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 V  Julijske Alpe sem že v zgodnjem otroštvu zahajal s st arši, pozneje 
pa sem bil z njimi vedno bolj povezan: planinsko, botanično, dru-
žinsko, poklicno pa še posebej s Triglavskim narodnim parkom, 
ki sem ga sp remljal od leta . V oktobru sem nepričakovano 

sp rejel izziv, da sp oznam Triglavski narodni park tudi 'od znotraj', kot vršilec dolžnost i 
direktorja Javnega zavoda Triglavski narodni park. 

Prvi vtisi so bili mešani. Nič, s čimer sem se srečeval, mi ni bilo povsem neznano, 
o vsem sem vsaj nekaj vedel že iz prejšnjih izkušenj, vendar se je vse kazalo v drugačni 
luči, predvsem kot pričakovanje rešitev oz. vsaj premika v to smer. Triglavski narodni 
park zavzema okoli  % Slovenije in so se ga po malo dotaknile tudi vse nevšečnost i 
države, od kredita do likvidnost nih težav. Vendar to niso razlogi za malodušje, saj so 
Julijske Alpe nedvomno zlatnina naše države. To dokazujejo simbolni pomen Triglava, 
ohranjena narava v vsem svojem pest rem blišču, bogati viri vode in lesa, pa tudi mo-
drost  trajnost nega življenja, ki še vedno sramežljivo tli pod pepelom privida napačno 
razumljenega razvoja.

Življenje v tej opevani naravi ni bilo nikoli preprost o in lahko, vendar je zagotavlja-
lo preživetje. Z drugačnim pogledom na razvoj, ki so nam ga vsilili ekonomist i z bajko 
o neomejeni rast i v omejenem svetu, so rast la tudi pričakovanja o drugačnem načinu 
življenja. Kriza post avlja zadeve sp et na pravo mest o: opreti se je treba na svoje vire, 
naravne in človeške. Tako so živeli in preživeli naši predhodniki ter pri tem ohranili 
naši generaciji bogast vo Julijskih Alp. Prišel je tist i čas, ko nas bodo razmere prisilile, da 
pobrskamo za izkušnjami st arejših in jih prelijemo v sedanjost . Ta modrost  preživetja 
se je najbolj izgubila v mest ih, zato v času krize ni najprimernejše oziranje v prest olnico 
in pričakovanje na izpolnjevanje obljub, zakoličenih celo z zakonom. Dovolj je pogled na 
razdelitev proračunskih sredst ev, najboljših pokazateljev skupka interesov družbe. 

Zato iščimo rešitve pod okriljem Triglava, iščimo ga v delovanju vaških skupnost i, 
zadrug, obnovimo sodelovanje. Moja želja je, da bi bila naša uprava pomemben sp od-
bujevalec sodelovanja vseh, ki delujejo na območju tnp, da ne bi govorili več o 'vašem', 
ampak o 'našem' parku.

Številni so prepričani, da je vloga čuvarja Zlatorogovega zaklada zaupana Trigla-
vskemu narodnemu parku. Velika zmota! Narava ne potrebuje varst va in tudi Zlatorog 
je mimogrede opravil s človekovim pohlepom, ki je povzročal motnje. Poslanst vo tnp je, 
da odpira oči za Zlatorogov zaklad, s katerim so bogato obdarjene Julijske Alpe. Spo-
ročilo je pomenljivo skrito v klicu na pomoč: sos – sp oznavaj, občuduj, sp oštuj! Šele s 
sp oštovanjem lahko gradimo pravi odnos do zaklada, ki nam in potomcem zagotavlja 
dost ojno življenje. Seveda le, če ne bomo v pohlepu načenjali glavnice in bomo v zdravi 
skromnost i dobro živeli od obrest i. To je zlato pravilo, ki velja za obiskovalce, prebivalce 
parka in prav tako za osebje uprave parka. Dopust imo, da nas v dnevih in letih, ki so 
pred nami, koščki Zlatorogovega zaklada navdihujejo, sp odbujajo in usmerjajo k odgo-
vornemu odnosu do narave! •
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Pirotehnika v tnp – ne!
Letos nadaljujemo ozaveščevalno akcijo 
o škodljivosti uporabe pirotehničnih 
sredstev. Pozitivni odzivi preteklih dveh let 
dokazujejo, da se vedno več ljudi zaveda, da 
uporaba ogroža varnost človeka, moti živali 
in onesnažuje okolje. Zelo zgovorne so tudi 
risbe osnovnošolcev, ki so lani sodelovali na 
likovnem natečaju. Strah, jok, poškodovani 
prsti in prestrašene živali so bili najpogostejši 
motivi. Naj nam bo v razmislek in opozorilo.

SLIKA • Sabina Trop, OŠ Ormož

�
V letu 2014 vam želimo veliko doživetih poti, lepih razgledov 

in prijaznih srečanj. 
Kolektiv Triglavskega narodnega parka



SVET POD TRIGLAVOM

je časopis Triglavskega 
narodnega parka, 
namenjen njegovim 
prebivalcem, 
obiskovalcem, 
ljubiteljem 
in podpornikom.

ISSN: -
Uprava Triglavskega 
narodnega parka, 
Ljubljanska cesta ,  Bled 
tel.: /  
faks: /   
E-pošta: triglavski-narodni-
park@tnp.gov.si 
www.tnp.si

IZDAL IN ZALOŽIL 
Javni zavod Triglavski 
narodni park
ZANJ dr. Peter Skoberne
GLAVNA IN ODGOVORNA 
UREDNICA Alenka Mencinger
UREDNIŠKI ODBOR
Tomaž Bregant, Tina Markun,
Alenka Mencinger, Ana 
Marija Kunstelj

FOTOGRAFIJA NA NASLOVNICI
Tanja Menegalija – 
planina Blato
LEKTORIRANJE
Mojca Zemljak
OBLIKOVANJE IDEJNE ZASNOVE
Idejološka ordinacija, 
Silvija Černe

POSTAVITEV IN PRIPRAVA 
Gaya d.o.o.
TISK 
Medium d.o.o., Žirovnica
NAKLADA
 izvodov
Tiskano na okolju 
prijaznem papirju.
Bled, december 2013
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10 LET RAZGLASITVE 
BIOSFERNEGA OBMOČJA 
JULIJSKIH ALP
BESEDILO • mag. Martin Šolar
FOTOGRAFIJA • Tina Markun

 U nescov program 
Človek in biosfera 
(mab – Man and 
Biosp here) je name-

njen raziskovanju vpliva človekovih de-
javnost i na sp remembe v življenjskem 
okolju ter sp odbujanju trajnost nega ra-
zvoja. Biosferna območja so večji deli ko-
penskih ali morskih ekosist emov in so 
mednarodno priznana zavarovana obmo-
čja znotraj Unescovega programa mab. 
Več kot  biosfernih območij v več kot 
 državah predst avlja model upravljanja 
naravnih in človeških virov z visoko zave-
st jo o ohranjanju biotske pest rost i in so 
hkrati namenjena izboljšanju življenjskih 
možnost i ter vzdrževanju socialnih, eko-
nomskih in kulturnih razmer za okolju 
prijazen razvoj.

V Sloveniji so v svetovno mrežo bios-
fernih območij vpisani Julijske Alpe, Kras 
in Kozjansko z Obsoteljem. V vseh treh 
primerih so upravljavci območij parki – 
Triglavski narodni park, Park Škocjanske 
jame in Kozjanski park.

Prvo razglašeno slovensko biosferno 
območje so bile Julijske Alpe. Leta  je 
bil v mrežo biosfernih območij vključen 
Triglavski narodni park s svojim osre-
dnjim in robnim območjem ter dodanim 
vplivnim območjem, ki obsega širše ob-
močje Julijskih Alp vse do državnih meja 
z Avst rijo in Italijo.

V  letih upravljanja biosfernega ob-
močja smo izvedli vrst o aktivnost i, pred-
vsem s področja monitoringa in razisko-
vanj, izobraževanja, vključevanja mladih 
v različne naravovarst vene in parkovne 
programe, usmerjanja trajnost nega go-
sp odarjenja na pašnih planinah, evidenti-
ranja in ohranjanja kulturne dediščine in 
st avbne tipologije ter komunikacije in 
promocije. V okviru programa unesco 
mab izvajamo tudi dejavnost i čezmejnega 
sodelovanja z naravnim parkom Julijsko 
predgorje v dolini Rezije v Italiji.

Desetletnico vpisa Julijskih Alp v mre-
žo biosfernih območij unesco mab smo 
slovesno obeležili . novembra  v 
Zeleni hiši v Kobaridu. •



 T 
rajnost ni turizem 
temelji na prist opu, 
pri katerem se tu-
rist ično dejavnost  

umest i v prost or tako, da se zagotovi opti-
malno izkoriščanje okoljskih virov ob ohra-
njanju naravne dediščine in biotske razno-
vrst nost i, sp oštovanju družbene in kultur-
ne prist nost i ter ohranjanju kulturne de-
diščine in tradicionalnih vrednot. Izhajati 
mora torej iz ohranjanja naravne in kultur-
ne dediščine ter svojo gosp odarsko dejavnost  
graditi tako, da so njene korist i enakomerno 
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Alpska konvencija je mednarodna pogodba osmih alpskih držav za zaščito in 
razvoj Alp, ki v Sloveniji velja od leta . Gre za prvi mednarodni sporazum na 
svetu, ki povezuje gorske regije v smislu enotnega razvoja v geografskem, okolijskem, 
gospodarskem  in socialno-kulturnem smislu. Njen glavni cilj je zagotoviti varstvo 
in skladen razvoj alpskega prostora ter zaščititi gospodarske in kulturne interese 
prebivalcev na enotnem območju Alp skozi celostne in usmerjene politike. 

TRAJNOSTNI TURIZEM 
V ALPAH
BESEDILO • Taja Ferjančič, Stalni sekretariat Alpske konvencije

porazdeljene, t. j., da ust varja zaposlitve, 
nudi priložnost i za ust varjanje dodatnega 
prihodka in sp odbuja st oritve za skupnost . 

Značilnost i in načela trajnost nega tu-
rizma v Alpah so opisane v novem Poroči-
lu o st anju Alp, ki ga je letos izdala Alpska 
konvencija. V poročilu so obravnavane po-
trebe po doseganju večje skladnost i med 
turizmom in okoljem v Alpah, njegov glav-
ni namen pa je predst aviti skupne izzive 
in priložnost i trajnost nega turizma v Al-
pah ter primere dobrih praks z različnih 
alpskih območij. 

Vse alpske države se namreč srečujejo 
s podobnimi izzivi: v Alpe prihaja vse več 
turist ov (več kot  milijonov na leto), nji-
hovi obiski so krajši, a bolj pogost i. Kar  % 
turist ov v alpske doline prihaja z osebni-
mi vozili, glavna namena njihovega obiska 
pa st a počitnikovanje in aktivno preživlja-
nje prost ega časa.

Svoj izvod Poročila o st anju Alp najde-
te na sp letni st rani: http://www.alpconv.
org/sl/AlpineKnowledge/RSA/tourism/
default.html, tiskan izvod pa lahko naro-
čite na: info@alpconv.org. •

Novice iz Alpske konvencije �

NA OBISKU NOV 
GENERALNI SEKRETAR

Okoljski minist ri osmih držav pod-
pisnic Alpske konvencije so konec leta 
za novega generalnega sekretarja Alpske 
konvencije imenovali avst rijskega prav-
nika in diplomata gosp oda Marcusa Re-
itererja, ki je delo začel opravljati poleti 
 in obiskal tudi Slovenijo. Ob sreča-
nju z minist rom, prist ojnim za izvajanje PREDSEDSTVO ZVEZE ALPARC

OBISK GENERALNEGA SEKRETARJA

Alpske konvencije, Samom Omerzelom, 
se je na Bledu na upravi Triglavskega na-
rodnega parka srečal s ključnimi deležniki 
pri izvajanju Alpske konvencije: upravljav-
ci gorskih zavarovanih območij, lokalnimi 
skupnost mi ter nevladnimi organizacija-
mi, kot st a Planinska zveza Slovenije in 
cipra Slovenije, ki so ga seznanili z nači-
nom izvajanja Alpske konvencije in mu 
predst avili prireditev Dan Alpske konven-
cije. •

USTANOVLJENA ZVEZA 
ZAVAROVANIH OBMOČIJ 
V ALPAH

Januarja  je v francoskem mest u 
Pralognan-la-Vanoise, v tamkajšnjem na-
rodnem parku,  zavarovanih območij v 
Alpah, med njimi tudi Triglavski narodni 
park, ust anovilo zvezo zavarovanih obmo-
čij v Alpah – alparc.

BESEDILO • mag. Martin Šolar  FOTOGRAFIJI • Tina Markun • Yann Kohler

Zveza alparc je bila ust anovljena, 
da se zagotovita podpora varst va in 
trajnost nega razvoja v Alpah ter izvaja-
nje tist ih delov Alpske konvencije, ki 
zadevajo zavarovana območja, s ciljem 
medsebojnega sodelovanja ter skupnih 
projektov in politik, ki imajo mednaro-
dni in vsealpski pomen. V ožje predsed-
st vo zveze alparc je bil izvoljen tudi 
predst avnik tnp, mag. Martin Šolar. •



 T udi v letošnjem letu je jz tnp v sodelova-
nju s Slovensko vojsko izvedel nošnjo to-
vora na nedost opne planine. Namen akci-
je je bila neposredna pomoč pri opravlja-

nju kmetijske dejavnost i. Nošnja se je izvajala ., . in . julija; 
tovor se je nosilo na Planino Ovčarija, Planino v Lazu, Planino za 
Migovcem in Velo polje ter do lovske koče na Glinu. Skupna ko-
ličina prenesenega tovora je bila približno , tone. Tovor je bil 
namenjen opravljanju kmetijske dejavnost i ter obnovi kmetijskih 
objektov na planinah. 

Izvajali smo tudi neposredno pomoč pri čiščenju pašnih po-
vršin. Spomladi je nadzorna služba parka v sodelovanju z doma-
čini izvedla akcijo čiščenja zarast i na Planini Laška seč. V okviru 
akcije Ogenj v Alpah smo, v sodelovanju s cipro Slovenije, pzs 
in predst avniki agrarne skupnost i, izvedli čiščenje zarast i na 
planini Velo polje. S sredst vi projekta alpa (Sonaravno upravlja-
nje planin na varovanih območjih), ki je sofi nanciran s sredst vi 
Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, pro-
gram Cilj  Evropsko teritorialno sodelovanje, Operativni pro-
gram Slovenija–Avst rija –, smo skupno očist ili , ha 
zarast i na planinah Ovčarija, Govnač in Krošnja. Namen čišče-
nja zarast i je ponovna oživitev pašnih površin, skladno s potre-
bami po dodatnih pašnih površinah. •

POMOČ 
PLANINAM
BESEDILO • dr. Tomaž Kralj
FOTOGRAFIJA • Marjeta Klemenc

DAN ALPSKE 
KONVENCIJE
BESEDILO • Tina Markun 
FOTOGRAFIJA • Marjeta Klemenc

Za ozaveščanje o pomenu Alpske konven-
cije so Triglavski narodni park, Planinsko 
društvo Dovje-Mojst rana, Planinska zve-
za Slovenije, cipra Slovenija, Slovenski 
planinski muzeji v Mojst rani in Hiša pr 
Katr ob sodelovanju z Minist rst vom za 
infrast rukturo in prost or ter Stalnim se-
kretariatom Alpske konvencije konec ju-
nija  pripravili . Dan Alpske konven-
cije. Za udeležence je bilo organizirano 
rekreativno kolesarjenje iz Mojst rane v 
Radovno in Krmo ter pohod do Pocarjeve 
domačije, pred Slovenskim planinskim 
muzejem pa so potekali bogat kulturni 
program in aktivnost i za otroke. Namen 
dogodka je bil opozoriti na občutljiv alp-
ski prost or, predst aviti posebnost i alpskih 
dolin, pomen ohranjanja narave in kul-
turne dediščine ter sp odbuditi obiskoval-
ce, da alpske doline obiskujejo na okolju 
prijazen način. Prireditev je edini dan Al-
ske konvencije na območju alpskih držav 
in vzoren primer sodelovanja različnih 
deležnikov na območju Alp z lokalnim 
okoljem, kar je ključno za varovanje alp-
skega prost ora. •
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 I z Tolmina se do Tolminskih Raven vzpe-
njamo po  kilometrov dolgi poti skozi 
vasi Žabče in Zadlaz-Žabče; cest a večino-
ma teče skozi gozdnat svet. 

Tolminske ravne so se do začetka druge svetovne vojne ime-
novale Žabiške Ravne. Razložena gorska vas leži na prisojni pla-
noti južno pod Tolminskim Migovcem na kar  m nadmor-
ske višine. Naselje sest avljajo gruče posameznih domačij brez 
izrazitega jedra ali dominante. Večina st avbnega fonda je bilo 
izoblikovanega v . st oletju. Prepletajo se tako alpski kot sre-
dozemski st avbni elementi, kar lepo odraža prehod med mrzlo 
alpsko in milo sredozemsko klimo. Objekti imajo pretežno st r-
me st rehe, vmes so tudi taki s položnejšimi. Tu so npr. še dvojni 
kozolci – st ogovi (dva povsem lesena in eden z zidanimi st ebri). 
Nekdaj je bila prevladujoča kritina slama, najdemo pa tudi s 
korci krito st anovanjsko hišo. Objekte st a prizadela dva potresa 
(leta  in ); po zadnjem je sledila celovita prenova vasi. 
Izmed  enot nepremične kulturne dediščine, ki so v Triglav-
skem narodnem parku razglašene za sp omenike lokalnega po-
mena, kar  najdemo v Tolminskih Ravnah (domačije s hišnimi 
številkami , ,  in ). Naj posebej omenimo iz kamna zida-
no gosp odarsko poslopje s slamnatim zatrepom (pri domačiji s 
hišno številko ) v osrednjem delu vasi in objekt, krit s slamo, 
na vzhodnem robu naselja (pri domačiji s hišno številko 14). •

TOLMINSKE 
RAVNE

ZAKLJUČENA 
OBNOVA STENSKIH 
POSLIKAV

BESEDILO IN FOTOGRAFIJA 
• Tea Lukan Klavžer

BESEDILO IN FOTOGRAFIJA 
• Mojca Smolej 

 P ocarjeva domačija v Zgornji Radovni je za-
radi nesp remenjene zunanjost i, notranjo-
st i, opremljenost i in gosp odarskih poslopij 
izjemen sp omenik arhitekturne in etnolo-

ške dediščine. Poslikavi Križanega in Višarske Marije, ki krasita 
pročelje hiše, st a bili romarjem na Sv. Višarje znamenje, da si pri 
Pocarjevih lahko odpočijejo pred nadaljevanjem poti.  Nast anek 
poslikav sega v . st oletje. 

Javni zavod Triglavski narodni park je letos pridobil sredst va 
Minist rst va za kulturo iz javnega razpisa za izbor kulturnih pro-
jektov na področju nepremične kulturne dediščine v letih  
in  za obnovo obeh poslikav. Na podlagi ponudbe in pripo-
ročil smo se odločili, da konservatorska dela zaupamo mag. Ve-
sni Obid, in skupaj z mag. Marijem Vrenkom st a poslikavo zače-
la obnavljati . septembra. Delo je potekalo tekoče, nadzor nad 
njim pa je izvajal Zavod za varst vo kulturne dediščine Slovenije, 
Območna enota Kranj. 

Med delom st a konservatorja odkrila izrisane okvirje obst o-
ječih poslikav. Po opravljenem sondiranju dela fasade od obst o-
ječih poslikav do vhodnih vrat st a razkrila prisotnost  tretje po-
slikave. Katerega svetnika novoodkrita poslikava predst avlja, tre-
nutno ni mogoče ugotoviti; konservatorja predvidevata, da bi lah-
ko šlo za sv. Florjana ali sv. Jurija, ki je zavetnik župnije Gorje, 
kamor je tedaj sodila Radovna. O novem odkritju smo obvest ili 
tudi prist ojne na Minist rst vu za kulturo in zaprosili za dodatna, 
intervencijska sredst va. 

V letu  bo jz tnp obnovljeno poslikavo ter potek njene 
obnove predst avil na enem od dogodkov na Pocarjevi domačiji. •
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BESEDILO IN GRAFIKONI • dr. Jože Uhan in dr. Mišo Andjelov, 
Agencija RS za okolje

 V  Alpah so pomemb-
ne zaloge podzemne 
vode, zato jih lahko 
upravičeno imenu-

jemo vodni st olp Evrope, Julijske Alpe pa 
vodni st olp Slovenije. Obnavljanje podze-
mne vode je na območju Julijskih Alp 
povprečno okoli desetkrat večje kot na se-
verovzhodu Slovenije. Kljub velikemu vo-
dnemu bogast vu pa vzbuja skrb dejst vo, 
da se je v zadnjih  letih podnebje tudi v 
Alpah občutno sp remenilo. Alpe se po 
oceni evropske agencije za okolje soočajo 
tudi z izzivom sp remenjenih last nost i vo-
dnih virov in obst aja nevarnost , da se bo 
zaradi svetovnega segrevanja alpski hi-
drološki sist em izrazito sp remenil. Dose-
danje analize trenda površinskega odtoka 
vode z območja Triglavskega narodnega 
parka odkrivajo značilno zmanjševanje pov-
prečnih vrednost i letnih pretokov, prav 
tako pa je bilo odkrito značilno zmanjše-

PODZEMNA VODA 
V TRIGLAVSKEM 
NARODNEM PARKU

vanje malih pretokov v najbolj sušnih me-
secih leta. Ob tem se je pokazala potreba 
po poglobljeni vodnobilančni analizi, ki bi 
odgovorila tudi na vprašanje o trendu na-
pajanja vodonosnikov oz. obnavljanju ko-
ličin podzemne vode.

Zmanjševanju količin površinskega od-
toka, ki ga ugotavljajo regionalne  vodno-
bilančne analize, sledi tudi zmanjševanje 
tist ega deleža padavinske vode, ki odteče 
v podzemlje in obnavlja zaloge podzemne 
vode. Za območje Triglavskega narodnega 
parka je regionalni vodnobilančni model 
growa, ki je bil razvit v nemškem razi-
skovalnem središču Jülich in slovenskim 
pogojem prilagojen in umerjen na Agen-
ciji rs za okolje, omogočil regionalno oce-
njevanje izhlapevanja in ločevanje različnih 
tipov odtoka, vključno z odtokom podze-
mne vode. Povprečje obnavljanja podzemne 
vode v vodonosnikih Triglavskega naro-
dnega parka je v zadnjem desetletju, od 

 do ,  mm in je za  % nižje od 
povprečnega obnavljanja podzemne vode 
v primerjalnem -letnem obdobju od  
do  ( mm). Leto  pa je bilo vo-
dnobilančno izjemno, napajanje vodono-
snikov je bilo v Triglavskem narodnem 
parku skoraj za tretjino manjše od ome-
njenega -letnega povprečja ( mm).

Regionalno modeliranje napajanja vo-
donosnikov na območju Triglavskega na-
rodnega parka je zaradi skoraj zanemarlji-
vih antropogenih vplivov na varovanem 
območju parka odličen kazalnik posledic 
podnebnih sp rememb na vodne vire. Po-
trebo po tovrst nih analitičnih prist opih 
izpost avlja tudi evropska st rategija prila-
gajanja na podnebne sp remembe. Obmo-
čje Triglavskega narodnega parka v tem 
smislu post aja narodno pomembni refe-
renčni vodnobilančni prost or za ugota-
vljanje sp rememb v naravnih procesih hi-
drološkega cikla. •

LETNE KOLIČINE OBNOVLJENE PODZEMNE VODE V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU OD 2010 DO 2012 IN PRIMERJAVA Z OBDOBJEM 1971-2000 
(REGIONALNI VODNO-BILANČNI MODEL GROWA)

Obnavljanje podzemne 
vode v letu 2010

mm/leto

Obnavljanje podzemne 
vode v letu 2011

mm/leto

Obnavljanje podzemne 
vode v letu 2012

mm/leto

< 250
250-500
500-750
750-1000
> 1000

< 250
250-500
500-750
750-1000
> 1000

< 250
250-500
500-750
750-1000
> 1000



PO PARKUSVET P
O

D 

TRIG
LAVO

M
 

8

ZNAK 
KAKOVOSTI 
TNP
BESEDILO IN FOTOGRAFIJA 
• Urška Smukavec

DELEŽNIKI O RABI 
OBNOVLJIVIH 
VIROV ENERGIJE 
V TNP
BESEDILO • Renata Rozman, 
• Špela Ščap, Biotehniška fakulteta

 T np v okviru mednarodnega projekta recharge. 
green pripravlja analizo družbenega doje-
manja rabe obnovljivih virov energije (ove) 
na območju parka. S tem namenom smo 

skupaj z Biotehniško fakulteto izvedli intervjuje o potencialih in 
vplivih izkoriščanja ove. Sogovorniki so bili organizacije, zdru-
ženja, društva in javne ust anove, ki delujejo na območju tnp.

Sodelujoči so se st rinjali, da potenciali še niso izkoriščeni; 
največ potenciala ima po njihovem mnenju gozdna biomasa. 
Večina se st rinja tudi, da imata sončna in vodna energija nizek 
potencial, vetrna energija pa zelo nizek potencial. Razloge vidi-
jo predvsem v (ne)razpoložljivost i naravnega vira. Poleg tega so 
sogovorniki prepoznali tako pozitivne kot tudi negativne vplive 
rabe ove na okolijske in socio-ekonomske značilnost i tnp. Iz-
post avljena st a bila možnost  povečanja zaposlovanja lokalnega 
prebivalst va in negativni vpliv na ohranjenost  narave in krajine.

Zelena energija v tnp ima torej potencial. Ob pravem ravno-
vesju potencial za rast line, za živali in za ljudi. •  J z tnp je vodilni partner projekta info-

parki, katerega namen je ozaveščati ljudi 
o pomenu ohranjene narave, povečati do-
dano vrednost  st oritev v lokalnem okolju, 

popest riti turist ično ponudbo in s tem prisp evati tudi h kakovo-
st i življenja prebivalcev.

V okviru projekta se pripravljajo izhodišča za vzpost avitev 
znaka kakovost i Triglavskega narodnega parka. V sodelovanju 
z občino Kobarid smo si ogledali primer dobre prakse, in sicer 
v Narodnem parku Dolomiti Bellunesi v Italiji, kjer je podoben 
znak kakovost i uveljavljen že vrst o let. Gre za izkoriščanje po-
tencialov, ki jih zavarovano območje prinaša predvsem v zvezi s 
prepoznavnost jo, promocijo in trženjem izdelkov in st oritev.

Z uvedbo znaka kakovost i, ki ga bodo lahko uporabljale pred-
vsem kmetije in nosilci turist ičnih kapacitet, bo tem omogočeno:
 •  promoviranje v okviru sist ema informiranja in obveščanja v 

javnem zavodu tnp; 
•  trženje izdelkov in st oritev na posebnih prodajnih mest ih in 

prireditvah;
•  vključevanje v izobraževalne programe in programe vodenj 

javnega zavoda;
•  koriščenje razvojnih sp odbud na podlagi . člena zakona o 

tnp. 
Do znaka kakovost i bodo upravičeni posamezniki ali skupi-

ne, ki nedvomno dokazujejo nadst andardno kakovost  svojih iz-
delkov ali st oritev. •

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 

EVROPSKA UNIJA REPUBLIKA SLOVENIJA



NOVOSTI V 
INFORMACIJSKEM SREDIŠČU 
TNP DOM TRENTA
BESEDILO • dr. Matej Vranješ • Tanja Menegalija
FOTOGRAFIJE • Marko Pretner • Aleš Zdešar

 Z  letošnjim letom se 
zaključuje projekt 
Climaparks, v okvi-
ru katerega smo na 

primorski st rani parka pridobili kar nekaj 
novost i. V Informacijskem središču tnp 
Dom Trenta smo že leta  odprli mul-
timedijsko razst avo Gozd – časovni trip-
tih priznanega slovenskega umetnika An-
dreja Zdraviča. Naložba se je izkazala za 
zelo dobrodošlo, saj je razst ava že v prvih 
dveh sezonah naletela na izjemno poziti-
ven odziv obiskovalcev. Letos zaključuje-
mo tudi urejanje novega večnamenskega 
izobraževalnega središča v pomožnem 
objektu ob Domu Trenta. Objekt je bil 

SREČANJE 
S KRAJANI IN 
URADNE URE TNP
BESEDILO • dr. Tomaž Kralj
FOTOGRAFIJA • dr. Peter Skoberne

Javni zavod tnp je med majem in 
novembrom enkrat mesečno izvajal 
uradne ure v krajih Stara Fužina, 
Koprivnik v Bohinju in Zgornja Radovna.  
Namenjene so bile lažji dostopnosti 
do informacij domačinov v povezavi 
z načrtovanimi gradnjami in drugimi 
aktualnimi vsebinami.

Obisk domačinov je bil različen glede na 
lokacijo. Na Koprivniku v Bohinju st a bila 
odziv in zanimanje domačinov zelo veli-
ka, v preost alih krajih pa slabša. Na Ko-
privniku v Bohinju smo v času uradnih ur 
vzporedno izvajali tudi terenske oglede. V 
letu  načrtujemo, da bomo med ma-
jem in oktobrom še naprej izvajali uradne 
ure v krajih Koprivnik v Bohinju in Stara 
Fužina; podroben urnik bo objavljen apri-
la. Želimo, da uradne ure post anejo uve-
ljavljena oblika neposredne komunikacije 
jz tnp z domačini parka ter last niki ze-
mljišč. 

V krajih Čadrg, Koprivnik v Bohinju, 
Zgornje in Spodnje Laze, Log pod Man-
gartom in Radovna ter v Soči smo med 
letom izvedli srečanje z domačini parka, 
kakršna so namenjena predst avitvi dela jz 
tnp, predst avitvi uvajanja znaka kakovo-
st i tnp ter razpravi o aktualnih temah na 
pobudo domačinov. Srečanja bomo orga-
nizirali tudi v prihodnjem letu. •

zgrajen energetsko varčno ter opremljen s 
sodobno izobraževalno opremo. V teku so 
dela za izvedbo kotlovnice na sekance, ki 
se sofi nancira iz švicarskega sklada (Švi-
carski prisp evek). Z novim objektom so 
post avljeni temelji za razvoj eno- in večdnev-
nih izobraževalnih dejavnost i, s katerimi 
bi v Trenti lahko podaljšali turist ično se-
zono ter dolgoročno omogočili delo mla-
demu izobraženemu kadru. Z novim ogre-
valnim sist emom na biomaso pa se odpi-
rajo tudi možnost i za dolgoročno rabo lo-
kalnih obnovljivih virov energije.

V okviru projekta Habit-Change smo 
v Domu Trenta post avili tudi novo inte-
raktivno razst avo Biotska pest rost  Tri-
glavskega narodnega parka. Osrednji st e-
ber v avli središča smo prelevili v pisani 
svet parka, kjer je v risbah Jurija Mikuleti-
ča prikazanih  rast linskih in živalskih 
vrst  v njihovih značilnih okoljih, tako kot 
si sledijo od dolin do vrhov po nadmor-

skih višinah. Na podest u v prvem nad-
st ropju so nameščeni zasloni na dotik, 
kjer so vse vrst e opisane, pri živalskih pa 
lahko poslušamo tudi njihovo oglašanje. 
Razst ava je opremljena z zvočnimi po-
snetki opisov in je zato primerna tudi za 
slepe in slabovidne. •
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 N a osnovi skupnega interesa Triglavskega 
narodnega parka, Občine Bled in rdo Go-
renjska, ki ga zast opa lto Bled, smo vloži-
li vse napore in pridobili pomemben pro-

jekt Posodobitev informacijskega središča Triglavska roža Bled, 
ki ga fi nancirajo Evropski sklad za regionalni razvoj, gorenjske 
občine, rdo Gorenjska in Triglavski narodni park. Celotna na-
ložba je vredna skoraj . eur. Odprtje središča načrtujemo 
sp omladi .

Elementi novega središča sledijo sodobnim smernicam cen-
trov za obiskovalce: sodobno opremljen info pult, trgovina in 
okrepčevalnica z lokalnimi izdelki, prireditveni prost or, multi-
medijska dvorana in nova st alna razst ava. Zunanji del razst ave 
bo predst avljal Gorenjsko kot turist ični cilj: vode, mest na jedra, 
pejsaže, zgodovino; notranji del pa naravo Gorenjske in Triglav-
skega narodnega parka. Rdeča nit je voda, ki ust varja biotsko ra-
znovrst nost  in pokrajinsko pest rost  ter omogoča obst oj človeka. 
Triglav kot gora in simbol bo v zaključnem delu predst avljen v 
fi lmu. •

PRENOVA 
INFORMACIJSKEGA 
SREDIŠČA 
TRIGLAVSKA ROŽA
BESEDILO • mag. Martin Šolar 
• Majda Odar

INFORMACIJSKO 
SREDIŠČE TNP V 
BOHINJU
BESEDILO • mag. Aleksandra 
Žumer

 J avni zavod Triglavski narodni park (jz tnp) 
je dne . .  pridobil odločbo o do-
delitvi sredst ev za izgradnjo Informacij-
skega centra Bohinjka. Namen projekta je 

do julija  vzpost aviti javno informacijsko-izobraževalno sre-
dišče tnp za območje bohinjskega dela tnp na danes neust rezno 
izkoriščeni lokaciji v Stari Fužini. Vrednost  projekta je , mili-
jona evrov. Sredst va iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 
Minist rst va za gosp odarski razvoj in tehnologijo skupno znašajo 
.. eur, fi nančni del Minist rst va za kmetijst vo in okolje je 
. eur, delež tnp pa . eur.

Novo središče bo lokalni skupnost i v pomoč pri raznovrst nih 
post opkih in svetovanju, hkrati pa je njegov namen ozaveščanje 
o pomenu ohranjene narave in kulturne dediščine prek različnih 
programov, delavnic in prireditev. •
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OTROCI SO 
RAZISKOVALI 
TRADICIONALNO 
ZNANJE

MLADI 
NADZORNIKI 
V LETU 2013

BESEDILO • Maja Fajdiga Komar BESEDILO • Marjeta Albinini
FOTOGRAFIJA • Gorazd Kutin

Poletni program Odkrivaj Triglavski narodni park �

Naše naravno okolje in z njim Julij-
ske Alpe je najbolj obremenjeno v po-
letnem času, ko si vsi želimo oddiha. 
Da bi v naravo st opali kot v svetišče, v 
katerem si lahko povrnemo moči in zbi-
st rimo pogled na svet, Triglavski naro-
dni park v poletnih mesecih skrbi tudi 
s programom ozaveščanja: predst avitve 
Triglavskega narodnega parka v sliki 
in besedi z informacijami o možnost ih 
obiskovanja parka so v juliju in avgu-

BESEDILO • Ana Marija Kunstelj
st u potekale vsak teden v Kranjski Gori 
in na Bledu, mobilna info točka pa se je 
pojavljala na terenu in v Stari Fužini na 
Torkovih glasbenih večerih. Poseben na-
čin, kako obiskovalcem povedati, da vst o-
pajo v dragocen in občutljiv prost or, pa je 
pripovedovanje zgodb ob ognju. Letos so 
bili večeri pripovedovanja organizirani v 
kampih Šobec, Lesce-Bled, in Danica v 
Bohinjski Bist rici pa tudi na Ranču Mr-
cina pod Studorjem. Legenda o Zlatorogu 

in njegovem kraljest vu, današnjem Tri-
glavskem narodnem parku, s st arodav-
nimi glasovi naših prednikov govori o 
človeškem pohlepu, ki nesp oštljivo po-
seže v naravo, a ta si rane na čudežen 
način zaceli sama – človek pa je tist i, ki 
utrpi nepopravljivo škodo. Narave ne 
varujemo samo zaradi nje same, ampak 
zaradi sebe, je sp oročilo, ki ga zaradi 
dramatične zgodbe razumejo tako otro-
ci kot odrasli. •

 T radicionalni mednarodni tabor mladih 
nadzornikov je bil tokrat organiziran v 
nemškem narodnem parku Bavarski gozd. 
Zbralo se nas je  udeležencev iz  zava-

rovanih območij in  evropskih držav, barve tnp pa st a zast o-
pala Matevž Jeršin z Jesenic ter Andraž Rist ič z Bleda. V tednu 
sončnega vremena, ki smo ga sredi julija preživeli v gozdovih bli-
zu Zwiezela, smo obiskali dobršen del parka in sp oznali najzani-
mivejše, kar imajo. Območje, ki pogled vznemirja predvsem z 
obsežnimi površinami gozdov, prizadetih od lubadarja, je vre-
dno obiska tudi zaradi obor z divjimi in domačimi živalmi, zani-
mivih informacijskih centrov ter prijaznih ljudi.

Avgust a smo se na taboru zbrali mladi nadzorniki Triglav-
skega narodnega parka in mentorji. Preživeli smo ga v hribih nad 
planino Razor, v Tolminskih koritih in  ob Soči.

V letošnjem letu Federacija Europarc, ust anoviteljica progra-
ma Mladi nadzornik, praznuje . rojst ni dan. V počast itev jubi-
leja je bila oktobra na Madžarskem konferenca za mlade, ki st a se 
je udeležila Matic Willewaldt iz Lesc in Ema Kravanja iz Trente.

Po vsem doživetem smo se st ežka razšli – to je znak, da je 
tist o, kar smo počeli, zanimivo in da smo drug drugemu dobra 
družba. Mladim nadzornikom hvala za sodelovanje, sodelavcem 
pa za pomoč! •

Oktobra je v 
Bohinjski Bistrici, 
v Kulturnem domu 
Joža Ažmana, 
potekal Otroški 
parlament o naravi 
in tradiciji, ključni 
dogodek projekta 
leader, ki so ga 
v sodelovanju z 
osnovnimi šolami 
iz Bohinjske 
Bistrice, Gorij, 
z Bleda, iz 
Lesc, Mojstrane 
in Radovljice 
vodili sodelavci 
Triglavskega 
narodnega parka.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 
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Učenci omenjenih šol so nam predst avili 
tradicionalna znanja, ki so jih sp oznavali 
na delavnicah v okviru projekta: vezenje, 
pletenje, peko kruha, pletenje košar, izde-
lovanje lesenih grabelj in ličkanje koruze. 
Dogodek so vodili učenci sami. Po vsaki 
predst avitvi je bila debata, v kateri so so-
delovali tudi povabljeni gost je – župani, 
ravnatelji šol, predst avniki minist rst ev, za-
voda za šolst vo in turist ičnih organizacij, 
etnologi in drugi. Izpost avili so, da v šolah 
primanjkuje praktičnega pouka in da je ve-
liko uporabnih predmetov mogoče naredi-
ti doma iz naravnih materialov. 

V okviru projekta je izšla otroška sli-
kanica Pri babici na kmetiji avtorja Grega 
Kržeta in ilust ratorke Nine Meglič. Zgodbe 
slikanice prinašajo utrinke življenja sodob-
nega otroka, ki s pomočjo babice začuti po-
časnejši, z naravo in letnimi časi povezan 
utrip življenja in dela v alpskem svetu. Sli-
kanico so v okolici Triglavskega narodnega 
parka na krajevnih obdarovanjih otrokom 
prinesli decembrski dobri možje.



 M 
angart je ena izmed 
najveličast nejših 
gora v Julijskih Al-
pah (četrta najvišja, 

za Triglavom, Montažem in Škrlatico). 
Celotno mangartsko pogorje tvori narav-
no pregrado med dolino potoka Koritnice 
na jugu in Mangartsko dolino na severu. 
Južna pobočja so travnata, prekinjajo jih 
številne pečine in grape, na severno st ran 
pa se gorovje prepadno sp ušča v st rmi st e-
ni, ki se lahko primerja s triglavsko. Še 

BESEDILO • Iztok Butinar
FOTOGRAFIJI • Tanja Menegalija

MANGARTSKO SEDLO

VIR: JAVNE INFORMACIJE SLOVENIJE, 
GURS, DTK50, 2005
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več, v Belopeških jezerih se bohoti njena 
zrcalna podoba. 

V višjih predelih Triglavskega naro-
dnega parka se je že začela zima, zato 
bomo pokukali na sončno st ran in se po 
južnih pobočjih nad Mangartsko planino 
povzpeli do Mangartskega sedla. Pot nas 
bo po pobočjih Planje večkrat peljala prek 
znamenite cest e, ki na sedlu doseže višino 
2040 m nad morjem in je tako najvišja ce-
st a v Sloveniji. Njena posebnost  so predo-
ri, zvrtani v živo skalo, brez uporabe beto-
na. Pot nas vodi nad predori, cest i se pri-
druži po prijetnem sp rehodu čez slikoviti 
in z macesni poraščen greben Mesnovke, 
tik pred zadnjim predorom. Cest i se lahko 
ognemo tako, da se podamo na mulatjero 
nad njo, v vsakem primeru pa pridemo do 
koče na Mangartskem sedlu, kjer je v po-
letnih mesecih zelo živahno. Ker je koča v 
tem letnem času zaprta, bost e v miru pri-
sluhnili veličast nemu šepetu vetra in uži-
vali v razgledih na okoliške vrhove. Pred-
vsem proti Loški st eni, ki je od tod videti 
kot na dlani. Od koče je le še skok do se-
dla, od koder se nam odpirajo pogledi 
navzdol proti Belopeškim jezerom in na 
drugo st ran čez Karavanke proti Avst riji.•

Ljubljanska cesta 

-

 Bled, Slovenija

www.tnp.si

IZHODIŠČE: Mangartska planina
TEŽAVNOST TURE: lahka tura
TRAJANJE TURE: 3 ure
VIŠINSKA RAZLIKA: 650 m

Poskrbimo za varnost �
Ko se pozimi odpravimo v zasneže-

ne gore, moramo biti pripravljeni na 
nizke temperature, krajši dan, zaprte 
planinske koče, manjše število ljudi v 
gorah, pod snegom skrite markacije, 
poledenela tehnična varovala na poteh, 
ekst remne vremenske razmere in st al-
no prisotnost  nevarnost i zdrsov in pla-
zov. Velik dejavnik samokritičnost i pri 
izbiri ture igra st anje naše opreme in st o-
pnja našega znanja o njeni uporabi. Ni-
kakor se na turo v zimskih razmerah ne 
odpravimo brez plazovne žolne, ki ni 
reševalno sredst vo, je pa nujen osebni 
pripomoček za iskanje zasutih v plazu, 
plazovne sonde in plazovne lopate. Ome-
njeni »trojček« močno skrajša čas iska-
nja in odkopavanja v primeru nesreče – 
če ga znamo uporabljati. Seveda pa ne sme-
mo pozabiti na osnovno tehnično zim-
sko opremo – dereze, cepin in čelado.


