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Predgovor
Koprivnik v Bohinju je razložena vasica, ki se nahaja na južnem pobočju Pokljuke v občini
Bohinj in leži v Triglavskem narodnem parku. Kmečke domačije se razprostirajo okoli polja
v manjši kotlini Mrzlega potoka in s cerkvijo na južnem obrobju, kjer je kot prvi župnik
služboval pesnik Valentin Vodnik. Na obnovljenem župnišču, kjer je Vodnik stanoval, sta
pesnikovo doprsje in spominska plošča. Po pesniku se imenuje Vodnikov razglednik,
ki je slikoviti razgledni grič nad vasjo, od koder se odpira čudovit razgled na bohinjsko
zgornjo dolino in Bohinjsko jezero. Vstop z glavne ceste v vas poteka ob župnijski cerkvi in
župnišču, mimo mogočne lipe. Prav ta vstop pa za vas ni najbolj primeren, saj se zaradi vse
večjega prometa in obiska turistov uničuje mogoče najlepši del vasi.
Prav zaradi vsega zgoraj navedenega smo na Občini Bohinj z veseljem podprli pobudo
Krajevne skupnosti Koprivnik-Gorjuše, da skupaj s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo
Univerze v Ljubljani organiziramo urbanistično planersko delavnico.
Le-ta nam je ponudila različne rešitve glede vstopne točke, izgradnje parkirišča in vaškega
jedra. Mladi strokovnjaki so s svojo neobremenjenostjo do življenja v vasi odkrili nove
možnosti za razvoj naselja Koprivnik, poiskali konkretne prostorske rešitve za nekatere
probleme, posebej tiste, ki so vezane na ustrezno infrastrukturo.
Prepričani smo, da je delavnica na konkretna vprašanja podala odlične odgovore, naloga
Občine Bohinj pa je, da jih v čim večji meri umesti v svoje akte in jih tudi dejansko uresniči.
Za vse predloge in uspešno izpeljane delavnice se Občina Bohinj vsem udeležencem
zahvaljuje za njihov trud v upanju, da se še kdaj srečamo.

Jože Sodja

Podžupan Občine Bohinj
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Krajevna skupnost Koprivnik-Gorjuše
Karmen Zupan

članica sveta krajevne skupnosti Koprivnik-Gorjuše

idejnih predlogov in rešitev. Tako smo bili zares veseli pobude našega župnika Marjana Lamovška, ki je predlagal, da bi medse povabili
njegovo svakinjo, profesorico dr. Almo Zavodnik Lamovšek in študente s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, ki bi nam v okviru svoje
mladostniške ustvarjalnosti lahko ponudili ideje za oblikovanje omenjenega prostora. Gospa Alma in njeni študenti so prišli na Koprivnik
in pri nas preživeli tri dni. Upamo, da jim je naš gorski zrak dobro del,
da so uspeli začutiti kraj in da se jim je utrnila kakšna domiselna ideja,
ki jo bomo lahko uporabili pri načrtih urejevanja tega dela naše vasi,
za katerega si želimo, da bi postal prostor druženja in stičišče dobrih
človeških energij.

Ljudje smo socialna bitja in za zdravo duševno stanje potrebujemo
stike z drugimi ljudmi. Nad osamljenostjo sredi množice ljudi se ne
pritožujejo le ljudje, ki živijo v velikih mestih, ampak jo vedno pogosteje občutijo tudi ljudje, ki živijo na vasi. Sodoben in mnogokrat prehiter tempo življenja nas namreč peha iz ene dejavnosti v drugo, pri
čemer nam pogosto zmanjka časa celo za ljudi, ki so nam najbližje,
kaj šele za tiste ljudi, s katerimi nas veže predvsem samo skupen oz.
soseden prostor bivanja.
Vaščani se že dolgo več ne srečujemo ob skupnih opravilih, kot so ličkanje koruze ali trenje lanu. Teh opravil ni več ali pa jih opravijo stroji,
tako da razen obiska gasilske veselice včasih vse leto pravzaprav ne
najdemo vzroka ali razloga, da bi se družili s sovaščani. Tako se pogosto zgodi, da mnogih ljudi, ki živijo v isti vasi, pravzaprav nikoli ne
vidimo.
Ker si v naši krajevni skupnosti želimo, da bi se vaščani med seboj ne
le videvali, ampak tudi srečevali in se pogovarjali, poskušamo organizirati čim več dogodkov, s katerimi bi jih privabili na taka druženja,
poleg tega pa želimo zagotoviti tudi prostorske pogoje, ki bi taka
druženja omogočili in spodbujali. Prav s tem namenom smo se pred
letom dni začeli pogovarjati o novem vaškem jedru, ki bi ga z leti oblikovali okoli naše cerkve oziroma župnišča. Dejstvo je, da malo vaško
jedro, ki je bilo pred leti z občinskimi sredstvi postavljeno med bivšo
šolo in gasilskim domom, ni zaživelo. Naše mnenje je, da je kot mesto
druženja veliko bolj vabljiv prostor okoli župnišča. Tak, kot je sedaj,
je sicer neprimeren, saj gre cesta z vsem prometom tik mimo cerkve
in župnišča. Poleg tega smo že velikokrat ugotovili, da primanjkuje
parkirnih prostorov – tako za ljudi, ki gredo k maši, kot za tiste, ki tu
puščajo avto in se peš odpravijo do bližnjega Vodnikovega razglednika. V iskanju rešitev se je porodila drzna ideja, da bi cesto enostavno
premaknili oz. speljali drugje, s čimer bi med cerkvijo in župniščem
nastal prostor, ki ne bi bil namenjen le tistim, ki obiskujejo svete maše,
ampak bi s svojimi lepimi pogledi na ves Koprivnik zagotovo privabil
tudi druge ljudi. Ker seveda nimamo niti finančnih niti človeških virov za tako velik in pomemben projekt, smo razmišljali, kako bi glede
na gorenjsko pregovorno varčnost prišli vsaj do kakšnih zanimivih
7
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Koprivnik v luči občinskega
prostorskega načrta
Darinka Maraž Kikelj

Občinska uprava Občine Bohinj
Občina Bohinj je z veseljem podprla pobudo krajevne skupnosti Gorjuše Koprivnik in prof. Alme Zavodnik Lamovšek s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo za izvedbo arhitekturno urbanistične delavnice
Koprivnik 2016/17, z namenom pridobitve urbanistično oblikovalskih
zasnov za ureditev novega vaškega jedra pred župniščem na Koprivniku ter s tem povezanih prometnih rešitev/ureditev.

družbenih dejavnosti (cerkve, šole, gasilski domovi, domovi krajevne
skupnosti ipd.) in turistični objekti, ki se pojavljajo posamezno ali v
skupinah. Naselja so oddaljena in šibkejša zaradi slabše dostopnosti.
Objektom razpršene poselitve se je v OPN Bohinj določilo stavbna zemljišča in tako omogočilo funkcionalne zaokrožitve za potrebe lokalnega prebivalstva, razvoja kmetij in njihovih dopolnilnih dejavnosti
ter ohranjanja in razvoja obstoječih in načrtovanih turističnih območij. Cilj Občine je razpršeno poselitev ohranjati v obstoječem obsegu.
Prednost pri razvoju naselij se daje notranjemu razvoju, prenovi (tudi
rekonstrukciji) in sanaciji.

Ravno v času dogovarjanja za izvedbo delavnice je Občina zaključevala osnovni prostorski dokument na občinskem nivoju, ki opredeljuje načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena, t.j. Občinski
prostorski načrt občine Bohinj (v nadaljevanju: OPN Bohinj). Priprava
le-tega se je začela leta 2008 in zaključila s sprejemom na Občinskem
svetu 7. aprila 2016. V veljavo je nov prostorski akt stopil 21. maja
2016.

Poselitev na teh območjih bo Občina zagotavljala s podporo različnim razvojnim pobudam ter z vzpodbujanjem vlaganj v kmetijske,
gostinske in namestitvene zmogljivosti. Spodbujala bo povezovanje
kmetijstva in gozdarstva, dopolnilnih in turističnih dejavnosti (npr.
kmečki turizem). Vzdrževalo se bo obstoječo prometno infrastrukturo
v teh območjih in zagotavljalo izboljšave v komunalnem in telekomunikacijskem omrežju.

Dogovorjene načrtovalske rešitve, katere bo prinesla delavnica, bodo
tako predstavljale izhodišče za spremembo prostorskega akta, h kateri bo občina Bohinj prav zaradi dolgotrajne priprave pristopila še v
letošnjem letu.

Pobud za spremembo namembnosti je bilo v postopku nastajanja
OPN Bohinj tudi na teh območjih razpršene poselitve ogromno. Pobude so izkazovale predvsem težnjo po spremembi namembnosti ali
ažuriranju kmetijskih zemljišč v stanovanjska območja, kar na Gorjušah in Koprivniku po eni strani omogoča ohranjanje življenja v vasi,
po drugi strani pa so pobude povezane z večjo stopnjo zazidljivosti in
spreminjanjem tradicionalnega vzorca razpršene poselitve.

Občina Bohinj spada med najbolj redko poseljene občine v državi.
Od nekaj več kot 5.200 prebivalcev jih tretjina živi v naselju Bohinjska Bistrica. Skupno gibanje števila prebivalstva se je od popisa 2002
znižalo. Naravni prirast je negativen, indeks staranja v občini je visok.
Koprivnik je v OPN Bohinj eno izmed petih naselij, poleg Gorjuš, Podjelij, Goreljka, Ukanca in vzhodnega dela Raven, ki so bila prepoznana
kot območja tradicionalno razpršene poselitve.

Nekaj pobud je bilo tudi za spremembo namembnosti za turistične
in gospodarske dejavnosti v povezavi s stanovanjskimi območji in
kmetijami, pobud za kmetije ali kmetijska gospodarstva pa je razmeroma malo. Izjemno kulturno in simbolno kakovost krajine v občini
izkazujejo številne planine, kjer se z opuščanjem dejavnosti planšarstva stanovi nezakonito spreminjajo v počitniške hiše. Trend širjenja
sekundarnih bivališč pomeni slabšanje kakovosti bivanja za stalne
prebivalce, prinaša pa tudi dodatne spremembe v kulturni krajini in
dodatne obremenitve prostora. Veliko je pobud, da bi se omogočilo

Vzorec razpršene poselitve se prepleta z objekti razpršene gradnje (ki
pa je v prostoru prepoznana kot negativen pojav), tako da jasne ločnice med območji razpršene poselitve in objekti razpršene gradnje ni
več, kar včasih povzroča konflikte in nerazumevanje med pobudniki
in načrtovalci.
Območja tradicionalne razpršene poselitve so se oblikovala na območju nekdanjih planin. Poselitveni vzorec razpršene poselitve sestavljajo stanovanjske hiše, gospodarski in pomožni objekti, kmetije, objekti
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Slika 1: Izsek iz občinskega prostorskega
načrta občine Bohinj za območje Koprivnika.
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Urbanistične delavnice so orodje, ki lajšajajo načrtovanje v prostoru
ter omogočajo aktivno sodelovanje in izobraževanje različnih akterjev v procesu planiranja.

oddajanje pastirkih stanov v turistične namene oziroma, da bi se območja, ki se vodijo kot planine opredelila kot naselja (npr. Pokrovec).
Prav zaradi kompleksnosti problematike je Občina Bohinj že pristopila k izdelavi Strategije razvoja planin, ki bo služila kot strokovna
podlaga za spremembe in dopolitve OPN ter na podlagi katere bo
občina sprejela nekatere strateške odločitve glede razvoja posameznih planin.

Tudi delavnica na Koprivniku nam je prinesla določene rešitve, nove
ideje ter poglede na prostor, ki nam bodo pomagale v nadaljnih odločitvah pri prostorskem razvoju tega naselja.
Vsem udeležencem se za njihov doprinos iskreno zahvaljujemo.
9
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Vrednovanje ruralnih naselja
u zaštićenim prirodnim područjima Nacionalni park Plitvička jezera
mr. sc. Ksenija Petrić, dipl.ing.arh.
Ministarstvo kulture,
Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu

Nacionalni park Plitvička jezera, jedino je područje prirodnih vrijednosti u Hrvatskoj upisano na Listu Svjetske baštine. Činjenica uvrštenja na Listu Svjetske baštine i izvanredna atraktivnost prirodnih
ljepota uvjetovala je i epitete koji ga među ostalim nacionalnim parkovima Hrvatske određuju kao najpoznatiji i najposjećeniji. Zaštićeno
područje zauzima 29.685 ha od toga 13.320 ha čine šume. Unutar tog
velikog prirodnog prostora postoje antropogeno uvjetovane zone,
krajolične cjeline kulturnog karaktera, određene prostorom manjih
tradicijskih naselja brdsko-planinskog tipa (17 naselja prema današnjoj administrativno-teritorijalnoj podjeli) koja se smatraju kulturnim naslijeđem. Naselja su kao i cijelokupan prostor Nacionalnog parka, zbog društvenih promjena, statusa zaštite i turističke posjećenosti
izložena velikom pritisku i prostornoj preobrazbi. Danas je u prostoru
evidentno loše stanje tradicijskoga naslijeđa, nesustavno uređenje
naselja i pritisak nove izgradnje turističko-smještajne i ugostiteljske
namjene u centralnim zonama.

vedenih istraživanja bio je utvrđivanje primjene kriterija vrjednovanja
ruralnih naselja u prostornim planovima, urbanističkim planovima
naselja i studijama prostorno-planskog karaktera izrađenim u razdoblju nakon Drugog svjetskog rata do danas.

Zaštita prirode i uređenje prostora imaju na području Plitvičkih jezera
izrazito dugu tradiciju s različitim pristupima rješavanju problema naselja, kao najčešće prijeporne teme u zaštiti prirodnih područja. Analiza vrednovanja tradicijskog naseobinskog sustava u prostorno planskoj dokumentaciji Nacionalnog parka Plitvička jezera provedena je u
sklopu istraživanja znanstvenog projekta Arhitektonskog fakulteta u
Zagrebu HERITAGE URBANISM. Rezultati navedenog istraživanja objavljeni su u zborniku radova međunarodne znanstvene konferencije
Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa [3]. Istraživanje
polazi sa stajališta da planerske i upravljačke odluke trebaju biti donesene na detaljnom poznavanju specifičnih vrijednosti mjesta. Cilj pro-

2. Povijesni značaj
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Vrednovanje ruralnih naselja u zaštićenim prirodnim područjima
počiva na hipotezi da su ona baštinski resurs koji može opstati istodobno s uvjetima zaštite prirode te da se uz specifično korištenje i
uređenje prostora mogu povezati očuvanje biološke raznolikosti uvjetovane antropogenim promjenama i gospodarski razvoj područja.
U analizi je korišten usporedbeni model vrednovanja tradicijskih naselja razrađen prema konzervatorskom pristupu integralnog sagledavanja kulturnih i prirodnih vrijednosti prostora [2]. Kriterijima vrednovanja procijenjeno je šest odabranih obilježja naselja:
1. Prirodna obilježja krajolika i smještaja naselja

3. Korištenje i obrada površina
4. Prostorna organizacija, tip i strukture naselja
5. Graditeljstvo naselja
6. Pejsažno-estetska obilježja
Istraživanje primjene vrednovanja navedenih obilježja ruralnih naselja u prostornim planovima NP Plitvička jezera pokazuje razvoj vre10

dnovanja tradicijskog naslijeđa. Planovi sve do kraja 1970-tih godina ne obrađuju problematiku uređenja ruralnog prostora. Prijedlog
prostornog plana 1976. i Prostorni plan iz 1986. u skladu s novom
paradigmom zaštite prirodnih područja daje pozornost problematici
antropogenih vrijednosti. U analizi postojećeg stanja svi planski dokumenti ukazuju na negativnu preobrazbu autentičnih ruralnih struktura, uništenje tradicijske arhitekture, neodgovarajuće oblikovanje
nove izgradnju te narušavanje estetskog doživljaja naselja i kulturnog
krajolika. Konzervatorsko-urbanistička studija ruralnih naselja iz 1988.
[1] daje najiscrpniju analizu i vrednovanje navedenih obilježja te predlaže modele obnove i očuvanja u skladu s tradicijskim vrijednostima.
Zaključak je ovog istraživanja koje uzima u obzir današnje stanje u
prostoru ruralnih naselja i njihovo vrednovanje u prostorno-planskoj
i konzervatorsko-urbanističkoj dokumentaciji tijekom relevantnog
povijesnog razdoblja da je u NP Plitvička jezera prisutan kontinuirani
raskorak između planiranja uređenja ruralnih naselja i provedbe planerskih i konzervatorskih dokumenata. Izdvojeni i rijetki primjeri realizirane obnove tradicijskog graditeljstva i revitalizacije tradicijskog
korištenja (selo Korana - pilana i mlin Špoljarić, Plitvički Ljeskovac - Stipanov mlin) ukazuju na važnost zaštite i obnove tradicijske kulturne
baštine u razvoju i povećanju atraktivnosti područja koja je na područjima poput NP Plitvička jezera potrebna u cilju zaštite kulturno-povijesnih i arhitektonskih vrijednosti te prezentacije i interpretacije
integralnih vrijednosti prirodnih područja.

Slika 2: Naselje Rijeka Drakulića, primjer tradicijske kuće (foto: K. Petrić)˝.

Literatura:
1. Petrić, K.; Mlinar, A. (1989.), Konzervatorski pristup vrednovanju i uređenju seoskih naselja na području
Nacionalnog parka Plitvička jezera,Zbornik referata 3. Jugoslavenskog savjetovanja o sanaciji
zgrada i okoline, Maribor, str. 43-50
2. Petrić, K. (2012.), Pejsažna i prostorno organizacijska obilježja tradicijskih naselja na području Nacionalnog parka plitvička jezera, magistarski rad, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
mentor: prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci
3. Petrić, K; Obad Šćitaroci, M (2015.), Kriteriji vrjednovanja ruralnih naselja u zaštićenim prirodnim
područjima, primjer nacionalnog parka Plitvička jezera, u zborniku radova prostorne i razvojne
mogućnosti kultrnog naslijeđa, Zagreb, str: 120-125.

Slika 3: Naselje Korana - pilana Špoljarić, primjer obnove i revitalizacije tradicijske funkcije
(foto: K. Petrić).
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Kulturni krajobraz, zaštita i turizam
doc. dr. sc. Rene Lisac, dipl. ing. arh.
Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

stvaraju konfliktne interese među akterima u prostoru, nužno je da
obuhvaćaju niz elemenata prisutnih u prostoru kako bi očuvanje bilo
moguće: cjelovita vizija prostora, aktivnosti sudionika koji su s njom
usklađeni; institucija koja usmjerava procese poput nacionalnih i
parkova prirode; zakonodavni okvir prostornih i planova upravljanja,
konzervatorskih uvjeta; mehanizmi koji omogućuju prirodnu financijsku održivost aktivnosti; itd.

Suvremeni pristupi zaštiti vrijednih krajobraznih područja zahtijevaju
njegovo aktivno korištenje. Dobra integracija aktivnosti u zaštićenom
prostoru sa suvremenim društvenim, kulturnim i gospodarskim okolnostima osigurava aktivnu zaštitu - afirmaciju vrijednosti u društvu
i ekonomsku održivost. No kulturni krajobrazi su prirodno nastajali
i održavali se kao nerazdvojiva posljedica ljudskih aktivnosti koje su
se više ili manje u njemu održivo odvijale i sadrže brojne slojeve vrijednosti značajne za današnje društvo: prirodno-edukativne, kulturno-povijesne, vizualno-ambijentalne i sl. Danas kada su se aktivnosti
osuvremenile, zamijenjene su drugima ili se od istih odustalo, a novi
procesi, metode i tehnologije imaju tendenciju da stvore novi krajobraz karakteristika specifičnih za današnje doba.

Slika 4: Stvaranje elemenata krajobraza pastirske udoline od materijala u okolini.
Slika 5: Izvorni i strani elementi u krajobrazu, utjecaj suvremenih potreba i mogućnosti.

Za suvremenog čovjeka uloge prirodnog okoliša su svakako drugačije nego u tradicionalnog, čak i kada se u suvremenim aktivnostima
okoliš koristi obazrivo on će generirati različite uzorke od zatečenih,
i to također predstavlja određeno naslijeđe za budućnost. No u želji
da u određenim vrijednim područjima trajno očuvamo krajobraz s
tradicionalnim elementima i odupremo se promjenama koje donose novi procesi ili pak sam izostanak starih, neminovno je potrebno
ulaganje umjetnih napora na različitim razinama - procesnim, edukativnim, financijskim, birokratskim. Osim što takvi napori neminovno
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Turizam je suvremena aktivnost neminovno prisutna u vrijednim i
zaštićenim prirodnim ambijentima, i često u svojim intenzivnim oblicima vrlo nepovoljno djeluje na osjetljive autohtone društvene i prirodne strukture određenog područja. S druge strane oblici održivog
turizma poput agroturizma, robinzonskog, izletničkog, kulturnog,
planinarskog turizma i sl. predstavljaju rijetke aktivnosti kojima je
tradicionalni krajobraz zaista i temeljni resurs. U tom slučaju njegovo
12

Primjeri pozitivnog utjecaja turizma i institucija na očuvanje i održavanje poželjnog
stanja u krajobrazu:

očuvanje i održavanje može postati prirodni proces, što daje tim oblicima turizma
jednu od značajnih uloga u očuvanju prostora, uključujući i prateće aktivnosti poljoprivrednih i uslužnih djelatnosti. Pritom
su dublje razumijevanje tradicionalnih
elemenata krajobraza i aktivnosti u njemu
i uklapanje suvremenih svakako nužni uvijeti.
Primjeri pozitivnog utjecaja turizma i
institucija na očuvanje i održavanje poželjnog stanja u krajobrazu:

Slika 6: Kulturni krajobraz sjevernog Velebita
– posljedica alpskog stočarenja Bunjevaca.

Slika 7: Agroturistička ponuda u parku GRAN SASSO E MONTI DELLA
LAGA, Abruzzo, ITALIJA, potaknuta institucijom nacionalnog parka.

Sl. 4. Agroturistička ponuda u parku GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA, Abruzzo,
KOPRIVNIK 2016
ITALIJA, potaknuta13
institucijom nacionalnog parka

ITALIJA, potaknuta institucijom nacionalnog parka

Slika 8: Turističko – vikendaška cjelina
Velika planina, Kamniške Alpe, Slovenija.

Sl. 5. Turističko – vikendaška cjelina Velika Planina, Kamniške Alpe, Slovenija

Slika 9: Pokazni i edukacijski objekti na Lubenovcu
(gore) i Alanu (dole), obnovljeni pastirski stanovi
od institucije Nacionalni park Sjeverni Velebit.
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Ruralni prostor - turizam - Hrvatska
dr. sc. Jasenka Kranjčević, znanstvena savjetnica
Institut za turizam, Vrhovec 5, Zagreb
jasenka.kranjcevic@iztzg.hr

Ruralni prostor i turizam

Isto tako i turisti su na samim počecima razvoja turizma na hrvatskoj
obali, kada su boravili u određenoj destinaciji, htjeli upoznati i okolicu. Željeli su obilaziti sela, jer su htjeli vidjeti kako je lokalni čovjek
živio, što je radio, što je jeo i pio, itd.

Kao reakcija na bogatu „industrijaliziranu“ turističku ponudu, sve se
više javlja potreba za prezentacijom specifičnog regionalnog i/ili lokalnog prostornog identiteta koji se „najlakše čita“ kroz ruralni krajolik
i specifičnu tradicijsku arhitekturu.

Ukratko, ideja za boravkom i smještajem u prirodi sve je izraženija što
je više jačala industrijalizacija.
Nerealizirana ideja za odmor u novom turističkom selu prezentirana
je 1938. u projektu Gio Ponti i Bernard Rudofsky za tzv. difuzni hotel na Kapriju / Italija. U idiličnom ruralnom prostoru s pogledom na
more projektirane su različite vrste kućica koje su raspršene u šumi.

Stoga se pred prostorne planere i/ili arhitekte sve jasnije postavlja
zahtjev za očuvanjem autentičnog prostora, na način da prostor za
nove potrebe korištenja (bez obzira da li se radi o građevinskom ili
izvangrađevinskom području) ima karakteristike autentičnog, regionalnog i lokalnog.

Nakon Drugoga svjetskog rata turizam u ruralnom prostoru, pogotovo u Europi, dobiva sve veće značenje te se sustavno uključuju različiti
sektori i dionici. Tako 1949. i 1954. Le Corbusier projektira u Cap Martinu (Francuska) turističko naselje s dvoetažnim građevinama za čiju
gradnju su korišteni lokalni materijali (kamen i drvo).

U svakoj geografskoj regiji čovjek je kroz povijest, uslijed specifičnih
prirodnih, društveno-ekonomskih, kulturnih i političkih uvjeta, osmislio (i oblikovao) arhitekturu koja se razlikuje od drugih regija, jer je
koristio ono što je našao u neposrednoj blizini. Na taj se način njegova
želja za opstankom i djelovanje u prostoru opisuje kao kreativnost u
skromnosti. Iako u ruralnom prostoru danas prevladava starije i siromašnije, stanovništvo očuvana autentična arhitektura predstavlja prvorazrednu turističku atrakciju.

Svjetska pažnja na specifičan prostorno-arhitektonski identitet ruralnog prostora skrenuta je izložbom „Arhitektura bez arhitekata” 1965. u
Muzeju moderne umjetnosti u New Yorku autora Bernarda Rudofskog.
Uslijedio je uspjeh kluba Mediterranee koji je potaknuo gradnju “novih sela” za potrebe turizma.

Ideja o autentičnom prostoru u funkciji turizma nije ideja koja se javila
u posljednja dva desetljeća. Još krajem 19. stoljeća brojni su arhitekti,
samostalno ili sa studentima, planski obilazili ruralni prostor te evidentirali najljepše primjere ruralne arhitekture. Tražila se inspiracija
u lokalnom oblikovanju, a buđenjem nacionalne svijesti javljala želja
za osmišljavanjem „nacionalnog stila“ u arhitekturi. Tako je 1893. organizirano putovanje profesora i studenata arhitekture iz Beča kako
bi se upoznali s ruralnim prostorom hrvatske obale te prepoznavali
oblikovne specifičnosti određenog prostora koje bi kasnije koristili
prilikom projektiranja.

Turizam u ruralnom prostoru
Hrvatske u 21. stoljeću
Vezano na osnovne statističke podatke o turizmu u ruralnom prostoru (na seljačkom domaćinstvu) prema podatcima iz Hrvatske gospodarske komore (2012.) u Hrvatskoj je registrirano 447 seljačkih
15
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Slika 10: Prijedlog uređenja autentičnog sela Malo Grabje, otok Hvar,
izvor: Urbanistički institut SR Hrvatske (1968), Regionalni prostorni
plan južnog Jadrana,Urbanistički institut SR Hrvatske.
domaćinstava s ponudom različitih turističkih usluga (od smještaja
do hrane). Najveći broj ovih domaćinstava djelovao je na području
Dubrovačko-neretvanske županije (76) i Osječko-baranjske županije
(63), a razmjerno velik udjel imale su i Sisačko-moslavačka (48) te Šibensko-kninska (37) i Istarska županija (33).

smještajnih jedinica, od čega se njih 175 (ili 79,5 %) odnosilo na sobe,
a 45 (ili 20,5 %) na apartmane.
Županije s najvećim brojem smještajnih jedinica u Hrvatskoj su Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija, svaka s po 30 smještajnih
jedinca (soba i/ili apartmana), dok je Istarska županija (27 smještajnih
jedinica) tek na trećem mjestu.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS) kućanstva u
funkciji seoskog turizma raspolagala su u 2012. godini sa 620 stalnih
kreveta u 276 smještajnih jedinica, pri čemu se 229 smještajnih jedinica (ili 83 %) odnosilo na sobe, a preostalih 47 (ili 17 %) na apartmane.
Zbog promjene zakonske regulative, kao i nedovoljnog angažmana
dionika u turizmu, ukupni se smještajni kapacitet ruralno-turističkih
domaćinstava u 2014. godini smanjio na 523 stalna kreveta u 220

URBANISTIČNO-ARHITEKTURNA DELAVNICA

Što se tiče prostorne distribucije seljačkih domaćinstava kao segmenta ruralnog turizma, na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku može se zaključiti da su Osječko-baranjska i Istarska županija, pri
čemu je u svakoj od njih registrirano po osam(8) seljačkih domaćinstava - vodeće županije.
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Zaključak
Želja turista za boravkom u ruralnom prostoru nije novijeg datuma.
Već na samim početcima razvoja turizma zabilježeni su turistički obilasci ruralnog prostora.
Iako su arhitekti svjesni regionalnih oblikovnih specifičnosti s aspekta planiranja razvoja turizma u ruralnom prostoru lokalne turističke
atrakcije sve više dobivaju na značenju u potražnji.
Važnost očuvanja lokalnih specifičnih vrijednosti sve više dobiva na
značenju i u različitim nacionalnim i europskim dokumentima.
Stoga je vrlo važna edukacija i promišljanje mladih stručnjaka o budućnosti ruralnog prostora!

Literatura:
1. Freudenreich, A. (1972), Kako narod gradi na području Hrvatske, Zagreb: Republički zavod za zaštitu
spomenika kulture
2. Kranjčević, J.(2002), Pregled prostornih planova sela u Hrvatskoj od sredine 19. do sredine 20. stoljeća.
(ur. Z. Uzelac), Zagreb: Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu, Društvo
arhitekata Zagreb, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
3. Kranjčević, J. (2005), Obnova sela Hrvatske – povijest, stanje i perspektive, doktorska disertacija
obranjena na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 2005.
4. Salopek, D. (1974), Arhitektura bez arhitekta. Zagreb: Savez arhitekata Hrvatske
5. Salopek, D. (2009), Korablje samobitnosti. Petrinja: Matica Hrvatska
Izvori:
Državni zavod za statistiku
Hrvatska gospodarska komora
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Suvremeni turistički model
dr. sc. Ana Mrđa
Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

nalni park ili neki drugi element) pod utjecajem aktivnosti i intervencija proizvođača i potrošača, namjerno ili nenamjerno, zbog različitih
turističkih ciljeva. Temelji se na ukupnim utjecajima proizvođača i potrošača te posrednog odnosa marketinške produkcije, interpretacije i
prezentacije turističkog proizvoda.

Prostor i okoliš su svojstveni pojmu turizma, a pojam turizma je nezamisliv bez sastavnica prostora i okoliša. Postojanje i razvoj turizma su
vezani za prostornu i funkcionalnu integraciju niza elemenata, iz čega
proizlaze primarna i sekundarna turistička ponuda.
Primarnu turističku ponudu čini određeni prostor sa svim svojim potencijalima, atrakcijama i sadržajima. Prostor je medij razvoja turizma,
ali i prvotan uzrok pojave turizma, na kojem se neposredno odražavaju kako pozitivni tako i negativni učinci turizma. Turistički atraktivan
prostor ne podrazumijeva samo fizičke elemente, odnosno prostor
s njegovim prirodno-geografskim obilježjima, već živi, dinamični
i promjenljiv prostor sa svim tragovima njegove aktivnosti u obliku
materijalnih i nematerijalnih vrijednosti te rezultata intelektualnog
stvaralaštva. Turizam uvijek traži kvalitetan i atraktivan prostor, a svaki
resurs tijekom njegova korištenja potiče različite turističke aktivnosti.

Zanimljivoje da za određivanje mijenjanja oblika, izgleda, kvalitete
ili prirode nečega treba anticipirati izražavanje važnosti odnosa prostora i vremena kod razmatranja prostornih promjena nastalih uslijed turizma. Prostor i vrijeme temeljni su atributi turizma, jer turizam
pretpostavlja kretanje. Osnovni zaključci modela su da odnos vrijeme
- mjesto ima kao posljedicu naglašavanje prolaznosti trendova i proizvoda, kako svih, tako i turističkih.
Također, kolaps prostornih prepreka i granica koji omogućuju moderne
tehnologije prijenosa informacija posebno naglašava značaj lokalnih
kvaliteta. Smanjujući raznolikost lokalne i regionalne jedinstvenosti raste vrijednost lokalnih posebitosti i prepoznatljivosti. Što su manje bitne prostorne granice, veća je osjetljivost kapitala prema odredištima, i
veći je poticaj odredištima da se razlikuju na načine privlačne kapitalu.
Navedeno objašnjava zašto turističke regije traže načine promoviranja
prepoznatljive slike kako bi stvorile ozračje jedinstvenosti koje privlači
posjetitelje. Jer kao što je poznato turizam može osvajati i uništavati resurse, ali ih isto tako i oblikovati tamo gdje prije nisu postojali.

Primarna turistička ponuda predstavlja glavni motiv dolaska turista,
dok sekundarna turistička ponuda zadovoljava egzistencijalne potrebe turista u odredištu (turistička infrastruktura i suprastruktura). Cjelokupna ponuda u turizmu se temelji na karakteristikama i svojstvima
prirodnih i društvenih resursa, odnosno na turističkoj vrijednosti prostornih resursa, čime se stvara skladan odnos između tržišta turističke
ponude i potražnje.
Turizam pruža mogućnost lokalnog i regionalnog razvoja, ali taj razvoj, ukoliko nije jasno usmjeren i kontroliran, ima težnju stvaranja
negativnih posljedica na prostor koje se očituju zagušenjem prostora
izgradnjom, preopterećenjem okoliša, opadanjem prirodnih i kulturnih
vrijednosti, te promjenama obilježja turističkih odredišta. Navedene
negativne posljedice snažno djeluju na degradaciju turističkih privlačnosti, opadanje vrsnoće turističke ponude i potražnje, smanjivanje intenziteta turističke aktivnosti, te na kraju smanjenja prihoda od turizma.

Zaključuje se da treba biti vrlo oprezan u određivanju transformacije
originalnog fizičkog i socioekonomskog prostora vrijednog i privlačnog za turizam. Model pokazuje da je transformacija originalnog
prostornog resursa uzrokovana turističkom aktivnošću neminovna i
neprekidna (prekomjerno konzumiranje i izgrađivanje prostora, trend
prenamjene naslijeđa u ekonomske svrhe, ikonička izgradnja u kulturnim krajolicima, te sve ekološke posljedice izravne transformacije
originalnog resursa za turizam). I stoga pri tvorbi turističkog proizvoda prostor kao resurs bez sumnje igra ključnu ulogu, a turistička odredišta da bi opstala, moraju biti istovremeno globalno konkurentna,
ali i lokalno prepoznatljiva. Posebnosti, privlačnosti i prostorne prepoznatljivosti, kao obilježja turističkog odredišta, su prednosti na kojima
se temelji bezvremena turistička ponuda i potražnja.

Model suvremene turističke transformacije naglašava dinamičan karakter procesa razvoja turističkog proizvoda koji se direktno reflektira
na prostoru, odnosno koncept integracije ponude i potražnje. Model
ukazuje na trajnu i nepovratnu transformaciju originalnog turističkog
resursa (bio to pejsaž, spomenik kulture, javni urbani prostor, nacio-
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Koprivnik v Bohinju in
nepremična kulturna dediščina
Saša Roškar

višja konservatorka
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj

Naselje Koprivnik v Bohinju je danes razloženo naselje na pobočjih
Pokljuke. Vas, ki se v virih prvič omenja šele v 17. stoletju, je med mlajšimi naselji v Bohinju in je nastala iz nekdanje planine Češnjanske
pašne srenje. Kot dokaz za to Melik navaja dejstvo, da so okrog vasi
še vedno zemljiške parcele Češnjanov, na katerih imajo hišce in gospodarska poslopja v funkciji pomožnih objektov na senožetih (Melik,
1950, str. 78-79). Naselje nima oblikovanega vaškega jedra, ampak je
funkcija jedra kot skupnega vaškega prostora organizirana okoli cerkve sv. Križa, pokopališča in župnišča. Domačije so nanizane ob komunikacijah, ki povezujejo Koprivnik z Zgornjo Bohinjsko dolino ter
z Gorjušami in drugimi predeli Pokljuke. Na obrobju naselja je tudi
nekaj povsem samotnih kmetij (npr. Spodnji in Zgornji Zevtar).
Naselje Koprivnik je bilo prepoznano in ovrednoteno za naselbinsko
nepremično kulturno dediščino, saj ima ohranjeno naselbinsko strukturo, ki ji lahko v osnovnih potezah sledimo vsaj od zarisa na Franciscejskem katastru leta 1826. Domačije ob komunikacijah sestavljajo
pritlične ali nadstropne stanovanjske hiše ter gospodarska poslopja,
ki s hišami največkrat oblikujejo domačije v nizu, lahko pa so oblikovane tudi v obliki črke L ali so stavbe gručasto razporejene. K domačiji
navadno sodi, poleg manjših pritiklin, vsaj še dvojni kozolec, stog. Na
Koprivniku še vedno najdemo nekaj stanovanjskih stavb, ki so deloma zidane iz kamna, deloma pa so zgrajene kot kladna brunasta
konstrukcija. Večinoma pa so hiše zidane in ometane, strehe so strme,
fasadnega okrasja je malo ali pa ga sploh ni. Gospodarska poslopja
so spodaj zidana in zgoraj lesena s stmimi strehami in mosti, ki omogočajo spravilo sena in pridelkov v nadsropje. Kozolci se po tipologiji
navezujejo na značilne lesene bohinjske kozolce, vendar pa na Koprivniku najdemo tudi nekaj kozolcev z zidanimi stebri in naslikanimi
letnicami iz začetka 19. stoletja.

Slika 11: Domačije nanizane ob komunikacijah in cerkev kot najpomembnejša dominanta naselja. (foto: Saša Roškar, 2006, Fototeka ZVKDS OE Kranj).
letjih, so ti objekti ostali brez osnovne funkcije in so pogosto predmet
predelav za nove, sodobne namembnosti.
Na Koprivniku je skladno z Zakonom o varstu kulturne dediščine v
register nepremične kulturne dediščine vpisanih osem enot, ki imajo
vse status registrirane nepremične kulturne dediščine. To so:
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff

Koprivnik v Bohinju - Cerkev sv. Križa (EŠD 1909),
Koprivnik v Bohinju - Domačija Koprivnik 58 (EŠD 257),
Koprivnik v Bohinju - Spominska plošča OF (EŠD 15647),
Koprivnik v Bohinju - Spominsko znamenje NOB (16903),
Koprivnik v Bohinju - Vas (EŠD 16181),
Koprivnik v Bohinju - Znamenje (EŠD 258),
Koprivnik v Bohinju - Znamenje ob poti k hiši Koprivnik 30 (EŠD
16178),
ff Koprivnik v Bohinju - Župnišče (EŠD 256).

Poleg domačij ob komunikacijah pa je kulturna krajina posejana z
drobnimi pomožnimi kmetijskimi objekti – hišcami (objekt za bivanje senosekov v času košnje ali drugih del), stajami s seniki, seniki in
kozolci. Zanimivo pri njih je to, da v tipologiji sledijo osnovnim objektom, vendar so izvedeni v manjšem merilu ter pogosto brez urejenih
dostopov. Zaradi spremenjenega načina kmetovanja v zadnjih deset
19
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Slika 12: Pomožni kmetijski objekti posejani po kulturni krajini do katerih ne vodijo izdelane
poti. (foto: Saša Roškar, 2014, Fototeka ZVKDS OE Kranj).

Slika 15: Nadstropna zidana hiša z minimalnim arhitekturnim okrasjem. Gospodarsko poslopje
je postavljeno v nizu, gručo domačije pa tvorijo še stog (dvojni kozolec) ter drugi pomožni
objekti. (foto: Tjaša Rotar Kokalj, 2007, Fototeka ZVKDS, OE Kranj).

Slika 13: Koprivnik v Bohinju - Domačija Koprivnik 58 (EŠD 257). Stegnjena domačija oz.
domačija v nizu, ki ima status registrirane nepremične kulturne dediščine. (foto: Saša Roškar,
2006, Fototeka ZVKDS OE Kranj).

Slika 14: Dvojni kozolec – stog pred domačijo. Za razliko od stogov v Zgornji Bohinjski dolini
imajo stogovi na Koprivniku strehe pogosto oblikovane na čop.

Poleg tega je celotno območje Triglavskega narodnega parka v register nepremične kulturne dediščine vpisano kot registrirana nepremična kulturna dediščina in sicer je to enota Julijske Alpe – Triglavski
narodni park (EŠD 7593). Registrirana nepremična kulturna dediščina
ima skladno z zakonom pravno varstvo v kolikor je vključena v prostorske akte. Na območju Bohinja so tako varstveni režimi za posamezne zvrsti nepremične kulturne dediščine določeni v Odloku o Občinskem prostorskem načrtu za občino Bohinj. Nekaj določil varstvenega
režima pa vsebuje tudi Zakon o Triglavskem narodnem parku, in sicer

predvsem, da je pomembno ohranjenje tipologije objektov in za narodni park značilnih materialov.

URBANISTIČNO-ARHITEKTURNA DELAVNICA

Skladno s predpisi je zato na območju Koprivnika potrebno pred vsemi posegi v prostor ter tudi pred vzdrževalnimi deli na podlagi pisne
vloge pridobiti kulturnovastvene pogoje in soglasje, ki jih izda Zavod
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj.
Pri načrtovanju posegov v prostor na Koprivniku je posebej pomemb20

no, da se ohranja značilna podoba razloženega naselja z redkimi dominantami, ki jih predstavljajo cerkev z zvonikom, župnišče, gasilski in
kulturni dom. Naselje nima urbanih potez, osnovna prometna infrastruktura je prilagojena funkcionalni rabi ter obliki površja. Prav tako
pa je tudi pomembno, da naselje ohrani svojo dvojnost – območja
stalno naseljenih kmetij in drobnih pomožnih kmetijskih objektov
raztresenih v kulturni krajini, ki dajejo tako značilno podobo bohinjskih pejsažev.

Viri in literatura:
1. Melik, Anton (1950). Planine v Julijskih Alpah. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
2. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu za občine Bohinj, Uradni vestnik Občine Bohinj št. 4/16.
3. Zakon o Triglavskem narodnem parku, Uradni list RS, št. 52/2010.
4. Zakon o varstvu kulturne dediščine, Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12,
111/13 in 32/16.
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Pomen kmetijstva za ohranjanje
kulturne krajine alpskega prostora
Ana Potočnik

študentka prostorskega načrtovanja na UL FGG

Povzetek

Uvod

Članek govori o povezanosti kmetijske dejavnosti in
kulturne krajine. Po pregledu terminologije sledi opis
povezave kmetijstva in kulturne krajine ter navedba
sprememb, ki vplivajo na podobo agrarnih krajin. V
zaključku so navedeni ukrepi in programi, s katerimi se
zagotavljata poselitev in razvoj kmetijske dejavnosti
v alpskem prostoru na način, da čim manj vpliva na
spremembo kulturne krajine.

Kulturna krajina je največkrat definirana kot preplet in interakcija
naravnega in človekovega delovanja. Podvržena je nenehnim spremembam, katere na eni strani povzroča človek in na drugi strani narava in njeni procesi. Kmetijstvo je ena izmed dejavnosti, ki je skozi stoletja izoblikovala izjemne kulturne krajine ter še vedno vsakodnevno
povezuje človeka in naravo. Naši predniki so pri izvajanju kmetijske
dejavnosti upoštevali naravne zakonitosti, danes pa je tega vse manj.
Človek se vse bolj oddaljuje od narave in v središčno vlogo postavlja
sebe.

Kulturna krajina

Ključne besede

spremembe v kmetijstvu, kulturna krajina, konvencija o
krajini, alpska konvencija, kmetijsko-okoljska plačila

Kulturna krajina je pomembna zaradi ohranjanja biotske in krajinske pestrosti ter prostorske identitete posameznega območja. Njena
lastnost je hitra spremenljivost, katere glavna vzroka sta na eni strani
človek s svojim delovanjem, na drugi strani narava in njeni procesi.
Za vzdrževanje in ohranjanje kulturne krajine je tako pomembna pristnost človeka ter njegove aktivnosti. Prisotnost človeka se zagotavlja
s trajno poseljenostjo, na ohranjanje krajine pa vplivajo predvsem primarne dejavnosti, torej kmetijstvo in gozdarstvo.
Zakon o varstvu kulturne dediščine (2008) definira kulturno krajino
kot nepremično dediščino, ki je odprt prostor z naravnimi in ustvarjenimi sestavinami, katerega strukturo, razvoj in uporabo pretežno
določajo človekovi posegi in dejavnosti. Kulturna krajina nam predstavlja neprecenljiv vir za razumevanje povezanosti zgodovinskih
procesov in pojavov z današnjo kulturo ter tako prispeva k pestrosti
in raznolikosti prostora ter zagotavlja njegovo identiteto. Danes na
razvoj in spreminjanje krajin vplivajo predvsem intenzivni družbenogospodarski procesi in globalizacija, zato postajajo krajine med seboj
vse bolj poenotene. Skrb pred izgubo krajinske pestrosti in njenih vrednot je Evropa v začetku 21. stoletja želela omiliti z Evropsko konven-
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Slika 16: Tradicionalna podoba kulturne krajine (foto: A. Potočnik, 2014).

Kmetijstvo in kulturna krajina

cijo o krajini (2003). Ta mednarodni sporazum je namenjen varstvu,
upravljanju in načrtovanju krajin ter ozaveščanju javnosti o njihovem
pomenu. Z njim so želeli oblikovati temeljni okvir za zaščito vrednot,
ohraniti krajinsko dediščino Evrope in človeku zagotoviti možnost
kakovostnega bivalnega okolja. Evropska konvencija o krajini pojasnjuje pojem krajine kot ključno sestavino človekove in družbene
blaginje, ki prispeva h kakovosti bivanja, k oblikovanju lokalnih kultur
in utrjevanju evropske prepoznavnosti (Evropska konvencija o krajini,
2003). Poleg Evropske konvencije o krajini je za območje Alp sprejeta
tudi Alpska konvencija (1991) oz. sporazum o varstvu Alp. Njen namen je urejanje prostora, trajnostni razvoj ter ohranjanje naravne in
kulturne raznovrstnosti Alp. Alpski prostor je opredeljen kot območje
z visoko naravno vrednostjo in kmetijstvo tam predstavlja temelj za
ohranjanje poseljenosti, zagotavlja ustrezno bivalno okolje ter pripomore k preprečevanju naravnih nesreč (Deklaracija o hribovskem
kmetijstvu, 2011).

Kulturno krajino v največji meri oblikuje človekova dejavnost. Kmetijstvo je z različnimi načini kmetovanja in agrarnimi operacijami že
skozi celotno zgodovino pomemben soustvarjalec kulturnih krajin
(Ogrin, 1997). Načini kmetovanja se zaradi gospodarskega in tehnološkega napredka hitro spreminjajo in v krajino prinašajo tako pozitivne kot tudi negativne spremembe, med katerimi Antrop (2005)
izpostavlja izgubo pestrosti, skladnosti in identitete. Kot glavne
spremembe na globalni ravni navaja spreminjanje življenjskega sloga, spremembe v številu prebivalstva in tehnološki napredek. Če se
osredotočimo na slovenski kmetijski prostor, lahko poleg naštetih
dodamo tudi druge spremembe.
Naravne danosti, ki pogojujejo kmetijstvo, so razmeroma neugodne,
saj večina zemljišč leži na območjih z omejenimi možnostmi za kme23
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omogočanja ustrezne kakovosti bivalnega okolja ter zmanjševanja
obstoječega in preprečevanja dodatnega obremenjevanja okolja
je izvajanje kmetijstva in drugih dejavnosti uzakonjeno z Zakonom
o Triglavskem narodnemu parku (ZTNP-1, 2010). Po 6. členu ZTNP-1
(2010) je narodni park glede na stopnjo varovanja narave razdeljen na
tri varstvena območja. Prvo varstveno območje je najbolj varovano in
je prednostno namenjeno ohranjanju naravnih vrednot, prvobitnih
območij divjine, rastlinskih in živalskih vrst in njihovih habitatov ter
naravnemu razvoju ekosistemov in naravnih procesov brez človekovih posegov. Zakon dopušča kot obliko kmetovanja samo planinsko
pašo na urejenih planinskih pašnikih kar zagotavlja ohranjanje kulturne dediščine. Na drugem varstvenem območju je zaradi izvajanja
sonaravnega kmetijstva, gozdarstva in trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo in ribami dopuščena tradicionalna raba naravnih virov.
Izraba mora temeljiti na trajnosti, saj želi drugo varstveno območje
postopno doseči namene prvega, ob upoštevanju razvoja omenjenih
dejavnosti. Tretje varstveno območje, kamor spada tudi Koprivnik, je
namenjeno ohranjanju in varovanju biotske raznovrstnosti, naravnih
vrednot in kulturne dediščine ter izrazitih ekoloških, estetskih in kulturnih kakovosti krajine, ohranjanju poselitve ter spodbujanju trajnostnega razvoja, usklajenega s cilji narodnega parka. (ZTNP-1, 2010)

tijsko dejavnost (OMD). To otežuje obdelavo in povzroča opuščanje
dejavnosti (PRP 2014-2020, 2015). V ravninskih predelih, kjer so naravni
pogoji ugodnejši, prihaja do vse večjega intenziviranja in prestrukturiranja kmetijske dejavnosti. Pojavljajo se novi načini in tehnike obdelave zemljišč, povečuje se izraba prostora in drugih naravnih virov ter
zmanjšuje se obseg kmetijskih zemljišč na račun pozidave in večjega
števila prebivalstva. Intenzifikacija kmetijstva prinaša večji donos, ampak obenem na kulturno krajino vpliva negativno. Povzroča izgubo
mozaičnosti elementov, slabša kakovostno stanje naravnih dobrin (tal
in podtalnice) ter iz prostora izloča nekatere ključne habitatne tipe, kot
so npr. naravne mejice (PRP 2014-2020, 2015).
Hribovska in gorska območja zaradi neugodnih naravnih danosti
predstavljajo območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD). Po podatkih zajemajo kar 86,3 % ozemlja Slovenije (PRP
2014-2020, 2015), kamor spada tudi celoten alpski prostor. Pogoji za
izvajanje kmetijske dejavnosti so oteženi. Človek se je v preteklosti na
neugodne naravne razmere prilagodil z drugačnimi načini kmetovanja, s katerimi je pri svojem delovanju upošteval naravne zakonitosti in
s tem ustvaril bogate tradicionalne kulturne krajine s posebnim ekološkim pomenom. Danes se na teh območjih srečujemo z neugodnimi
demografski trendi (slaba starostna in izobrazbena struktura prebivalstva) in opuščanjem kmetijske dejavnosti. Posledico predstavlja pojav
zaraščanja, kar zmanjšuje obseg kmetijskih zemljišč, obenem pa se
v prostor vnašajo nove rabe (npr. turizem in vikendaštvo). V kulturni
krajini se pojavlja monotonost, izgublja se proizvodni potencial tal,
zmanjšujeta se biotska in kulturna pestrost ter izgublja prostorska
identiteta. Prav zaradi slednjega je izvajanje kmetijstva na območjih
z omejeno kmetijsko dejavnostjo ključnega pomena za ohranitev poselitve, obenem pa kulturni krajini dodaja ekološko in estetsko vrednost.

Načrt upravljanja TNP 2016-2025 v povezavi s Programom razvoja podeželja 2014-2020 (PRP 2014–2020, 2015) na območju TNP-ja, sploh
v tretjem varstvenem območju, želi in spodbuja preusmeritev kmetovanja v ekološke in sonaravne načine, obenem pa želi ohranjati in
razvijati tradicionalno planinsko pašništvo ter odločilno prispevati k
nadaljnji podobi kulturne krajine (slika 15).
Sonaravni in ekološki načini kmetovanja imajo pozitivne vplive na
okolje. Povečujejo biotsko raznovrstnost in ohranjajo glavno značilnost tal – rodovitnost. Pripomorejo k vitalnosti krajin z bogato kulturno in naravno dediščino. (PRP 2014-2020, 2015)

Alpski prostor zajema okrog 10-20 % nižinskih območij (2. poročilo o
Alpah, 2002), ostala območja spadajo v kategorijo gorskih in hribov
skih območij. Triglavski narodni park (v nadaljevanju TNP) je v celoti
opredeljen kot območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Tam kmetijstvo ne predstavlja najpomembnejše gospodarske
panoge ima pa pomembno vlogo pri ohranjanju kulturnih krajin in
poseljenosti ob upoštevanju trajnostnih predpostavk (Kralj in sod.,
2011). Prej navadnim kmetijskim spremembam lahko na območju
TNP dodamo tudi uporabo novih tehnologij pri izvajanju kmetijskih
operacij (prehod iz ročne na strojno košnjo itn.) in shranjevanju pridelkov, izvajanje agrarnih operacij (npr. izravnavanje majhnih geomorfoloških oblik), izvajanje nenadzorovane paše ter gradnjo novih
in širitev obstoječih poti (Načrt upravljanja Triglavskega narodnega
parka 2016-2025, 2016).

Ob ohranitvi poselitve in kmetijstva moramo upoštevati in podpreti
tradicionalne in ekološko sprejemljive in nekoliko zahtevnejše načine gospodarjenja z zemljišči ter obenem prenesti znanje na mlajše
generacije. To lahko zagotovimo največkrat s pomočjo ukrepov in
programov spodbujanja kmetijstva v Alpah. Mednje spadajo programi za ohranitev tradicionalnih oblik kmetijstva, programi finančnih
spodbud za ohranjanje naravnih habitatov, programi pogodbenega
varstva naravnih vrednot, spodbujanje prodaje na regionalni ravni in
oblikovanje oznak kakovosti in dokazil o kakovosti izdelka ipd. Drug
instrument za ohranjanje poselitve, kmetijstva in kulturne krajine v
alpskem prostoru so neposredna okoljska plačila oz. t. i. »kmetijske
subvencije«. Z njimi želi evropska kmetijska politika kmetom zagotoviti delno nadomestilo izpada dohodkov zaradi nižjih donosov in
višjih stroškov upravljanja na območjih z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost, neposredno pa na tak način zagotoviti obdelanost in poseljenost kulturne krajine. (PRP 2014-2020, 2015)

Na celotnem območju TNP je cilj, da se negativni vplivi kmetijstva
na prostor v čim večji meri omejijo. Zaradi želje po ohranitvi izjem
nih naravnih, kulturnih in krajinskih vrednot, poseljenosti območja,
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Slika 17: Obnovljena planina Laška seč (vir: Laški seč, 2016).

Priložnosti kmetijstva in
oživitev kulturne krajine

Drug primer oživljanja hribovskega kmetijstva je turistični produkt
»Turistična sirarska pot«, ki s kakovostnimi mlečnimi izdelki na območju bohinjskih, blejskih in kranjskogorskih kmetij obuja kmetijsko
dejavnost ter tako dodatno prispeva k ohranjanju tradicionalnih kulturnih krajin. (Turistična sirarska pot, 2016)

Z udejanjanjem Protokola hribovskega kmetijstva, ki se izvaja v okviru
Alpske konvencije, z različnimi denarnimi spodbudami, odobrenimi
projekti in nepovratnimi sredstvi pridobljenimi s strani Evropske unije
je Slovenija pričela na območju TNP obujati značilne kulturne krajine.
Prenovili so nekatere avtentične in nekoč opuščene planine - planino
Laška seč, planino Sleme in planino Razor (oddaja o Alpski konvenciji,
2016). Prva med njimi (slika 17) je zaradi okolju prijazne prenovljene
tradicionalne arhitekture in učinkovite gradnje prejela mednarodno
nagrado »Constructive Alps 2015« (Laška seč, 2016).

Primera nakazujeta, da lahko v alpskem prostoru kljub velikim omejitvam narave (strm relief, manj kakovostna tla, neugodne vremenske
razmere itn.) in človeka (zakoni, predpisi, ukrepi, programi itn.) kmetujemo sonaravno in trajnostno. Tako obdelana zemljišča predstavljajo habitate za živalski in rastlinski svet Alp ter med seboj povezujejo
in ustvarjajo privlačne življenjske prostore (kmetijsko-okoljski ukrepi,
2016) tudi za bodočnost. Izvajanje kmetijstva v alpskem prostoru je
ključnega pomena za ohranitev poselitve in obdelane kulturne krajine, ki imajo velik simbolni pomen in visoko doživljajsko vrednost.
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Kmetijstvo kot največji porabnik alpskega prostora ima velik vpliv
na naravo in okolje, obenem pa je ključnega pomena pri ohranjanju poselitve ter vzdrževanju, razvoju in ohranjanju kulturnih krajin.
Spremembe v kmetijstvu ter tudi družbenogospodarski procesi se
najbolj kažejo na podobi kulturnih krajin. Če želimo, da kulturne krajine v prostoru ostanejo biotsko pestre, skladne in estetsko privlačne,
moramo dejavnost človeka usmerjati, pogosto tudi omejevati (zakonodaja) hkrati pa z intervencijami in razvojnimi programi spodbujati in spoštovati. Pomembno je, da na višje ležečih območjih, kjer so
naravni pogoji za kmetovanje oteženi, v prvi vrsti ohranjamo poselitev. V Sloveniji kot tudi drugih evropskih državah to zagotavljamo
predvsem s kmetijsko-okoljskimi plačili (subvencijami), ki povrnejo
izpad dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi oteženih pogojev kmetovanja. Ko je poselitev v zadostni meri ohranjena, lahko s prenosom
dodatnega znanja (primeri dobrih kmetijskih praks), raznimi spodbudami (nagradami) in dodatnimi sredstvi razvijamo tudi dopolnilne
dejavnosti na kmetijah ter jih preusmerimo v sonaravne in ekološke
načine, ki so naravi in okolju prijaznejši. V dolinskih predelih moramo
poskrbeti, da se kljub intenzifikaciji in prestrukturiranju kmetijstva
ohranijo nekatere prvine in značilni elementi alpske agrarne krajine,
ki lahko zagotavljajo kakovostno in privlačno bivalno okolje. Največ
pa lahko naredimo, če se zavedamo, da »zemlje nismo podedovali
od naših dedov, ampak smo si jo sposodili od naših vnukov!« (rek severno ameriških Indijancev). Če je naša želja, da se kulturne krajine v
alpskem prostoru ohranijo, moramo hribovsko kmetijstvo spoštovati
in ga v največji meri tudi finančno podpirati ter tako graditi visoko
odgovornost do prostora.
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Turizem na zavarovanih območjih
Maja Jezernik

študentka prostorskega načrtovanja na UL FGG

Povzetek

Uvod

Želja po varovanju izjemnih naravnih območij sega v
19. stoletje, ko je bil Yellowstone v Združenih državah
Amerike razglašen kot prvi narodni park na svetu. V
Evropi je prvi narodni park postal Lüneburger Heide leta
1910, lahko pa bi to postal tudi Triglavski narodni park,
saj segajo zavzemanja za njegovo razglasitev že v leto
1908. Razglasitev se je zgodila leta 1920, območje parka
v današnjem obsegu pa je bilo določeno leta 1981.
Zavarovana območja so kategorizirana po skupinah, ki
jih je določila Svetovna zveza za varstvo narave (IUCN),
katere članica je od leta 1993 tudi Slovenija.

Zavarovana območja imajo svoj status zaradi zelo dobro ohranjene
narave ter njenih lepot in izjemnih naravnih vrednot. V zvezi s turizmom na zavarovanih območjih se pojavljajo problemi, kot so masovni turizem, odpadki, okoljska preobremenitev ter sposobnost ohranjanja neokrnjenosti narave.
Zavarovana območja lahko v nekaterih primerih postanejo glavni temelj celostno in trajnostno zasnovanega regionalnega razvoja, kjer je
turizem temeljna gospodarska panoga in ponuja širok spekter delovnih mest za lokalno prebivalstvo.

Narodni park
O zgodovini zavarovanih območij, ki sega relativno daleč v preteklost,
je pisal Grazzini (1993). Prvi narodni park je bil ustanovljen 1. marca
1872, ko je ameriški predsednik Grant podpisal zakon o ustanovitvi
parka Yellowstone. Leta 1879 so v Avstraliji ustanovili drugi najstarejši narodni park z imenom Royal national park (Kraljevi narodni park),
temu pa je leta 1885 v Kanadi sledila še ustanovitev narodnega parka
z imenom Banff v Skalnem gorovju. Sledile so ustanovitve narodnih
parkov v razmaku nekaj let, predvsem v Ameriki ter Avstraliji in na
Novi Zelandiji. Evropa za narodni park dolgo časa ni razglasila nobenega ozemlja. Razlog za to je predvsem evropska usmerjenost v znanstveni in tehniški razvoj, kar je bilo značilno za čas na prelomu 19. in
20. stoletja. Z razvojem industrije in tovarn je postajala onesnaženost
okolja vse večja, vendar se tega ljudje še niso zavedali. Tudi, ko so leta
1910 ustanovili prvi evropski narodni park, pravzaprav niso kaj preveč
razmišljali o tem, kako škodljiva za okolje je vse bolj uničujoča težka
industrija. Za prvi evropski narodni park je bilo razglašeno območje
Lüneburger Heide v dolini reke Labe. V letu 1910 so na Švedskem razglasili še 5 narodnih parkov, čez nekaj let pa sta sledili še Francija in
Švica. Število narodnih parkov je v naslednjih letih skokovito naraslo.

Delovanje in organiziranje narodnega parka, njegova
območja, varstveni režimi, dopustne dejavnosti,
pravila ravnanja, posegi, način upravljanja, sodelovanje
prebivalcev pri upravljanju je urejeno z Zakonom o
Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1, 2010). Zakonska
izhodišča je treba upoštevati tudi pri obravnavanju
turizma v zavarovanih območjih. Za tako zavarovana
območja je najprimernejši ekoturizem, ki mora biti
sonaraven in delovati v sožitju z naravo.
Ključne besede

zavarovano območje, narodni park, IUCN, kategorije, turizem, varstveno območje, Triglavski narodni park, bioturizem, ekoturizem
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biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in kulturne dediščine
ter izrazitih ekoloških, estetskih in kulturnih kakovosti krajine,
ohranjanju poselitve ter spodbujanju trajnostnega razvoja, usklajenega s cilji narodnega parka.

Na začetku 20. stoletja je bilo na svetu zgolj nekaj deset narodnih parkov, v 40-ih letih jih je bilo več sto, v 80-ih pa je številka zrastla na nekaj
tisoč parkov (Grazzini, 1993).
Bizjak in Klemenc (1994) sta se osredotočila na zgodovino nastanka
Triglavskega narodnega parka, ki je edini narodni park v Sloveniji.
Prizadevanje za zavarovanje visokogorskega sveta Julijskih Alp in za
ustanovitev narodnega parka sega že pred prvo svetovno vojno. Prva
pobuda s strani profesorja Alberta Belarja za ustanovitev naravovarstvenega parka nad Komarčo sega že v leto 1908, ko v Evropi ni bil
ustanovljen še noben narodni park. Ravno to je največji razlog, da do
ustanovitve ni prišlo že takrat, država pa v takratnih časih sploh še ni
imela zakona na področju ohranjanja in varovanja narave (Bizjak in
Klemenc, 1994). Ko so leta 1920 predlagali ustanovitev visokogorskega alpskega parka v dolini Triglavskih jezer, sta Odsek za varstvo prirode (v okviru Muzejskega društva v Ljubljani) in Slovensko planinsko
društvo od državne gozdarske direkcije najela okoli 1400 hektarov
zemljišča za naravovarstveni park v Dolini Triglavskih jezer. Najemna
pogodba je bila podpisana 1. julija leta 1924 za 20 let, leta 1926 pa
se je začelo uporabljati ime Triglavski narodni park. Prizadevanje za
uradno ustanovitev narodnega parka na območju Triglavskih jezer se
je začelo leta 1946, zakon o narodnih parkih pa je bil sprejet šele leta
1959. Ustanovitev Triglavskega narodnega parka je nato na zakonski
podlagi končno dočakala svoj dan 26. junija leta 1961, obsegal pa je
2000 hektarov. Z velikim prizadevanjem so dosegli, da je bil park nato
27. maja 1981 povečan na 84805 hektarjev z dvostopenjskim varovanjem (Grazzini, 1993).

V 13. členu ZTNP-1 je določenih 52 varstvenih režimov v Triglavskem
narodnem parku, ki govorijo o omejitvah in normativih glede poseganja v naravo, grajenja objektov in druge infrastrukture, turizma, živali, rastlin ... (slika 18) Ti režimi so podrobneje prostorsko in časovno
opredeljeni v načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka, kjer
so predstavljeni cilji pomembni za uresničevanje namena narodnega
parka ter ukrepi za uresničevanje teh ciljev. Za prvo varstveno območje veljajo še dodatni varstveni režimi, ki so opisani v 15. členu ZTNP-1
in so prav tako natančneje utemeljeni v Načrtu upravljanja TNP, enako
pa velja za drugo varstveno območje – njegovi režimi so zapisani v
16. členu zakona. Poleg treh varstvenih območij so v TNP tudi ožja
zavarovana območja, ki se nahajajo v vseh treh varstvenih območjih,
za katera pa veljajo režimi, ki so določeni v 17. členu zakona.
Osrednje območje s strožjim varovanjem, ki predstavlja prvo varstveno območje, obsega najpomembnejše gorske grebene in vrhove
Julijskih Alp ter obsežne dele dolin med njimi, njegova površina pa
znaša 314,87 km2. Drugo varstveno območje obsega nižje dele dolin, gozdnate planote in etnološko zanimiva naselja, njegova površina
pa meri 324,12 km2. Tretje varstveno območje predstavlja območja
ob meji TNP, kjer veljajo najmanj strogi režimi, njegova površina pa
znaša 200,82 km2. Celoten narodni park torej obsega območje veliko
839,81 km2. (TNP, 2016)

Leta 2010 je bil sprejet Zakon o Triglavskem narodnem parku
(ZTNP‑1), za to področje pa je relevanten tudi Zakon o ohranjanju narave z dopolnitvami (ZON, 1999, ZON-C,2014 ).

Skokovita rast narodnih parkov ter drugih območij varovanja narave je vplivala tudi na ustanovitev Svetovne zveze za varstvo narave
(IUCN). Leta 1948 je bil ustanovljen institut pod imenom International
Union for Protection of Nature (IUPN), ki se je leta 1956 preimenovala
v International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Od zasedanja generalne skupščine v Avstraliji leta 1990 pa se je
vedno bolj uveljavljal zdajšnji skrajšan naslov, The World Conservation Union. Slovenija je članica IUCN postala leta 1993, vanjo pa je kot
vladna agencija včlanjena Agencija RS za okolje. (ARSO, 2016)

Narodni park je danes razdeljen na tri varstvena območja (ZTNP-1, 2010):
ff Prvo varstveno območje je prednostno namenjeno uresničevanju varstva in ohranjanja naravnih vrednot, prvobitnih naravnih
območij divjine, rastlinskih in živalskih vrst, njihovih osebkov in
habitatov, naravnega razvoja ekosistemov in naravnih procesov
brez človekovih negovalnih, vzdrževalnih in drugih posegov. Dopuščena je tudi tradicionalna paša na urejenih pašnih planinah v
visokogorju in ohranjanje s tem povezane kulturne dediščine.
ff Drugo varstveno območje je osrednje območje z dopuščeno
tradicionalno rabo naravnih virov zaradi izvajanja dejavnosti sonaravnega kmetijstva in gozdarstva ter trajnostnega gospodarjenja z divjadjo in ribami. Namenjeno je ohranitvi obstoječega
stanja narave in kulturne dediščine vsaj v trenutni kakovosti ter
preprečitvi vnosa novih obremenjujočih dejavnosti ter postopnemu doseganju namenov prvega varstvenega območja ob
upoštevanju razvoja dopuščenih dejavnosti.
ff Tretje varstveno območje je namenjeno ohranjanju in varovanju
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Po IUPN so zavarovana območja kategorizirana po naslednjih skupinah:
ff I Strogi naravni rezervat/naravno območje: zavarovano predvsem za znanstveno raziskovanje ali ohranjanje narave
ff Ia Strogi naravni rezervat: zavarovano predvsem za znanstveno
raziskovanje
ff Ib Naravno območje: zavarovano predvsem za ohranjanje naravnega stanja
ff II Narodni park: zavarovano predvsen zaradi ekosistemov in za
rekreacijo
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Slika 18: Triglavski narodni park – publikacijska karta. (vir: ZTNP-1, Priloga 4).

ff III Naravni spomenik: zavarovano predvsem zaradi ohranjanja
izjemnih naravnih pojavov ali oblik
ff IV zavarovani habitati rastlinskih in živalskih vrst: območja, ki jih
ohranjamo z določeno rabo za ohranjanje ogroženih vrst
ff V Zavarovana krajina: območja, zavarovana za ohranjanje krajine
(naravni – krajinski parki)
ff VI Zavarovana območja naravnih virov: območja, kjer je z upravljanjem zagotovljena trajnostna raba naravnih virov

če pa se osredotočimo na vpliv turizma na okoljsko zmogljivost zavarovanih območij, je o tem pisali Jurinčič (2004), ki je obravnaval
načrtovanje in nadzor turističnega obiska v zavarovanih območjih s
pomočjo analize nosilne zmogljivosti. Nosilna zmogljivost določenega območja pomeni maksimalno število vrst (ljudi, rastlin, živali) na
določenem območju, ki se lahko nemoteno razvijajo in oskrbujejo z
razpoložljivimi naravnimi viri, ne da bi prišlo do obremenjevanja okolja do te mere, da se zmanjša nosilna sposobnost okolja v prihodnosti
(Hardin, 1977). Nekatere raziskave (Reinius 2007) kažejo, da so z vidika
privlačnosti za turiste med zavarovanimi območji najbolj pomembni
narodni parki, saj sta turistična in rekreacijska raba v njih sprejemljivi,
v primeru, da ne ogrožata naravovarstvene funkcije območja, oziroma ne povzročata degradacije naravnih virov.

V Sloveniji velja klasifikacija zavarovanih območij po Zakonu o ohranjanju narave (ZON, 1999) z opredelitvijo ožjih in širših zavarovanih
območij. Med ožja zavarovana območja spadajo: naravni spomenik,
strogi naravni rezervat in naravni rezervat, med širša zavarovana območja pa narodni, regijski in krajinski park. Zakon določa, da morata
narodni in regijski park imeti načrt upravljanja.

Plut (2006) se je osredotočil na zavarovana območja in turistični napredek Slovenije ter kot problem obravnaval občutljivost razmerja
med potrebo po ohranjanju narave in turističnem razvoju. Sklenil je,
da se morajo prednostnemu cilju ohranjanja narave in okolja v zavarovanih območjih prilagoditi vse dejavnosti, pokrajinska raba in sistem poselitve. Turistična društva, ki organsko povezujejo lokalne in
regionalne potrebe varovanja okolja in narave ter turističnega razvoja, so zelo zaželen in optimalni povezovalni partner, možni usklajeva-

Turizem
S turizmom in njegovimi vplivi na zavarovana območja so se ukvarjali številni avtorji. Veliko je napisanega o ohranjanju biodiverzitete,
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temu pripomore tudi preusmeritev ljudi k načinu življenja z večjim
stikom z naravo ter preživljanje počitnic v naravi, za kar so pripravljeni
odšteti več denarja kot nekoč. Bivanje v hotelih s petimi zvezdicami in
obilje ne pomenita več »najboljših počitnic«, mnogi imajo prioriteto
v sonaravnih oblikah nastanitve (nastanitev v lokalnih sredinah, na
kmetijah, zgolj zatočiščih, šotorih, na drevesih, senikih ...) in turističnih
dejavnostih, kot so sprehajanje, pohodništvo, plezanje, kolesarjenje,
plavanje, veslanje, smučanje, jamarstvo, jahanje, potapljanje ... Hkrati so z naštetimi dejavnostmi aktualne tudi tematske in učne poti, ki
vzpodbujajo vseživljenjsko učenje ter so primerne za vse generacije. Pomemben je tudi kulinarični vidik turizma, saj sodobni turist rad
spoznava tudi pristno lokalno kulinariko z bogato zgodovino ter tradicionalne lokalne običaje, katerim je naklonjen prisostvovati (Ferreira, 2015).

lec zapletenih varovalnih in razvojnih interesov v okviru zavarovanih
in tudi izven zavarovanih območij in tudi v okviru lokalnih skupnosti.
Sovinc in Morgan (2004) sta se ukvarjala s tveganji in potencialnimi nevarnostmi, ki jih za zavarovana območja prinaša turizem. Sem
spadajo obremenitve okolja (ureditev novih poti, odpadki, onesnaževanje voda, zraka, tal, erozija prsti, izguba habitatov…), finančne
obremenitve (zviševanje cen in davkov ter stroškov upravljanja zaradi
večanja povpraševanja) ter družbene obremenitve (zaradi turizma
obremenjena lokalna skupnost, neskladja in različni interesi pri rabi
prostora, nevarnost manjše podpore lokalnega prebivalstva ciljem in
ukrepom zavarovanja).
Mavri (2014) se je v svojem prispevku ukvarjala z ekonomsko in socialno nosilno zmogljivostjo zavarovanih območij v Sloveniji ter s problemom regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti slovenskih
zavarovanih območij glede dejavnosti, ki se v njih izvajajo. V svojih
analizah je sklenila, da bi v Sloveniji nujno potrebovali model nosilne
zmogljivosti, ki bi poleg okoljske vključeval tudi socialno in ekonomsko nosilno zmogljivost za ugotavljanje nosilne zmogljivosti v zavarovanih območjih.

Tudi v Triglavskem narodnem parku gore, reke in ostale naravne lepote privlačijo turiste od vsepovsod. S pravimi in sodobnimi sonaravnimi
pristopi lahko razvijamo ekoturizem, nudimo zaposlitev lokalnemu
prebivalstvu, ustvarjamo dobiček in hkrati varujemo okolje. Potrebno
je upoštevati načela trajnostnega turizma, ki izboljšuje ekološke in ekonomske razmere, omogoča enakost v razvoju ter v najširšem pomenu
krepi kakovost življenja, enakopravno obravnava socialne, gospodarske, prostorske in okoljske komponente razvoja, temelji na varovanju
narave in kulturne dediščine, odvija se v naravi ter ohranja naravne ekosisteme in prinaša dohodek lokalnemu prebivalstvu. (CTRP Kranj, 2007)

Takšne analize so pomembne zaradi pravočasnega zagotavljanja pogojev za uveljavljanje razvojnih scenarijev trajnostnega razvoja. Cigale in sod. (2010) so se v svojem delu osredotočili na turistični obisk
v zavarovanih območjih na primeru Triglavskega narodnega parka.
Ukvarjali so se z vprašanjem, zakaj turisti prihajajo v TNP in analizirali
njihove želje oziroma predloge z nadaljnjim razvojem turizma v TNP
v skladu z njegovo varstveno funkcijo. Nasploh obiskovalci podpirajo
varstveni režim, vendar pa je njegovo poznavanje med obiskovalci
razmeroma slabo. Glavni razlogi za obisk narodnega parka so ravno
značilnosti, ki jih narodni park skuša ohraniti. Vloga upravljavske institucije narodnega parka je zelo pomembna, saj lahko v veliki meri
prispeva k smiselnemu prepletanju varovanja naravnih in kulturnih
vrednot ter sonaravnega razvoja določenih človekovih dejavnosti na
območju parka.

V TNP so razvite vse zgoraj naštete sonaravne oblike turizma, v porastu
pa je tudi ribolovni turizem zaradi čistosti parkovnih voda, ki so v 1.
razredu (naravni vodotoki) ali 1.-2. razredu (delno naravni vodotoki).
Poleg vseh prednosti pa so zaznani tudi razvojni problemi turizma,
med katere sodi neugodna demografska struktura in pomanjkanje
ustreznih človeških virov v turizmu, izrazita sezonskost turizma in obiska (v mesecu juliju in avgustu območje TNP obišče 38 % vseh turistov, od maja do septembra pa 70 %). Na veliko območjih manjka kakovostna, varna in celoletna cestna povezava, premalo je kolesarskih
poti ter širokopasovnega dostopa do svetovnega spleta, javni promet
je premalo razvit. V bodoče je zaradi porasta števila turistov in ogroženosti voda potrebno namestiti čistilne naprave za odpadne vode
na planinskih kočah. Zaradi trendov trajnostnega razvoja turističnega
povpraševanja, obiska in prostočasnih dejavnosti je v bodoče pričakovati naraščanje obiska v poletnem in zimskem času ter širjenje
dejavnosti iz prepoznavnejših območij TNP tudi na manj obiskana
območja narodnega parka ter pojavljanje novih oblik dejavnosti z
novimi priložnostmi za razvoj turizma, ki bodo zahtevale spremembo
turistične ponudbe tako po obsegu kot tudi po kakovosti (Načrt upravljanja TNP 2016-2025).

Z vidika ohranjanja naravne in kulturne raznovrstnosti ter naravnih
znamenitosti ima pomembno vlogo pravno varovanje tako ohranjenih in pomembnih območij z omejenim poseganjem v naravo. V
skladu s temi smernicami mora biti turizem dolgoročno ekološki, ekonomsko stabilen ter etično in socialno pravičen za lokano prebivalstvo. V Sloveniji smo, kar se tiče oblik takšnega sonaravnega turizma,
zelo napredovali, ponudba je pestrejša in tudi obiskovalci so zadovoljni. Vendar pa je treba paziti, da z velikim obiskom ne škodujemo
naravnemu okolju (Ferreira, 2015). Ekoturizem je oblika turizma, ki
ohranja naravno okolje, hkrati pa prispeva k ekonomskemu razvoju
zaščitenega območja (Ferreira, 2015). Še pred leti je veljalo pravilo,
da lahko dosežemo le enega od ciljev, ohranjanje narave ali ekonomski razvoj. Ekonomski razvoj je predstavljal množični turizem. Danes
vemo, da lahko ohranjanje narave in ekonomski razvoj sobivata. K
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Naselje Koprivnik v Bohinju se nahaja v tretjem varstvenem območju,
kar pomeni, da veljajo splošni varstveni režimi, določeni v 13. členu
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ZTNP-1. Za razvoj turistične dejavnosti to pomeni, da je prepovedano
graditi nove ali povečevati počitniške enote ali spreminjati namembnosti obstoječih objektov v počitniške enote; graditi nova hotelska in
apartmajska naselja; graditi nove objekte za kratkotrajno nastanitev
zunaj naselij, v naseljih pa le do 80 ležišč; graditi nove gostinske stavbe zunaj naselij in območij razpršene poselitve; graditi nove stanovanjske objekte zunaj naselij, razen gradnje stanovanjskih objektov
ali objektov s stanovanjsko-turistično rabo (do 60 turističnih ležišč), ki
pomenijo funkcionalno zaokrožitev obstoječe razpršene poselitve in
ohranjajo avtohtoni poselitveni vzorec in značilno krajino; širiti obstoječa smučišča ali graditi nova; graditi objekte na obstoječih smučiščih,
razen smučarskih prog, žičniških naprav in stavb žičniških naprav ter
izvajanja vzdrževalnih del ... (ZTNP-1)
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(Pridobljeno 19. 4. 2016.)
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content?id=20635#!/Zakon-o-ohranjanju-narave-(ZON) (Pridobljeno 19. 4. 2016).
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Kljub tem določilom je s primernim pristopom mogoče razvijati trajnostni ekoturizem z bogato lokalno ponudbo s sonaravnimi oblikami
nastanitve, tradicionalno kulinariko, kmečkim turizmom, pridelavo
lokalnih izdelkov, prikazom starodavnih običajev ter ponudbo sonaravnih turističnih dejavnosti kot so pohodništvo, kolesarjenje, plezanje, jadralno padalstvo ... Z razvojem trajnostnega turizma se razvija
tudi socialni vidik, saj s tem lokalno prebivalstvo pridobi nova delovna mesta. Ključno za dobro delovanje turizma je celovita turistična
ponudba, ki jo lahko dosežemo z medkrajevnim sodelovanjem in sodelovanjem ponudnikov različnih turističnih ponudb, od dejavnosti
prek kulinarike, doživetij in prenočitvenih kapacitet.

Zaključek
Pri izvajanju turistične dejavnosti na zavarovanih območjih moramo
biti zelo previdni in razmišljati o novih idejah, ki so v skladu z zakonskimi predpisi. Četudi imamo občutek, da zakonske omejitve preprečujejo turistični razvoj, temu vsekakor ni tako. Dobre rešitve lahko
iščemo znotraj zakonskih okvirjev, tako, da ustrezajo naravi in okolju,
lokalnemu prebivalstvu in turistom.
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Demografski trendi v alpskem prostoru
David Klepej

študent prostorskega načrtovanja na UL FGG

Povzetek

Uvod

Članek obravnava demografska gibanja v Alpah, ki
predstavljajo eno večjih in pomembnejših geografskih
enot v Evropi. V skladu z Alpsko konvencijo sprejeto
leta 1991 obsegajo Alpe območja znotraj osmih držav –
Avstrije, Francije, Italije, Lihtenštajna, Monaka, Nemčije,
Slovenije in Švice.

Alpski prostor je kljub oteženi dostopnosti in hladnejšemu podnebju
ljudi privabljal s svojimi kakovostnimi lastnostmi. Mednje spadajo
okoljski viri, kot so različne kovine in minerali, gozdovi in les, travniki
primerni za pašo, neokrnjena narava, kakovostni pejsaži in sama širina prostora. Kljub temu, da zaradi naravnega in selitvenega gibanja
število prebivalstva v alpskem prostoru v splošnem nenehno narašča,
se v različnih območjih in obdobjih spreminja z različnimi tendencami. Razlike so opazne med različnimi geografskimi območji Alp, med
državami, med mesti in podeželjem ter med višjimi in nižjimi predeli.

Človek je v Alpah prisoten že tisočletja, njegov vpliv in
številčnost sta se skozi čas, zaradi različnih dejavnikov,
spreminjala. Predstavili bomo demografske trende
v celotnem alpskem prostoru ter na ožjem območju
Slovenije in znotraj Triglavskega narodnega parka.

Najpomembnejša organizacija, ki se ukvarja s problematikami alpskega prostora, je Stalni sekretariat Alpske konvencije s sedežem v Insbruku, ki skrbi za mednarodno sodelovanje pri izvajanju Alpske konvencije in izdajo različnih publikacij, raziskav in ukrepov. Vsakih nekaj let
organizira posvet o alpskem prostoru, ki v ospredje postavlja različne
teme. Po koncu konference sekrateriat izda poročilo o ugotovitvah in
ukrepih v zborniku Alpskih signali. Za pričujoči članek smo obravnavali zbornik Alpski signali št. 1 št. 5, ki govorita o demografskih spremembah v Alpah in prikazujeta poleg pregleda trenutnih trendov v
alpskem prostoru tudi pregled trendov skozi daljše obdobje.

Ključne besede

demografski trendi, prebivalstvo, alpski prostor, Alpe, Triglavski
narodni park

CIPRA je mednarodna organizacija, ki že od leta 1952 spodbuja trajnostni razvoj v Alpah preko različnih akcij, pobud, dogodkov in raziskav.
Poleg krovne deluje tudi devet nacionalnih organizacij. Na svoji spletni
strani objavljajo prispevke in članke o tematikah alpskega prostora, tudi
o demografskih spremembah, ki smo jih obravnavali pri pripravi tega
članka, in so obravnavani s posebnim poudarkom na posledicah demografskih sprememb in vplivih na kakovost življenja in trajnostni razvoj.
Na državni ravni obstajajo po posameznih državah različne ustanove,
inštituti in organizacije, ki se ukvarjajo z raziskovanjem ali upravljanjem
v alpskem prostoru. V Sloveniji upravljanje alpskega prostora in izvajanje Alpske konvencije spadata med pristojnosti Ministrstva za okolje
in prostor, v okviru katerega je bil izdan tudi zbornik Slovenski alpski
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svet in Alpska konvencija. Obravnavali smo tudi
načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka,
ki nam je omogočil pregled trendov v slovenskem
alpskem prostoru in znotraj območja Triglavskega
narodnega parka.

Slika 19: Poselitvena gostota na območju Alp (Šekoranja, 2015).

Tematike, povezane z demografskimi trendi in
alpskim prostorom, se zaradi svoje zanimivosti
pogosto pojavljajo tudi pri različnih raziskovalnih
in zaključnih delih. Obravnavali smo doktorsko disertacijo Bernarde Bevc Šekoranja z naslovom Uresničevanje načel trajnostnega razvoja v območjih
varstva narave z aplikacijo na prostoru Alp.

Trendi v alpskem
prostoru
Alpski prostor se deli na tri območja. To so južni
del z vplivi mediteranskega, severni del z vplivi srednjeevropskega in vzhodni del z vplivi kontinentalnega podnebja. Obsega več kot 190.000 km2,
skoraj 6.000 občin v osmih državah, od katerih je
pet članic Evropske unije. Na njem živi preko 14
milijonov ljudi, največ v Italiji, Avstriji in Franciji, njihovo število pa konstantno narašča. Območje trajne poselitve obsega le približno četrtino alpskega
prostora, ki s povprečno 75 prebivalci na kvadratni
kilometer (slika 19) spada med najredkeje poseljene regije v Evropi, obenem pa je gorska regija z
največjo gostoto poselitve na svetu. (CIPRA, 2016)

Slika 20: Selitveni prirast v Alpah med 2002
in 2012 (Revue de géographie alpine, 2016).

Na podlagi analize demografskih trendov v alpskem prostoru med letoma 1870 in 2000 je bila
opravljena tipizacija alpskih občin po razredih
demografskega razvoja (Alpska konvencija, 2003,
22-23). Ti so: negativni (zlasti na južnem delu Italije), območja s preobratom po letu 1971 (zlasti v
Franciji), območja z enakomerno rastjo (višje ležeči predeli, osrednja Avtrija) in območja z izrazitimi
krajšimi obdobji naraščanja prebivalstva (zahodna
Avstrija). Ločeni so trendi na območju Bavarske
(upad prebivalstva 1950-60, potem rast). V slovenskem alpskem prostoru so območja z vsemi tipi
demografskih trendov. V obravnavanem obdobju
je bil v slovenskem alpskem prostoru trend najbolj
negativen na Koroškem, najbolj pozitiven pa v bližini velikih mest (Ljubljana, Maribor, Nova Gorica).
(Alpska konvencija, 2003)
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Demografski trendi v
slovenskem alpskem prostoru

Po letu 1971 je prišlo do velikega preobrata v demografskih trendih, prišlo je namreč do pojava deurbanizacije, ko so se ljudje pričeli
iz mest vračati na podežlje k življenju, ki je bolj v stiku z naravo. Ta
trend se je pričel v Franciji in se širil proti vzhodu. Na karti selitvenega prirasta med 2002 in 2012 (slika 20) je razvidno, da je bil ta
trend zelo pozitiven na zahodnem (Francija) in južnem delu (Italija)
ter v bližini večjih mest (Zürich, Innsbruck, Dunaj, Gradec, Maribor in
Ljubljana). Na težko dostopnih območjih in na podeželskih predelih, zlasti v osrednji Avstriji, pa je selitveni prirast izrazito negativen
(Alpska konvencija, 2015).

Alpski prostor v Sloveniji sega v 62 občin in obsega 39 % celotne površine države (Alpska konvencija, 2003), na katerem je leta 1869 živelo
približno 370 tisoč prebivalcev, leta 2002 jih je bilo 650 tisoč, leta 2015
pa dobrih 660 tisoč prebivalcev. To predstavlja izjemno rast prebivalstva, vendar ob podrobnejšem pregledu podatkov opazimo, da ni
enakomerna na vseh območjih. Med letoma 1896 in 2002 je bila rast
prebivalstva na podeželju le 6,6 %, v mestih pa kar 360 %. (Triglavski
narodni park, 2015).

Razvidno je, da se je trend priseljevanja v alpski prostor iz Francije v
tem obdobju močno razširil proti vzhodu, zlasti na območje Italije,
medtem ko se je na vzhodnem delu Alp upadanje prebivalstva nadaljevalo. To zlasti kaže na pereč problem razlik med alpskimi območji, ki
vplivajo tudi na trg delovne sile, na socialno strukturo, kulturni razvoj
in zahteve po osnovni oskrbi. Velik problem predstavlja tudi staranje
prebivalstva. Iz težko dostopnih krajev se namreč najbolj pogosto izseljujejo mladi, medtem ko starejši ostajajo. Priseljevanje je močnejše
v nižjih predelih, v višje in odmaknjene predele pa se v bivše vikende
(slika 21) pogosteje naseljujejo starejši po upokojitvi, kar prinaša nove
izzive pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja v alpskem prostoru.
(CIPRA, 2016).

Poleg selitev, ki so v veliki večini notranje – znotraj Slovenije, na rast prebivalstva v slovenskem alpskem prostoru vpliva tudi naravno gibanje
prebivalstva. Po letu 1961 se je rodnost močno zmanjšala, umrljivost pa
je zaradi izboljšanega zdravstva stagnirala. Zaradi opuščanja kmetijskih
dejavnosti so se prebivalci, zlasti mlajši, pričeli bolj pogosto odseljevati.
Vsi ti dejavniki so vodili v staranje prebivalstva. (Kladnik, 2003).
Ob tem je potrebno poudariti, da je po letu 1991 sledil preobrat v
trendu, ko je bila rast na podeželju pozitivna, v mestih pa negativna.
Velika razlika se kaže tudi glede na nadmorsko višino, saj je do nadmorske višine 600 m prebivalstvo naraščalo, nad to mejo pa je upadalo, najbolj
nad 1000 m, kjer danes v primerjavi z
1896 živi manj kot tretjina prebivalstva.
(Triglavski narodni park, 2015).

Slika 21: Delež vikendov v alpskem prostoru po
občinah (Revue de géographie alpine, 2016).

Demografska struktura in trendi na
območju Triglavskega narodnega
parka
Triglavski narodni park (TNP) je s 83.982
ha največje zavarovano območje v državi in pokriva skoraj celotno območje
slovenskih Julijskih alp. V skladu s 6. členom Zakona o Triglavskem narodnem
parku (ZTNP-1) je park razdeljen glede
na namen v tri varstvena območja. Na
njegovem območju je leta 2014 živelo
2.420 prebivalcev (od teh okrog 80 %
stalno), najgosteje pa so poseljena območja dolin in lažje dostopni višji predeli (slika 22). Znotraj meja narodnega
parka je 37 naselij, od teh 21 v celoti.
Največ prebivalcev parka živi v občini
Bohinj (55 %), sledijo Bovec (19 %), Gorje (15 %) ter Tolmin in Kranjska Gora.
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Zaključek

Slika 22: Gostota poselitve v Julijskih alpah in Triglavskem narodnem parku leta 2015 (SURS).

Demografski trendi nakazujejo nadaljnjo staranje prebivalstva v alpskem prostoru, še posebej na višjih in težje dosegljivih območjih. Selitveno gibanje prebivalstva poleg naraščanja prebivalstva v mestih
in alpskih dolinah obeta povečevanje števila vikendov v alpskem
prostoru, katerih delež narašča zlasti na redkeje poseljenih območjih,
kamor ljudi privablja pristnejši stik z neokrnjeno naravo.
Vse to predstavlja velike izzive za nadaljnji razvoj območja, zlasti z vidika oskrbe prebivalstva ter ohranjanja alpske krajine. Pri upravljanju
in posegih v alpski prostor, še zlasti znotraj zaščitenih območij kot je
Triglavski narodni park, je upoštevanje demografskih trendov nujno
za oblikovanje celovitih rešitev, ki omogočajo doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Seveda ni dovolj le iskanje odgovorov na trenutne
trende v prostoru, potrebno je z rešitvami odgovoriti na zastavljena
vprašanja in spodbuditi prihodnji razvoj tako, da bo zagotovljena varna, vključujoča in dostopna prihodnost za vse prebivalce in obiskovalce alpskega prostora ob hkratnem ohranjanju dediščine in lokalnih
vrednot.
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Občine Bled, Jesenice in Kobarid nimajo stalnih prebivalcev znotraj
območja TNP. (Načrt upravljanja TNP, 2016)
Indeks staranja, razmerje med starejšim (nad 65 let) in mlajšim (do 15
let) prebivalstvom je na območju parka izjemno visok in se viša hitreje od slovenskega povprečja. Trenutno znaša 118, v Posočju pa celo
presega vrednost 300. Kar 40 % gospodinjstev je enočlanskih, v dveh
naseljih (Bavšica in Tolminske Ravne) pa ni več nobenega otroka do
starosti 15 let. Izobrazbena struktura prebivalcev je bistveno slabša
od slovenskega povprečja, šibka je tudi struktura gospodarstva in ponudba delovnih mest. Mnoga naselja v zadnjih desetletjih izgubljajo
oskrbne in storitvene funkcije, zlasti problematična so področja varstva otrok, osnovnega in srednjega šolstva, oskrbe starejših, bolnih in
invalidov, nujne zdravstvene pomoči, javni prevoz ter oskrba prebivalstva (trgovine in druge storitve). (Načrt upravljanja TNP, 2016)
Poleg bivališč stalnih prebivalcev je na območju narodnega parka
več kot 600 počitniških enot, kar se odraža v stihijski in neracionalni
rabi prostora, neustreznih gradbenih posegih, zahtevah za gradnjo
gospodarske javne infrastrukture, nasprotjih z drugimi rabami, dvigu
cen objektov na nepremičninskem trgu, večji sezonski obremenitvi,
spremenjeni vidni podobi naselij in planin in marsikje tudi v izgubi
identitete. (Načrt upravljanja TNP, 2016)
35

KOPRIVNIK 2016
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Povzetek

Uvod

V prispevku predstavljam podeželski turizem na primeru
izbrane občine Bohinj. Razlagi osnovnih pojmov kot
so turizem, podeželje in podeželski turizem sledi opis
turistične ponudbe v Bohinju. S SWOT analizo sem
ovrednotil turistično ponudbo ter ugotovitve podal v
zaključku.

Med razvojne dejavnosti podeželja sodijo poleg kmetijstva in gozdarstva tudi dopolnilne dejavnosti, med katere uvrščamo tudi podeželski
turizem. Podeželje izgublja tradicionalno vlogo območja za pridelavo
hrane ter povečuje svojo vlogo v smislu naselitvenega, rekreacijskega ter turističnega potenciala. Kakovostno naravno okolje nudi obiskovalcem podeželja pristne stike z naravo, omogoča jim športne in
rekreacijske dejavnosti ter doživljanje naravnih in kulturnih znamenitosti. Podeželski turizem je za Slovenijo razvojna priložnost, potenciali
so še neizkoriščeni.
Podeželje

Ključne besede

Podeželje ni enoznačno opredeljiv pojem, njegova opredelitev se razlikuje v odvisnosti od gledišča opazovalca oziroma postavljenih kazalcev. Kljub vsemu pa za podeželje veljajo nekatere splošne značilnosti.
Podeželje je območje zunaj urbanih središč in v njem prevladujejo
vasi in naselja, njive, travniki, pašniki, gozdovi in vode. Zanj je značilna
manjša gostota poselitve, v strukturi prebivalstva prevladuje agrarno
in delavsko prebivalstvo, med dejavnostmi pa primarni sektor.

turizem, podeželje, podeželski turizem, Bohinj

Kladnik (1999) meni, da je podeželje dokaj nejasen pojem, ki označuje območja zunaj mest, katerih značilne poteze so manjša gostota
prebivalstva ter prevlada kmetijske in gozdarske dejavnosti v pokrajinski podobi. Kovačič s sodelavci (2002) pravi, da je podeželje prostor
zunaj območij urejanja naselij mestnega značaja, ki so določena s
prostorskimi dokumenti, v katerem živijo in gospodarijo ljudje.
Slovenija se uvršča med države z nadpovprečnim deležem podeželskih območij. Po kriterijih OECD se v podeželska območja uvršča 67 %
vseh občin oziroma 77 % celotnega ozemlja, v podeželskih občinah
pa živi 41 % vsega prebivalstva. Največja in najbolj obsežna območja
podeželja se v Sloveniji nahajajo v alpskem in predalpskem svetu, kjer
so tudi najmanj ugodne razmere za razvoj kmetijstva (Lah 2009).
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Slika 23: Primer podeželskega turizma na turistični kmetiji s ponudbo jahanja. (vir: Mavri, 2011).

Turizem je skupek raznolikih interesov, obenem pa velja tako za gos
podarski kot družbeni pojav. Turizem se neprestano razvija in njegov
obseg se iz dneva v dan veča. Zato je pri definiranju pojma potrebno
upoštevati vedno nove elemente. Prve definicije so turizem označile
enostransko, največkrat kot posebno obliko potovanja ali kot posebno obliko potrošnje. Turnšek (2002) in Kladnik (1999, 242) sta turizem
opredelila kot splet odnosov in pojavov, povezanih z aktivnostjo oseb,
ki potujejo in bivajo v krajih zunaj stalnega bivališča neprekinjeno do
največ enega leta zaradi preživljanja prostega časa, poslovnih in drugih razlogov. Tudi po SSKJ (2014) je turizem opredeljen kot aktivnost
potovanja in spreminjanja stalnega bivališča z namenom oddiha ali
razvedrila. Z gospodarskega vidika je turizem ena od glavnih panog
svetovnega gospodarstva. Z razvojem in napredkom tehnologij se
namreč nadgrajujejo tudi trendi v turizmu (Puž, 2014).
Ena od pomembnih oblik razvijajočega turizma je podeželski turizem. Poenostavljeno bi lahko rekli, da je turizem, ki se odvija na podeželju in zajema vse oblike turizma, podeželski turizem. Gre za turizem,
pri katerem so cilj potovanja podeželje oziroma kmetijska območja.
Turisti se usmerjajo v iskanje novih in drugačnih doživetij, zato dobiva
podeželje novo priložnost (Mavri, 2011). Turizem je v prvi vrsti povezan z naravnimi danostmi (Slavič, 2010).
Po Sfakianakisu (v: Mavri, 2011) ločimo več oblik podeželskega turizma:

Podeželski turizem v Bohinju

ff
ff
ff
ff
ff
ff

Agroturizem, razvit na poljedelskih območjih
Turizem na kmetiji, razvit na kmetijskih območjih
Naturalistični turizem
Pohodniški turizem
Športni turizem
Turizem, ki se ukvarja z opazovanjem rastlinstva in živalstva v
regijah z visoko biotsko raznovrstnostjo
ff Podeželsko-pustolovski turizem, preživetje in poti v nedostopna
območja, hoja po kanjonih, gozdovih, puščavah
ff Oblike turizma, povezanega s kulturo, zdravstvenim, izobraževalnim, regijskim, sprostitvenim turizmom

Bohinj je alpska kotlina v povirju Save Bohinjke od Soteske navzgor.
Kotlina ima več delov: v zgornjem je enotna jezerska kotlina; v srednjem se razcepi v vzporedno Spodnjo in Zgornjo dolino, ki ju loči
izrazita hribovita pregrada Šavnice (863 m) in Rudnice (946 m); v spodnjem delu je majhna Nomenjska kotlina. Celotna kotlina je dolga dobrih 20 km in široka največ 5 km (Gosar, Jeršič in Kaufman 1995, 63).
Potencial za razvoj podeželskega turizma v Bohinju je velik, saj je njegova izjemna krajina visoko ovrednotena. Tradicija turizma v Bohinju
je že zelo dolga. Skorajda ni prebivalca Bohinja, ki ne bi imel posredno
ali neposredno stika z obiskovalci, ki so kot planinci odkrili Bohinj že
v 19. stoletju. To je prostor s pestro ponudbo naravne in kulturne dediščine in zato je tudi tako zelo zanimiv za obiskovalce s celega sveta.
Turisti so vse bolj ekološko osveščeni in si želijo neokrnjene narave,
oddih želijo preživeti aktivno in se ukvarjati s športom, nabiralništvom, kmečkimi opravili. Želijo si prijazen, oseben stik z gostitelji,
predvsem mestni ljudje želijo spremembo svojega bivalnega okolja
v prostem času. Podeželski turizem jim vse to ponuja, saj je popolno
nasprotje zgoščenemu, množičnemu turizmu v razvitih turističnih
krajih. Poudarek je na usmerjeni ponudbi, individualnosti, razpršenosti ponudbe po širšem območju (SRTDB, 2012).

Eko-turizem
Ključno za podeželski turizem je, da potencial črpa iz značilnosti podeželja. Prav zaradi tega pa je pomembno, da se podeželje ohranja,
kakovost naravnega okolja in drugačnost (tradicionalna turistična
doživetja) pa uporabi kot razvojno priložnost. Velik delež podeželja
v Sloveniji je priložnost za razvoj vseh oblik podeželskega turizma.
Ljudje, ki so množično odhajali v mesta iz kakršnih koli razlogov, po
določenem času začutijo željo in nostalgijo po ponovnem doživljanju
občutij, ki so jih nekoč že doživeli (slika 23).
37

KOPRIVNIK 2016

Slika 25: Število nočitev v Bohinju (SURS, 2016).

Bohinj ponuja sedem turističnih konceptov podeželskega turizma, in
sicer;
ff Doživljanje narave (Triglavski narodni park, botanični vrtovi,
Mednarodni festival alpskega cvetja ...)
ff Doživetja ob športu in rekreaciji (pohodništvo, gorništvo, jadralno padalstvo)
ff Doživljanje kulturne dediščine (ogledi cerkva, muzejev)
ff Sproščanje v naravi in centrih sproščanja
ff Turizem v planinskih kočah, na planšarijah in v vaseh (lokalna
kulinarična ponudba, sirarne,…)
ff Pravljično doživljanje
ff Uživanje v gastronomiji (odlične restavracije in gostilne, odlične
delikatese,…)
Tak način turistične ponudbe, ki ob posameznih kulturnih in naravnih znamenitostih oglašuje oziroma ponuja tudi doživetja povezana
z naravo (kolesarjenje, smučanje in tek na smučeh, ribolov, jahanje,
vodni športi, športno plezanje ...), se več kot očitno obrestuje in je korak v pravo smer. Iz slike 24 je razvidno da je občina Bohinj v turistično
intenzivnih območjih v Sloveniji, kar na potrjuje tudi slika 25 s prikazom števila nočitev v občini Bohinj.

Kot prednost je izpostavljena atraktivna geostrateška lega Bohinja,
uveljavljena turistična destinacija s stoletno tradicijo, ki je bogata z
naravnimi viri in tako omogoča nadaljnji razvoj tudi podeželskega
turizma. Lokalni pridelovalci vidijo interes v zaposlovanju skozi pridelavo in proizvodnjo ter trženje lokalnih produktov in storitev. Lokalno
prebivalstvo je dobro ozaveščeno in močno povezano z naravo.

SWOT analiza turizma v Bohinju

Prometna infrastruktura je pomembna, da turisti lažje dosegajo Bohinj in okoliške kraje. V tem pogledu je neizgrajena blejska obvoznica
in kolesarska poveza Bled-Bohinj velika slabost. Omeniti velja še zelo
slabe možnosti za večerno zabavo mladine in starejše populacije.

Turizem ima lahko pozitivne ali negativne vplive na podeželske skup
nosti, ker spreminja njihov gospodarski položaj, družbeno-kulturno
življenje in naravno okolje. SWOT analizo (analizo prednosti, slabosti,
priložnosti in nevarnosti) povzemam po študiji Strategije razvoja in
trženja destinacije Bohinj 2012-2016 (SRTDB, 2012).

Kot priložnost podeželskega turizma se prepoznavata lega Bohinja in
še zelo neizkoriščen pomen javnega prevoza v in znotraj destinacije.
Ponuditi je potrebno programe v navezi s Triglavskim narodnim parkom, ki omogočajo aktivne in dinamične počitnice z veliko uporabljenega znanja in fleksibilno cenovno politiko skozi celo leto. Določiti je
potrebno prostore za piknike in spodbuditi razvoj novih ponudnikov
in produktov izven mikro turističnih centrov, ki temeljijo na doživljaljskih aktivnostih. Trajnostno je potrebno urediti promet in povečati
povpraševanje v izven sezonskem času. Izkoristiti je potrebno sodelovanje z znanimi osebami ter z lastniki vikendov v Bohinju, ki so lahko
promotorji destinacije in aktivnosti v njej.
Obstajajo pa tudi nevarnosti, ki pestijo podeželski turizem in na sploš
no destinacijo Bohinj. Nevarnost so zelene zime v Alpah in spremenljivo vreme v poletnem času, bojazen neizkoriščenih konkurenčnih
prednosti v primerjavi z drugimi destinacijami v Sloveniji in tujini.
Problem bi lahko bil tudi morebitno sprejemanje ključnih odločitev
brez soglasja domačinov in lastnikov, sedanje neugodno podjetniško
okolje z administrativnimi ovirami ter dopuščanje okolju neprijaznih
projektov ter pomanjkljiv nadzor nad črnimi gradnjami in gradnjami
pod krinko.

Slika 24: Stopnja intenzivnosti turizma v letu 2015 prikazana z deležem vseh nočitev na 1000
prebivalcev (Vir: SURS, GURS; karta: Gašper Mrak).
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S skrbnim načrtovanjem in z učinkovitim vodenjem turizma so koristi
lahko maksimalne in problemi zmanjšani. Nekatere tržne pomanjkljivosti so neizogibne v vsakršnem razvoju, vključno s turizmom. Vsaka
skupnost želi povečati koristi, zmanjšati pomanjkljivosti ter se pripraviti na morebitne tržne slabosti in probleme pri razvijanju turizma.

trženja destinacije v obravnavanem obdobju, Bohinj, november 2012.
https://issuu.com/bohinj/docs/strategija_turizma_v_bohinju_analiza_in_diagnoza (Pridobljeno
22.6.2016). http://www.bohinj.si/ (Pridobljeno 22.6.2016).
Gošnjak, K. 2005. Analiza turistične ponudbe Bohinja. Diplomska naloga. Maribor, Univerza v Mariboru,
Ekonomsko-poslovna fakulteta.
Potočnik-Slavič, I. Endogeni razvojni potenciali slovenskega podeželja. Ljubljana 2010. http://geo.ff.uni-lj.
si/sites/default/files/geograff_7.pdf.

Zaključek
Bohinj ima velik investicijski in razvojni potencial, saj ima čudovito
in dobro ohranjeno naravo in kulturno dediščino. Njegovo lokalno
prebivalstvo je dobro ozaveščeno in odgovorno do okolja, v katerem živi. Zavedati se je potrebno, da so turisti vedno bolj zahtevni,
pričakujejo izjemno kakovostne turistične storitve, ugodnejše cene in
varno okolje. Kakovostna namestitev in hrana sta samoumevni/pričakovani. Doživetja in omogočanja nevsakdanjih užitkov pomenijo
dodano vrednost - razlog za izbiro turističnega paketa. Cenovna politika je ključnega pomena. Potovanja bodo v prihodnje cenejša, krajša,
vendar intenzivnejša in relativno dobro organizirana že od doma, kar
omogočata uporaba interneta in aktivno spletno trženje organizatorjev potovanj in samih turističnih ponudnikov. Odločitev za destinacijo temelji na njenih naravnih, kulturnih in socialnih posebnostih ter
doživetjih, ki jih obljublja. Vedno večje zavedanje o zdravem načinu
življenja in potreba po sprostitvi po vsakdanjem stresu vplivata na
porast povpraševanja po nišnih produktih kot so prvobitna doživetja narave, sprostitev telesa in duha, aktivne počitnice, adrenalinska
doživetja, križarjenja ipd. Prav trend vračanja k naravi postaja najpomembnejši. Raste povpraševanje po zelenih in ekoloških turističnih
produktih, ki omogočajo rekreacijo v relativno neokrnjenem okolju,
osebnostno rast in druženje ter spoznavanje življenja domačinov.
Glede na dejstvo, da je Bohinj v zavarovanem območju Triglavskega narodnega parka, mora turistična ponudba sloneti na poudarku
varstva okolja in na ohranjanju kulturne identitete. Na ta način bomo
ohranili in povečali število turistov in s tem dvignili standard lokalnega prebivalstva, in to brez velikih negativnih posledic v naravi.
Viri in literatura
Mavri R., Istenič M. Podeželski turizem in socialni kapital v Sloveniji. Geografski vestnik 86-1, 51-61.
http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_vestnik/gv86-1_mavrietal.pdf (Pridobljeno,
12.6.2016)
Mavri R., Turizem in rekreacija na podeželju. http://www.impletum.zavodirc.si/docs/Skriti_dokumenti/
Turizem_in_rekreacija_na_podezelju-Mavri.pdf (Pridobljeno 12.6.2016).
Lah, P. 2009. Turizem na podeželju v občini Ormož. Diplomska naloga. Maribor, Univerza v Mariboru,
Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo.
Puž, S. 2014. Razvoj turizma v slabše dostopnih podeželskih območjih. Diplomska naloga. Ljubljana,
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
Strategija razvoja in trženja destinacije Bohinj 2012-2016 (SRTDB) z vključenim modelom razvoja in
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Analiza širšega območja TNP
na podlagi izbranih kazalnikov
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Slika 2: Prerez terena TNP
Prerez območja Triglavskega narodnega parka

Slika 2: Prerez terena TNP

Marko Jalovec

Slika 2: Prerez terena TNP
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Slika 2: Prerez terena TNP

Opredelitev: 		
Karte prikazujejo zavarovano območje Triglavskega narod
nega parka. Prečne črte, ki so omejene z A – A', B – B' in C – C'
predstavljajo območje prereza. Vsaka črta je na spodnji sliki
prikazana kot prečni prerez reliefa. Črte so postavljene tako,
da zajamejo kar največje število znanih hribov, dolin in jezer.
Raven opazovanja:
Območje Triglavskega narodnega parka
Vir podatkov:
GURS – Geodetska uprava Republike Slovenije
Slika 3: Prečni prerezi
Metodološka opomba:
A – A' – Prerez se začne in gre preko Tamarja, Velike Mojstrovke, Triglava, Špika, Pokljuke in Koprivnika
B – B' – Prerez se začne z Mangartom in gre preko Jalovca,
Goriškega roba, doline Triglavskih jezer in Bohinjskega jezera.
C – C' – Prerez se začne in gre preko Pokljuke, Slemena, doline Triglavskih jezer in se zaključi v dolini Soče.
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stor in energijo
park
Regionalno središče
Vir podatkov:
Metodološka
Podatki za izd
0
4,5 opomba:
9 kilometrov
Državna meja
prava Republike
Slovenije,
ARSO,
GURS,
ArcGIS
Online-Esri.
potekala v pro
so pridobljeni iz navedenih virov. Sama njena izdelava pa je
ceste se je uv
Map (ArcGIS, ESRI). Vse administrativne teritorialne členitve in
Opredelitev:
Administrativna teritorialna čleitev nam ponazori notranjo upravno delitev določenega prostorskega
etsko
Za izdelava
rangiranje
pa se je uporabilo Strategija
prostora. Njen nastanek je odvisen od zgodovinskih dejstev, naravno geografskih
virov.prikazalo.
Sama njena
panaselji
je
URBANISTIČNO-ARHITEKTURNA
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44 odločitev in tamkajšna pripadnost prebivalcev.
venije.
značilnosti, političnih
dministrativne teritorialne členitve in
je naselji pa se je uporabilo Strategija
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Čez območje poteka del avtoceste A2, ki Gorenjsko povezuje z osrednjo SloveOpredelitev:
VIR: GURS, ARSO; AVTOR: Ambrož Ložar
Na karti so prikazana prometna in druga infrastrukturna nijo in prestolnico. Ta je na drugi strani povezana z Avstrijo prek Karavanškega
omrežja,
ki so locirana v biosfernem območju Julijskih Alp predora. Kraji ob tej trasi imajo zelo dobro dostopnost do drugih območij SloveniOpredelitev:
ali potekjo skozi to območje. V sklopu prometne infra- je. Iz karte je razvidno zelo razvejano omrežje glavnih in regionalnih cest. Dobra
Na karti so
prometna
in druga
infrastrukturna
ki so locirana
Biosfernem območju
opremljenost
s cestnovinfrastrukturo
je predvsem na J in V delu območja, kar postrukture
soprikazana
prikazani: cestno
omrežje,
železniško
omrež- omrežja,
Julijskih
Alp ali
potekjo skozi to območje. V sklop prometnemeni
infrastrukture
je prikazano:
cestno do
omrežje,
dobro dostopnost.
Dostopnost
osrednjega (Bohinj) in Z dela območja je
je
in športna
letališča.
železniško omrežje in športna letališča.
slabša. Na obravnavanem območju potekata dve progi: glavna železniška proga
Raven
Cestnoopazovanja:
omrežje:
Ljubljana - Jesenice, ki je povezana z Avstrijo, ter regionalna železniška proga JeBiosferno
območje
Julijske
Alpe.
Čez območje
poteka
del avtoceste
A2, ki Gorenjsko povezuje z osrednjo Slovenijo in prestolnico. Ta je na
senice - Sežana, ki poteka tudi skozi Bohinj. Na karti so prikazane tudi železniške
drugi strani povezana z Avstrijo prek karvanškega predora. Kraji ob tej trasi imajo zelo
postaje, ki so znotraj biosfernega območja JA.
Vir
podatkov:
dobro dostopnost do drugič območij Slovenije. Iz karte je razvidno zelo razvejano omrežje glavnih in
Naje
območju
sta locirani
dve
športni
letališči
ARSO,
GURS.cest. Dobra opremljenost s cestno infrastrukturo
regionalnih
predvsem
na J in V
delu
območja,
kar- Bovec in Lesce. V sklopu drugih infrastrukturnih
omrežij
je
prikazano
omrežje
žičnic
z lokacijami večjih smučišč - Kanin,
pomeni dobro dostopnost. Dostopnost do osrednjega (Bohinj) in Z dela območja je slabša.
Vogel, Kobla in Kranjska Gora.
Železniško omrežje:
Na obravnavanem območju poteka 2 progi: glavna železniška proga Ljubljana - Jesenice, ki je povezana z
45 tudi skozi Bohinj. Na karti so prikazane
Avstrijo ter regionalna železniška proga Jesenice - Sežana, ki poteka
tudi železniške postaje, ki so znotraj Biosfernega območja JA.
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Starostna struktura

STAROSTNA STRUKTURA NA OBMOČJU JULIJSKIH ALP
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Vir: GURS, ARSO, SURS; Avtor: Miha Trstenjak
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Delež prebivalstva z osnovnošolsko izobrazbo po naseljih
Simona Vraničar

Delež prebivalstva z
osnovnošolsko izobrazbo
po naseljih
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Vir podatkov: GURS, SURS; Avtorica: Simona Vraničar. PN II, Ruralno planiranje, Ljubljana, april 2016

državna meja

Opredelitev:
Karte prikazujejo izobrazbeno strukturo (osnovnošolska izobrazba,
Opredelitev: Karta prikazuje delež prebivalstva z osnovnošolsko izobrazbo po naseljih.
Karta prikazuje delež prebivalstva z osnovnošolsko izobrazbo po na- srednješolska izobrazba, visokošolska in visoka izobrazba) prebivalRaven opazovanja: Biosferno območje
Julijskeznotraj
Alpe obravnavanega
- naselja.
seljih.
stva po naseljih
območja.
Vir
podatkov:
Geodetska
uprava
RS,
Statistični
urad
RS.
Raven opazovanja:
Kot je razvidno iz prikazov, ima največji delež prebivalstva končano
Biosferno območje Julijskih Alp. Metodološka opomba: V nekaterih
naseljih podatki
o izobrazbeni
zaradi
majhnega
srednješolsko
izobrazbo,
sledi mu deležstrukturi
prebivalstva
s končano
osnovvzorca,
posledično
varovanja
osebnih
podatkov
niso
javno
dostopni.
nošolsko
izobrazbo,
najmanjši
delež
pa
predstavlja
prebivalstvo
s konVir podatkov:
čano visokošolsko in visoko izobrazbo.
GURS, SURS.

Karte prikazujejo izobrazbeno strukturo
(osnovnošolska
izobrazba,insrednješolska
Razvidno
je, da je delež visokošolske
višje izobrazbeizobrazba,
največji na urMetodološka opomba:
visokošolska
in
visoka
izobrazba)
prebivalstva
po
naseljih
znotraj
obravnavanega
V nekaterih naseljih podatki o izobrazbeni strukturi zaradi majhnega baniziranih območjih.
vzorcih, posledično varovanja osebnih
podatkov niso javno dostopni.
območja.

URBANISTIČNO-ARHITEKTURNA DELAVNICAKot je razvidno iz prikazov, ima48največji delež prebivalstva končano srednješolsko izobrazbo,
sledi mu delež prebivalstva s končano osnovnošolsko izobrazbo, najmanjši delež pa predstavlja

Delež prebivalstva s srednješolsko izobrazbo po naseljih
Simona Vraničar
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Vir podatkov: GURS, SURS; Avtorica: Simona Vraničar. PN II, Ruralno planiranje, Ljubljana, april 2016

državna meja

Opredelitev: Karta prikazuje delež prebivalstva
49 s srednješolsko izobrazbo po naseljih.
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Raven opazovanja: Biosferno območje Julijske Alpe - naselja.

Delež prebivalstva z visokošolsko in višjo izobrazbo po naseljih
Simona Vraničar
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Vir podatkov: GURS, SURS; Avtorica: Simona Vraničar. PN II, Ruralno planiranje, Ljubljana, april 2016

državna meja

Opredelitev: Karta prikazuje delež prebivalstva z visokošolsko in višjo izobrazbo po naseljih.
50
Raven opazovanja: Biosferno območje Julijske Alpe - naselja.
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Delovno aktivno prebivalstvo po občinah in kategorijah
zaposlenostiDELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO PO OBČINAH IN KATEGORIJAH ZAPOSLENOSTI
Ajda Kafol Stojanović
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Vir podatkov: GURS, 2015; SURS, 2015. Avtor: Ajda Kafol Stojanović. PN2, Ruralno planiranje, Ljubljana, april 2016.

tevilo delovno aktivnega prebivalstva je glede na občino zaposlitve
Opredelitev:
Karta prikazuje delovno Opredelitev:
aktivno prebivalstvo, ki je sestavljeno iz sa- najvišje v občinah, ki ležijo na robu Ljubljanske kotline, v Radovljici
Jesenicahiz ter
v Tolminu, ki je
zaposlitveno
središče
mozaposlenih in zaposlenih
oseb
(podatek
je za leto
2015).
Zaposlene ki in
Karta
prikazuje
delovno
aktivno
prebivalstvo,
je na
sestavljeno
samozaposlenih
in največje
zaposlenih
oseb (podatek
je v
zgornjem
Posočju.
migracije
v vseh občinah pod
osebe so osebe v delovnem
razmerju
pravnih osebe
ali fizičnih
osebah.
za leto
2015). pri
Zaposlene
so osebe
v delovnem
razmerju
pri Indeks
pravnihdelovne
ali fizičnih
osebah.jeSamozaposlene
pomeni,dejavnost
da je število
delovnih podjetniki
mest nižjeposamezniki),
od števila delovno
Samozaposlene osebe soosebe
fizičnesoosebe,
opravljajo
gospodarsko
ali 100,alikar
fizičnekiosebe,
ki opravljajo
gospodarsko
pridobitno
(samostojni
prebivalstva.
Kazalniki
zaposlenosti
so močno
odvisni od
pridobitno dejavnost (samostojni
podjetnikipoklicno
posamezniki),
osebe,
ki aktivnega
(odvetniki,
samostojni
raziskovalci
itd. in kmetje.
osebe ki opravljajo
dejavnost
kot edini
ali glavni poklic
naravnih razmer na območju, kot je teren in od njega odvisna dostoopravljajo poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic
pnost. Največ prebivalstva je zaposlenega v občinah, ki so prometno
(odvetniki, samostojni raziskovalci
itd.) in kmetje.
Raven opazovanja:
Občine, ki ležijo znotraj Triglavskega narodnegadobro
parka.povezane z osrednjo Slovenijo. Glede na kategorije zaposlenoRaven opazovanja:
sti v vseh občinah močno prevladuje zaposleno prebivalstvo. Delež
Občine, ki ležijo znotraj biosfernega območja Julijske Alpe.
samozaposlenih prebivalcev (brez kmetov) je najvišji v občinah Gorje,
Vir podatkov:
Aktivno prebivalstvo, Slovenija. Metodološko pojasnilo.
Statistični
urad RS:
str. tudi delež samozaposlenih
Bohinj in2015.
Kobarid.
V teh občinah
je 8najvišji
Vir podatkov:
http://www.stat.si/statweb/glavnanavigacija/metode-in-klasifikacije/metodoloska-pojasnila
kmetov. Delež samozaposlenih kmetov pa (Pridobljeno
je najnižji na8.4.2016).
Jesenicah in v
Aktivno prebivalstvo, Slovenija.
SURS. 2015. (Pridobljeno 8. 4. 2016).
ostalih občinah z večjimi naselji.
Metodološka opomba:
Število delovno aktivnega prebivalstva je glede
Ljubljanske
51 na občino zaposlitve najvišje v občinah, ki ležijo na robuKOPRIVNIK
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kotline, v Radovljici in na Jesenicah ter v Tolminu, ki je največje zaposlitveno središče v zgornjem Posočju. Indeks
delovne migracije je v vseh občinah pod 100, kar pomeni, da je število delovnih mest nižje od števila delovno

Prikaz delovne
mobilnosti iz občine bivanja
PRIKAZ DELOVNE MOBILNOSTI IZ OBČINE BIVANJA V OBČINE DELOVNEGA
MESTA ZNOTRAJ
BIOSFERNEGA OBMOČJA JULIJSKE ALPE
v občino delovnega
mesta
Maja Mauko
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GURS, 2015; SURS, 2015.
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Vir: GURS,
Maja Mauko
Karta prikazuje smer ter intenziteto
tokov SURS;
delovneAvtor:
mobilnosti.
NekoOpredelitev:
Karta prikazuje delovno mobilnost v občinah znotraj biosfernega ob- liko več gostih tokov je možno opaziti med občinami Kranjska gora,
Karta prikazuje
delovnoŽirovnica,
mobilnosti
v občinah
biosfernega
območjaKoGorje,
Bled in znotraj
Radovljica
ter med občinami
močja Julijskih Alp. Na kartiOpredelitev:
so prikazane smeri tokov delovne
mobil- Jesenice,
Julijskih Alp. Nabarid,
kartiBovec
so prikazane
poti delovne
mobilnosti,
so med
in Tolmin.smeri
Intenzivnejšo
delovno
mobilnostkiprebivalcev
nosti, ki so med tamkajšnjimi prebivalci najbolj intenzivni.
občin znotraj
biosfernega
območja
Julijskih Alp predstavlja tudi smer
tamkajšnjimi prebivalci
najbolj
intenzivno
uporabljene.
proti večjim občinam v Sloveniji, zunaj biosfernega območja Alp, kot
Raven opazovanja:
so Ljubljana,
Raven
opazovanja:
Biosferno
območje
JulijskihNova
Alp Gorica in Kranj. Intenziteta delovne mobilnosti je
Biosferno območje Julijskih Alp, letni podatki
odvisna od števila delovnih mest v določenih občinah ter od razdalje.
Metodološka opomba: Časovni interval:
letno
Na podlagi zbranih podatkov sem izdelala karto za prikaz delovne
mobilnosti. Uporabila sem podatke
iz lastne
diplomske Na
naloge
ter jihzbranih podatkov sem izdelala karto za prikaz delovne
Metodološka
opomba:
podlagi
v programskem orodju ArcMap obdelala in prikazala s smermi
tokovUporabila sem podatke iz diplomske naloge ter jih v
mobilnosti.
delovne mobilnosti.
programskem orodju ArcMap obdelala in prikazala s smermi poti delovne
mobilnosti.
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Karta prikazuje smeri ter intenziteto delovne mobilnosti. Nekoliko več gostih tokov je možno opaziti

Izračun dostopnosti
Maja Jordan
IZRAČUN

DOSTOPNOSTI V OBMOČJU JULIJSKIH ALP
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Vir: GURS, ArcGIS Online - Esri; Avtor: Maja Jordan; PN2, Ruralno planiranje Ljubljana, april 2016

Opredelitev: 		
S pomočjo točk naselij višjega ranga sem v programu Esri Online izračunala dostopnost v treh časovni intervalih: v 15-, 30- in 45-minutnem.

Opredelitev:
Raven opazovanja:
Biosferno območje Julijskih Alp.

Raven opazovanja:

Vir podatkov:
ARSO, GURS, ArcGIS Online-Esri.

Vir podatkov:

Na karti je prikazan izračun dostopnosti v območju Julijskih Alpah za
naselja višjega ranga, ki so v razdalji 15, 30 in 45 minut. Na karti se
jasno vidi, da gre dostopnost tudi čez državno mejo, najbolj čez Avstrijo, do mesta Beljak. Kjer je teren najbolj razgiban, tam je najslabša
Izračun dostopnosti
dostopnost, oziroma dostopnosti sploh ni. Najboljša dostopnost se
kaže med Radovljico, Bledom, Gorjami, Žirovnico in Jesenicami, ker
Biosferno območje Julijskih
Alp avtocesta.
je poleg

Agencija Republike Slovenije za okolje, Geodetska uprava Republike Slovenije,
ArcGIS Online - Esri
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Metodološka opomba: Podatke za izdelavo karte sem pridobila iz že navedenih virov in jih vnesla

Avtor: Jasna Munda
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Opredelitev:
Turistična infrastruktura na širšem biosfernem območju Julijskih Alp

Turistična infrastruktura je grajena infrastruktura, ki služi razvoju turizma ter prispeva k dobremu počutju turistov. Turistična infrastruktura
je na biosfernem območju Julijskih Alp dobro razvita, opazne pa so velike spremembe med posameznimi občinami. Najbolj bogato turistično infrastrukturo imata po pričakovanjih občini Bohinj in Bled, sledita
jima Kranjska gora in Bovec. Tolmin in Kobarid imata manj množični
turizem, prevladujejo zasebni ponudniki prenočišč, kar bi sicer lahko
trdili za vse občine. Preostale občine Gorje, Jesenice, Radovljica in Žirovnica so s turistično infrastrukturo slabše opremljene od ostalih.
Turistična infrastruktura je zgoščena predvsem v okolici Blejskega in
Bohinjskega jezera ter v občinskih središčih. Med turistično infrastrukturo sem sama uvrstila tudi planinske koče, saj ima to območje prav
zaradi neokrnjene narave in gora veliko število obiskovalcev ter bogato turistično ponudbo.

Raven opazovanja:
Biosferno območje Julijskih Alp.
Vir podatkov:
GURS.
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Kulturne znamenitosti lahko delimo glede na kulturne procese, kot so
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Raven opazovanja:
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Biosferno območje Julijskih Alp.
menitosti
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Vir podatkov:
Med kulturne znamenitosti sem uvrstila sakralno
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GURS, ARSO, M, Krušič. 2006.
Slovenija znamenitosti,
- turistični vodnik.
Ljubljana.
zgodovinske
muzeje,
gradove, spomenike.
Mladinska knjiga.
V naravne znamenitosti sem uvrstila jezera, vrhove gora, slapove, naravne
spomenike, bisere narave.
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po podatkih Statističnega urada Slovenije 66.000 prenočitev. IzKOPRIVNIK
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vidimo, da je bilo največ nočitev v občini Bled, Kranjski Gori ter občini Bohinj. Z izjemo
Nočitve

Karta omejitev za naselje Koprivnik v Bohinju

Karta omejitev za naselje Koprivnik v Bohinju

Domen Ovčar

Legenda
Register kulturne dediščine
Kmetijska zemljišča
I. kategorija
II. kategorija
Gozd
Kataster stavb
Zemljiški kataster

Celotno območje prekriva:
- Natura 2000
- Register naravnih vrednot
- Triglavski narodni park
- Naselbinska dediščina
Vir: GURS, ARSO, MKGP, MK
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Metodološka opomba:
Opredelitev:
Opredelitev:
Karta omejitev v prostoru nam grafično prikaže obravnavano obmo- Podatke za izdelavo karte sem pridobil iz že navedenih virov. S proKarta omejitev v prostoru nam grafično prikaže obravnavano območje z vsemi omejitvami in režimi, ki so veljavni
čje z vsemi omejitvami in režimi, ki so veljavni na območju obravnave. gramom ArcGIS sem tako izdelal karto omejitev za naselje Koprivnik v
na območju obravnave.
Bohinju. Z izdelavo karte nisem imel kakšnih večjih problemov, saj so
bili podatki javno dostopni.
Raven opazovanja:
Raven
opazovanja:
Koprivnik v Bohinju, občina Bohinj.
Karta omejitev nam pokaže, da je celotno območje pod zaščito
Koprivnik v Bohinju, občina Bohinj
Triglavskega narodnega parka, Nature 2000, Registra naravnih vreVir podatkov:
dnot in naselbinske dediščine. Območje je tudi v veliki večini pokrito
Vir podatkov:
ARSO,
2015; GURS, 2015; MKGP, 2015; MK, 2015.
z gozdom ter kmetijskimi zemljišči. Kmetijska zemljišča so razdeljena
Agencija Republike Slovenije za okolje, Geodetska uprava
Republike
za kmetijstvo,
na dve
kategoriji,Slovenije,
med katerimiMinistrstvo
po večini prevladuje
I. kategorija kmetijskih zemljišč (najboljša kmetijska zemljišča). S točkovnimi objekti so
gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za kulturo.
na karti prikazani še točkovni objekti registra kulturne dediščine.
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Metodološka opomba:
Podatke za izdelavo karte sem pridobil iz že navedenih virov. S programom ArcGIS sem tako izdelal karto

Predlogi prostorske
ureditev Koprivnika:
rezultati študentske
delavnice
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Razvoj širšega območja Koprivnika
skozi turizem in tematske poti
Mariana Amorim, Maja Jezernik, Ajda Kafol Stojanović, Ana Potočnik

Naša delovna skupina je na delavnici obravnavala širše območje Koprivnika. Ukvarjale smo se predvsem z vprašanji: Kako obuditi vas in
ožje vaško jedro? Kako povezati kmetijstvo in turizem ter tako ohraniti alpsko kulturno krajino? Kako na najenostavnejši način obuditi
opuščene kmetijske objekte?
Delo smo pričele s terenskim ogledom in anketiranjem lokalnega
prebivalstva. Pri načrtovanju razvoja kraja so pomembna tudi mnenja
in ideje lokalnega prebivalstva. Samo če so oni pripravljeni razvijati
kraj, se ideja lahko dejansko udejanji. Prišle smo do zaključka, da si
ljudje v prihodnosti res želijo obuditi kraj predvsem s turizmom in z
oddajanjem nastanitvenih prostorov. Za razvoj turizma je nujna tudi
estetsko urejena podoba krajine, ki jo lahko zagotovimo z dobro začrtanimi idejami in njihovimi uresničljivimi cilji.

Cilji:
ff Razvoj centra Koprivnika z zaledjem;
ff Vzpostavitev razpršenega hotela z izhodiščem v vasi Koprivnik;
ff Obuditev in prenova stavbne dediščine (kozolci, leseni pašniški
stanovi, drugi kmetijski objekti);
ff Razvoj turizma s pomočjo tematskih poti;
ff Pomoč lokalnemu prebivalstvu do novih delovnih mest in dodat
nega zaslužka za ohranitev alpske kmetijske krajine.

Slika 26: Vas Koprivnik.
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Izhodišča:
Želje lokalnega prebivalstva:
ff ureditev trškega jedra in objektov v
okolici cerkve sv. Marjete v Koprivniku v
Bohinju z lokalno tržnico in sirarno ter
ff ureditev prometne infrastrukture (parkirišče, lokalne ceste in kolesarske poti).
Obuditev kulturne krajine:
ff prenova in obnova starih in zapuščenih
kmetijskih objektov (kozolci, stanovi,
hlevi,…),
ff obuditev pridelave lokalno pridelane
hrano na kmetijskih površinah,
ff ohranitev tradicionalnih značilnosti
tamkajšnjega kmetijstva – za obiskovalce odprte kmetije in tematske poti po
Pokljuki,
ff približati mehke načine mobilnosti širši
javnosti – kolesarjenje in pohodništvo
po že obstoječih poteh,
ff vzpostaviti lokalno blagovno znamko za
območje Pokljuke.

Slika 27: K oncept
razpršenega hotela.

Edinstveno izkustvo na Pokljuki:
ff vsem vrstam turistov želimo ponuditi
razpršeni hotel, ki bi lahko zajemal
različne vrste nastanitev (luksuzne
apartmaje, sobe ... in cenejše nastanitve,
kot so seniki v pastirskih stanovih, na
kozolcih…).
ff Koprivnik želimo povezati z zaledjem
– povezovanje razpršenega hotela s
pomočjo tematskih poti po obstoječih
lokalnih cestah in kolovozih.
Programska rešitev razvoja naselja
Koprivnik z navezavo na nov vaški center
Povezavo sodobnega načina življenja s preteklim ter ohranitev tradicionalnih dejavnosti na nov in inovativen način smo uresničili
z dvema glavnima prepletajočima se predlogoma, ki bi krojila razvoj naselja: ideja razpršenega hotela in vzpostavitev povezave celotne Pokljuke s tematskimi in kolesarskimi
potmi.

Slika 28: Primer
prenočitvenih objektov.
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Slika 29: Povezava celotne
Pokljuke s tematskimi potmi.

Slika 30: Aktivnosti v okviru temataskih poti.
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razvoj naselja in povezavo celotne Pokljuke vzpostavitev tematskih
in kolesarskih poti, ki bi vodile med naselji in planinami ter z zgodbo
povezale celotno Pokljuko.

Koncept razpršenega hotela predstavlja povezavo manjših turističnih
ponudnikov na določenem območju v celovito ponudbo. Ne gre le
za hotel, ampak za podeželski management in sodelovanje številnih
akterjev na območju celotne vasi. Uresničitev modela ne potrebuje
izgradnje nove infrastrukture, temveč samo obnovo že obstoječe, ki
je je v vasi več kot dovolj. Model bi Koprivniku nudil poleg urejenega
vaškega centra z 'recepcijo', prostorom za druženje, trgovino in tržnico lokalnih izdelkov, informacijskim centrom in izposojevalnico koles,
tudi povezavo številnih ponudnikov v mrežo aktivnosti in možnosti
nastanitve po celotnem območju Koprivnika. Obnovljene in delujoče
kmetije bi obiskovalcem poleg pridelave nudile tudi možnost prenočitve ter ogleda in sodelovanja pri aktivnostih na kmetiji. Ideja sodelovanja na kmetijah je primerna za današnjega turista, ki želi dopust
preživeti z aktivnim vključevanjem in spoznavanjem lokalnih značilnosti in prebivalstva.

Planšarska pot bi vodila med planinami na enak način, kot so se v
preteklosti pomikali pastirji s čredo. Zeliščarska pot bi obiskovalce seznanila z zelišči in jih poučila o povezanosti človeka z naravo. Gobarska pot bi obiskovalce seznanila z različnimi vrstami gob, njihovimi
rastišči in pomembnostjo za gozdni ekosistem. Naravno-geografska
pot bi obiskovalca seznanila z značilnimi geomorfološkimi pojavi
alpskega sveta. Kolesarske poti bi potekale po že obstoječih poteh,
urediti bi bilo potrebno le podporno infrastrukturo in enotne oznake
različnih poti po celotni Pokljuki. Na poteh različnih tematik bi obiskovalci lahko spoznali območje in njegove prebivalce ter se seznanili z
naravnimi in kulturnimi značilnostmi Pokljuke.

Prenočitvene objekte v naselju bi predstavljala preurejena in obnov
ljena kmečka domovanja, seniki, pastirski stanovi in ostala kmečka
gospodarska poslopja. Pri prenovi objektov so v ospredju upoštevanje krajinskih značilnosti, tipologije hiš in uporaba naravnih lokalnih
materialov (les, kamen, tudi železo). Zaradi prepovedi spremembe
namembnosti pomožnih gospodarskih objektov v bivalne namene bi
bilo spanje organizirano preprosto, ne bi zahtevalo nobene podporne infrastrukture in tako ne bi bilo v nasprotju z določili.
Ideja ustanovitve razpršenega hotela predstavlja trajnostno obliko
turizma, ki je primerna za ranljiva območja z visoko stopnjo zaščite
naravne in kulturne dediščine, kot je Pokljuka. Razpršeni hotel bi na
območje Koprivnika poleg možnosti zaposlitve in samozaposlitve v
domačem okolju vplival tudi na revitalizacijo zapuščenih objektov,
večji in daljši turistični obisk, večjo poseljenost in živost območja.
Razpršeni hotel bi lahko nadaljnje povezal celotno Pokljuko, ki bi se
tržila pod enotno prepoznavno znamko in tako postavil Koprivnik na
osrednje mesto kot izhodiščno točko za raziskovanje okolice.
Poleg ustanovitve razpršenega hotela je druga pomembna rešitev za
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Koncept razvoja naselja Koprivnik
Miha Trstenjak, Ambrož Ložar, Maria Gaudasinska, Jasna Munda

Naselje Koprivnik leži na območju Julijskih Alp in je prepoznavno po
kulturni identiteti prebivalstva, značilni kulturni krajini in ohranjeni
naravi. Naselje nima pomembnejše vloge, je pa pomemben za lokalno prebivalstvo in razvoj širšega prostora. Značilen je tradicionalen
vzorec razpršene poselitve z individualnimi stanovanjskimi hišami. V
prihodnje lahko potrebe po novih stanovanjskih objektih spremenijo
tradicionalen vzorec poselitve, zato je potreben tehten razmislek o lokaciji širitve. Značilen je trend širjenja sekundarnih bivališč, kar pomeni slabšanje kakovosti bivanja za stalne prebivalce. Na splošno bi bilo
potrebno zagotoviti ustrezne pogoje za bivanje s posodobitvijo gospodarske javne infrastrukture. Predvsem prometni režim ni skladen
s potovalnimi navadami prebivalcev in obiskovalcev, zato obstaja potreba po preureditvi in posodobitvi prometne infrastrukture. Slabosti
prometnega režima in infrastrukture se kažejo v neustrezno speljanem cestnem odseku na območju vaškega jedra, v slabi opremljenosti prostora za pešce in kolesarje, neustrezni lokaciji avtobusnega
postajališča in potrebi po večjem številu parkirnih mest. Vlaganje v
ureditev javnega prostora je pomembno tudi z vidika razvoja turizma.
V njenem videzu in rabi prostora opazno prevladujeta kmetijstvo in
gozdarstvo. Podnebne značilnosti otežujejo razvoj poljedelstva, zato
se večina kmetijskih gospodarstev ukvarja z živinorejo in kmetijske
površine izkorišča za travnike, čeprav beležimo upad kmetijskih gos
podarstev. Območje ima velik potencial za razvoj turizma, kar bi prineslo dodatna delovna mesta in izboljšalo infrastrukturo za lokalno
prebivalstvo, po drugi strani pa turistična raba ne sme obremenjevati
naravnega okolja, povzročati konflikte z lastniki zemljišč ter obremenjevati kakovosti bivanja. Obstoječa turistična ponudba je premalo
izkoriščena ter primanjkuje prenočitvenih kapacitet. V preteklosti se
ni razvila športno-rekreacijska infrastruktura za zimsko sezono, niti
površine za letno sezono. Lokacije, ki se uporabljajo za šport in rekreacijo, so slabo infrastrukturno opremljene. Osnovna značilnost različnih skupin podeželskega prebivalstva - v nasprotju z mestnim, je v
njihovih tesnejših medsebojnih odnosih. Prebivalstvo naselja Koprivnik je na tem področju zelo aktivno, saj letno organizira več dogodkov (Vodnikovi dnevi, Prvomajska konjenica, gasilska veselica) in ima
dve aktivni društvi (Prostovoljno gasilsko društvo, Kulturno društvo).
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Obiskanost dogodkov je manjša, kar bi lahko vključili v turistično ponudbo. Razvoj naselja vidimo v prenovi prostora in aktivnem povezovanju lokalnega prebivalstva pri načrtovanju, saj želimo povečati
kakovost bivanja.
Osnovne usmeritve, ki jih predlagamo pri razvoju naselja
Koprivnik:
Poselitev Pri razvoju vasi je potrebno izkoristiti obstoječi stavbni fond
z njegovo prenovo in revitalizacijo javnih objektov za nove potrebe
in namene. Stanovanjske novogradnje morajo biti umeščene na take
lokacije, kjer ne bodo ovirale funkcije in razvoja kmetij ter na manj
kvalitetnih površinah. Zgoščevanje in zaokrožanje razpršene gradnje
je dopustno le na območjih z možnostmi za primerno komunalno in
prometno ureditev. Sprememba namembnosti sekundarnih bivališč
v stanovanjske hiše ali turistično-gostinske objekte ni dopustna.
Površine za kmetijsko proizvodnjo Novogradnje kmetijskih objektov je treba postaviti na takih lokacijah, ki bodo omogočale nadaljnji
razvoj kmetijstva. Spodbuja se boljšo izrabo že obstoječih kmetijskih
gospodarskih poslopij in ohranjanje kmetijskih površin za obstoj poljedelstva.
Prometna infrastruktura Na območju vaškega jedra predlagamo
spremembo trase lokalne ceste, ki bi se umaknila na obrobje območja
trga. Pomembna sta tudi ureditev manjšega parkirišča v bližini trga in
sprememba lokacije avtobusne postaje.
Športne in rekreacijske površine Umesti se večnamensko in otroško igrišče. Vzpostavi se pešpot s tremi razglednimi točkami, ki jo poimenujemo Vodnikova pot. Na celotni poti je 12 informativnih tabel
(poimenovane po mesecih) z opisi znamenitosti kraja in okolice ter
vsebino iz Velike pratike, avtorja V. Vodnika. Glavna točka poti je Vod
nikov razglednik (Gospodovc), kjer se umesti turistični daljnogled in
panoramska tabla s fotografijo bohinjskih gora. Za pohodnike in kolesarje se uredi mreža smerokazov s poenoteno obliko.
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Legend
Ureditev vaškega centra Sprememba drvarnice v večnamenski
objekt, v katerem so: v pritličju – restavracija (oskrba s produkti domačih kmetij za pripravo tradicionalnih jedi in prodaja produktov) ter
info točka, v 1. nadstropju – prostori kulturnega društva in prodaja
spominkov. Zraven tega objekta je manjši objekt za izposojo koles.
Na trgu se uredi prostor za vodno korito, ob njem pa postavi klopce
in mize. V bližini obzidja cerkve se postavi glavno informativno tablo
v sklopu Vodnikove poti.

Settlements/stanovanja
Multifunctional building/večnamenski objekt
Sacral facilities/verski objekt
Bike service and rental/izposoja koles
Football field/igrišče
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Slika 32: Ureditev vaškega jedra/
Legenda/Legend

Concept for the Center of Koprivnik.
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Slika 33: Dopolnitev turistične infrastrukture naselja Koprivnik
Ljubljana, Junij 2016
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Maria Gaudasinska, Miha Trstenjak
Ljubljana, Junij 2016

Razvoj Koprivnika v širšem prostoru
Karin Rkman, Domen Ovčar, Margarida Martinsc, Tanja Elsner

Naloga naše skupine je bila, da ugotovimo, kako vas Koprivnik funkcionira v širšem prostoru, kakšen je njen odnos do večjih turističnih
središč v okolici Bohinja. Koprivnik, približno na sredini med Bledom,
Bohinjsko Bistrico in planoto Pokljuka, nudi dobro izhodišče za raziskovanje in odkrivanje Bohinja. Slaba stran njegove lege je, da je vas
dvignjena nad Bled in Bohinjsko Bistrico. Zato je nekako odmaknjen
od večjih mestnih središč in je le vmesna točka na poti na Pokljuko.
Tako je zelo odvisen od drugih večjih turističnih središč (ne pa tudi
obratno) - sliki 34 in 45. Z našim projektom razvoja Koprivnika smo
želeli izpostaviti Koprivnik kot pomembno vas v širšem prostoru, kot
privlačno končno turistično destinacijo in ne le vmesno točko. Zastavili smo si štiri ključne cilje, s katerimi bi zadani cilj dosegli.

Slika 34: Trenutno stanje. / Current situation.

Prenova zapuščenih objektov
Na Koprivniku je kar nekaj zapuščenih starih stavb, zato smo dobili
idejo, da bi te hiše, pode, kozolce, uporabili za dodatna prenočišča,
katerih v vasi primanjkuje. Najprej bi bilo seveda potrebno izbrati za
to primerne objekte, jih obnoviti ter primerno urediti in opremiti. S
tem bi izkoristili že pozidane površine, hkrati bi ohranili kulturno dediščino, s tem pa bi turistom ponudili ruralni turizem.

Slika 35: Željeno stanje. / Aspiring situation.
67

KOPRIVNIK 2016

Slika 36: Ekološka vas / ECO Village.
Slika 37: Razvoj centra naselja Koprivnik /
Development of the center of Koprivnik˝.

EKO vas
Drugi in najbolj velikopotezno zastavljeni cilj, je EKO vas, to je sklop
lesenih hišk. Ker je vas obdana z gozdom in naravnimi danostmi, bi
sklop hišk postavili na jugozahodno stran vasi, na rob gozda. Hiške bi
bile lesene, njihove strehe pa travnate. Tako bi se hiške zlile z okoljem
in ne bi preveč izstopale. V sklopu EKO vasi bi bila tudi manjša vaška
krčma, kjer bi gostom nudili predvsem lokalno pridelano hrano, v EKO
vasi pa bi dostavljali hrano. Hiške bi bile med seboj povezane s potkami, ki bi bile navezane na že obstoječe poti. Hiške bi bile turistom na
voljo tako pozimi kot tudi poleti. Pozimi bi zaradi velikih količin snega,
ki zapade v teh krajih, EKO vas izgledala kot prava zimska pravljica, ,
poleti pa bi nudila prijetno zavetje pred vročino v dolini.

Krožna učna pot
Naš zadnji cilj je ureditev krožne učne poti okoli vasi. Pot so predlagali
domačini, saj njeni posamezni deli že obstajajo, zato bi jo bilo treba
le še dokončno urediti in postaviti informativne oz. učne table. Pot bi
turiste usmerjala tudi k ogledu naravnih in kulturnih znamenitosti v
vasi, kot npr. maketa mlina na veter. Pot bi se navezovala na že obstoječe pohodniške poti, tako da bi pohodniki svojo pot lahko nadaljevali proti Goreljku, Gorjušam ali Bohinjskemu jezeru,ter tudi na pot
do Vodnikovega razglednika. Od tuje čudovit razgled na Bohijnsko
jezero, ki ga je škoda izpustiti, ter možen spust v dolino po kamniti
tlakovani poti do Jereke.

Razvoj centra Koprivnika
Center vasi bi bil na trgu pri cerkvi in župnišču, saj tam mimo poteka
tudi glavna cesta. Trg bi bilo potrebno urediti in nekoliko razširiti. Zraven župnišča je načrtovana tudi sirarna, poleg katere bi lahko umestili
tudi manjšo trgovino, v kateri bi prodajali lokalno pridelano hrano:
sir, skuto, kislo mleko in razne izdelke, ki jih izdelujejo domačini, spominke .... Trgovina bi bila tudi osrednja turistična informacijska točka.
Poleg trgovine bi bilo treba urediti izposojevalnico športne opreme
(kolesa, pohodne palice, opremo za tek na smučeh, sanke, krplje ...).
Glede na to, vodi do Goreljka turistična sirarska pot, bi nanjo lahko
navezali tudi Koprivnik. V vasi bi nujno potrebovali tudi dobro vaško
krčmo, v kateri bi prav ponujali domačo hrano in predvsem značilne
bohinjske jedi.
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Slika 38: Krožna učna pot / Nature trail.
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Slika 39: Karta razvoja Koprivnika./
Map of Koprivnik development.
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Razvoj centra Koprivnika
Maja Benković, Amadea Finek, Deša Jelavić, Katarina Hubeny, Maja Jordan, Maja Mauko

Slika 40: Pogled na Koprivnik z možnima variantama.
/ View of Koprivnik with possible solutions.

Zgoščen promet skozi center Koprivnika in neustrezno avtobusno
postajališče sta pri prebivalcih vasi sprožila precej nezadovoljstva. Za
spremembo prometnega režima smo izoblikovale več možnih variant
poteka ceste, pri katerih smo upoštevale omejitve ter želje vaščanov.
Za vsako predlagano rešitev smo pretehtale prednosti in slabosti vplivov na življenje v vasi.
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Obstoječe stanje

Legenda
Privatna zemljišča

Varianta ceste 1

Občina Bohinj

Varianta ceste 2

Republika Slovenija

Varianta ceste 3

Župnija Koprivnik v Bohinju

Varianta ceste 4

Avtobusna postaja

Obstoječa cesta

Kataster stavb

Slika 42: Lastniška struktura
/ Property structure.

Slika 41: Obsoječe stanje. / Existing condition.

Legenda
Privatna zemljišča
Varianta ceste 1
Lastniška struktura:
Občina
Bohinj
Karta prikazuje lastniško strukturo parcel na
območju
Koprivnika.Varianta
Ze- ceste 2
Republika
Slovenija
Varianta ceste 3
leni odtenki predstavljajo privatna zemljišča,
svetlo
rjava barva predŽupnija Koprivnik v Bohinju
Varianta ceste 4
stavlja zemljišča župnije Koprivnik v Bohinju,
bež barva so zemljišča
v
Avtobusna postaja
Obstoječa cesta
lasti občine Bohinj.

Ohranitev obstoječe ceste predstavlja za prebivalce Koprivnika veliko
prometno obremenitev za dvorišča stanovanjskih hiš, župnijsko dvorišče ter za zaščiteno lipo. Velik problem prav tako predstavlja obstoječe avtobusno postajališče, zaradi katerega morajo (predvsem otroci)
prečkati regionalno cesto.
Prednosti:
ff Doživljanje vasi.
ff Cestni promet gre skozi
center.
ff Ohranjanje celovitosti osred
njega prostora (kmetijsko
vredna).

Kataster stavb

Varianta 1 (vijolična cesta) predstavlja največjih poseg v prostor, kar
lahko posledično prinese precej problemov zaradi poteka ceste čez
privatna zemljišča. Za izgradnjo omenjene ceste bi bilo potrebno pridobiti del zemljišč od 19 privatnih lastnikov. Varianta 3 (rdeča cesta)
predstavlja najmanjši poseg v prostor in najverjete tudi najhitrejšo
pridobitev zemljišč za izgradnjo, saj večina ceste poteka po zemljiščih
v lasti župnijske cerkve, katere cilj je pridobitev dvorišča pred župniščem.

Slabosti:
ff Parkirišče namesto trga.
ff Vhod v stavbe direktno
s ceste.
ff Tranzitni in lokalni promet je
enakovreden.
ff Ni primernega zunanjega
prostora za zbiranje.
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Varianta 1

Varianta 2

Cesta poteka zahodno od obstoječe, tik ob kmetijskih poslopjih in ob
pokopališču. Ukine se obstoječi odcep z regionalne ceste in se spremeni v pešpot, ki vodi do nove lokacije avtobusne postaje. Do obstoječih stanovanjskih hiš se dodajo nove povezave.

Cesta poteka po nekdanjem kolovozu in ob sedanjem melioracijskem
jarku. Pri tej rešitvi je promet popolnoma umaknjen iz centra Koprivnika. Ukine se obstoječi uvoz z regionalne ceste, s čimer se pridobi
varnejšo pot do avtobusne postaje, ki se nahaja na novi lokaciji, kot
je prikazano na sliki. Uvede se nova povezava do stanovanjskih hiš in
kmetijskih poslopij.
Slabosti :
Prednosti:
ff Promet je umaknjen iz ff Razdelitev vasi na dva dela.
centra.
ff Center izgubi svoj pomen.
ff Promet poteka po
ff Turistične točke so nekoliko oddaljenekdanjem kolovozu.
ne od novo zgrajene ceste.
ff Velik poseg v prostor, kar predstavlja
visoke stroške realizacije projekta.
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Prednosti:
ff Tranzitni promet je umaknjen iz centra.
ff Jasno definiran center.
ff Promet je umaknjen s privatnih dvorišč.
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Slabosti:
ff Velik poseg v prostor, kar
predstavlja visoke stroške
realizacije projekta.
ff Spremenjene vizure.

Varianta 3

Varianta 4

Cesta obide župnijske objekte, s tem se promet umakne izpred omen
jenih objektov, s čimer se reši problem zaščitene lipe.

Umestitev nove ceste v prostor predstavlja minimalen poseg v pros
tor in pridobitev novega trga pred župniščem. Cesta še vedno poteka
ob zaščiteni lipi.
Prednosti:
ff Minimalen poseg v prostor.
ff Upočasnitev prometa.
ff Pridobitev prostora za pešce
in trg.
ff Razširitev ceste.
ff Možnost širjenja pokopališča.

Slabosti:
ff Cesta ločuje trg in cerkev.
ff Cesta poteka ob robu cerkve,
čez center in ob drevesu
(zaščitena lipa).
ff Cesta poteka čez zasebna
dvorišča.

Prednosti:
ff Peš cona v centru je določena
pri glavnih objektih.
ff Odmaknjen promet iz centra.
ff Obstoječa prometnica se preoblikuje in nove se ne dodaja.
ff Srednji prostor ostane celovit.
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Slabosti:
ff Cesta je še vedno pri pokopališču.
ff Ne reši celotnega prometa.
ff Cesta ni več skrita.
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Ureditev vaškega trga v Koprivniku
David Klepej, Simona Vraničar

Slika 44: Zaznane poljske poti. /
Perceived field routes.

Slika 43: Lega Koprivnika v širšem prostoru.
/ Location of Koprivnik in wider area.

Pri prenovi vaškega trga in prometnih poti skozi Koprivnik smo izhajali iz zaznanih elementov v lokalnem prostoru. Zaradi pomanjkanja
prostora na obstoječi trasi (slika 43) mimo vaške lipe (Tilia cordata) je
bilo najprej potrebno preurediti prometne poti skozi vaško središče.
Pri tem smo se oprli na obstoječe poti v prostoru, zlasti na zaznane
poljske poti (slika 44).

Od parkirišča do vaškega trga je speljana pot, tlakovana z enakim tlakom kot nov vaški trg, namenjena za pešce in kolesarje (slika 46). Po
njej se obiskovalci ob vznožju hriba približujejo trgu, ki je umeščen
med cerkev, župnišče in prenovljen hlev, v katerem je v pritličju urejena sirarna, v zgornjem nadstropju pa prostor za različne dogodke in
druženje vaške skupnosti in obiskovalcev.

Po preučevanju različnih variant smo se odločili za umestitev ceste na
drugo stran doline, kjer se nova trasa navezuje na obstoječo poljsko
pot (sliki 44 in 45). Za ureditev parkirišča smo izbrali lokacijo ob cesti
proti Gorjušam, kjer se uredita tudi ekološki otok in avtobusno postajališče. Parkirišče je namenjeno predvsem za večje dogodke na trgu in
v cerkvi ter za turistične obiskovalce.
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Ureditev novega vaškega trga izhaja iz lokalnih arhitekturnih elementov in materialov. Za tlakovanje smo predvideli lokalni kamen, kot
dodan arhitekturni element pa so v tlaku umeščene kovinske linije
oziroma poudarki. Kovina pripoveduje zgodbo kraja skozi zgodovino,
ki je povezana s pridobivanjem bakra in drugih kovinskih rud. Linije
so položene v dve smeri (slika 47), vzporedno na župnišče in hrib za
njim (v tej smeri se linije bliže k hribu stopnjujejo – tako se dodatno
poudari odpiranje prostora v dolino) ter pravokotno v navezavi na arhitekturne elemente na samem vaškem trgu, kot so vhod v župnišče
in na pokopališče, stebri na objektu s sirarno in stara vaška lipa.

Slika 45: Predlog nove trase ceste
in umestitve parkirišča z avtobusnim
postajališčem in ekološkim otokom. /
Proposal for placement of the road and
parking lot (with bus stop and waste
collection point).

Slika 46: Območje nove ureditve
vaškega trga in poti za pešce in
kolesarje. / The area of the new
village square and the path for
pedestrians and cyclists.

Slika 47: Konceptualna shema ureditve trga s tlakovanjem in kovinskimi
linijami. / Conceptual scheme of village square with pavement and metal lines.
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In the design process of new village square we again derived from
local architectural elements and materials. For the pavement we
used local stone with an added architectural element - metal lines or
accents. Metal tells the story of the local history of Koprivnik, which
is linked to the acquisition of copper and other metal ores. The lines
are laid in two directions (figure 5); parallel to the rectory and the hill
behind it (the lines potentiate closer to the hill - thus further emphasizing the opening of the space into the valley) and perpendicular in
reference to architectural elements at the village square, such as the
entrance to the rectory and cemetery, columns on the refurbished
barn and the old village linden (Tilia cordata).
Slika 48: Zasnova večfunkcionalne urbane opreme. /
The design of multifunctional urban equipment.

Slika 49: Različne postavitve lesene klopi. /
Three different uses of the wooden bench.
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Del urbane opreme predstavljajo kubusne klopi iz
lokalnega lesa, ki z različnimi razporeditvani tvorijo
prostor za različne dogodke na vaškem trgu. Drugi del
urbane opreme izhaja iz tradicionalnih strešnih naklonov in je večfunkcionalen. Zgornji del elementa je mobilen in tako zagotavlja več funkcij hkrati. Zaprt služi
za igro, plezanje ipd., odprt pa se spremeni v mizo, razstavno površino ali prostor za sedenje (sliki 48 in 49).
Urban equipment was designed especially for the village center of Koprivnik, as it in our opinion, carries
a particular identity and distinct characteristics. When
choosing the material we again relied on the local element – wood.
Part of the urban equipment represent cube benches
made from local wood, which with different allocations in the village square create space for various
events. The second part of the urban equipment is
resulting from traditional roof inclinations and is multifunctional. The upper part of the element is mobile
and provides several functions. When closed is serves
for playing, climbing, etc. When it is open, it changes
into a table, exhibition surface or sitting area (figures
48 and 49).
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Uređenje trga središta naselja varijanta 1
Deša Jelavić, Katarina Hubeny

Prijedlog pretpostavlja izmicanje kolnog prometa južno od groblja
čime se stvara otvoreni javni prostor ispred župnog dvora i planirane
sirane dok se postojeća cesta djelomično zadržava kao pješački (procesijski) put.
Raspršeni karakter naselja - specifičnost prostorne organizacije Koprivnika – polazište je oblikovanja novog središta. Ostvaruje se naglašavanjem ritmične izmjene punog/izgradnje - crkva, župni dvor i
sirana i praznog/otvorenog prostora ostvarenog prodorima zelenila
koji fragmentiraju novonastali javni prostor.
Na javne sadržaje vežu se pripadajući vanjski prostori, s prednje, i
polujavni prostori sa stražnje strane. Planirana prenamjena župnog
dvora u hostel odražava se i na uređenje vanjskih prostora - ispred
hostela nastaje prostor druženja i susreta, a sa stražnje strane formirano je dječje igralište uklopljeno u topografiju terena. Mliječni bar
planirane sirane otvara se prema trgu - vanjskoj terasi i malom sajmišnom prostoru.
U oblikovanju se koriste tradicionalni materijali - kamen, drvo i trava. Kamenom su opločeni vanjski prostori (trgovi), a prodori zelenila
formirani su izmjenom drvenih trupaca i travnatih površina te predstavljaju postupan prijelaz između ravnog prostora trga i prirodnih
padina. Voda, kao važan element naselja, smještena je na istaknutom
mjestu trga u obliku nove fontane, a postojeći drveni sjenik postaje
info točka o životu i djelu Valentina Vodnika od koje vodi put prema
Vodnikovom razgledniku.
Cesta svojim oblikovanjem i materijalom minimalno narušava postojeće vizure Koprivnika i označava ovaj prostor kao centar mjesta.
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Uređenje trga središta naselja - varijanta 2
Amadea Finek, Maja Benković

Glavni ciljevi uređenja središta naselja bili su ostvarivanje novih javnih
prostora namijenjenih pješacima i boravku na otvorenom. Izmještanjem postojeće trase prometa te aktivacijom šireg prostora oko zgrade župnog dvora ostvareni su novi ambijenti za različite oblike korištenja lokalnog stanovništva (poticanje socijalizacije, druženje djece)
te nove turističke ponude (sajmovi i događanja na otvorenom).
Cesta koja prolazi ispred župnog dvora odmiće se od njegova pročelja i ostavlja prostor za oblikovanje trga. Postojeće parkiralište izmješta se na lokacije uz siranu i na prilazu groblju gdje je planirano i
mjesto za odlaganje otpada te skladištenje pijeska.
Sirana se dijelom usijeca u teren kako bi se stvorili optimalni uvjeti
za proizvodnju sira, a uz proizvodne prostore sadrži i prodajni dio orijentiran prema trgu te polivalentnu dvoranu na katu. Glavni ulaz
predviđen je s plohe trga, a gospodarski sa sjeverne strane uz parkiranje.
Postavom zgrade sirane odmaknute od župnog dvora omogućena je
kružna putanja kretanja koja integrira prostor trga i padine brijega iza
dvora gdje je planirano dječje igralište. Postavom novih stubišta na
tri mjesta te turističkim info pločama i urbanom opremom potiče se
novi kružni način korištenja te ostvaruju različiti ambijenti.
Dječje igralište na padini udaljeno je od zone kolnog prometa te zamišljeno na mjestu kvalitetnih vizura na naselje i okolni krajolik. S obzirom na konfiguraciju terena predviđa se postava penjalica, tobogana i drugih elemenata čijem korištenju i postavi pogoduje kosi teren.
Urbanu opremu na samome trgu čine kvadri različitih visina koje
upućuju na različite mogućnosti korištenja: najniži kao klupe za djecu, srednje visine kao klupe za odrasle te najviši kvadri koji se koriste
kao stolovi za sajam tradicionalnih proizvoda. Predviđena je i postava
elemenata za vezanje bicikla između sirane i župnog dvora.
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G parking
H odlaganje smeća / pijesak

playground
outside bleachers
cheese factory - sale, manufacturing
polyvalent hall
square
parish house
church
parking
waste disposal / sand

info točke
povijest župe i crkve sv. Križa
povijest Koprivnika i mapa sadržaja
o Vodnikovom razgledniku
o sirani
fontana pitke vode

info points
parish and church history
history of Koprivnik, map of local attractions
about Vodnik viewpoint
about cheese factory
drinking fountain
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Mogučnosti razvoja naselja
Almasa Sinanović, Josipa Slaviček, Nika Šarić

Istraživanje mogućnosti razvoja naselja polazi od analize položaja
i značaja Koprivnika u regiji Bohinj. Utvrđen je nedostatak sadržaja
koji bi ga izdvojili unutar turističke ponude šireg prostora, povećali
posjećenost i unaprijedili kvalitetu života, a umanjili danas dominantno prometno tranzitnu ulogu. Položaj mjesta u sklopu Nacionalnog
parka Triglav predstavlja dodatnu vrijednost, ali i onemogućava novu
izgradnju čime su modeli fizičkih intervencija u prostoru ograničeni
na rekonstrukciju i prenamjenu.

ff - Mala sirana – prostor proizvodnje, promocije i prodaje domaćeg sira po kojem je poznata cijela bohinjnska regija uz
organizaciju festivala sira na sajmišnom prostoru novog glavnog
trga kao nove atrakcije i ponude naselja.
ff - Informacijski centar – neophodan program u ponudi svakog
turističkog naselja, pomaže u promociji i prezentaciji znamenitosti mjesta i cijele regije.
c) Unošenje novih obilježja u krajoliku (orijentiri, oprema i sl.)
ff Novi mlin, kao memorija na stari mlin, trebao bi se rekonstruirati
u realnom mjerilu 1:1 na njegovoj originalnoj lokaciji u središnjem polju mjesta.
ff Nove lovačke čeke predstavljaju još jedan od oblika proširenja
turističke ponude – kao mjesta izuzetnih vidikovaca i upoznavanja ljepota krajolika (lovački-foto turizam).
ff Sustav novih informacijskih panoa i putokaza predlaže se kao
dopuna sustava orijentiranja u prostoru - postavljanjem na
raskrižjima najvažnijih kolnih, pješačkih i biciklističkih komunikacija.
Međusobno povezivanje predloženih programa sustavom pješačkih
i biciklističkih staza poboljšat će dostupnost čitavog naselja, a izmještanjem dijela koridora postojeće glavne pristupne ceste omogućit
će stvaranje neophodnog središnjeg trga – mjesta okupljanja i novog
središta Koprivnika.

Polazeći od održivih principa planiranja, strategija razvoja mjesta predlaže tri oblika intervencija:
a) Uvođenje novog korištenja u postojećim građevinama
ff Župni dvor kao nositelj središnjih funkcija naselja treba postati
višenamjenski prostor socijalizacije i žarište raznovrsnih društvenih i turističkih programa. Uz zadržavanje vjeronauka predlaže
se unaprijeđenje kvalitete smještajnih kapaciteta (hostel) te
uređenje prostora za kulturne i edukacijske sadržaje (poput škole
u prirodi i sl.)
ff Vatrogasni dom uz postojeće sadržaje (vatrogasnog doma i
zabave) omogućava smještaj rekreacijske teretane za potrebe
mještana.
ff Škola pruža mogućnost prenamijene neiskorištenog dijela
zgrade u dvoranu mjesne zajednice koja bi se koristila za različita
okupljanja stanovnika.
b) Rekonstrukcija i prenamjena građevina u ruševnom stanju
U mjestu su ustanovljene četiri lokacije objekata lošeg građevnog
stanja za koje se predviđa rekonstrukcija unutar postojećih gabarita
te prenamjena u funkciji razvoja naselja i turizma:
ff Gostiona Vodnik - mjesto ponude lokalnih specijaliteta iz Vodnikove kuharice kao jedan od elemenata identitetskog pozicioniranja Koprivnika u široj regiji.
ff Lovačko društvo – prostor sastajanja i okupljanja stanovnika
(velikim dijelom uključenih u lovstvo), edukacije, izložbi i organizacije lovačkog-foto turizma.
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PRIKAZ IZGRADNJE/ DISTRIBUTION OF BUILDING

REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA GRAĐEVINA U RUŠEVNOM STANJU/ RECONSTRUCTION AND CONVERSION OF USE IN BUILDINGS IN RUINOUS STATE
UVOĐENJE NOVOG KORIŠTENJA U POSTOJEĆIM GRAĐEVINAMA/ INTRODUCING NEW USE IN EXISTING BUILDINS
UVOĐENJE NOVIH OBILJEŽJA U KRAJOLIKU/ INTRODUCING NEW CHARACTERISTICS IN LANDSCAPE

1
5
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7
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REKONSTRUKCIJA
I PRENAMJENA HUNTING
GRAĐEVINA UCLUB
RUŠEVNOM2)
STANJU/
RECONTSRUCTION
CONVERSION
GOSTIONA
VODNIK/AND
INN
VODNIK OF USE IN BUILDINGS IN RUINOUS STATE
1) LOVAČKO DRUŠTVO/
LOVAČKO DRUŠTVO/ HUNTING CLUB
3) MALA
SIRANA/ SMALL DAIRY
P = 250 m2

5) ŽUPNI xDVOR/
PARISH HOUSE
100
GLAVNI PROSTOR/ MAIN ROOM 130m²

8) VIDIKOVCI/
VIEWPOINTS
DODATNI PROSTOR/ ADDITIONAL ROOM 130m²
IZLOŽBA/ EXHIBITION 40 m²

GOSTIONA VODNIK / INN VODNIK

4) INFO CENTAR/ INFO CENTER
P = 140 m2

MALA SIRANA/ SMALL DAIRY

INFO CENTAR/ INFO CENTER

P = 140 m2

P = 17 m2

x 70
6) ŠKOLA/ SCHOOL
7) VATROGASNI DOM/ FIRE
STATION
x 70
x 16

9) NOVI MLIN/ NEW MILL

GOSPODARSTVO/ UTILITY ROOM 50 m²

SJEDEĆI PROSTOR/ SITTING AREA 40 m²

UVOĐENJE NOVOG KORIŠTENJA U POSTOJEĆIM GRAĐEVINAMA/ INTRODUCING NEW USE IN EXISTING BUILDINS
ŽUPNI DVOR/ PARISH HOUSE
P = 250 m2

ŠKOLA/ SCHOOL

VATROGASNI DOM/ FIRE STATION
P = 250 m2

- HOSTEL / HOSTEL
- PROSTORIJA ZA VJERONAUK/
CATESHISAM ROOM
- ŠKOLA U PRIRODI/ SCHOOL IN NATURE
- EDUKACIJA O DIVLJEM BILJU
/ VEGETATION EDUCATION

- VATROGASNI DOM/ FIRE STATION
- LOKALNE ZABAVE/
LOCAL ENTERTAINMENT
- TERETANA/ GYM

- ŠKOLA/ SCHOOL
- DVORANA LOKALNE ZAJEDNICE/
ROOM FOR LOCAL COMMUNITY

DVD

UVOĐENJE NOVIH OBILJEŽJA U KRAJOLIKU/ INTRODUCING NEW CHARACTERISTICS IN LANDSCAPE
LOVAČKI-FOTO TURIZAM/
HUNTING-PHOTO TURISM
x8

IZGRADNJA MLINA U MJERILU 1:1/
MILL CONTRUCTION IN SCALE 1:1

POSTAVLJANJE PUTOKAZA /
SIGNPOSTING

DVD
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PRIKAZ KOLNOG PROMETA / CAR TRAFFIC

KOLNI PROMET / VEHICULAR TRAFFIC

P
P

PARKIRALIŠTE POVREMENOG KORIŠTENJA / PARKING PERIODICALLY USE

PRIKAZ KOLNOG PROMETA / CAR TRAFFIC

KOLNI PROMET / VEHICULAR TRAFFIC

P

P
P

PARKIRALIŠTE POVREMENOG KORIŠTENJA / PARKING PERIODICALLY USE

P

PRIKAZ KOLNOG PROMETA / CAR TRAFFIC
PRIKAZ KOLNOG PROMETA / CAR TRAFFIC
GLAVNE PROMETNICE_POSTOJEĆE/ THE MAIN ROAD

P
P

GLAVNE PROMETNICE_POSTOJEĆE/ THE MAIN ROAD
SPOREDNE ULICE_POSTOJEĆE / SECUNDARY ROAD

PRIKAZ KOLNOG
PROMETA
/ CAR TRAFFIC
SPOREDNE
ULICE_POSTOJEĆE
/ SECUNDARY ROAD

P
P
P

PARKIRALIŠTE / PARKING PLACE
PARKIRALIŠTE / PARKING PLACE
PLANIRANA
PROMETNICA-STVARANJE
SREDIŠTA
NASELJA I PARKIRALIŠTA /
GLAVNE PROMETNICE_POSTOJEĆE/
THE
MAIN ROAD
NEW PLANED ROAD - CREATION CENTRE OF VILLAGE
PLANIRANA PROMETNICA-STVARANJE SREDIŠTA NASELJA I PARKIRALIŠTA /
NEW PLANED
ROAD - CREATION
CENTRE OF ROAD
VILLAGE
SPOREDNE
ULICE_POSTOJEĆE
/ SECUNDARY
SREDIŠTE
NASELJA/
CENTRE OF
VILLAGE

P

SREDIŠTE NASELJA/ CENTRE OF VILLAGE
AUTOBUSNA POSTAJA / BUS STATION
PARKIRALIŠTE / PARKING PLACE
AUTOBUSNA POSTAJA / BUS STATION
PLANIRANA PROMETNICA-STVARANJE SREDIŠTA NASELJA I PARKIRALIŠTA /
NEW PLANED ROAD - CREATION CENTRE OF VILLAGE
SREDIŠTE NASELJA/ CENTRE OF VILLAGE
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Koncept prostorskega razvoja Koprivnika
Irena Marković, Ana Oršiček, Lea Ovčarić, Mateja Parlov, Iva Štambuk

nja glavne prometnice:

Analiza potreba stanovnika i posjetitelja Koprivnika ukazala je na nedostatak javnih i društvenih prostora te nedovoljno naglašen prepoznatljiv identitet mjesta koji bi ga izdvojio u prostoru šire regije.

Paralelanim položajem sirana zadržava svoj postojeći gabarit i orijentaciju te zajedno sa zgradom župnog dvora čini glavno pročelje novoformiranog trga. Ostvarivanjem mogućnosti rastvaranja objekata
na vanjske površine njihov uporabni prostor se povećava, te se na taj
način trg i stražnje dvorište/padina dodatno aktiviraju.

Predložena afirmacija novog centra jedan je od načina uspostavljanja
takvih vrijednosti prostora.
Izmicanjem glavne prometnice te rekonstrukcijom i/ili prenamjenom
pojedinih građevina omogućava se formiranje novog Trga Lipa. Za
zapušteni i dotrajali gospodarski objekt uz zgradu župnog dvora predlaže se rekonstrukcija u izvornim gabaritima te prenamjena u mini
siranu sa kušaonom i info centrom te polivalentnom dvoranom uz
koje se predviđa i oblikovanje otvorenih vanjskih prostora različitih
obilježja, u rasponu od javnih do poluprivatnih.

Okomit položaj sirane drugi je mogući scenarij prostorne organizacije središta naselja kojim se predlaže promjena orijentacije objekta
sirane. Smještajem zgrade okomito na smjer pružanja komunikacija
postiže se efekt usporavanja te stvara prostorna niša – ugodno mjesto zadržavanja. I u ovom slučaju ispreplitanje vanjskog i unutarnjeg
prostora jedno je od osnovnih polazišta koncepta.
Materijali i oblikovanje temelje se na uočenim tradicijskim elementima konteksta. Pri rekonstrukciji nekadašnjeg gospodarskog objekta
kao osnovni gradbeni materijal koristi se drvo – dominantno prisutan
u tradicijskoj izgradnji šire regije. Zadržavanje proporcija i oblikovnih
elemenata, poput dvostrešnog drvenog krova, odgovor su na uvjete
zaštite graditeljskih vrijednosti naselja dok se pojedini elementi funkcionalno reinterpretiraju kako bi se udovoljilo zahtijevima novog korištenja te omogućio višenamjenski karakter prostora. Tako na primjer
trijem postaje zatvoreni (ostakljeni) ulazni predprostor, a upotreba
pomičnih ostakljenih stijena povećava fleksibilnost korištenja.

U pozadini obnovljenog objekta, urezana u padinu brijega, nalazi se
vanjska terasa povezana s polivalentnom dvoranom. Postavljanjem
tribina na padini brijega formira se scena na otvorenom namijenjena
održavanju različitih manifestacija. U neposrednoj blizini predviđeno
je i dječje igralište. Prostor središnjeg trga s prednje strane građevine
novo je mjesto okupljanja koje pruža mogućnosti organiziranja brojnih događanja.
Nova građevina na trgu Lipa
Prizemlje novog objekta prilagođava se potrebama mini sirane s
ciljem poticanja proizvodnje sira kao prepoznatljivog tradicijskog
proizvoda regije. Uz prostore za proizvodnju predviđa se i izložbeno-prodajni prostor koji ima mogućnost otvaranja staklenih stijena prema samom trgu i njegove aktivacije. Prostor kata je namjenjen društvenim aktivnostima koje mogu pridonijeti socijalizaciji stanovnika
te proširenju turističke ponude mjesta. Održavanje programa poput
predavanja, edukativnih radionica i projekcija omogućeno je istovremeno s radom sirane zahvaljujući dvostrukim komunikacijama – unutarnjem stubištu te vanjskim tribinama.
S obzirom na mogućnosti orijentacije novoplaniranog objekta predlažu se dva varijantna rješenja – paralelno i okomit na smjer pruža89
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O radionici

doc.dr.sc. Sanja Gašparović, izv.prof.dr.sc. Krunoslav Šmit
Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Međunarodna suradnja i razmjena iskustava neophodan su temelj za
unaprijeđenje rada u edukaciji i struci. Uspostavljen dijalog među studentima i nastavnicima razultirao je uspješnim rješenjima te predstavlja, nadamo se, početak kontinuirane suradnje na međufakultetskoj
razini.

se na identitetskom pozicioniranju svakog pojedinačnog zaseoka na
osnovi lokalnih specifičnosti koji su međusobno umreženi sveobuhvatnom strategijom jačanja prepoznatljivosti i konkurentnosti regije.
Turizam je prepoznat kao jedna od važnih, ali ne i jedinih mogućnosti,
razvoja naselja. Njegov razvoj treba biti usklađen s kapacitetom nosivosti prostora kako prevelik i nepromišljen pritisak ne bi doveo do
ugrožavanja temeljnih vrijednosti primarne privlačnosti lokacije. Predlaženi su stoga specifični oblici turizma (raspršeni hotel, edukacijski
turizam, robinzonski turizam i sl.) temeljeni na mjerilu i ambijentalnim
vrijednostima prostora.

Velik doprinos radionici dali su stanovnici Koprivnika koji su pomogli uspostavljanju realnijeg odnosa studenata prema zahtjevima i
mogućnostima analiziranog prostora te na taj način osvijestili važan
korak planerskog procesa - participativnosti kao preduvjet za uspostavljanje socijalno održivih rješenja.
Gosti predavači iz različitih područja djelatnosti (konzervatorske
službe, mjesna samouprava, uprava nacionalnog parka, turistička
zajednica i dr.) doprinijeli su unaprijeđenju specijalističkih znanja te
ukazali na potrebe integriranosti i raznolikosti, inovativnosti, ekološke
osviještenosti, gospodarske i okolišne održivosti te očuvanja pejsažnog i graditeljskog identiteta.

Pri razvoju različitih oblika turizma ne smije se zaboraviti njihov karakter povremenog korištenja koji ne bi trebao umanjiti/onemogućiti
svakodnevno funkcioniranje života naselja. Stoga je važno poticati i
druge oblike gospodarskog razvoja poput proizvodnje temeljene na
tradicijskim vrijednostima (drvna industija i produkt dizajn, proizvodnja mliječnih proizvoda i sl.) kao mjeru neophodnog zadržavanja
lokalnog stanovništva.

Rad na terenu predstavlja poseban oblik edukacije i dragocjeno iskustvo u stjecanju znanja „iz prve ruke“. Uz upoznavanje prostora
prilikom terenskih obilazaka i tematskih predavanja, specifičnost radionice Koprivnik bila je u načinu formuliranja zadataka za pojedine
grupe studenata. Premda je konačan cilj svima bio isti – utvrđivanje
mogućih scenarija razvoja naselja, polazišta od kojih su kretali bila su
različito postavljena: sagledati prostor od regije (sustava naselja) prema središtu mjesta; iz perimetra naselja do njegova središta; od kuće/
središta prema naselju. Cilj ove metode učenja bio je pokazati da je
pojedinačnu lokaciju moguće rješavati tek poznavanjem i sagledavanjem šireg prostornog konteksta, odnosno da modeli unaprijeđenja
naselja i/ili pojedinih njegovih mikroambijenta trebaju biti utemeljeni
u cjelovitoj viziji razvoja šireg prostora.

Prostorne specifičnosti poput raspršene strukture naselja, tradicijskih
oblika gradnje ili načina obrade poljoprivrednih površina potrebno
je očuvati u najvećoj mjeri u izvornom obliku. Nova izgradnja neminovno utječe na promjene u prostoru pa su koncepti koji nastaju na
tragu rekonstrukcije postojećih gabarita i prenamjene primjereniji.
Prijedloge nove izgradnje (poput bungalova u šumi) treba shvatiti
kao provokativni eksperiment čije je mogućnosti realizacije potrebno
preispitati (pogotovo ukoliko se temelji na izgradnji u prostorima izuzetnih prirodnih vrijednosti gdje prateća infrastrutkura i novi korisnici
mogu dovesti do izmjena osnovnih prirodna obilježja) ali koje uspješno postavljaju polemička pitanja vezana uz mogućnosti suvremenih
intervencija u zaštićenim područjima prirode.

Najveći doprinos radionice je u koncipiranju polazišta i smjernice za
mogući budući razvoj naselja Koprivnik koji se treba temeljiti na specifičnostima prostora (materijalnim i nematerijalnim), a njihovo prepoznavanje, vrjednovanje i održivi razvoj preduvjet su uspostavljanja
koncepata razvoja regije. Predloženi razvojni koncepti udruživanja
naselja u sustav zajednički koordiniranog programa razvoja temelje

Velik potencijal za unaprijeđenja kvalitete života i turističke ponude
je u mogućnosti formiranja otvorenog javnog prostora – trga/središta naselja kao mjesta okupljanja stanovnika i turista. Njegovo suvremeno oblikovanje u skladu s tradicijskim obilježjima prostora te
programsko uslojavanje prilika su za početak neophodnog sustavnog
promišljanja vizualnog identiteta naselja i regije.
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