpisal
partnersko pogodbo z narodnima parkoma Les Ecrins (Francija) in Visoke Ture (Avstrija) o
sodelovanju na področju varovanja Alp, kar je pomemben poskus v začetkih čezmejnega
sodelovanja med zavarovanimi območji (TNP, 2006).
5.1.2. UNESCO
Poleg Alpske konvencije z njenimi protokoli varujejo alpski svet in z njim Pokljuko zakon o
TNP, Ustava RS, Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah,
kmetijsko-gozdarski in drugi zakoni. Najnovejša usmeritev pa izhaja iz seviljske strategije za
biosferne rezervate, kjer je UNESCO julija 2003 razglasil Julijske Alpe za biosferni rezervat
(Lah, 2003, str. 19).
5.1.3. NATURA 2000
Leta 2000 je Evropska unija začela akcijo Natura 2000, to je snovanje mreže zaščitenih
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območij posebnega pomena in njihovega urejanja, ki naj bi se dogradila do leta 2008.
Evropska unija se je odločila oblikovati omrežje zavarovanih območij, opredeljenih na
podlagi Direktive o pticah (SPA, Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 02. 04. 1979 o ohranjanju
prosto živečih ptic) in Direktive o habitatnih tipih (pSCI, Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne
21. 05. 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst)
ter s tem omogočiti preživetje ogroženim in za naravo Evrope pomembnim vrstam, saj je
narava v Evropi že močno spremenjena in v veliki meri tudi uničena. Z uporabo direktiv se
uresničuje načelo trajnostnega razvoja in druge mednarodne konvencije s področja ohranjanja
biotske raznovrstnosti (Natura 2000, 2007).
Območja Natura 2000 ali Posebna varstvena območja so ekološko pomembna območja, ki so
na ozemlju Evropske unije pomembna za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja vrst ptic in
drugih živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov, katerih ohranjanje
je v interesu evropske skupnosti (Šolar, 2002).
Karta 16: Natura 2000
LEGENDA:

___ meja obravnavanega
območja
____ SPA (direktiva o pticah)
____ pSCI (direktiva o habitatnih tipih)

Vir: Interaktivni
atlas, 2006

Predpisi veljajo za države, ki so članice Evropske zveze, in jih udejanjajo v okviru omrežja
Natura 2000. Natura 2000 je temelj varovanja v Evropski zvezi. Slovenija ta projekt
vsebinsko že izvaja, ker ima podlage v Zakonu o ohranjanju narave in v ratificirani Bernski
konvenciji (Šolar, 2002).
Vsaka država je izbrala svoja območja na osnovi seznamov življenjskih okolij in vrst iz obeh
direktiv. Slovenija je v strokovnem predlogu za vključitev v omrežje Natura 2000 predlagala
35 % slovenskega ozemlja, med njimi tudi vso Pokljuko (karta 16) (Natura 2000, 2007).
Uprava TNP od leta 1995 razvija metodo kartiranja habitatnih tipov, vzporedno z razvojem
metod poteka tudi neposredno kartiranje. Pri vrednotenju so bila upoštevana merila po
Bernski konvenciji in Zakonu o ohranjanju narave.
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naravoslovni

Karta 17: Pokljuka - habitatni tipi Natura 2000

LEGENDA:
meja obravnavanega območja
____ apnene ali dolomitne stene z vegetacijo skalnih razpok
____ ruševje s sleči
____ alpski subalpinski smrekovi gozdovi
jame
izviri s trdo vodo
naravna in naravnim podobna visoka barja

Izdelal: J. Dobravec
Pripravljeno na upravi TNP, 2002
Merilo: 1:50.000

5.1.3.1. PALPIS
Zbiranje podatkov o naravi in vplivih na naravo od leta 2005 poteka v okviru projekta Palpis,
kjer gre za čezmejno sodelovanje in čezmejne načrte upravljanja na naravovarstveno
pomembnih območjih v južnih Julijskih Alpah. Zbrani podatki pa bodo služili za izdelavo
načrta upravljanja, za ohranitev narave v kakovostnem stanju (TNP, 2006).
Na obravnavanem območju po površini prevladujejo alpski subalpinski in montanski
smrekovi gozdovi ter rušje s sleči. Posebno pomembna izločena območja so naravna in naravi
podobna visoka barja z mezotrofnimi stoječimi vodami in z oligo-mezotrofnimi stoječimi
vodami, ki so bogata s karbonati. Rob planote na severovzhodu in vzhodu predstavljajo
apnene in dolomitne stene z vegetacijo skalnih razpok, v Naturo 2000 pa so uvrščeni tudi
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izviri s trdo vodo in jame (karta 17) (Šolar, 2002).
Habitatni tipi Nature 2000 predstavljajo skladno z Zakonom o ohranjanju narave (1999)
ekološko pomembna območja. Ta so s stališča narave in omenjenega zakona enako
pomembna in so obvezno izhodišče pri prostorskem načrtovanju. Na teh območjih so
priporočene omejitve, ki veljajo za naravne rezervate. Iz tega sledi, da na območjih Natura
2000 niso dopustne dejavnosti in posegi, ki spreminjajo naravno stanje in rušijo naravno
ravnovesje v ekosistemih (Šolar, 2002).
5.1.3.2. LIFE
TNP se je pridružil tudi programu LIFE, ki ga Evropska zveza izvaja na zavarovanih
območjih Natura 2000 in uredil učno pot okoli barja na Goreljku.
5.1.3.3. EUROPARC
Povezovanje in upravljanje območij NATURA 2000, varstvo mokrišč, delo z mladimi –
program Mladi nadzornik, čezmejno povezovanje območij zavarovane narave, povezovanje in
razvijanje trajnostnega turizma so glavna področja, ki jih vodi in koordinira EUROPARC,
vseevropska in nevladna zveza narodnih in naravnih parkov, med katerimi je tudi TNP (Šolar,
2005a).
5.1.4. INTERREG III A Slovenija – Avstrija 2000–2006
TNP v sodelovanju z Narodnim parkom Nockberge v Avstriji vodi čezmejen projekt ERA –
Alpska regija Alpe – Jadran, ki poteka v okviru programa INTERREG III A Slovenija –
Avstrija 2000–2006. Cilj projekta je vzpostavitev sodelovanja med sosednjimi regijami
partnerskih parkov na področju trajnostnega razvoja in oblikovanje novih dohodkovnih
možnosti za prebivalce vplivnih območij parkov. Cilj sodelujočih v projektu je oblikovanje
iniciative »Krog parkov«, v katero bi bili vključeni parki, kmetje, restavracije, šole, muzeji ter
drugi turistični ponudniki, z namenom skupne in medsebojne promocije. Prvo srečanje
turističnih delavcev obeh parkov je potekalo na turistični kmetiji Pr`Gorjup v Zgornjem
Podjelju, kjer so predstavili možnosti sodelovanja gostinskih ponudnikov sosednjih parkov,
predstavitev značilnih lokalnih jedi in kmetijskih pridelkov. Projekt prispeva k oblikovanju
novih ekonomskih priložnosti za prebivalce regij parkov, ki se za sodelovanje v projektu
odločijo sami, promociji samega parka, spodbujanju razvoja kmetijstva in dodatne ponudbe
na kmetijah (turizem) (TNP, 2006).
5.1.5. PHARE Slovenija – Avstrija
Namen projekta, ki ga sofinancira Evropska zveza, je izboljšati poznavanje in ozaveščenost o
vrednosti narave in kulture v TNP. V ta namen bodo tehnično opremili Malo informacijsko
središče Triglavskega narodnega parka na Bledu, pripravili programe za interaktivno
animacijo obiskovalcev, zgradili opazovalnico s pogledom na vrh Triglava in na zelenici ob
stavbi pripraviti skalnjak z nekaterimi ekosistemi in rastlinami iz habitatne direktive z
območja TNP ter ozaveščevalnimi tablami o Naturi 2000 (TNP, 2006).
Nekaj programov so že izvedli. Poleti 2006 so v upravni stavbi TNP odprli informacijsko
točko, kjer so obiskovalci dobili informacije o parku, poteh, znamenitostih, lahko so si
ogledali razstavo o barju, razstavo fotografij in film o TNP.
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Pričeli so s ciklusom sredinih večerov, kjer pripravijo odprtje fotografskih razstav ali
predavanje in delavnice za otroke in mladino. Na predavanjih različni strokovnjaki
predstavijo naravne in kulturne vrednote parka, vzporedno pa poteka delavnica za otroke in
mladino, kjer preko igre spoznavajo park (delavnica starih pastirskih iger, delavnica o vodi in
kroženju vode, o gobah, priprave na obisk gora, izdelovanje uporabnih predmetov iz
kmečkega življenja.
Vsako tretjo soboto v mesecu na Triglavski tržnici obiskovalci lahko kupijo naravi in človeku
prijazno pridelano hrano, ki jo prodajajo kmetje iz ekoloških kmetij v parku in njegovi
okolici.
V letu 2006 so izvedli tudi štiri delavnice v parku. Ena je potekala tudi na obrobju Pokljuke,
kjer so na poti na Galetovec spoznavali in okušali naravo.
Prav tako pa je že zgrajen skalnjak na zelenici ob stavbi.
Vsi ti projekti prispevajo k spoznavanju parka, ozaveščanju obiskovalcev o vrednosti narave
in razvijanju turizma ter kmetijstva v skladu s sonaravnim razvojem.
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6. SONARAVNI RAZVOJ TURIZMA IN POKLJUKA
6.1. EKOTURISTIČNA PONUDBA NA POKLJUKI
Smisel narodnega parka je v razvoju sonaravnih dejavnosti, ki nudijo izjemne, izvirne in
atraktivne možnosti izkoriščanja narave ter hkrati ohranjajo alpsko kulturno krajino kot eno
temeljnih vrednot narodnega parka.
Ena takih dejavnosti je razvoj sonaravnega turizma, ki bi na spoštljiv način izkoriščal izjemno
bogato naravno in kulturno dediščino in s tem tudi zagotavljal in izboljšal življenjske pogoje
prebivalcev znotraj parka, kar je eden glavnih namenov proglasitve TNP-ja (Bizjak, 1987).
Razvoj sonaravnosti in doseg cilja, ki je trajno ohranjena narava, pa lahko dosežemo z
ekoturistično ponudbo, ki bi sčasoma postala ključen element razvoja turistične in rekreativne
dejavnosti na Pokljuki.
Glavna značilnost, po kateri se ekoturizem jasno razlikuje od vseh drugih oblik trajnostno
zasnovanega turizma je, da s tem, ko aktivno prispeva k ohranjanju naravne in kulturne
dediščine, izobražuje obiskovalce in zagotavlja koristi za lokalno prebivalstvo.
Pokljuka je s privlačno turistično ponudbo in bogato naravno in kulturno dediščino zagotovo
zanimiva za razvoj produkta, kot ga predstavlja ekoturizem. Vedno več je turistov, ki iščejo
mirno okolje v neokrnjeni naravi za preživljanje prostega časa. Da se zraven še zdravo
prehranjujejo in izobražujejo ob spoznavanju običajev ter naravne in kulturne dediščine, pa je
le dodaten motiv in priložnost za razvijanje takih aktivnosti.
Nekatere take aktivnosti se na Pokljuki že izvajajo (pokljuška pot, sirarska pot …), ponudba
pa bi bila lahko še bolj bogata in bi ob ustreznem izvajanju in organiziranosti pripomogla k
bolj kakovostnem preživljanju prostega časa, bila prijazna do narave in spodbujala ekonomski
razvoj lokalnega prebivalstva.
6.1.1. INTERPRETATIVNE POTI
Namen učnih poti po naravi je tudi razvijanje turizma in okoliških krajev. Da bi z njimi res
prispevali k razvoju turizma pa ni dovolj, da je pot postavljena, ampak je potrebno o njej
informirati javnost, vabiti obiskovalce in jih po poti voditi ter jim predstaviti vsebino same
poti in kraja, v katerem razvijamo turistično dejavnost. Kot dodatna ponudba bodo parkovne
poti vedno bolj pomembne pri turističnih kmetijah, ki predstavljajo dodaten zaslužek
lokalnega prebivalstva in kjer je, sploh v naseljih Pokljuke, še velik potencial.
Cilji, ki bi si jih lahko postavili pred ureditvijo interpretativne poti so:
• obogatiti ponudbo in s tem povečati obisk zavarovanega območja;
• povezati več naravnih vrednot oz. objektov kulturne dediščine v celoto;
• vplivati na obnašanje obiskovalcev, kar naj bi doprineslo k ohranitvi narave;
• povečati podporo upravljavcu in njegovim dejavnostim;
• usmeriti obisk na manj ranljiva območja, kadar je nosilna sposobnost presežena (tak
primer je ureditev učne poti na Goreljku, ki naj bi preusmerila obisk s
preobremenjenih območij na Pokljuških barjih);
• izobraževalni cilji, predvsem za šolsko mladino (Ogorelec, 2005).
Pokljuka je eno izmed najbolj obiskanih območij TNP-ja, za katerega je značilna celoletna
obremenjenost z obiskom. Na obravnavanem območju so tri parkovne poti, ki se razlikujejo
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glede na dolžino:
•

Barje Goreljek spada v skupino širših informacijskih točk. Izmed parkovnih poti so te
najkrajše in se nanašajo na en, prostorsko manjši naravni fenomen – naravno vrednoto.
Ta je med krajšim sprehodom predstavljena z več informacijskimi objekti.

Slika 33: Šotno barje Goreljek – učna pot

Vir: TNP, 2006
•

Pokljuška soteska je krajša učna oz. naravoslovna pot, ki se od pravih parkovnih poti
razlikuje samo po dolžini. Skoznjo poteka tudi Slovenska geološka pot, vodnik za ta
del poti pa še ni izšel. Soteska je svojevrsten fosil, nastala je v triasnem (ladinijska
stopnja) svetlo sivem in rjavkasto sivem mikritnem ploščatem in skladovitem apnencu
z roženci. To je trd apnenec, ki se je usedal v globljem morju, prav tako kot na sami
pokljuški planoti zelo znani dachsteinski apnenec. Ravno zaradi izredno trdega
gostega apnenca se je tu ohranilo veliko razločnih, bolj ali manj navpičnih prelomnih
ploskev. Ramovš je pri svojem proučevanju soteske našel trdne delce davnih
konodontnih živali. To so ostanki doslej še neznanih živali in predstavljajo zobčaste,
vejnate ali ploščate elemente teh organizmov, ki so konec triasa izumrli. Uvrščamo jih
v posebno deblo Conodonta (Ramovš, 1985).

•

Pokljuška pot spada v skupino pravih parkovnih poti, del nje pa je tudi učna pot po
barju Goreljek. Dolžina poti je 7,5 kilometra, za kar potrebujemo od dve do tri ure
hoje. Pot je nezahtevna, obišče pa se jo lahko v vsakem letnem času. Obiskovalce vodi
po gozdovih, planinah, do raznih znamenitosti in tudi nekaterih zgodovinskih
zanimivosti. Označena je z informacijskimi stebrički in pojasnjevalnimi tablami.
Izhodišče je na Mrzlem Studencu, kjer je ob urejenem počivališču tudi piknik prostor.
Od tu vodi pot do Grajske planine, kjer lahko opazujemo hitro zaraščanje z gozdom. Z
Grajske planine nadaljujemo pot vse do Goreljka, kjer je urejena krajša učna pot, na
kateri se lahko seznanimo z vsemi posebnostmi visokih pokljuških šotnih barij.
Naslednja informacijska tabla, proti severu, nas seznani z zakonitostmi pomlajevanja v
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gozdu. Nato po gozdnih stezah skozi strnjen gozd pridemo do kopišča pri oglarski koči
v Žontarici. Tu se seznanimo s starim načinom pridobivanja oglja. Naprej, proti
severovzhodu pridemo do vlažne dolinice, kjer si ogledamo smrekov gozd, ki raste v
ekstremnih pogojih in kjer je proizvodna doba dolga do 170 let. Krajši vzpon pripelje
do ostankov savske obrambne linije, ki jo je v času 1. svetovne vojne zgradila
avstrijska vojska. Ostaline je mogoče videti na več mestih na Pokljuki, na tej točki pa
je bil pred leti del savske linije restavriran. Pred zaključkom poti na izhodišču sta na
ogled še manjše mokrišče na severnem robu travnika na Mrzlem Studencu in
požiralnik, ki odvaja ob padavinah višek vode proti izvirom v dolini (Šolar, 2004).
6.1.2. SIRARSKA POT
Sirjenje na planinah se je obdržalo do danes, zaradi opuščanja planin sicer v manjšem obsegu,
po zaslugi Projekta za trženje planin pa se še razvija. Obnovljene sirarne in žive planine so
povezali s sirarsko potjo. Tako ves proizveden sir ostaja na planinah, majerji pa svoje izdelke
prodajajo planincem in turistom na svojih planinah, saj se le tako spodbuja ohranjanje planin
in sirarn. V dolini so v projekt vključene posamezne turistične kmetije, kjer je možno kupiti
sir mohant in skuto ter razne mlečne izdelke, ki jih na planinah ne ponujajo.
Povpraševanje pa je večje od ponudbe, saj primanjkuje delovne sile v planinah, ki bi lahko
izdelala dovolj mlečnih izdelkov, da bi zadovoljila potrebe obiskovalcev. Leta 1999 so na
Uskovnici in Praprotnici prodajali mlečne izdelke le trije majarji, ki pa niso mogli zadovoljiti
povpraševanja zaradi premajhne količine namolzenega mleka. Z ostalih pokljuških planin je
mleko odhajalo v skupno sirarno v Srednji vasi, kar je uvedla GKZ Srednja vas (Manfreda,
1999).
Leta 2000 je bilo ustanovljeno Sirarsko društvo, kjer si prizadevajo za ohranitev sirarstva in
pašništva ter za zaščito postopkov pridelave sira ter njegovega porekla. Postopek zaščite
bohinjskih sirov je v teku, vendar še ni dokončan. Ko bo do tega prišlo, se bodo morali
proizvajalci na planinah in na turističnih kmetijah držati pravil. Za sedaj so dovolj minimalne
zahteve pri izdelavi sira. Namen imajo zaščititi tri vrste bohinjskega sira: sir, ki ga delajo v
Ogledni sirarni, mohant, ki ga proizvajajo na kmetijah, ter planinski sir z bohinjskih planin.
Obnavljajo se nekatere sirarne, ki so vključene v Sirarsko turistično pot. Kmetijska zadruga
opravlja obnovitvena dela na že obstoječih objektih, in sicer v taki vsebini, kot so objekti
nekoč že bili urejeni, preden so planine propadle. Do sedaj so zgrajene in obnovljene sirarne
na planini Praprotnica in Konjščica, v pripravi pa je tudi projekt za sirarno na Zajamnikih.
Sirarna na Javorniku, obnovljena leta 1995, mleko še od leta 1983 vozi v sirarno v dolini. Na
Goreljku je bila sirarna obnovljena leta 1995, služi pa le kot oddajalnica mleka in ne za
sirjenje. Obnovljena je tudi sirarna na Konjščici, kjer so bile po zaslugi TNP nameščene
sončne celice, predvsem za omogočanje strojne molže, katero so kot obnovljiv vir energije
nadomestile uporaba plina in agregatov (cv: Medič, 2005).
Na območju občin Bohinj, Bled in Kranjska Gora so leta 2003 odprli Turistično sirarsko
pot, ki vodi mimo številnih naravnih in kulturnih znamenitosti, planin in kmetij, kjer
obiskovalci lahko izbirajo iz bogate ponudbe mlečnih izdelkov. Pot nas med drugim popelje
tudi mimo pokljuških planin Goreljek, Zajamniki, Praprotnica, Uskovnica in Konjščica ter
dveh kmetij v Podjelju (karta 18), kjer se je do danes ohranila najstarejša avtohtona vrsta
bohinjskega sira, mohanta. To je pikantna posebnost na sirarski poti. Izdelan je iz polnega ali
delno posnetega mleka z usirjanjem. Ko se sirno zrno usede na dno kotla, ga oblikujejo v
kepo in v sirarskem prtiču stlačijo v oblikovalo ter poskrbijo za dobro odcejanje. Vsebino
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prekrijejo in obtežijo, da se izcedi preostala sirotka. Po nekaj tednih do treh mesecih postane
testo homogeno, plastično in dobi specifičen, močan vonj in okus. Poleg mohanta pa na
planinah in kmetijah lahko poskusimo in kupimo tudi kislo mleko, skuto, sirarsko skuto,
poltrdi sir in surovo maslo (Turistična sirarska pot, 2003).
Karta 18: Turistična sirarska pot
LEGENDA:
meja obravnavanega območja
znamenitosti
planine
sirarska pot

Vir: LTO Bohinj, 2007

Po odprtju sirarske poti leta 2003 je kmetijska svetovalna služba v Bohinju v sodelovanju s
programom Evropske unije Phare organizirala tečaj sirarstva na planini Praprotnica, kjer je
bila sirarna zaprta 22 let (cv: Medič, 2005).
Pot tako združuje gospodarsko funkcijo s turistično, skrbi za oživitev že skoraj zamrle
dejavnosti ter omogoča obstoj malih kmetov, saj zaslužek ostaja na planinah in ne odteka v
dolino.
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Slika 34: Ponudba mlečnih izdelkov na Zajamnikih

Vir: Katja Žemva
Na kmetijsko gozdarskem zavodu v Kranju so poskrbeli za informiranost o novi turistični
ponudbi in pripravili zloženko o sirarski poti, ki prispeva k razvoju sonaravnega turizma, saj
obiskovalci na poti občudujejo naravo, spoznavajo kulinarične posebnosti in kulturo območja
ter z nakupom ponujenih izdelkov koristijo lokalnemu prebivalstvu.
6.1.3. PROJEKT ŽELEZNE POTI
V okviru projekta 3000 let pašništva in rudarstva v visokogorju Julijskih Alpah načrtujejo
izvedbo Železne poti, ki bi povezovala točke pomembnih arheoloških najdišč in tako potekala
tudi preko Pokljuke. Z njo bi obeležili pomembno vlogo, ki jo je imelo železarstvo na tem
območju. (Šolar, osebni vir, 2007). Mednarodni projekt združuje pokrajine s skupno
preteklostjo rudarstva, v njem pa sodelujejo partnerji iz Slovenije, Italije in Avstrije (Človek v
Alpah, 2006).
Območje Pokljuke je bilo predvsem bogato z bobovcem, najkakovostnejšo vrsto železove
rude. Kjer je ruda ležala na površju, so jo preprosto pobirali. Takšno rudarjenje je bilo
značilno na Pokljuki. Bobovec je ponavadi ležal v gruščnati plasti globine 30–150 cm, zato so
za nabiralci in kopači ostale značilne površinske okrogle jame z nasipi odpadnega materiala.
Rudno polje je dobilo ime po množici takih površinskih jam. Kjer je bil bobovec skrit v rdečih
plasteh gline do globine 20 m, so kopali navpične jaške, ki so se spodaj razvejili v vodoravne
rove. Te jaške je sčasoma zasulo in so se zarasli, nepričakovani zemeljski udori pa so nekatere
rove znova razgalili, v njih pa so izginile tudi številne krave, ki so se pasle po pokljuških
gozdovih.
Poleg jam pa na obdobje rudarjenja kažejo še »izpiralnice«, okrogle ograde iz suhega zidu,
kjer so skladiščili rudo in čakali na dež (Sp. Gorjuše, Medvedovec nad planino Javonik), ter
deli tlakovanih poti, ki so jih uredili za lažje spravilo rude (nad planino Lipanca).
Najmnožičnejše je bilo rudarjenje na Pokljuki in na visokih planinah nad njo (Lipanca, Klek,
Brdo), območje pa je pomenilo rudarsko oskrbovalno zaledje Bleda in Bohinja. Še posebno
veliko so rudarili na Rudnem polju in na Gorjušah, kjer v gozdovih najdemo številne
skalne previse, pod katerimi so na terasastih izravnavah še ohranjeni ostanki suhih zidov
srednjeveških rudarskih bivališč.
Arheološka najdišča v visokogorju so, v primerjavi z najdišči v dolini, izredno redka in
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majhna. Ležijo plitvo pod površino in na območju, ki so zaradi naravnih danosti tudi zelo
obiskana. Zato je potrebno dosledno varovanje teh najdišč, saj so ob vsakršnem posegu v
okolje izjemno ogrožena (Človek v Alpah, 2006).
Na Lipanci so našli bronasto bodalo iz konca bronaste dobe, kar dokazuje poselitev območja
že v tem obdobju. Med odlomki prazgodovinske in srednjeveške lončevine so leta 1954
odkrili bobovce in večje kose žlindre, kar potrjuje, da so tu bivali železodobni rudarji in
mogoče celo talili rudo.
Prve arheološke najdbe na planini Klek sežejo v leto 1995, izkopavanja v zadnjih treh letih
pa potekajo v okviru projekta Železna pot. Najdbe so iz različnih časovnih obdobij (bronasti
zaponki iz 1. stoletja pred Kr. in iz 2. stoletja, keramika iz 7–10 stoletja …). Najdeni so bili
tudi številni bobovci in po mnenju strokovnjakov je bil Klek od vseh visokih planin največja
in najbogatejša z železovo rudo. Nad planino so številne okrogle rudne jame.
Nadstropna zidana hleva na podhomskem delu Kleka nista tipična za pastirsko stavbno
izročilo. Po načinu gradnje sklepajo, da sta v visokogorju Julijskih Alp edini še ohranjeni
srednjeveški rudarski stavbi, čeprav sta v novejši dobi služili za hlev in pastirski stan (Človek
v Alpah, 2006).
Poleg pozitivnih stvari, pa imajo tako kot vsaka stvar, tudi učne poti nekaj slabih lastnosti. Na
teh mestih se bo zadrževalo več ljudi, več bo smeti, hrupa, več stroškov vzdrževanja, večja
možnost pojava erozije. Kljub temu na TNP-ju menijo, da je prav, da del narave in njenih
lepot ustrezno predstavijo tudi ostalim in s tem pripomorejo k večjemu in ustreznejšemu
sodelovanju med turistom in naravo (Albinini, 2005). Po mnenju Šolarja (1999) je bolje obisk
usmerjati in koncentrirati na posamezna že znana območja in vzporedno reševati probleme
infrastrukture, prometa, parkirnih prostorov, počivališč, kot pa razbremeniti najbolj kritične
točke, a razpršiti obisk in posredne negativne vplive na območja, kjer do sedaj ni bilo težav.
Rešitev problema varovanja okolja seveda ni v prepovedih, temveč v informiranosti in
ozaveščanju ljudi. Pomembno je, da se vedenja o vplivih rekreacije v naravi prenesejo na
širšo javnost, predvsem na tiste, ki bolj pogosto zahajajo v gore in planinska območja
(Senegačnik, 1981).
6.2. OBLIKE EKOTURIZMA, KI BI BILE LAHKO V VEČJI MERI PRISOTNE NA
POKLJUKI
Turistična društva in agencije bi v sodelovanju s TNP in Zavodom za gozdove lahko imele v
svoji ponudbi več organiziranih izletov na Pokljuko za manjše skupine z usposobljenimi
vodiči.
•

Vodene strokovne ekskurzije z nadzorniki TNP ali domačini:
à ogled pokljuških drevesnih velikanov;
à spoznavanje manj znane soteske Ribnice s slapovoma in obisk bližnjih planin
(Praprotnica, Na Šeh, Zajamniki);
à zimski izlet na krpljah, z možnostjo nočitve v pastirskih stanovih;
à predstavitev pozabljeni šeg in običajev (postavitev kope, izdelava sira).

•

Popotništvo za starejše

•

Enodnevne strokovne ekskurzije: spoznavanje zdravilnih rastlin, spoznavanje gob in
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njihove vloge v gozdnem ekosistemu, opazovanje in spoznavanje ptic, spoznavanje
plazilcev … (Keršič - Svetel, 2002).
•

Vsebinsko obogateni trekingi z vodnikom
à treking po vrhovih pokljuškega pogorja (1. dan: Rudno polje – Viševnik –
Mrežce – Lipanski vrh – Lipanska vrata – Debela peč – nočitev v Blejski koči
na Lipanci); 2 dan: Lipanca – planina Brda – obisk 300 let stare smreke pod
Klekom – planina Klek z razgledom na Medvedovo konto – Meja dolina –
sestop v dolino mimo Stare Pokljuke, skozi Pokljuško sotesko do vasi Krnica)
à potep po pokljuških planinah ter spoznavanje planšarstva v preteklosti in danes
(1 dan: Rudno polje – Krašce – Konjščica – energijske točke na Praprotnici –
Na Šeh – Zajamniki – ogled bolnice E pod Javorovim vrhom – Javorov vrh –
Konjska dolina – Jelje – nočitev na Goreljku v eni izmed dveh koč, ki sta v
upravljanju TNP; 2 dan: Goreljek – Mrzli Studenec – Kranjska dolina –
planina Javornik – Lipanca – Krucmanove konte – Rudno polje.

•

Vodeni kolesarski izleti

•

Vodeni jahalni izleti

•

Predstavitev pozabljenih običajev in šeg
à postavitev kope na Pokljuke in obujanje spomina na čase oglarjenja;
à tečaj izdelovanja sira v eni izmed planinskih sirarn.

•

Informacijska točka na Mrzlem Studencu, ki bi delovala v času največjega obiska,
predvsem poleti od junija do septembra. Tu bi obiskovalci dobili potrebne informacije,
zloženke, namige za izlete, lahko bi kupili zemljevide, pohodne palice, vodo, sendviče
… Tako lahko ekoturizem poteka tudi na individualni ravni, obiskovalci pa se
izobražujejo in informirajo s pomočjo literature in informacijske infrastrukture na
terenu.

•

Ekološka tržnica že poteka skoraj vsak mesec ob informacijskem središču TNP na
Bledu. V visoki turistični sezoni bi kmetje lahko svoje izdelke predstavili in ponudili
kar na Pokljuki ob informacijski točki na Mrzlem Studencu ali drugi primerni lokaciji.

•

Ureditev prostorov v Šport hotelu ali gostišču Jelka za skupine osnovnošolskih otrok,
kjer bi potekala šola v naravi. Veliko takih skupin prihaja predvsem pozimi, kjer
obiskujejo tečaje smučanja ali teka na smučeh in bivajo v omenjenih objektih. Z
ureditvijo primernih prostorov za osnovne šole in posebnim programom, ki bi ga šole
sestavile skupaj s TNP, bi jih prihajalo še več tudi v pomladanskem in jesenskem času,
kjer bi s pomočjo izkušenega vodnika preko raznih delavnic, iger, kolesarskih izletov
ali peš … spoznavali naravo, planine, drevesa, rastline, opazovali ptice, posledice
ledeniškega delovanja, predvsem pa bi se naučili, kako pomembna je narava in da jo je
potrebno ohranjati tako, kot je.

•

V zato urejenih prostorih hotela bi lahko potekali razni seminarji s področja varovanja
narave, predavanja o ekološkem kmetovanju, fotografske delavnice, razstave. Veliko
tega poteka že v informacijskem središču TNP na Bledu, na sami planoti pa bi na čelu
z izkušenim fotografom organizirali fotolov, kjer bi manjša skupina s pridobljenim
znanjem na fotografskih delavnicah, iskala fotografske motive v naravi, ob zaključku
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pa svoje izdelke predstavila javnosti s fotografsko razstavo.
•

Eko-koče pridobijo ta naziv po strogih kriterijih. Urejeno mora biti vprašanje odplak
in odpadkov, v koči morajo uporabljati samo naravi prijazna čistila, v okolici ne sme
biti nobenih avtomobilov, uporaba recikliranega papirja, gostinska ponudba mora
temeljiti na lokalnih pridelkih … (Keršič Svetel, 2002, str. 25). Na obravnavanem
območju je ena planinska koča, na Lipanci, kjer pa o takem nazivu ne razmišljajo.

•

Turizem na kmetiji je priložnost za kmetije, ki kmetujejo ekološko. Po podatkih
Inštituta za trajnostni razvoj je bilo sredi leta 2004 v Sloveniji 18 ekološko turističnih
kmetij, ki se že registrirano ukvarjajo s turizmom na svoji ekološki kmetiji. Ponujajo
lastno proizvedene in predelane ekološke proizvode, za katere so pridobili certifikat, ki
so jih začeli podeljevati šele z letom 1998. Leto kasneje se je začela izvajati državna
podpora, kmetje, ki so se prijavili za ta plačila, pa so se obvezali, da bodo ekološko
kmetovali še vsaj štiri leta (Kosi, 2004). Največja prednost te dejavnosti je v pestri in
okolju prijazni turistični ponudbi, s katero bi lahko povečali dohodek, zaposlenost in
tako izboljšali razmere v kmetijstvu, hkrati pa bi promovirali identiteto določenega
območja. Kljub finančni podpori države pa je pridelava na ekološki kmetiji še vedno
povezana s strogimi predpisi in visokimi investicijami, za katere je značilno daljše
obdobje povračila (Pažek et al, 2005).

Ekološko kmetijstvo
Je posebna oblika kmetijske pridelave, ki poudarja gospodarjenje v sožitju z naravo. Je način
trajnostnega kmetovanja, ki upošteva kmetijo kot celosten, enovit sistem, v smislu tla-rastlineživali-človek in skrbi za ravnovesje vseh vključenih elementov. Poseben poudarek je dan
ohranjanju rodovitnosti tal z večanjem humusa in z uporabo organskih gnojil.
Turistična ekološka kmetija mora izpolnjevati več obveznih pogojev: imeti mora certifikat o
ekološki pridelavi, mora biti članica enega izmed ekoloških združenj, mora imeti registrirano
turistično dejavnost, informacijsko mapo o ekoloških izdelkih, ločevanje odpadkov, uporaba
okolju prijaznih odpadkov, več kot 50 % hrane mora biti ekološko pridelane (Marn, 2005).
Povpraševanje po ekološko pridelanih živilih se je zaradi vedno večje občutljivosti
potrošnikov za zdravstvena, okoljevarstvena vprašanja ter vprašanja glede zaščite živali
močno povečalo.
Na obravnavanem območju je šest ekoloških kmetij, tri na Gorjušah, dve na Koprivniku in
ena na Podjelju. Ekološko pridelana živila, ki prevladujejo, so mlečni izdelki, sadje, vrtnine,
skoraj vse kmetije pa gojijo tudi govedo. Le ena ponuja kot dodatno dejavnost turizem,
kmetija Gorjup na Podjelju pa ima poleg ekološke, status tudi turistične kmetije (Vodnik po
…, 2006).
Turistično usmerjene kmetije prispevajo k okoljskemu ozaveščanju obiskovalcev, seznanjajo
goste z naravo dela v gorskem svetu, nudijo jim sonaravno rekreacijo in jih izobražujejo o
življenju v gorskem svetu (Lah, 2003, str. 21).
Turizem na podeželju s poudarkom na razvoju turističnih kmetij je pomemben del strategije
slovenskega turizma. Turizem na kmetiji je lahko organiziran kot ena od oblik dopolnilne
dejavnosti na kmetiji in kot tak atraktiven del turistične ponudbe (Pažek et al, 2005).
Nenazadnje pa bi prispeval k višjim prihodkom kmetij iz turistične dejavnosti, k novim
delovnim mestom na kmetijah ter k ohranjanju poseljenosti in kulturne krajine našega
podeželja, predvsem v hribovskih območjih.
Na obravnavanem območju je še ena turistična kmetija, Pri Zevtarju. Spada med tip
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stacionarnih kmetij. Nahaja se na Koprivniku, gostje si hrano pripravljajo sami, sestavine pa
lahko kupijo na kmetiji. Domači izdelki so: mleko in mlečni izdelki, klobase, zaseka,
zelenjava (Verbič, 2002, str. 104).
•

Ekopočitnice vključujejo bivanje na ekoloških kmetijah, gostje sodelujejo pri kmečkih
opravilih in vzdrževanju kulturne krajine, oglarijo, učijo se delati sir, izdelujejo
spominke … (Keršič Svetel, 2002, str. 22).

•

Zdravilni turizem: na Razpotju, v bližini planine Praprotnica, so zdravilne točke
blagodejnega zemeljskega sevanja in naj bi bile drugo najmočnejše energijsko sevanje
v Evropi. Na tem mestu so v obliki sonca postavljeni kamni in vsak predstavlja točko
za zdravljenje. Že pred več deset leti so švicarski radiestezisti odkrili izredno zdravilno
sevanje na Praprotnici, leta 2003 pa sta dva člana društva radiestezistov Ljubljana
izmerila 28 točk za različne težave, ki jih imajo ljudje pri zdravju. Ob kamnih je tabla
z navodili, katera točka pomaga pri odpravljanju katerih bolezni, tegob, škodljivih
navad. Zraven je pripisan priporočen čas zdravljenja (v minutah) in priporočeno
število obiskov. Zdravilne točke naj bi pomagale pri odpravljanju težav s srcem, raka
na prsih, psihičnih motenj, odvisnosti … Praktično za vsak del telesa je ena zdravilna
točka, ki jo označuje kamen. Zdravilna točka devet tako na primer pomaga pri težavah
z ledvicam in mehurjem, priporočen čas zdravljenja je 25 minut, obiskalo pa naj bi se
jo devetkrat (Petkovšek, 2004).

Slika 35: Opis zdravilnih točk

Vir: Žemva, 2007

Slika 36: Kamni pod snegom

Vir: Žemva, 2007

Sem bi lahko prihajale manjše skupine, samostojno ali z vodnikom. Žal pa je ta prostor
precej skrit in preslabo označen, da bi naključni turisti vedeli zanj. Prav tako je težko
dobiti informacije o zdravilnih točkah še preden se odpravimo na to mesto. Tako da
prostor večinoma sameva, še posebno v zimskem času, ko kamne prekrije sneg (slika
35) in se komaj vidi le središčni kamen, kjer je točka za zdravljenje celega telesa.
Poleti 2006 je društvo radiestezistov izvedlo radiestezijsko delavnico na Praprotnici,
kjer so ugotavljali blagodejne, zdravilne energije, meditirali in se sprehodili do bližnje
kapele na Uskovnici, kjer naj bi tudi bila močna energija (Petkovšek, 2004).
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Eden izmed ciljev vseh teh aktivnosti je, da postajajo turisti vse bolj ekološko osveščeni.
Poleg ogledovanja naravnih lepot, pa jih zanima tudi, ali so nastanitvene kapacitete ekološko
neoporečne, ali je hrana, ki jim jo ponudijo, pridelana na trajnosten in naravi prijazen način in
podobno (Keršič-Svetel, 2002). Vse to pa mora biti dobro podprto z informacijskim oz.
promocijskim gradivom o vseh potencialnih vsebinah, ki bi zanimale obiskovalca.
6.3. NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA
Množica naravnih vrednot, skupaj s kulturno dediščino, predstavlja pomembno turistično
priložnost zasnovano na sonaraven, trajnosten način (Plut, 2002a).
6.3.1. NARAVNA DEDIŠČINA
Naravne znamenitosti pomenijo posebno turistično zanimivost v pokrajini. Ponavadi zaradi
zunanje privlačnosti ali pa zaradi notranje vsebine. Tako imajo lahko znanstveno vrednost in
so primerne za znanstvena raziskovanja kot študijski objekt, namenjene različnim ekskurzijam
imajo pomembno kulturno-vzgojno vrednost, predvsem pa na Pokljuki pride do izraza
rekreacijska vrednost, ki nudi veliko sprehajalnih poti z opazovanjem narave (Jeršič, 1985).
Posamezne točke – naravne vrednote in kulturne znamenitosti na Pokljuki so evidentirale
pristojne naravovarstvene službe (Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Kranj in
javni zavod TNP):
Pokljuška soteska (zavarovana kot naravni spomenik):
V apnenčasto kamnino jo je vrezala iz pokljuških ledenikov odtekajoča voda, katere ostanek
je današnji potok Ribščica, desni pritok reke Radovne. Danes je le še hudournik, ki se pojavi
na površini le v spodnjem delu po močnih nalivih, nato pa kmalu spet ponikne. Predvsem po
preboju Radovne skozi Vintgar se je pospešilo vrezovanje Ribščice in nastala je skoraj dva
kilometera dolga soteska v apnenčastih kamninah z ozkimi, meandrastimi zožitvami in
vmesnimi razširitvami, ki se imenujejo vrtci. Z vstopom v sotesko vstopimo tudi v Triglavski
narodni park. Izhodišče poti je blizu vasi Krnica, ki leži pod cesto, ki z Bleda vodi na
Pokljuko. Glavna pot teče po dnu, stranska pa se odcepi na robove soteske, ki jo povezujejo z
Zatrnikom. Naravne znamenitosti so na gosto posejane: stranska soteska, ki jo le v dežju
oživlja 22 m visok slap, Pokljuška luknja – prostorna skalna votlina z udrtim stropom, veliki
naravni most 24 m nad dnom ter tesne in zaokrožene ravnice, ki jim domačini pravijo »vrtci«.
Nad njimi vodi steza preko partizanskega prelaza, edinega prečnega prehoda čez globoko
sotesko. Po dnu in skalnih stenah raste raznoliko rastlinje, od praproti do gozdnih in gorskih
cvetlic. To alpsko rastlinje navadno uspeva visoko v gorah, zaradi vlažnega in hladnega
podnebja v soteski pa so se spustile pod mejo običajne razširjenosti.
Vsakič, ko se steni razširita, lahko vidimo kako slikovito naravno okno. V steni na levi strani
hudournika je kakih dvajset metrov nad dnom soteske velika prehodna jama z dvema
vhodoma in dvema naravnima oknoma, Pokljuška luknja. Skozi njo vodi pot naprej na Staro
Pokljuko, Kranjsko dolino in Lipanco.
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Slika 37: Vhod v sotesko

Slika 38: Najožji del soteske

Vir: Žemva, 2007

Vir: Žemva, 2007

Soteska je popolnoma ohranjena. Izmenoma se zožuje in razširja. Na najožjem delu (slika 37)
se steni zgoraj stikata in puščata v sredi le ozko špranjo. Skozi to najožjo tesen do najlepšega
vrtca in malega naravnega mosta lahko pridete po lesenih mostovih – galerijah kraljeviča
Andreja. Zgrajene so bile že leta 1930, ravno na leto, ko se je jugoslovanskemu kraljevskemu
paru Marjoli in Aleksandru Karadžrodževiču na Bledu rodil tretji sin. Slovencem na ljubo sta
ga imenovala za Andreja, kralju na ljubo pa so galerije dobile ime po kraljeviču. Obnovili so
jih leta 1982 in omogočajo prehod skozi najbolj divji del soteske. Od tu se spet znajdemo v
skalnem kotlu, katerega dno poleti prekrivajo cvetovi Burserjevega kamnokreča, alpske
rastline, ki na tem hladnem in vlažnem kraju izredno dobro uspeva. Ti prostori med strmimi
stenami so dobili ime vrtci. Ko se sprehodimo skozi sotesko, se lahko obrnemo in gremo po
isti poti nazaj, lahko pa nadaljujemo pot do Zatrnika in se nazaj vrnemo po kolovozu
(Skoberne, 1988).
Soteska Ribnice s slapovi in naravnim mostom:
Soteska Ribnice je samoten kraj ter sodi med manj znane dele Triglavskega narodnega parka.
Turistično je le malo obiskan in tako primeren za ljubitelje miru in samote. Dostop v sotesko
je iz Srednje vasi. Zgornji del je brez opreme neprehoden in je še dokaj neznan, saj je do 50 m
globoka soteska ponekod široka le pol metra. Na nadmorski višini okoli 900 m se nekoliko
razširi, nato pa se kratka soteska konča s koriti, ki si jih lahko ogledamo le z mostu na poti z
Uskovnice na Rudno polje (TNP, vodnik, 1985). V spodnjem delu ozke soteske Ribnice sta
dva slapova. Spodnji je nekoliko nagnjen in drsi čez spodnje jurske kamnine. Slap je
enopramenski in je 15 m visok (slika 38). Zgornji (slika 39) je visok 11 m in iz korit pada v
slikovit kotel (Kozinc, 2001).
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Slika 39: Spodnji slap reke Ribnice

Slika 40: Zgornji slap reke Ribnice

Vir: Žemva, 2007

Vir: Žemva, 2007

Brezno pri Medvedovi konti:
Konte so večje depresije nastale kot posledica kraškega delovanja, pri njihovem oblikovanju
pa je sodeloval tudi led, ki se je zbiral na planoti. V teh globelih, ki imajo globino več deset
metrov, v premeru pa merijo tudi nekaj sto metrov, so ponekod nastale tudi planine. Na
planoti Pokljuka, na njenem severozahodnem delu, so Krucmanove konte in Medvedove
konte. Slednja je še toliko bolj zanimiva, saj je na njenem zahodnem robu vhod v 105 m
globoko brezno. V spodnji tretjini se razširi v okroglasto dvorano, ki velja za največji
podzemni prostor pri nas. Dno meri v premeru okoli 152 m, največja višina je 57 m.
Prostornina pa je ocenjena na 620.000 m3. Tako oblikovan krožni prostor pa je redkost tudi v
svetovnem merilu. Dostop do Medvedove konte z breznom je po kolovozu iz planine
Javornik. Jama je dostopna le z jamarsko opremo (TNP, 1985). Do nje pridemo po gozdni
cesti iz Kranjske doline, lep pogled nanjo pa je s poti od Blejske koče na Lipanci proti Debeli
peči.
Slika 41: Prerez brezna pri Medvedovi konti

Vir: TNP, 1985
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Preostale jame in brezna na Pokljuki: Jeromove jame, Snežna jama na Mesnovcu, …
Izjemna drevesa:
Izjemnost, debelina, pomembnost in starost so kriteriji, po katerih drevesu določijo
dendrološko vrednost, kar pomeni, da ga je potrebno varovati in ščititi. Od leta 1975 do leta
2003 je bil edini merilni kriterij za proglasitev drevesa kot naravno vrednoto premer nad 120
cm. Leta 2004 pa je gozdar Matjaž Mastnak po naročilu agencije RS za okolje pripravil
sistem kriterijev in jih točkoval. Na osnovi števila zbranih točk za posamezno drevesno vrsto
in posamezno območje ugotovimo, ali obravnavano drevo izpolnjuje kriterije za uvrstitev v
seznam vrednot lokalnega ali državnega pomena. Odločilna kriterija pri tem sta debelina in
višina drevesa. Istega leta je bila opravljena inventura debelega in zanimivega drevja po
gozdnih revirjih. S pomočjo pretekle evidence popisov so sestavili seznam, ki na Zgornjem
Gorenjskem obsega 115 dreves. Večina dreves ni zakonsko zaščitenih, saj je najprej potrebno
izdelati kataster posebno vrednih dreves. Po republiških kriterijih bi bila v razred naravne
vrednote državnega pomena na obravnavnem območju, uvrščena le smreka pod Klekom. Je
tudi edino drevo označeno kot naravna znamenitost na turistični karti Bleda. Raste na zgornji
gozdni meji nad Pokljuko, med Klekom in Lipanco na približno 1720 m nadmorske višine, v
redkem gozdu, kjer smrečje postopoma prehaja v macesnov gozd in rušje. Mimo ne vodi
nobena pot, zato je obisk namenjen le redkim, ki jih gozda ni strah. Prsni premer debla znaša
okoli 145 cm, višina pa je 26 m. Starost drevesa je ocenjena na 300 let (Papler-Lampe, 2006).
Kot izjemna drevesa in del dendrološke dediščine je na območju Pokljuke evidentiranih še 9
smrek, 4 lipe, 2 jelki in 1 macesen.
Preglednica 7: Popis izjemnih dreves na obravnavanem območju
Lokacija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

KO
Zg. Gorje
Boh. Bela
Boh. Bela
Boh. Bela
Boh. Bela
Boh. Bela
Gorjuše
Gorjuše
Gorjuše
Boh. Češnj.
Boh. Češnj.
Boh. Sr. vas
Boh. Sr. vas
Boh. Sr. vas
Boh. Sr. vas
Boh. Sr. vas

Dr.vrsta
smreka
jelka
smreka
smreka
smreka
smreka
lipa
lipa
smreka
lipa
smreka
lipa
macesen
smreka
jelka
smreka

Višina (m)
26
40
42
44
42
33.5
27.5
23
50.5
22
24
30.5
30.5

Premer (cm)
145
85
102
87
95
99
108
133
108
133
88
133
90
93
101
114

Starost (leta)
300
150
140
120
110
180
200
200
160
200
150
150
280
170
150

Vir: (Papler-Lampe, 2006)
Gozdar Alojz Budkovič predlaga, da bi del naravne dendrološke dediščine na primeren način
(vodene ekskurzije z usposobljenimi vodniki) ponudili v okviru aktivnosti lokalne turistične
organizacije in zainteresiranih turističnih podjetij zahtevnejšim obiskovalcem ter turistom.
Vodnike bi usposobilo Gozdarsko društvo, izdelali pa bi tudi promocijski material (zgibanka,
prospekt …) (Papler - Lampe, 2006).
Barje Šijec, Veliko Blejsko barje, Malo Blejsko barje, barje Mrzli Studenec, barje
Goreljek – vsa večja Pokljuška barja.
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Rastišča velikega petelina in ruševca:
Z uredbo o zavarovanju ogroženih vrst (Ur. list RS št. 57/93) sta zavarovana in razglašena za
naravno znamenitost. Obe vrsti gozdnih kur, še posebno veliki petelin, sta po mnenju
ornitologov skrajno občutljivi na motnje v prostoru povezane s človekovo dejavnostjo, zato je
treba dejavnosti na območju njegovih rastišč omejevati ali celo izločiti (Šolar, 2002)
Kot naravno znamenitost lahko omenimo še najdišče hierlaških apnencev, ki se nahaja
nasproti odcepa za Šport hotel in čelno morena pokljuškega ledenika na Goreljku.
Karta 18: Pokljuka - naravne vrednote

LEGENDA
_____ meja obravnavnega območja
_____ občinska meja
_____ meja TNP

Izdelala: Katja Žemva
Vir: Šolar, 2002; Papler-Lampe
2006
Podlaga: TNP, izletniška karta,

naravna vrednota
rastišče velikega petelina

Merilo: 1:50.000

rastišče ruševca
jame
1- 16 izjemna drevesa
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6.3.2. KULTURNA DEDIŠČINA
Kulturni in zgodovinski spomeniki predvsem kažejo na sledove človekovega delovanja v
preteklosti in nam pomagajo k razumevanju sedanjosti. Njihova kulturna, znanstvenozgodovinska in estetska vrednost ni nujno sorazmerna z njihovo turistično privlačnostjo.
Nekateri spomeniki imajo namreč lahko zelo visoko spomeniško vrednost, ne privabljajo pa
veliko turistov, ali obratno. To je pogosto pri arheoloških najdiščih (Lipanca), ki je za
zgodovino izrednega pomena, turisti pa bi se raje odločili za ogled kakšnega drugega
spomenika, ki ima večjo razsežnost, je nenavadne oblike ali leži na zanimivi lokaciji (Vrišer,
1985).
Na Pokljuki se prepletajo številni sledovi bogate kulture, ki so nam jo zapustili naši predniki.
Tu je bival eden najpomembnejših slovenskih pesnikov. Kot gozdnata pokrajina in tako dobro
skrivališče je Pokljuka odigrala pomembno vlogo v času obeh vojn, predvsem pa je tu pustilo
pečat Narodno osvobodilno gibanje med drugo svetovno vojno, katerega tragične sledove
lahko vidimo v številnih spomenikih, ki jih najdemo na celotnem območju Pokljuke.
Pomemben del kulturne dediščine pa se odkriva šele v zadnjem času, v obliki arheoloških
najdišč, ki nam pomagajo razumeti kje, kdaj, kako in zakaj so živeli naši predniki pred več
stoletji.
Nekoč so tu predvsem oglarili in kopali rudo. Ko je le-te zmanjkalo, so jim ostale planine in
živina. Planšarstvo še danes v vseh svojih oblikah, od planin do tipičnih pastirskih stavb in
bohinjskega sira, ostaja pomembna vez s preteklostjo in del naše kulture tudi danes. Kljub
temu, da ta dejavnost ni več tako razširjena, postaja vedno bolj pomemben del sonaravne
politike razvoja turizma.
Sv. Križ v Koprivniku
Župnijska cerkev Najdenja sv. Križa (sv. Helene) je bila postavljena v baročnem slogu v letih
1791 do 1793. Notranja oprema je klasicistična. Prvi župnik tu je bil slovenski pesnik
Valentin Vodnik (TNP, 1985).
Slika 42: Cerkev sv. Križa na Koprivniku

Vir: Katja Žemva
Vodnikovo župnišče na Koprivniku:
Značilno župnišče pozidano ob koncu 18. stoletja, ko so na novo ustanovili župnijo
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Koprivnik. Prvi župnik je bil od leta 1793 do 1796 slovenski pesnik Valentin Vodnik.
Njegova planinska udejstvovanja in mnoge pesmi so nastale v tem času. Tu je tudi spominska
plošča. Slab kilometer stran je Vodnikov razglednik, ki nudi lepe poglede zlasti na spodnje
predele Bohinja in na bohinjski gorski venec (TNP, 1985).
Slika 43: Valentin Vodnik

Vir: Katja Žemva
Spomenik NOB na Goreljku
Slika 44: Spomenik padlim partizanom

Vir: Katja Žemva
Odmaknjena območja Pokljuke so z začetkom II. svetovne vojne nudila odlične pogoje za
razvoj partizanskega gibanja, ki se je borilo proti nemškim okupatorjem. 12. junija 1943 je
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bila kot rezultat množičnega odhoda v partizane ustanovljena Prešernova brigada. V veliki
nemški ofenzifi proti Triglavski diviziji, zlasti na Pokljuki in v Bohinju, je sledilo veliko
hudih spopadov. Tretji bataljon Prešernove brigade je 15. decembra 1943 zjutraj prišel na
Goreljek. Borci so se nastanili v nekdanjem hotelu Lovec, štab bataljona pa v Vrhunčevi vili.
Zaradi izdaje so Nemci obkolili hotel. Pri poskusu preboja je padlo 71 borcev, devet pa so jih
Nemci ujeli in ustrelili kot talce. Borci so pokopani na vzpetini nad hotelom, posmrtni ostanki
padlih v hotelu pa so ostali v ruševinah, kjer stoji spomenik, delo Toneta Svetine. (TNP,
1985)
Arheološko najdišče na Lipanci:
Na planini Lipanca (1634 m) so našli bronasto bodalo iz konca bronaste dobe (okoli 1300
pred Kr.). Leta 1954 je to območje raziskoval Narodni muzej iz Ljubljane. V sondah so
odkrili odlomke prazgodovinske in srednjeveške lončevine (13.–15.stoletje). To kaže, da so
Pokljuko poznali že Kelti in morebiti talili tu celo železovo rudo (bobovec). (TNP, 1985)
Spomenik NOB – bolnišnica E na Javorjevem vrhu:
Partizanska bolnica E je bila zgrajena v decembru leta 1943 na Javorjevem vrhu nad
Podjeljem, po tragediji 3. bataljona brigade Franceta Prešerna na Goreljku. Zaradi stalne
nevarnosti, da bi jo okupator odkril, se je premikala na območju med Mrzlim Studencem,
Rudnim poljem, Praprtonico, Podjeljami in Koprivnikom. V poldrugem letu svojega
delovanja je gostovala v pastirskih stajah, pod šotori, pod milim nebom, na pohodu in v
baraki. Na tem mestu se je ambulanta zadrževala najdlje, kjer se je uspešno zdravilo nad 100
bolnikov in ranjencev. Rekonstruirana brunarica bolnišnice (slika 44) je bila odkrita
septembra 1984. V baraki sta bili dve bolniški sobi, vsaka z desetimi posteljami, ter
predprostor, kjer so kuhali, danes pa je tu miza z razstavljenimi medicinskimi pripomočki.
Bolnišnico so včasih dobro zakrivala drevesa, danes pa so okolico precej posekali, tako da je
baraka vidna že od daleč (slika 45). Prostor je precej temačen, saj ni bilo oken, skozi katera bi
sovražniki lahko opazili svetlobo od znotraj.
Slika 45: Bolnišnica E

Slika 46: Bolnišnica E od daleč

Vir: Katja Žemva
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Savska linija:
Ostanki rezervne obrambne linije iz 1. svetovne vojne, ki jo je zgradila avstrijska vojska se
nahajajo na zahodnem delu Pokljuke.
Vse zgoraj naštete znamenitosti in spomeniki tvorijo pomemben del slovenske kulturne
dediščine, ki je vsa tista človeška ustvarjalnost, ki je nastala mimo lastnega delovanja narave
ali iz nje. Prikazuje delovanje človeka v naravnem okolju oziroma iz njega in je tako močno
povezana z dediščino narave (Bogataj,1992).
Karta 19: Pokljuka - kulturne znamenitosti
1 – Vodnikovo župnišče
2 – cerkev Sv. Križa
3 – spomenik NOB
4 – arheološko najdišče
5 – partizanska bolnišnica
6 – Savska linija

LEGENDA:

Merilo: 1: 50 000
Izdelala: Katja Žemva
Vir: Šolar, 2002; TNP, 1985

_____ meja obravnavnega območja
_____ občinska meja
_____ meja TNP

Podlaga: TNP, izletniška karta,
1:50.000

kulturna znamenitost
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6.3.2.1. STARI OBIČAJI IN DEJAVNOSTI
Pomemben del kulturne dediščine je dediščina domačih mojstrov in obrtnikov. Njihovo
delo daje kraju prepoznavnost, ti tradicionalni izdelki pa so pravi unikati, ki bi z dobro
promocijo v to območje lahko privabili veliko obiskovalcev. Žal pa je sploh med mladino ta
del našega kulturnega bogastva premalo poznan (Bogataj, 1992). Veliko več bi na tem
področju lahko naredila turistična društva in ostale organizacije, ki bi se morale več ukvarjati
z oživljanjem že skoraj pozabljenih običajev, ki krasijo pretekle čase in po katerih se nam ob
današnjem hitrem razvoju velikokrat potoži.
6.3.2.1.1. Piparstvo je ena takšnih rokodelskih dejavnosti, ki je bilo najbolj razvito in še
danes poznano na Gorjušah. Najbolj razširjeno je bilo konec 19. in začetek 20. stoletja Leta
1901 je bilo na Gorjušah 339 prebivalcev, od tega 14 piparjev (Bogataj, 1992). Od vsega
obsežnega izdelovanja pip ali fajf je do danes ostal le še en mojster, Alojz Lotrič.
Gorjuške čedre, kakor imenujejo te pipe, so izdelovali in jih še vedno izdelujejo predvsem iz
hruškovine. Kot trdijo poznavalci, obstajajo že dobrih 250 let. Krasili so jih s posebnimi
vložki iz bisernice ali školjčne lupine in kovine ter z inkrustacijo iz medeninaste in srebrne
žice. Navadno so bile okovane in opremljene s pokrovčki. Posamezni motivi na pipah so
pričali o njihovih lastnikih. Alojza Lotriča je učil in naučil izdelovati fajfe oče. Med drugimi
je napravil pipi tudi za Josipa Broza Tita, ki sta še danes na ogled v muzeju v Beogradu. Za
izdelavo zadnje pipe, ki jo je Alojz Lotrič naredil, je potreboval slabe tri mesece, kar priča o
izjemnem rokodelskem delu (Lotrič, osebni vir, 2007).
Slika 47: Alojz Lotrič s svojo zbirko pip

Vir: Žemva, 2007
Pokojni mojster Vinko Beznik je takole razložil postopek izdelave pipe: »Kos hruške najprej
odžagam. Nato ga obdelam z noži in dleti, tako da dobim želeno obliko. Potem se izdolbe
vdolbina za tobak in ustnik in napravi z dleti vdolbinice za biserno matico. Nato se fajfo
grobo in fino obrusi in okrasi s srebrom. Iz srebrne pločevine se izdelata okovje in pokrovček.
Fajfo se še polakira in spolira, iz smrekovega lesa napravi še ustnik in stvar gre lahko v tobak
in prodajo.« (Lesar, 1995)
Proces propadanja se je začel ob koncu 19. stoletja. Trgovina je začela usihati, tudi število
izdelovalcev – piparjev se je vedno bolj zmanjševalo. Prodaja pip se je zmanjšala še posebno
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po prvi svetovni vojni. Vojaki so namreč prinašali porcelanaste pipe, ki so jih v velikih serijah
izdelovale avstrijske, češke in druge tovarne. Navsezadnje so k propadanju piparstva
pripomogle tudi vedno bolj popularne cigarete ali kot so dejali stari Gorjušci, »je cigaret
spodlezu fajfo«. Kadilna tehnika s pipo je napredovala, zato gorjuške pipe niso mogle biti
konkurenčne. Vdolbino za tobak so imele obloženo s kovino, kar pa se je pokazalo za
popolnoma neustrezno in so jih »pravi« kadilci odklanjali. Velika prednost gorjuških pip pa je
v njihovi obliki in okrasju. Kadilcem – zbirateljem predstavljajo lep primer pipaskega
mojstrstva, postale pa so tudi prepoznaven spominek Slovenije. Zlasti prva desetletja po drugi
svetovni vojni so bile nepogrešljiva sestavina nekih narodnih »ikeban«, ki so jih sestavljale
gorjuške pipe, čipkasti prtiči, pleten pehar, miniaturna skrinjica, kroparski pepelnik … Z
razvojem turizma pa so utonile v poplavi ostalih spominkov, ki so jih nudile turistične
trgovine. Njihovo delovanje je bilo premalo javno, turistična ponudba pa je vključevala
premalo delavnic odprtih vrat in seznanjanja s to dejavnostjo (Bogataj, 1992). Žal pa je tako
še danes, zadnji strokovnjak za izdelovanje čedr nima več pravega naslednika in bomo
gorjuške čedre čez nekaj časa mogoče lahko videli le v muzejih ali pri navdušenih zbirateljih.
6.3.2.1.2. Oglarjenje (Kuhanje oglja …, 1999)
V preteklosti je bila najpogostejša oblika izkoriščanja gozdov oglarjenje. Fužinske peči in
talilnice, koksarne in kovačije so za svoje delo potrebovale velike količine energije v obliki
oglja. Pred nekaj stoletji so na Pokljuki prevladovali bukovi gozdovi, ki pa so prav zaradi
oglarjenja močno spremenjeni. Oglje pa so izdelovali tudi iz iglavcev. Najpogosteje so
uporabljali bukov les, včasih tudi gabrov, javorjev, jesenov, hruškov, brestov, lipov ali
smrekov les. Bukovino so sekali od jeseni do spomladi, izdelali drva in jih sušili dva do tri
mesece. Predel, kjer so postavili kopo, se je imenoval kopišče. Postavljali so jih v gozdu, kjer
sta bili dostava drv in odvoz oglja enostavni. Najprimernejši prostor je bila odprta ravnica z
izvirom vode. Prostor so očistili in nasuli 50 cm debelo plast prsti. Proti sredini je bilo kopišče
nekoliko dvignjeno zaradi odtekanja tekočin.
Slika 48: Kopišče

Vir: Kuhanja oglja …, 1999
Zgradba kope:
• s pomočjo štirih lesenih kolov so oglarji oblikovali štirioglat stržen;
• na tla so položili sloj drv, da so dobili čim bolj raven in gosto pokrit pod;
• okrog stržena so nalagali drva, najtanjša so bila razvrščena na zunanjem obodu
sklada, ki sta bila ponavadi dva;
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•

na zgornji sklad je bila iz tankih drv nameščena glava, ki je dajala kopi primeren
krožni zaključek.

Dva oglarja sta kopo postavljala do deset dni, odvisno od njene velikosti. Kopo je oglar
najprej prekril s plastjo smrekovih in jelovih vej, praproti, brinja, trave ali listja. Ta plast je
varovala kopo pred vdorom prsti, ki jo je oglar nasul nanjo. Dovod zraka in odvajanje dima
je oglar uravnaval s pomočjo odprtin v prevleki iz prsti.
Slika 49: Kuhanje oglja

Vir: Kuhanje oglja …, 1999
Kopo so zažgali skozi stržen, kamor so vrgli gorečo baklo, nato pa ga polnili s suhimi vejami.
Od tod se je ogenj širil proti glavi kope, kjer se je kuhanje začelo. Oglar je na štirih do šestih
mestih navrtal vznožje kope, skozi katere se je dovajal zrak. Ko se je ogenj pričel dvigati iz
stržena, so kopo zaprli tudi na vrhu in začela se je oglenitev ali kuhanje oglja. Za to je bila
potrebna temperatura od 240 do 280 ºC, ki so jo uravnavali s številom zračnic na vznožju
kope. Oglar je po kopi tudi hodil. Ko je okrog stržena začelo pri hoji hreščati, je vedel, da je
tam oglje že gotovo. Skozi dimnice na glavi kope je takrat spustil dim. Po barvi dima je vedel,
kdaj je oglje kuhano. Čas kuhanja je bil odvisen od vrste in kakovosti, načina zlaganja in
osušenosti drv, vremenskih razmer in pazljivosti oglarja. Ko se je iz spodnjega dela kope
prenehalo kaditi in je oglar zagledal moder plamen, je bila kopa kuhana in so vse odprtine na
kopi zaprli.
Oglarji so ponavadi kopo hladili tri dni. Nato je sledilo razdiranje in nalaganje oglja okoli
kope. Razmetano oglje je stalo še dan ali dva, da se je zagotovo ohladilo. Dobro oglje je bilo
črne barve, svetleče, ob prelomu so nastali ostri robovi z dobro vidno strukturo lesa.
Oglarji so med časom priprave oglja bivali ob kopiščih, kjer so postavili oglarsko kočo.
Nekateri pa so bivali v kožaricah, trikotno oblikovanih bivališčih iz lubja, primernih le za
spanje, ki so jih uporabljali v času, ko so kope stražili. Nekateri so ostali na kopiščih od
pomladi do jeseni, spet drugi so se lotevali dela le po nekaj mesecev pred kmečkimi opravili
in po njih.
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Slika 50: Kožarica, začasno oglarsko bivališče

Vir: Kuhanje oglja …, 1999
Večstoletna tradicija koparjenja in težavnega dela v gozdovih tone v pozabo, s tem pa
izginjajo tudi nekdanja naselja sredi gozdov. V nasprotju s pastirskimi naselji, so oglarska in
drvarska majhna. Redkokdaj sta stali dve oglarski koči skupaj. Veliko naselij so postavili
visoko v gorah in planinah (Cevc, 1984).
V bližini Mrzlega Studenca so ponovno postavili oglarsko kočo, kar je svojevrstna
informacijsko – izobraževalna točka. Ob njej so pripravili tudi kopo, kjer bodo prikazali
kuhanje oglja in s tem povezano delo oglarjev.
6.3.2.1.3. Planšarstvo, pastirstvo, planinsko gospodarstvo, planinsko pašništvo so izrazi za
kombinirano živinorejo v dolini in na planinah. Poleg vaškega zemljišča je tako izrabljen v
poletnem času tudi pas iznad stalnih bivališč. Tak gospodarski obrat pa je pustil neizbrisljiv
pečat v načinu življenja in kulturi prebivalstva naših Alp, pastirjev, ki so do danes ohranili
nekatere arhaične prvine tako v materialni kot tudi socialni kulturi.
Planšarstvo se v zgodovinskih listinah omenja že zelo zgodaj. Prva bohinjska planina je
omenjena leta 973, za prvega geografa, ki opisuje planšarstvo pa velja Valvasor, ki ga omenja
leta 1689 (Senegačnik, 1986).
6.3.2.1.4. Bohinjski sir je še danes pomemben produkt planšarstva in spomin na stare čase, žal
pa je njegovo pridelovanje ob opuščanju paše vedno manjše. Sirarstvo in z njim povezani
stavbni objekti so pomemben del slovenske kulturne dediščine.
Sirarstvo je naša najstarejša oblika individualnega pastirstva, ki se je razvila tam, kjer je bila
na planinah močno razvita mlekarska dejavnost. Majerji so skrbeli za svojo živino, jo
zaganjali na pašo, molzli in pomagali sirarju pri predelavi mleka v mlečne izdelke, maslo in
sir, ki so ga prodajali tudi v Trst. Ta dejavnost se je močno razširila še posebno ob propadu
fužin konec 19. stoletja, kar je občutno prizadelo prebivalce, ki so si služili kruh kot železarji
oglarji, rudarji in prevozniki. Leta 1873 je ob zagnanosti tedanjega župnika v Bohinjski
Bistrici Janeza Mesarja in ob gmotni podpori kmetijskih oblasti nastala prva sirarska družba v
Bohinju, ki je bila hkrati tudi prva taka organizacija na Kranjskem. Že naslednje leto so
nastale tri nove družbe, v planinah so v ta namen uredili stanove, doma pa so bile prve skupne
sirarne kar v kmečkih hišah. Mesar je pridobil sirarje tudi na Goriškem, kamor je prišel
švicarski strokovnjak, sirar Tomaž Hitz, ki je učil izdelovati sir na švicarski način. Uspeh
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sirarskih družb je bil velik, in leta 1891 jih je bilo v Bohinju že 11 (Novak, 1987).
V začetku 20. stoletja so bile skoraj vse večje planine sirarne, od leta 1930 naprej sezidane po
načrtih. Sirarne so najmlajše stavbe na planinah. In razen vodnih naprav, poti in mostov, edine
skupne zgradbe. Graditi so jih začeli, ko se je uveljavilo skupno sirarstvo in želja po
izboljšanju gospodarstva na planinah. Od pastirskih se ločijo po tem, da so večje, zidane,
postavljene na sredo pastirskega selišča. Stare sirarne imajo navadno dva prostora, sirarno in
klet, kamor spravljajo hlebe sira. Kasneje pa so začeli graditi tudi stanovanjski del za sirarja in
ležišča za prehodne goste – planince (TNP, 1985).
Delo v sirarni je potekalo takole: zjutraj in zvečer so majarji in majarce prinesli v sirarno
pomolženo mleko. Sirar je mleko stehtal in zapisal težo. Mleko je najprej precedil, nato pa ga
je zlil v kotel. Ko je sirar ogrel mleko do primerne toplote, je v kotel zlil snov za usirjanje
mleka in dodal sol. Po 20 minutah se je mleko sesirilo in zgostilo. Ves čas ga je mešal s
sabljo, nekakšno leseno palico. Z nadaljnjim segrevanjem se je mleko še bolj zgostilo. Sedaj
je mešal z nekakšnim kijem, dokler ni bilo toliko gosto, da so vsebino dvignili v prtu iz kotla
in dali na prešo, kjer se je odtekla sirotka. Šele nato so vrgli sir v lesen obod in ga v preši
stiskali, da je odtekla vsa sirotka, ki so jo pozneje uporabili za skuto ali krmo prašičev. Zvečer
so hlebe sira vzeli iz preše in jih prenesli v klet, kjer so ostali en do dva dni. Na koncu so
zložili 40–50 kg težke hlebe sira na police, po nekaj dneh pa odpeljali v dolino, kjer je sir po
treh mesecih dozorel in bil primeren za prodajo (Cevc, 1992).
Leta 1958 so pridelovali velike količine sira na 28 planinah. Takrat je 90 % živine odšlo v
planine. Od leta 1971, ko so odprli v Srednji vasi sodoben mlekarski obrat, je prenehalo
zadružno sirarstvo na planinah in je prešla ta dejavnost spet v roke majerjev, ki sirijo po
stanovih, vendar tako življenje upada. Še bolj naglo je usihalo na blejskih planinah, ki nikoli
ni imelo takega obsega kot v Bohinju (TNP, 1985) Kjer še sirijo, npr. na Uskovnici, sproti
prodajo sir in skuto tudi mimoidočim turistom. Z dobro organizirano prodajo bi lahko bil
izkupiček dober, saj je vse več tistih, ki želijo okusiti domači planinski sir in v živo spremljati
življenje tudi pri različnih planšarskih opravilih (Cevc, 1992).
Ta starodavna dejavnost, tipična za planine, je predstavljena v planšarskem muzeju v Stari
Fužini, ki je bil odprt leta 1971. Urejen je v opuščeni vaški sirarni iz leta 1883, koder so do
1967. leta še izdelovali sir, edini v Sloveniji v celoti posvečen kulturi planinskega pašništva,
regionalni tradiciji Bohinja in njegovemu planinskemu svetu v varstvu Triglava.
Muzej ima štiri razstavne prostore. V prvem je prikazan lesen planšarski stan z notranjo
opremo s planine Zajamniki. V drugem prostoru je ohranjena originalna sirarska delavnica s
predmeti oz. potrebščinami, ki so jih potrebovali in uporabljali planšarji za izdelovanje sira.
Razstavno sobo poživljajo panoji na stenah s slikami sirarn in sirarjev pri njihovih opravilih v
planinah.
S fotografijami so v tretjem prostoru prikazana značilna bohinjska planšarska naselja in
značilne planšarske zgradbe.
V četrtem prostoru so fotografije iz življenja planšarjev ter portreti starih planšarjev, njihov
prikaz pa oživljajo številni originalni muzejski predmeti iz vsakdanjega življenja v pastirski
koči. (Planšarski muzej, 2007)
7.3.2.1.5. Izročilo pastirjev, drvarjev in oglarjev je slovenskemu gorskemu in planinskemu
svetu dalo podobo in vrednote kulturne pokrajine. Gospodarska funkcija planin je oblikovala
značilno alpsko krajino z različnimi planšarskimi naselji in stavbami.
Planinska naselja sestavljajo planšarske in pastirske koče, zavetišča in hlevi. K naselju sodijo
tudi ograje brvi, vodnjaki, napajališča, sirarne s kletmi, kapele, znamenja. Ponavadi so stavbe
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zgrajene iz domačega gradiva, lesa in kamna, v novejšem času tudi iz opeke, cementa in
pločevine. Stavbe so ponavadi razporejene v eno ali več gruč. Gručasta naselja so posledica
postopne poselitve, nekateri pa pravijo, da so taka naselja gradili zato, da bi se lažje branili
pred napadalci. Prava redkost so planinska naselja v nekakšni črti (Zajamniki) (Cevc, 1992).
Tu so na eni strani kolovoza razvrščeni na zasebnem rovtu hlevi, na drugi strani poti pa stojijo
stanovi na srenjskem pašniku v bregu. Slikovita planšarska vas je izgubila precej
avtentičnosti, ko so se v kočah naselili počitnikarji, a naselje kot celota še ni izgubilo
senožetnih značilnosti. Takšna lega in razvrščenost stavb ob poti je posledica pretehtanega,
gospodarsko utemeljenega premisleka in upoštevanja služnostnih pravic in dolžnosti na
planini (Knific, 1987).
Iz nekdanjih planšarskih naselij pa so zrasle vasi (Gorjuše, Koprivnik).
Gradili so iz kamna in lesa, ki ga je bilo v tem delu na pretek. Sčasoma so gozdove v bližini
planinskih naselij popolnoma izsekali, zato so planinska naselja selili vedno nižje v bližino
gozda.
Na začetku so gradili po podedovalnih zgledih. Nad tradicionalno gradnjo je bedela cela
vaška skupnost. Ko pa so se ob gospodarskih in družbenih spremembah v 19. stoletju začele
rahljati vezi na vasi, so stavbe dobivale vse več značajskih, osebnostnih potez.
Najbolj prepoznavna je bohinjska vas, katere značilnosti se pojavljajo v vsem južnem delu
Pokljuke, kjer se nahajajo bohinjske planine. Kot celota predstavlja kulturni spomenik in eno
najbolj vabljivih etnoloških območij na Slovenskem.
Najbolj značilne arhitekturne poteze te pokrajine so pastirske hišice, stoh ali toplar in stan na
kobilah. Povsod v vaseh in zaselkih, celo na senožetih, kjer sušijo in spravljajo seno,
srečujemo kozolec, ki mu tu pravijo stoh. Za senožetne planine so značilne hišice, v visokih
planinah pa srečujemo stan na kobile.
Za vasi je značilni vezani kozolec (toplar, stog), ki je sestavljen iz dveh vzporedno
postavljenih vrst stebrov z latami, povezanih v skupno streho. Poleg sušenja so prostor pod
streho rabili za spravljanje voz in poljedelskega orodja. Ena najznačilnejših in najslikovitejših
skupin »toplarjev« so Studorski stogi v Bohinju, ki jih odlikuje edinstvena oblika, izredna
funkcionalnost in vraščenost v naravno okolje (Slovenija …, 1999).
V senožetih stojijo staje, ki obsegajo leseno ali zidano hiško in hlev za živino. Hišca ima dva
prostora. Vežo z odprtim ognjiščem in bivalni prostor s pečjo, mizo in dvema posteljama.
Današnje hišice so precej večje in podobne kmečki hiši. Hlev ponavadi združuje spodaj
prostor za živino, zgoraj pa prostor za shranjevanje sena (Cevc, 1992).
Leseni stanovi na kozah ali kobilah, značilni za visoke planine, kjer samo pasejo in
združujejo spodaj prostor za živino, zgoraj pa pastirsko bivališče. To je leseni, majhni prostor,
opremljen z ognjiščem, pogradi, klopmi in mizo. V stanu pastir živi, kuha in spi, včasih pa je
v njem tudi siril. Ta stavbni tip je zelo prilagodljiv, s skrajno racionalizirano konstrukcijo, in
ga je mogoče postaviti kamorkoli. To pa mu omogočajo nosilni stebri – kobile, ki stojijo na
kamnitem podstavku in imajo predvsem vlogo opornika. Posebnost so stanovi na planini
Javornik, kjer sta bila lastnika stanu dva gospodarja. Bivalni prostor so tako predelili in
napravili dve shrambi, pritlični del pa so povečali s »kravjimi strehami« (Cevc, 1984, 1992).
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Slika 51: Stan na planini Javornik

Vir: Žemva, 2007
Slika 52: Toplar in zidana staja na planini Pokrovec

Vir: Žemva, 2007
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7. ZAKLJUČEK
Zgodovina Pokljuke sega v terciar, ko se je začel proces zakrasevanja in nastanek planote.
Dodatno je površje preoblikoval ledenik, ki je svoje sledove pustil v morenah, s katero je
posejano večino območja in kjer so kasneje nastale planine, v barjih, ki zaradi redkosti in
svoje specifike predstavljajo pomembnejšo naravno zapuščino, v soteskah, ki so jih po
odhodu ledu izdolble reke, in so nenazadnje dokaz, da je območje v pleistocenu prekril led,
grbine, ki so nastale v sodelovanju ledenika in procesa zakrasevanja.
Človek je prve sledi v tem prostoru pustil pred 3000 leti, o čemer priča najdba bakrenega
bodala na Lipanci. Intenzivnejše naseljevanje pa se je začelo v 14. stoletju, ko so bile izkrčene
prve planine. Za živinorejci so kmalu prišli rudarji. Bogata zaloga rude je povzročila, da je
rudarstvo postalo strateška panoga in v stoletjih, v tej gozdnati pokrajini, povzročila pravo
opustošenje. Prvotni bukov gozd je zamenjala smreka, ki pa ni tako odporna na razne
klimatske in človekove vplive, kar se še posebno kaže v številnih vetrolomih in snegolomih.
Klimatske značilnosti so za turizem ugodne, poleti ni preveč vroče, pozimi pa je dovolj snega
za številne zimske rekreacijske aktivnosti. Zaradi prevladujoče apnenčaste zgradbe je
propustnost tal velika, kar pomeni, da se v podzemlju pretakajo ogromne količine vode, ki
predstavljajo pomemben vir pitne vode za številna naselja ob vznožju planote. Naselja in
zaselki so nastali seveda tam, kjer je največ vodnih virov, ki pridejo na dan ob stiku
propustnih in nepropustnih kamnin. Zgoščena poselitev in veliko število stanovanjskih
objektov predstavljata veliko ogroženost za onesnaževanje podzemne vode, še posebno, ker
ima ta zelo majhne samočistilne sposobnosti. Problem je predvsem na območju Goreljka, ki je
največje naselje počitniških hišic v celem Triglavskem narodnemparku, niti en stanovanjski
objekt pa nima urejene čistilne naprave. Koliko prekatna je njihova greznica, ne ve nihče, to
je precej odvisno od okoljske osveščenosti lastnika in od tega, koliko se zaveda problematike
tega problema.
Veliko je še nerešenih vprašanj in dokler se ta ne bodo rešila, bo posledice nosilo okolje. To
so: nenadzorovana gozdna paša, črne gradnje, neurejena parkirišča in preštevilen promet,
divja odlagališča, propadanje naravne in kulturne dediščine (tu imam v mislih predvsem
grbinaste travnike in planšarstvo). K poglabljanju in pojavu teh problemov je v veliki meri
kriv množičen turizem in rekreacija.
Na tem mestu potrjujem v uvodu postavljeno hipotezo, da ima Pokljuka odlične pogoje in
ogromno možnosti za razvijanje turizma in rekreacijskih dejavnosti, ki so se tu razvile
predvsem kot posledica ugodnih reliefnih pogojev in lastnosti ostalih naravnih pokrajinskih
sestavin. Sodeč po spodnji karti (karta 20) se funkcija varstva okolja in turistične ponudbe
močno prekrivata. Glede na v nalogi opisane negativne vplive na okolje, katerih povzročitelj
je posredno in neposredno človek s turistično dejavnostjo, je stanje zaskrbljujoče in si zasluži
večjo pozornost. Pretekli razvoj ni bil usmerjen v sonaravni smeri, zato se kažejo številne
negativne posledice, ki so glede na to, da je območje del TNP in Nature 2000, nesprejemljive.
Največkrat se v zvezi s problemi na Pokljuki omenjajo črne gradnje. Te so seveda velik
problem, vendar menim, da bi večjo pozornost morale za to pristojne organizacije in mediji
dati neurejeni kanalizaciji in prometu, ki je zaradi vedno lažje dostopnosti vse številnejši in
prisoten na skoraj vsej planoti.
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Obiska Pokljuke pa ne moremo kar prepovedati, potrebno je načrtovanje in razvijanje naravi
prijaznega turizma, ki bo človekovi prisotnosti in delovanju navkljub ohranjal naravo tudi za
prihodnje generacije.
K temu lahko pripomore predvsem okoljevarstvena sanacija najbolj obremenjenih predelov
Pokljuke, z urejenim prometom in kanalizacijo ter učinkovitim nadzorom posegov v prostor:
 Urejen promet je ključnega pomena pri razvijanju sonaravnega razvoja, saj v
zavarovano območje ne sodijo kolone avtomobilov, parkiranih na za to neurejenih območjih.
Ne samo da estetsko ne sodijo v tako okolje, povzročajo tudi onesnaženost in plašijo živali. V
bližini najbolj obiskanih lokacij bi tako morali urediti ustrezna parkirišča, predvsem pa bi bilo
potrebno omejiti promet na sami planoti. Organiziral naj bi se javni prevoz iz doline na
planoto in po sami planoti, obiskovalci bi imeli možnost izposoje koles in konjske oprege.
Predvsem bi ljudi spodbujali k hoji, k čemur bodo veliko pripomogle interpretativne poti, kjer
bi bil dovoljen obisk le peš, kot že velja za Pokljuško pot. Poceni in udoben javni prevoz z
rednimi linijami, bolj pogostimi ob koncu tedna, bi bil organiziran iz smeri Bleda in Bohinja.
Vzporedno s tem, pa bi bilo potrebno urediti parkirišča v dolini in uvesti parkirnino oziroma
vstopnino na sami planoti. Tako bi se vedno več ljudi odločilo za javni prevoz, z izposojo
koles na planoti, pa bi jih spodbujali k spoznavanju pokrajine s kolesom, s tem da bi bilo
potrebno te kolesarske poti označiti in urediti zloženko z ustreznim kartografskim gradivom.
 Urejena kanalizacija bi morala biti temelj vsakega naselja in zaselka. Še posebno
občutljivo je območje Goreljka, kjer je veliko vodnih izvirov, a tudi ogromno objektov, ki
nimajo čistilne naprave. Ker so samočistilne zmožnosti zaradi propustnosti tal že tako
zmanjšane, bi morala biti urejena vsaj osrednja čistilna naprava, še bolj priporočljivo pa bi
bilo, da bi vsak objekt imel zasebno čistilno napravo. Na Goreljku je največ namestitvenih
zmogljivosti, med drugimi tudi hotel, kar pomeni velike količine onesnažene vode, ki brez
učinkovitega čiščenja ogroža ostalo pokljuško podtalno vodo. Enako velja za naselja Gorjuše,
Koprivnik in Podjelje, ki bi se morala čim prej priključiti na centralno kanalizacijsko omrežje,
kar je navedeno tudi v občinskem načrtu za Bohinj. Nov zakon bi moral zaščititi bogate
zaloge podtalne pokljuške vode, od lastnikov objektov pa zahtevati ureditev odpadnih voda.
Za tiste, ki bi se določili urediti čistilno napravo na bazi rastlin, bi država ali občina prispevala
določena finančna sredstva. Če to v določenem časovnem roku ne bi bilo urejeno, bi sledile
stroge kazni.
 Učinkovitejši nadzor nad gradnjo in obnovo objektov. Tu bi se veliko dalo urediti s
temeljitim nadzorom inšpekcije in naravovarstvene službe, ki bi s hitrim ukrepanjem
preprečila dolge postopke na sodiščih (predvsem pri problemu nedovoljenih gradenj).
Triglavski narodni park bi lahko dobil več pristojnosti pri reševanju teh problemov ter okrepil
sodelovanje z inšpekcijsko službo in občinami. Tako pa v večini primerov poda le neformalno
mnenje, končne rešitve pa so odvisne od drugih institucij. V pripravi je nov zakon o
Triglavskem narodnem parku, ki bi lahko veliko pripomogel k reševanju starih težav, točno
določil kdo, kje, kako in zakaj lahko poseže v prostor z gradnjo ali obnovo, vsakršno kršitev
pa bi morali takoj in strogo kaznovati.
V prihodnje bo za trajno ohranjeno naravo Pokljuke ključnega pomena razvijanje ekoturizma
in ekoturistične ponudbe:
 Projekti, ki temeljijo na ekoturizmu, ki ohranjajo naravno in kulturno dediščino ter
omogočajo ekonomski razvoj lokalnega prebivalstva. Na Koprivniku, Podjelju in na Gorjušah
je velik potencial razvoja ekoturističnih kmetij, ki poleg ekološko pridelane hrane ponujajo
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tudi možnost prenočitve in izlete po Pokljuki. Občine in ostale pristojne ustanove bi morale
organizirati več izobraževalnih predavanj in delavnic, ki bi lokalno prebivalstvo bolje
seznanilo s to vrsto dejavnosti in z možnostmi pridobitve finančnih podpor. Take kmetije pa
bi se lahko vključile tudi v projekt Sirarska pot, ki bi tako še dobil na prepoznavnosti, na
kmetijah in planinah pa bi prodali več izdelkov, kar bi prispevalo tudi k oživitvi planšarstva in
sirarstva.
Velik pomen v razvoju sonaravnega turizma imajo učne poti, saj tako obiskovalci pridobijo
informacije o zavarovanem območju in spoznajo pomembnost ohranjanja narave, so pa tudi
vodeni, čeprav brez vodnika, kar pomeni, da ne zahajajo izven poti in na tak način škodujejo
okolju. Do danes so urejene Pokljuška pot, učna pot okoli barja Goreljek, v skupino
interpretativnih poti pa sodi tudi pot skozi Pokljuško sotesko. V pripravi je Železna pot, ki bo
povezala točke pomembnejših arheoloških najdišč, ki opozarjajo na nekoč bogato zalogo
železove rude. Večjo prepoznavnost pa bi lahko dali tudi geološki poti, ki prečka Pokljuko,
žal pa ni nobenega vodnika ne zloženke, ki bi obiskovalce na to opozorila. Niso dovolj samo
informacijske table ob sami poti, obiskovalce je potrebno informirati še preden se odpravijo
na Pokljuko. Veliko je pri tem naredil TNP, ko je uredil novo informacijsko središče na
Bledu, v visoki sezoni pa bi lahko imeli manjšo info točko tudi na sami planoti, na Mrzlem
Studencu.
Razne turistične agencije v širši okolici planote, bi lahko ponujale več vodenih ekskurzij, kjer
bi bili vodiči naravovarstveniki ali domačini. Ne samo da bi obiskovalce usmerili, preprečili
razpršen turizem in negativne posledice, ampak bi s tem omogočili ekonomsko korist za
lokalno prebivalstvo.
 Zavarovanje določenih objektov in območij kot kulturni oziroma naravni
spomenik. Kot naravni spomenik bi bilo potrebno zavarovati do danes najbolje ohranjene
grbinaste travnike, kot kulturni spomenik pa za to območje tipične stavbe. Edina planina na
obravnavanem območju zavarovana kot kulturni spomenik so Zajamniki, v prihodnje bi tak
status lahko dobila tudi planina Javornik, kjer je veliko stanov, ki zaenkrat še niso
preoblikovani v turistične namene. Tam kjer stanovi propadajo, bi lastnikom ponudili pomoč
pri njihovi obnovi ali pa uredili objekt za izobraževalne namene, v skrajnem primeru kot
muzej na prostem.
 Informiranje s pomočjo informacijskih tabel, zloženk, predavanj, info točk je prvi
korak k omogočanju trajno ohranjene narave, saj imamo le s poznavanjem vrednot, ki nam jih
ponuja narava, zdrav odnos do nje. Z raznimi zloženkami, prospekti, tablami, predavanji, se
ljudje začnejo zavedati nujnosti ohranjanja okolja in spoznavajo načine, kjer se je možno
rekreirati in izobraževati obenem ter s tem ne škodovati pokrajini. Veliko teh informacij se
dobi v informacijskem središču TNP na Bledu, kjer so na razpolago vse zloženke, karte in
publikacije, ki vključujejo obravnavano območje, organizirajo pa tudi delavnice in razna
predavanja.
Med drugimi sta natisnjeni tudi zloženki Pokljuška in Sirarska pot, leta 2005 je izšla turistična
karta Bleda, ki vključuje vso Pokljuko in kjer so označene izbrane točke naravne in kulturne
dediščine, nakazane so kolesarske poti, vrisana je Pokljuška pot. Glede na razsežnost,
raznolikost in občutljivost pokljuške planote, bi bila priporočljiva izdaja vodnika, ki bi
temeljil na sonaravnih možnostih preživljanja prostega časa in rekreiranja na Pokljuki.
Vodnik bi vključeval opise in karte vseh učnih oziroma interpretativnih poti, karto trase
jahalne poti ter karto z vrisanimi poti, ki so primerne in dovoljene za kolesarjenje. Opisane bi
bile nekatere naravne vrednote in zanimivosti, predvsem pa bi bil to nekakšen izbor, kjer
povečan obisk ne bi preveč negativno vplival na izbrano lokacijo (izjemna drevesa, čelna
morena bohinjskega ledenika na Goreljku, grbinasti travniki). Velik poudarek bi bil na
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spoznavanju kulturne dediščine, kjer bi bili opisani starodavni običaji (sirarjenje, oglarjenje,
izdelovanje čeder) ter današnja ponudba v okviru teh dejavnosti. Tako bi na primer pri opisu
gorjuških čedr, zraven navedli še podatke o izdelovalcih fajf, da bi si jih tisti, ki jih to zanima
lahko prišli ogledati in tudi kupiti.
Vodnik bi vseboval tudi poglavje o arhitekturnih značilnostih območja, kjer bi bili opisani
značilni tipi stavb in na karti vrisane lokacije, kjer se nahajajo. Poleg stavbne dediščine bi
tako spoznavali tudi življenje v času, ko je bilo planšarstvo še edina dejavnost na planinah.
Opisane in označene na karti bi bile tudi vse turistične, ekološke in ekoturistične kmetije na
območju, kjer je možno prenočiti ali kupiti njihove doma pridelane izdelke.
Karta 21: Pokljuka – regionalizacija v okviru sonaravnega razvoja turizma

LEGENDA:
____ meja obravnavanega omočja
____ občinska meja
območje ekoturističnih kmetij
območje učne poti
območje ohranjanja kulturne dediščine
območje vodenih trekingov v pokljuško pogorje
območja potrebna okoljevarstvene sanacije
območje brez rekreativne rabe
območje za rekreacijo v naravi

134

Izdelala: Katja Žemva
Podlaga: TNP, izletniška karta
Merilo: 1:50 000

Karta 21 prikazuje regionalizacijo, ki razdeli Pokljuko na sedem območji, kjer je v ospredju
sonaravni razvoj. Na večini teh območjih bi se v prihodnje lahko v veliki meri uveljavljale
sonaravne oblike turizma in rekreacije, opredelili pa bi se tudi predeli brez rekreacijske rabe
in predeli potrebni okoljevarstvene sanacije. Tu gre predvsem za ureditev kanalizacije in
prometa, ki v veliki meri obremenjujeta okolje.
Na območju pokljuškega pogorja, s številnimi vrhovi in razglednimi točkami, bi lahko
organizirali vodene zahtevnejše ekskurzije in pohode, s tem pa preusmerili obiskovalce od
območij rastišč velikega petelina in ruševca, katerih razvoj ravno zaradi motenja in hrupa
stagnira. Na jugovzhodnem predelu planote je velik potencial razvoja ekoturističnih kmetij,
saj so se tu zaradi prisojne lege in nekaj več površinskih vodnih tokov razvila tri naselja, kjer
so številne kmetije. Na območju planin bi se spodbujal razvoj pašništva in sirarstva ter s tem
ohranjal stavbno dediščino. Nekatere od teh planin so že vključene v sirarsko pot, te in ostale
pa bi bile lahko del ponudbe vodenih ekskurzij, kjer bi se udeleženci seznanili s starimi
običaji, spoznavali naravno in kulturno dediščino ter prispevali k razvoju lokalnega
prebivalstva. Pokljuška učna pot in pot skozi Pokljuško sotesko sta namenjeni predvsem
usmerjanju in izobraževanju obiskovalcev. Skozi Pokljuško sotesko vodi tudi geološka pot, ki
jo bo v prihodnje potrebno podkrepiti vsaj z zloženko. Karta prikazuje tudi nekaj predelov
brez rekreacijske rabe, to pa so predvsem občutljiva območja naravnih vrednot – rastišča
velikega petelina in ruševca, jame, barja ter vodozbirno območje reke Ribnice. Nekaj območij
pa bi bilo potrebno sanirati. Na Mrzlem Studencu in Rudnem polju bi bilo potrebno urediti
parkirišča, na Goreljku in Zatrniku pa predvsem urediti kanalizacijo oziroma čistilne naprave.
Preostali deli Pokljuke bi bili namenjeni izletom na razgledne griče, kolesarjenju po za to
označenih poteh, sprehajanju in uživanju v naravi brez obremenjevana okolja. To bi dosegli s
pomočjo naravovarstvenikov na planoti, ki bi skrbeli za pravilno obnašanje obiskovalcev.
Kakšno naravo bomo pustili prihodnjim generacijam je precej odvisno od nas samih, ki
obiskujemo Pokljuko in ki z nekaterimi sicer nenamernimi dejanji, dodatno obremenjujemo
naravo. Zato je toliko bolj pomembno informiranje in izobraževanje, saj tako postanemo bolj
odgovorni in se pričnemo zavedati, da je potrebno za okolje skrbeti in naravo spoštovati.
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8. SUMMARY
The history of the Pokljuka goes back to Tertiary when the forming of the plateau started to
take place. The surface was additionally transformed by a glacier, which can be seen in
moraines that cover the majority of the area where alpine meadows appeared after words.
Furthermore, it can be seen in marshes: they are important because of their rarity and specific
features. It can also be seen in gorges that were carved by ice when the rivers melted and
therefore prove that the area was covered by ice in Pleistocene.
The first traces of humankind on this area are traced 3000 years ago. A copper dagger was
namely found in Lipanca. But more intensive colonisation started in the 14th century when
first alpine meadows were inhabited. The miners came soon after the farmers. Because of big
amount of ore, mining industry became very important and during the centuries it caused a
big devastation in this woody area. The beech wood was followed by pine wood that is less
proof against the climate and human influences. This can especially be seen in various wind
breaks and snow breaks.
The climate features are in favour of tourism. It is not that hot in summer and there is enough
snow in winter for different sports activities. The limestone grounds enable a big
permeability: enormous amounts of water are hidden in the underworld and they present an
important source of potable water for the inhabitants of the villages near the plateau. People
settled on those areas where there are many water springs. But a large number of inhabitants
and houses present a big threat for contamination of underground water, especially because of
its low self-cleaning abilities. The problem appears in the area of Goreljek which has the
biggest number of holiday houses in the whole Triglav National Park area but none of them
has a cleaning system. So the quality of the sink-holes depends entirely on the owners and
their environmental awareness.
Many problems remain unsolved and the environment is the one that will suffer until a
solution will be found. Animals are pastured without control, houses are built without permits,
parking places are not provided and traffic is too big, things are deposited on places they
shouldn’t be, etc. As a consequence, natural and cultural inheritance is in decay. The majority
of these problems are caused by mass tourism and recreation.
I would like to point out the hypothesis I made in the introduction of my thesis: the Pokljuka
has excellent conditions and many possibilities for recreation and tourist development. But
whether this plateau is appropriate for these activities is yet another question. The function of
environmental care interferes greatly with the tourist offer. If we consider all the negative
influences that tourist activities have on the environment, we see that the consequences are
relevant and the quality of nature depends on the sustainable development that has not yet
been put into practice. Houses that are built without permits are the biggest problem. But I
think that even more attention should be put on sewerage and traffic that is getting heavier
every year.
But we cannot just prohibit people to visit Pokljuka. We need to plan a nature-friendly
tourism that will, despite human presence and activities, preserve the nature as it is for future
generations.
We can succeed by:
- projects that are based on eco-tourism,
- well-organised traffic,
- informing/information,
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- protecting certain areas and regions,
- proper sewerage,
- supervising the construction and restoration of buildings.
Those of us who visit the Pokljuka are responsible for the nature that we leave behind. We
may not even be aware of the actions that put extra burden on the environment. Therefore,
information and education are relevant for a better environmental care and a bigger respect for
Mother Nature!
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