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1 Povzetek 
 

 

 
Karavanke so gorska veriga, ki tvori okrog 120 km dolgo mejo med Avstrijo in Slovenijo. Na obeh 

straneh meje je za regijo značilna njena obrobna lega. 

 

Tekom dela smo na slovenski in avstrijski strani meje izvedli in analizirali 40 kvalitativnih 

intervjujev. Cilj je bil ugotoviti spekter dojemanja prebivalstva glede "njihove regije", svojega 

življenjskega prostora. Iz intervjujev naj bi ugotovili, kako daleč sega občutek pripadnosti, kako se 

Karavanke odslikavajo v njihovem "mentalnem svetu", katere priložnosti ali želje, katere skrbi ali 

tveganja sogovorniki vidijo v prihodnje. 

 

Načeloma v pogovorih kljub velikim težavam na območju Karavank skoraj ni mogoče zaznati obupa 

in vdanosti v usodo. Nasprotno: sogovorniki naštevajo konkretne pristope in predloge za 

gospodarske izboljšave in dvig kakovosti življenja. 

 

Tako rekoč vsi sogovorniki se identificirajo s Karavankami. Vendar so obseg in pogledi zelo različni. 

Območje Karavank lahko razumemo kot skupni okvir, ki so mu podrejene še druge delne enote. 

Območje Karavank geografsko in naravno prostorsko razumejo kot enotno regijo, vendar ne v smislu 

skupnega življenjskega, dejavnostnega in gospodarskega prostora. Nasprotno je prepoznati 

nastanek več delnih identitet in malih regij. Gostje in obiskovalci vidijo Karavanke predvsem kot 

enoto v smislu "naravnega in rekreacijskega območja Karavank". 

 

Skoraj pri vseh sogovornikih se pokaže povezanost z naravo in narava kot vrednota, ki jo je treba 

zaščititi. Misel o "varovanju s previdno rabo" bi lahko razumeli kot skupni imenovalec, pa tudi kot 

nalogo za nosilce odločanja/politike. 

 

Kot rdeča nit se skozi različna tematska področja vleče izražena močna želja po sodelovanju. 

Predvsem pri čezmejnem sodelovanju pa trenutno uresničevanje močno zaostaja za željami. 

 

Vprašani so regiji vsekakor priznali visok razvojni potencial. Morda manjka pogum, manjkajo 

investitorji in predvsem "nadkrajevna" koordinacija ter skupno, realno vodilo/skupna strategija. 

Čezmejna organizacija (društvo/združenje) "Prijatelji Karavank/Freunde der Karawanken", ki smo si 

jo zamislili v pričujočem projektu čezmejnega sodelovanja, ki poteka v okviru Operativnega 

programa Slovenija – Avstrija 2007 – 2013, bi lahko imela nalogo spodbujati identiteto in bi tekom 

svojega delovanja prevzela vlogo koordinatorja, predstavljala pa bi tudi skupni "zbiralnik idej in 

zamisli" ter pogonski razvojni motor. 

 

Osnove za izrazito regionalno identiteto so po predavanju Michaela Weigla (2008): "Kaj pomeni 

identiteta – kako nastane regionalna identiteta," posredovanje znanja o regiji (tudi zgodovinske 

zavesti), načelo "od spodaj navzgor" (vključevanje občanov) ter izpolnjevanje usmerjevalne 

funkcije. Ta področja so za karavanško regijo le deloma uresničena in so še v teku. Če bi te procese 

s pomočjo krepitve zavesti ciljno usmerjali, bi se lahko iz njih sčasoma razvila močnejša regionalna 
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karavanška identiteta. Pri tem lahko pričakujemo, da bo oviro prej predstavljala velika vzdolžna 

razpotegnjenost gorovja,  kot pa državna meja, ki vse bolj izginja, ali široki gorski grebeni. 
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2 Uvod, vprašanja in metodika 
 

 

 
Kot izhodišče se zastavljajo vprašanja: Ali obstaja karavanška regija? Ali obstaja enotna slika o tem, 

slika, ki jo prebivalke in prebivalci karavanškega območja vidijo podobno? Ali obstaja karavanška 

identiteta? Ali so Karavanke gorska veriga z nanizanimi vrhovi, dolinami in jarki, ki jih naseljujejo 

zelo različne skupine prebivalcev in imajo le malo skupnega? Josef Ober je na strokovnem simpoziju 

"Življenje v Karavankah 2020" v Tinjah razložil: "Naučiti se moramo ravnati z organizmom regije. 

Poleg podatkov, dejstev in številk se moramo potopiti predvsem v dušo regije." S pričujočo študijo 

identitete smo poskušali odkriti dušo Karavank. 

 

2.1 Cilji 
 
Cilji te študije so bili ugotoviti splošno dojemanje območja Karavank (kako daleč sega občutek 

pripadnosti / regionalna identiteta) in ugotoviti posebne identitete (razmejitev, intenziteta, 

lastna/tuja/želena podoba). 

To je načelno potekalo na treh ciljnih ravneh: 

 Mentalna raven opisuje ključne vidike, kot so načelna prepričanja, vrednote, ideali, 

dojemanje ali tematske povezave. 

 Prostorska raven kaže krajevnost življenjskega sveta, domovine, občutka "biti doma", 

meje občutka pripadnosti.  

 Raven prihodnosti opisuje želene slike, vizije in ideje, priložnosti, potenciale ali tveganja 

za nadaljnji razvoj karavanške regije ali nje delov.  

 

Pojem identitete v tej študiji se ravna po definiciji po Weiglu (2008), ki loči med osebno identiteto 

in kolektivno identiteto: 

 Osebna identiteta: „Identiteta pomeni subjektivno smiselno povezavo različnih 

razumevanj nekega individuuma, ki se izraža v njegovem mišljenju in ravnanju. Pri tem 

identiteta izpolnjuje trojstvo funkcij, zgostitev, rangiranje in orientiranje". 

 „Kolektivna identiteta“: „Kolektivna identiteta pomeni proces samorazumevanja nekega 

kolektiva v obliki javnega diskurza. Pri tem je treba ločiti med nosilci diskurza, ki dajejo 

predloge identitete, in prejemniki diskurza, ki te predloge selektivno umestijo v svojo 

osebno identiteto.  

 

Po Weiglu (2005) "regionalna identiteta" ne obstaja kot abstraktum, temveč le, če posamezniki 

regijo vključijo v svojo osebno identiteto, če torej regija ljudem pomaga pri opisu samih sebe, 

svojega porekla ali "domovine". (Realpolitični) obstoj regije je tako vezan na obstoj kot identitetna 

regija. Regije morajo najti vstop v dojemanje, razlaganje in ravnanje akterjev, da bi kot taki 

postali realpolitično resnični". 
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2.2 Metoda ugotavljanja 
 

Kot metodo smo izbrali pripovedne intervjuje. Po Lamneku (1995) je pripovedni intervju "… 

posebna oblika kvalitativnega intervjuja, ki jo je razvil in zagovarjal Schütze (1977). V pripovednem 

intervjuju sogovornika pozovejo, da pripoveduje o predmetu, poimenovanem v pogovoru, kar 

seveda predpostavlja, da je sogovornik primerno usposobljen." Pri tem "… pri metodi kvalitativnega 

intervjuja igra podrejeno vlogo reprezentančnost in razmišljanje o teoriji vzorca v smislu teorije 

verjetnosti". Pri tem ne gre toliko za "… pogostnost določenih vzorcev ravnanja, temveč za 

ugotavljanje čim točnejšega kompleta relevantnih vzorcev ravnanja v neki dani situaciji," (Lamnek 

1995). 

Prednost proste pripovedi je, da dostop ni že a priori zožen ali voden (prisiljene pripovedi). Kljub 

vsemu so smiselna nekatera usmerjevalna vprašanja, ki naj splošno in uvodoma zagotovijo 

doseganje ciljev raziskave o identiteti. Tako smo pri tej raziskavi sestavili standardiziran katalog 

vprašanj, ki smo ga tudi v naprej testirali. Zatem smo ga uporabili pri vseh sogovornikih v anketi. 

Naslednje tri naraščajoče stopnje intenzivnosti igrajo bistveno vlogo pri interpretaciji podatkov: 

 

 kognitivna (zaznavanje, mišljenje) 

 afektivna (navezanost, čutenje) 

 konativna (usmerjenost k ravnanju, vedenje)  

 

Dramaturgija intervjuja 

Zgradba in potek pogovora smo oblikovali: 

 vstop: predstavitev (osebna in vsebinska), cilj, okvir 

 poziv k pripovedovanju: vstopno vprašanje, ki spodbudi pripoved 

 glavna pripoved: z nekaterimi usmerjevalnimi vprašanji kot okvir je lahko sogovornik 

svoja sporočila prosto pripovedoval 

 povpraševanje: zapiski ključnih besed in izbrani vidiki 

 preverjanje domnev 

 zaključek: zahvala in nadaljnji koraki 

 

Še nekaj podrobnosti, ki jih je treba upoštevati:  

 Ni časovne omejitve in ali prekinitve toka pogovora. Pogovori so pri večini 

sogovornikov trajali okrog 45 minut, pri čemer je bil najkrajši pogovor dolg 15 

minut, najdaljši pa 2 uri. 

 Vnaprejšnji dogovor o pogovornem jeziku. Posebej pomembno, ker je treba celotno 

območje Karavank šteti za dvojezično (slovensko/nemško). 

 Izvedba posamičnih intervjujev. Tako preprečimo vpliv več intervjuvancev drug na 

drugega. 

 Intervju dokumentiramo samo v rokopisu in pozneje prepišemo. 

 Anonimno vrednotenje. Osebne informacije in analize obravnavamo zaupno in jih ne 

objavimo. 
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lastna podoba želena podoba

tuja podoba

Konkretna usmerjevalna vprašanja so bila (glejte obrazec v prilogi): 

 Prostorsko: „Prosim, da na zemljevid vrišete območje, ki predstavlja vaš življenjski 

prostor, vašo domovino, vašo okolico (akcijski radij).“  

 Vprašanje za "zunanje": „Kako ocenjujete regionalno identiteto v Karavankah? Vidite 

Karavanke kot enoto?“ 

 Splošno: „Kaj vas povezuje s Karavankami?“ 

 Pogled nazaj / spomini: „Katerih zgodb / doživetij / spominov o Karavankah se lahko 

domislite? (Kakšen odnos imate do Karavank? Kaj vas povezuje s Karavankami?)“ 

 Prihodnost: „V čem vidite priložnosti (tveganja) in potenciale za Karavanke / kaj si 

želite?“ 

 Jedro: „Če bi morali Karavanke (območje / ozemlje) opisati v enem stavku, katerega 

bi izbrali? (slogan)“. 

 

Poseben vidik glede ovrednotenja: trikotnik zaznavanja  

Kot poseben vidik pri prikazu rezultatov obravnavamo razmerje med lastno podobo, želeno podobo 

in tujo podobo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Lastna, želena in tuja podoba, prikazana simbolično 

 

Večji ko je presek med slikami/krogi, tem bolj skladno in močneje ljudje na splošno dojemajo in 

sporočajo regionalno identiteto. "Določitev položaja" je na osnovi iz ankete izpeljanih tém 

(indikatorjev) prikazana v obliki besedila (glejte sliko 5). 

 

2.3 Izbor sogovornikov 
 

Anketa je kombinacija 

 ankete po gospodinjstvih in  

 ankete med strokovnjaki. 
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Predloge sogovornikov za intervju smo pridobili od projektnih partnerjev. Skupaj smo anketirali 40 

oseb. Intervjuji so potekali na območju občin Kranjska Gora oz. Arnoldstein/Podklošter na zahodu 

do Bleiburga/Pliberka oz. Raven na Koroškem na vzhodu ob glavnem grebenu Karavank na obeh 

straneh državne meje med Avstrijo in Slovenijo (glejte karto na sliki 1) v času od avgusta do 

oktobra 2010. Izbor je obsegal naslednje skupine: 

 Regionalne politične nosilce odločitev (npr. župan) (4 iz Slovenije, 4 iz avstrijske 

Koroške) 

 Prebivalce regije s civilnodružbeno funkcijo (npr. predsednica kulturnega društva) (4 

iz Slovenije, 4 iz avstrijske Koroške) 

 Prebivalce regije brez izražene pripadnosti drugima dvema skupinama (npr. 

uslužbenec) (7 iz Slovenije in 7 iz Avstrije) 

 Zunanji strokovnjaki, ki ne živijo neposredno na območju Karavank, se pa ukvarjajo s 

tem območjem (npr. regionalni menedžer, avtorji knjig) (5 iz Slovenije in 5 iz 

avstrijske Koroške) 

 

 
 

Slika 2: prostorska porazdelitev sogovornikov v intervjujih. (Vir: BSC Kranj in lastna obdelava) 

 
Da bi prišli do čim enakomernejše porazdelitve sogovornikov, smo uporabili naslednje kriterije: 

 Prostor – enakomerna geografska porazdelitev sogovornikov ob gorskem grebenu 

Karavank je bi eden najpomembnejših kriterijev za izbor (glejte sliko 1) 

 Kolikor je bilo mogoče smo upoštevali enakomerno starostno porazdelitev. 

Anketirane osebe smo razdelili v tri starostne skupine: 20-40 let (10 sogovornikov), 

40-60 let (24 sogovornikov), nad 60 let (6 sogovornikov). 

 Pozorni smo bili na čim bolj uravnoteženo razmerje med spoloma (18 žensk in 22 

moških). 

Klagenfurt

Villach

Kranj
Celje

Kranjska Gora

Jesenice

Žirovnica

Radovljica

Tržič

Jezersko

Solčava

Črna na Koroškem

Prevalje

Mežica

Šoštanj

Slovenj Gradec

Ravne na 

Koroškem

Mislinja

Bleiburg / Pliberk

Eisenkappel-Vellach 

(Železna Kapla-Bela

Feistritz i. R. / 

Bistrica v R.

Feistritz ob B. / 

Bistrica pri P.

Finkenstein / 

Bekštanj

Ferlach / Borovlje

Gallizien / 

Galicija

Globasnitz / 

Globasnica

Neuhaus / Suha

Ludmannsdorf / 

Bilčovs
Sittersdorf / Žitara vas

St. Margareten / 

Šmarjeta v R.
St. Jakob i. R. / 

Šentjakob v R.

Zell / 

Sele

Eberndorf / Dobrla vas

Arnoldstein / 

Podklošter

P…….. Regionalni politični nosilci odločitev (4)
N_fkt…. Prebivalci regije s civilnodružbeno funkcijo (4)
N…….. Prebivalce regije brez izražene pripadnosti drugima dvema skupinama (4)
F…….. Zunanji strokovnjaki, ki ne živijo neposredno na območju Karavank (4)



 

 
 

         

                                    

 

 

11 

 Po stopnji izobrazbe oz. različnih poklicnih skupinah smo izprašali naslednje skupine: 

12 sogovornikov z osnovno šolo ali izučenih oseb, 12 sogovornikov z opravljeno 

maturo, 16 sogovornikov s končano visokošolsko izobrazbo. 

 Po državljanstvu smo anketirali 20 sogovornikov iz Slovenije in 20 iz Avstrije. 

 Glede na pogovorni jezik je 14 oseb govorilo nemško in 26 slovensko. 
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3 Fasete identitete v zaledju Karavank 
 

 

3.1 Tematski sklopi 
 
Sogovorniki v intervjujih so vedno znova spregovorili o določenih tematskih sklopih. Te smo strnili v 

spodaj navedene temeljne izjave (tematski sklopi) in jih razčlenili. 

 

Temeljne izjave sogovornikov 

 

 Naravo v Karavankah sogovorniki razumejo kot velik biser. To podkrepijo na eni 

strani s pogledom v velikem merilu (hribi, pokrajina itn.), po drugi strani z 

imenovanjem konkretnih rastlin (npr. narcise) in živali (medved itn.). Nedotaknjena 

narava pomeni vir (kakovost življenja, območje za oddih in umik) ter kot priložnost 

za razvoj turistične ponudbe v naravi (pohodništvo, plezanje, gorsko kolesarstvo, 

fotosafari, itn.). Pri tem pogosto omenjajo povezavo s kmetijstvom (kulturna 

krajina, nega krajine) in privlačnostjo pokrajine za turizem. Zelo pogosto izražajo 

željo po varstvu in ohranjanju narave. Spregovorijo tudi o zaskrbljenosti za 

ohranjanje narave. 

 

 Karavankam pripisujejo dva obraza. Ta dvojnost – vidik ločevanja in obenem vidik 

združevanja – se v pogovorih zelo pogosto pojavlja: slovenska in avstijka koroška 

stran; severna in južna stran; sončna in senčna stran; severni del z ostrimi skalami in 

južni del z blagimi planinami in travniki. Značilne so izjave kot: "Po eni strani gore 

povezujejo, po drugi predstavljajo pregrado," ali: "Karavanke kot most ali okop". 

 

 Državno mejo opišejo kot vseprisotno – a v časovnih valovih enkrat močnejšo, drugič 

šibkejšo opazno dejstvo, kar prinaša neposredne posledice na gospodarsko in 

kulturno sodelovanje in razvoj območja. V času Avstro-Ogrske monarhije (1867 do 

1918) ni bilo občutne meje, po letu 1918/1920 je bila meja močno opazna – 

neposredno po 2. svetovni vojni je bila meja prav tako močno opazna. Sledilo je 

počasno odpiranje oz. sproščanje meje. Z vstopom Avstrije v EU leta 1995 (zunanja 

meja EU) je postala spet močnejša, s pristopom Slovenije v EU leta 2004 pa spet vse 

šibkeje zaznavna, kar nakazujejo izjave kot "Državne meje sploh ne opazim – je kot 

občinska meja" ali "meja, ki bi jo morali odstraniti v glavah". 

 

 Čezmejno sodelovanje sicer obstaja, jasno pa prednjači želja po okrepljenem 

sodelovanju. Pogostnost omembe čezmejnosti in poudarjanje sodelovanja nakazuje 

resnično potrebo po sodelovanju: "Narediti mejo prehodno s pomočjo čezmejnih 

projektov." "Karavanke niso ovira temveč skupni cilj." "Skupni kulturni prostor – 

sodelovanje na kulturnem področju (zbori, muzeji)." "Razvoj skupne blagovne 

znamke (za različne stvari, npr. turizem, gozdarstvo, naravne parke, varstvo 
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narave)." "Povezovanje neodvisno od politike, veroizpovedi in rase. Povezuje nas ista 

kultura in okolje." "... skupaj lahko dosežemo veliko več."  

 

 Za možnega rešitelja gospodarskih težav velja turizem. Pri razvoju turizma za 

natančnejše določanje pogosto uporabljajo pojem "mehki turizem" oz. "ne 

masovnega turizma". Želijo si turizem, ki ne bo vplival na naravne vire in naravno 

krajino. 

 

 Ena ključnih tem v karavanški regiji je nujnost gospodarskega razvoja. Kot 

probleme največkrat naštejejo izseljevanje, pomanjkanje delovnih mest (dnevni 

migranti), deloma šibko in vse bolj razdrobljeno infrastrukturo (zapiranje poštnih 

uradov, šol, bližnje oskrbe itn.) ter pomanjkljiva povezanost z mestnimi središči. Po 

drugi strani kot grožnjo nedotaknjeni naravi razumejo npr. industrijo, intenzivni 

turizem, ali gradnjo gozdnih cest in jih mnogi anketiranci kot take zavračajo.  

 

 Močen upad števila gorskih kmetij na območju Karavank za kmetijstvo prinaša tudi 

spremembe kulturne krajine: zaraščanje planin, travnikov in pašnikov z grmovjem in 

gozdom; propadanje kmetij; opuščanje tradicionalnih načinov predelave (npr. 

predelava volne, sirarstvo itn.). Pri sogovornikih se močno kaže želja, da bi to 

dogajanje zaustavili: "ohranjanje kmetij in mentalitete daje območju svoj značaj". 

Kot priložnost za okolje in preživetje kmetov vidijo ekologizacijo in naraščanje 

števila bio-kmetij v kmetijstvu. Nadalje v oživljanju trajnostne paše in rabe planin. 

 

 V intervjujih pogosteje omenjajo naravna vira les in vodo. Pri tem gre po eni strani 

za vodo kot pitno in mineralno vodo ter ogroženost le te, po drugi pa vodo kot vir 

energije. Les iz Karavank velja kot "kakovosten les". Večkrat omenjajo les za 

pridobivanje energije, vendar skoraj ne kot surovino, ki bi jo bilo mogoče 

predelovati znotraj regije. 

 

 Svet Karavank je izredno skrivnosten: vedno znova omenjajo pripovedke, zgodbe, 

mite in ljudske pravljice. Na plan prihaja določeno hrepenenje po skrivnostnem. 

Govora je o "mističnih pripovedih in skrivnostih", o "skritih idiličnih krajih" pogosto v 

povezavi z regionalnimi ali lokalnimi duhovi, bajeslovnimi ali pravljičnimi bitji. 

 

 V pogovorih se zelo pogosto pojavljajo pojmi kot običaji, tradicija, kultura in 

domovina. Največkrat v zvezi s strahom in skrbjo zaradi izgube. Marsikaj še negujejo 

in živijo. Mnogo stvari v pripovedih pa prihaja iz izročila preteklosti in hrepenenja, 

da bi jih še ohranili. 

 

 Pogosto omenjajo značaj ljudi v karavanškem območju in prebivalce opisujejo kot 

posebne. Ljudje so "prijazni, pošteni in gostoljubni, a vendar nekoliko zadržani in 

samosvoji", ali pa je govora o "... rustikalnih ljudeh" in "originalnosti ljudi".  

 



 

 
 

         

                                    

 

 

14 

 Kot glavne problemske sklope je mogoče razpoznati naslednja področja: 

odseljevanje, razseljevanje, gradnja cest ter odročna, včasih težko dostopna lega. 

"Vedno je bila to obmejna regija – nikoli ni bila v središču". 

 

 Ljudje so bolj malo omenjali področja kot so preskrba z in proizvodnja energije (npr. 

iz lesa, sončna energija). Zgodovinsko obravnavo vojn in sporov prej ko ne 

tabuizirajo. O področju športa skoraj ne spregovorijo. Beseda "sosedi" se je v 

pogovorih pojavila enkrat samkrat – čeprav bi te teme v pripovedovanju 

sogovornikov sicer pričakovali. 
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3.2 Prostorsko dojemanje 
 

Prostorsko dimenzijo (velikosti površin), kakršna ustreza razumevanju življenjskega prostora 

sogovornikov, je mogoče razdeliti v tri kategorije (primeri za kategorije glejte  

Slika 3). 

 

 Manjša območja, približno reda velikosti občine. Ta red velikosti so izbrali 12-krat. 

Ustreza preglednemu razredu velikosti in ga lahko razumemo kot resnično, doživeto 

okolje. V tem redu velikosti je okolje praktično znano, znani so sosedje. 

 Srednje velika območja, približno velikosti okraja. Ta red velikosti so izbrali 14-krat. Ta 

red velikosti je prehod na abstraktnejšo raven, saj ne more biti poznano vse in vsakdo v 

tem redu velikosti, pa stvari še vedno opisujejo kot "moj/naš". 

 Obsežna območja (približno reda velikost regije). Ta red velikosti so izbrali 14-krat. 

Zanimivo je bilo, da so ta red velikosti izbrali tako rekoč vsi zunanji sogovorniki (ki ne 

živijo na območju Karavank). 
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Slika 3: Primeri prostorskih dimenzij dojemanja. (Vir ozadja: googlemap)  
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Način površinske razsežnosti prikazuje: 

 pretežno vodoravno razsežnost območja(v smeri zahod-vzhod, vzdolž gorske verige 

Karavank),  

 pretežno navpično razsežnost območja (v smeri sever-jug, z gorovja segajočo v 

mestna središča) 

 ali pretežno krožno razsežnost območja.  

 

Če si ogledamo vidik prikaza površine glede vodoravne, vzdolžne razsežnosti (vzdolž gorske verige 

Karavank), državne meje Slovenija – Avstrija oz. vzhod-zahod) ali navpično, severno razsežnost 

(prečno na gorsko verigo oz. prelaze in koridorje), je večina sogovornikov pri prikazu izbrala 

razsežnost vzhod-zahod, torej vzdolž glavnega gorskega grebena Karavank oz. vzdolž državne meje 

(22 od 40). Le nekaj (4 od 40) jih je dalo prednost navpični razsežnosti – torej sever-jug, oz. prečno 

čez glavni gorski greben Karavank čez prelaze in koridorje. Mnogih (14-krat) ni bilo moč uvrstiti 

nikamor, ker so izbrali bolj zaokroženo obliko površine. 
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Slika 4: Primeri za načine površinske razsežnosti. (Vir ozadja: googlemap) 
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Meja kot dejavnik vpliva na prostorsko razporeditev življenjskega sveta očitno postavlja le 

majhno oviro pri označevanju. Tako večina sogovornikov pri prostorskem prikazu ignorira mejo med 

Slovenijo in Avstrijo oziroma jo pri vrisovanju prečkajo. Skupaj 34-krat. Največkrat se prekoračenje 

meje nanaša na mejo med avstrijsko Koroško in Slovenijo. Tudi mejo med Italijo in Avstrijo večkrat 

prekoračijo (6-krat), prav tako tudi mejo med Slovenijo in Italijo (skupaj 9-krat). Zelo malo jih vidi 

svoj življenjski svet le v lastni državi – meje pri vrisovanju torej ne presežejo (po 3-krat v Sloveniji 

in 3-krat v Avstriji). Vsi ti sogovorniki so izbrali majhno površino prikaza. 

 

Avstrijski sogovorniki so le 3-krat vrisali celo območje na avstrijskem Koroškem, 7-krat pretežni del 

območja na avstrijskem Koroškem, 8-krat zelo uravnoteženo sliko avstrijska Koroška - Slovenija in 

2-krat pretežni del območja v Sloveniji. Slovenski sogovorniki so 3-krat vrisali območje samo v 

Sloveniji, 5-krat pretežni del območja v Sloveniji, 9-krat zelo uravnoteženo sliko Slovenija - 

avstrijska Koroška in 3-krat pretežni del na avstrijskem Koroškem. To nakazuje, da avstrijski 

Korošci slovenski del Karavank upoštevajo prav tako kot Slovenci upoštevajo avstrijsko koroški del. 

 

Mestna središča v okolici Karavank so bila v risbah vključena skupaj le pri šestih sogovornikih (pri 

dveh Slovencih in štirih avstrijskih Korošcih). To je bil 3-krat Celovec, 2-krat Beljak in 4-krat Kranj. 

Ljubljana je očitno že preveč oddaljena, da bi jo še povezovali s Karavankami. 

 

3.3 Slika prihodnosti 
 
Pogled v prihodnost Karavank je razdeljen v podtočke, ki podajajo želene slike, potenciale in 

priložnosti ter tveganja. Anketiranci so na vprašanje po željah vedno odgovarjali zelo izčrpno. Sliko 

prihodnosti zaključuje vprašanje po možnem sloganu. 

 

 

Želene slike 

 

 Večini vprašanih se zdi zelo pomembno vprašanje ohranjanje narave. "Ohraniti 

naravo, naravne znamenitosti, življenjski prostor za rastline in živali, naravno 

območje." Ali: "Ohraniti identiteto in pokrajino." 

 

 Negovati in ohranjati etnološko dediščino (stari običaji, tradicionalna opravila, 

oblačila, arhitektura npr. karavanška hiša) je prav tako želja sogovornikov kot 

ohranjanje društvenega življenja, izročila in kulturne dediščine (npr. muzejev, 

zgodovinskih posebnosti). Tudi dvojezičnost oziroma večjezičnost in slovenski jezik 

sta bila večkrat izpostavljena kot vredna ohranjanja. 

 

 Kot temeljni element Karavank sogovorniki vidijo ohranjanje kmetijstva in kmetij. 

"S tem povezana mentaliteta daje območju njegov značaj," je izpovedal eden od 

sogovornikov. S tem v zvezi je ohranjanje vaških skupnosti in običajev. Nega okolja 

(travnikov in gozdov) sodi h kmetijstvu. Želje kot oživljanje gorskih kmetij 

(ekološko), oživljanje planšarske dejavnosti na planinah z možnostjo prenočevanja v 

planšarijah. Kmetijstvo naj se tesneje poveže s turizmom (npr. predelava mleka, 
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sirarstvo, priprava marmelade, ogled različnih dejavnosti v kmetijstvu) in s tem 

zagotavljanje delovnih mest za mlade. 

 

 Kot vredne ohranjanja so bile imenovane družbeno relevantne vrednote kot so 

"sobivanje", "prvobitnost", "medsebojno razumevanje" ali "zadovoljstvo s tem, kar 

imaš". 

 

 Kot želje večkrat naštejejo razvoj turizma in ustvarjanje nove ponudbe, 

infrastrukture in informativne ponudbe (infocentri, spletne strani, vodilni motivi, 

info-table). Razvoj turizma naj bo omejen z željo po blagih oblikah turističnega 

razvoja. Tradicionalna ponudba, specifična za določeno regijo in turizem z naravo ali 

sonaravni turizem (počitnice na kmetiji, kolesarske poti, planinarjenje pohodništvo, 

plezanje, naravoslovne učne poti) izključujejo množični turizem. Karavanke naj 

postanejo dostopne, vendar "ne na stroške narave – npr. z gradnjo cest, 

motorizacijo, razseljevanjem, gradnjo hotelov in smučarskih središč". 

 

 Zelo je zaželeno čezmejno sodelovanje na področjih gospodarstva, turizma, 

trženja, kulture, izmenjave učencev in dijakov, muzejev itn.: "skupaj lahko 

dosežemo več". Zagotoviti moramo boljšo povezanost med avstrijsko Koroško in 

Slovenijo in odpraviti ovire. Družabnost in kulturno izmenjavo želimo spodbuditi s 

skupnimi sejmi, ljudskimi prazniki in raznimi možnostmi za srečevanje in izmenjavo. 

 

 Osrednje želje anketirancev za prihodnost so izraba lastnih virov energije in 

surovin (npr. voda, veter/les, volna itn.): npr. "izgradnja lesnopredelovalne 

panoge", "zagotoviti energetsko samozadostnost". "Gospodarska neodvisnost – 

ustvarimo območno avtonomijo." 

 

 Ustvarjanje ustreznih okvirnih pogojev in danosti za mlajšo generacijo. Mladini 

moramo zagotoviti privlačen življenjski prostor, razviti kakovostno ponudbo za 

preživljanje prostega časa in ustrezna delovna mesta. Trenutni čas zahteva 

"omogočanje povratka", "ponujanje dela za akademsko izobražene". Tako bi lahko 

naseljevanje in ponovno oživljanje zapuščenih krajev doživelo nov zagon. 

 

 

Potenciali, priložnosti in potrebni pogoji 

 

Mnoge želje seveda istočasno nudijo tudi neko priložnost. V nadaljevanju sledi strnjena replika o 

potencialih, priložnostih in pogojih: 

 Dvig (samo-)zavesti: "Priložnosti se začenjajo v glavi". 

 Kmetijstvo in gozdarstvo predvsem v povezavi s počitnicami na kmetiji in z 

neposrednim trženjem kmetijskih izdelkov in ponudbe. 

 Ovrednotenje narave: "Naravo koristiti in jo istočasno ščititi". 

 Sodobna in času primerna kulturna izmenjava in povezujoča kulturna ponudba, 

izmenjava šolarjev in dijakov ter spodbujanje učenja jezikov. 

 Naravi prijazen turizem in kulturni turizem. 
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 Razvoj skupne blagovne znamke. 

 Čezmejna zaščitena in varovana območja ali regije posebnega pomena 

 Kot viri, na katerih bo mogoče v prihodnje graditi oziroma ki jih bo mogoče 

izkoriščati, so se v odgovorih pojavljali naslednji pojmi in vsebine: "Ljudje (s svojim 

znanjem in izkušnjami), mladi", "cvetoče kulturno življenje", "slovenski jezik", 

"ogromni potencial naravnih virov", "pitna voda", "turizem", "les", "kakovostni kmečki 

izdelki in ponudba", "kulturna krajina s svojim posebnim značajem", "narava" in 

"kakovosten življenjski prostor". 

 

 

Nevarnosti, težave in ovire 

 

Področja, ki lahko nasprotovala pozitivnemu razvoju, so omenjali kot je navedeno spodaj. 

 Pogosto so navajali nevarnost, "da varovanje narave žrtvujemo gospodarskim 

interesom", se gradijo "tujki v naravi," kar bi "negativno vplivalo na naravo". 

Sogovorniki so naštevali predvsem naslednje primere: "vetrna energija v naravnih 

okoljih, rudarstvo, transformatorske postaje, gradnja cest, gradnja novih smučarskih 

središč in hotelov". 

 

 S tem je povezana tudi nevarnost, da se na splošno zmanjša rekreacijska vrednost 

območja. Kot tveganja in težave naštevajo tudi "tveganje za zdravje zaradi 

uničevanja okolja" in "nevarnost za naravno pitno vodo", onesnaževanje narave, 

promet (ki ga povzročajo mdr. tudi vsakodnevne vožnje), pretirana gradnja gozdnih 

cest (ki potegnejo za sabo promet v rekreativne namene) ter intenzivno kmetijstvo 

in gozdarstvo. 

 

 Sogovorniki vidijo kot ovire "pomanjkljivo stopnjo informiranosti in zavesti" 

prebivalstva glede okolja ter močno naslanjanje na tradicijo ("težko je kaj 

spremeniti"), pa tudi strah pred novimi potmi in načini oziroma prevladujočo 

konzervativnost ljudi. 

 

 Številne "oteževalne okoliščine v kmetijstvu (davki, gradbena dovoljenja, dodatna 

dejavnost)" pospešujejo "opuščanje kmetij" in "zaraščanje" kulturne krajine. 

 

 Težave in bojazni na področju prostorskega načrtovanja kažejo "razseljevanje in 

prodiranje industrije v vaške strukture" oziroma v naravni prostor ali hitro 

naraščanje "počitniških hišic" ter s tem povezane težave z odpadki. 

 

 Kot velike probleme danes in še večje probleme v prihodnje vidijo "prestaranost 

prebivalstva", "brezperspektivnost mladine", "beg mladine (ni delovnih mest)" in 

"odseljevanje" iz območja (posledice: zlom infrastrukture, izginjata obrt in 

industrija, opuščanje kmetij). 
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 Človeške slabosti, ki bi lahko ovirale pozitivni razvoj se kažejo v razpadu vrednot, 

kot na primer "ljudje nimajo časa zase in za soljudi", "izguba pravega značaja", 

"nevoščljivost", "zavist", "ljubosumnost" in "predsodki". 

 

 

Bistveni poudarki 

 

Kot zaključno vprašanje, mišljeno kot povzetek pogovora, so sogovorniki poskušali bistvo Karavank 

predstaviti v enem stavku ("sloganu"). Zgoščene slike karavanškega območja smo v grobem razdelili 

v tri tematske skupine. Spodaj so v izvlečkih navedene, vseh štirideset sloganov, ki so jih navedli 

sogovorniki, pa je zbranih v prilogi. 

 

 

Téma narava in kultura: 

 

 "Edinstvena, nedotaknjena narava, v kateri je ohranjeno še marsikaj, z roko v roki z 

raznolikostjo kulturne ponudbe in jezikov." 

 "Star skupni kulturni prostor, ki ima velik gospodarski potencial, ki bi ga morali 

skupaj razviti (obe strani meje imata podobno razporejeno gospodarsko stanje in 

podobne interese)." 

 "Življenjski prostor s posebno naravno lepoto in negovano kulturno krajino. Mir, 

oddih in vrhunski kmečki izdelki, ki so jih izdelali ljudje, ki živijo z naravo." 

 

 

Značaj prebivalcev: 

 

 "Regija prijaznih in dobrosrčnih ljudi, s katerimi je mogoče v sozvočju preživeti 

dneve in tedne. Regija z bogato, zanimivo in raznoliko kulturno dediščino." 

 "Hribi in hribovski prelazi – ljudje s pristno prijaznostjo in posebnim značajem." 

 

 

Skupno: 

 

 "Svojčas so nas delile (naravna pregrada), danes nas povezujejo – Karavanke." 

 „Skupaj smo močni.“ 

 

 

 



 

 
 

         

                                    

 

 

23 

4 Zaključki  
 

 

 
V naslednjih točkah bomo na osnovi osrednjih izjav iz pogovorov potegnili splošne zaključke za 
nadaljnji razvoj območja Karavank.  

 

4.1 Vidiki glede na mentalna tematska polja  
 

 Podano je potrebno spoštovanje do narave. Narava in naravni viri (rastlinski in 

živalski svet, življenjski prostor, naravna in kulturna krajina, voda) je osrednja téma 

pri mnogih sogovornikih. Izhajamo lahko iz tega, da je v prihodnje moč pričakovati 

ustrezno odprtost za varstvo narave oziroma uvedbo zavarovanih območij. 

 

 V intervjujih zelo pogosto omenjajo željo po intenzivnejšem čezmejnem 

sodelovanju. Videti pa je, ko da bi pri uresničevanju doslej ostali na ravni želja 

oziroma simboličnih srečanj (npr. sodelovanje na ravni občin: izmenjava poteka le s 

posameznimi predstavniki). S tega vidika bi morali začeti z osredotočenimi akcijami 

pristojnih akterjev (politika, načrtovanje, občinska uprava, regionalna vodstva), da 

bi lahko tej pripravljenosti nudili ustrezno platformo. 

 

 Meja danes ne predstavlja več pregrade – kljub temu je v glavah še prisotna. To duši 

izmenjavo in razvoj s severa na jug in obratno. Z okrepljenim utrjevanjem zavesti in 

pozitivnimi primeri dobrega sodelovanja bi morali te pregrade še naprej 

razgrajevati. 

 

 Zunanji vidijo Karavanke kot ekološko nedotaknjene, rustikalne, kot obrobno 

območje z ohranjenimi tradicijami, prvobitnostjo, gostoljubnostjo in pustolovskim 

potencialom. 

 

 Nedotaknjene kulturne krajine (npr. travniki z narcisami, travniki s sadovnjaki ipd.) 

in lepa pokrajina (planine, gozdovi) so pogoj za blag turistični razvoj. Ohranjanje in 

spodbujanje (ekološkega) kmetijstva in gozdarstva v sozvočju z naravo je zato 

osnova za nadaljnje gospodarske razvojne perspektive. 

 

4.2 Vidiki v povezavi s prostorskim načinom gledanja 
 

 Območja Karavank ljudje ne zaznavajo kot enotno regijo v smislu življenjskega in 

gospodarskega prostora. Identifikacija sega le čez delna območja in upada z večjo 

oddaljenostjo. Pri tem igra državna meja za območje dogajanja (identiteta?) manj 

pomembno vlogo kot oddaljenost od glavnega gorskega grebena Karavank v obeh 

državah. Stopnja identificiranja je zelo odvisna od "prostorotvornih" vidnih odnosov. 
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Vsaka razvojna strategija mora zato upoštevati to dejstvo in k sodelovanju ustrezno 

pritegniti male regije kot lokalne oporne točke. 

 

 Pri določanju velikosti "domačega" območja veliko območje praviloma izberejo 

osebe, ki imajo pogled od zunaj. Prebivalci karavanških dolin imajo zaradi naravnih 

topografskih danosti (doline in soteske) manjši radij, ki ga določajo pred vsem 

doline, prelazi in prometnice. Za celostni razvoj karavanškega območja je poleg 

vključevanja malih regij priporočljiva tudi vključitev "zunanjih oseb" (deželnih 

organizacij, deželnih pobud in kooperativ, strokovnjakov itn.), saj so s svojim 

"celostnim pogledom" nujno potrebni. 

 

 Ne-vključevanje središč v prostorski prikaz sogovornikov daje slutiti, da Karavanke 

dojemajo kot bolj ali manj odrezane od bližnjih mestnih središč, oziroma kot ne 

vključene. Tu bi bilo nujno prikazati medsebojne učinke med "središči" in "obrobjem" 

ter izčrpati njihove potenciale.  

 

4.3 Vidiki v povezavi s slikami prihodnosti (želenimi slikami) 
 
Na splošno so želene slike optimistične in temeljijo na obstoječih osnovah – torej so realne in 

uresničljive. Deloma bi jih lahko razumeli tudi kot cilje za karavanško regijo. 

 

 Poudarki so tudi v prihodnje na naravi in na blagi, trajnostni uporabi njenih virov in 

potencialov ("varovanje z uporabo"). Predvsem tu je treba skrbeti za to, da se 

varstvo okolja ne žrtvuje gospodarskim interesom. S tem so povezane tudi skrbi za 

naravne vire, denimo za pitno vodo, visoko kakovost življenjskega prostora, 

rastlinski in živalski svet, pestrost vrst z biodiverziteto, upad rekreativne vrednosti 

in ne na zadnje izgubo kakovosti življenja v regiji. Pomanjkljiva okoljska zavest 

prebivalstva ter bojazen pred novostmi v sebi skrivajo nevarnost, da bi prebivalstvo 

prikrajšali za pozitivne rezultate razvoja. Tu bi bilo treba ohranjujoče in na osnovi 

etnološke in kulturne dediščine razvijati regionalne inovacije in kooperativne 

rešitve. 

 

 Videti je, da preplet kmetijstva s turizmom ponuja možnost, koristno za vse 

udeležene, s tem ko se kmetijstvo spodbuja s posebno ponudbo in ohranjanjem 

kulturne krajine, po drugi strani pa bi pridobili avtentično turistično ponudbo. 

Kmetijstvo in turizem se pri tem pojavljata kot par. Sodobna kulturna izmenjava 

služi kot pobudnik in komunikator. Pri varovanih območjih, turistični ponudbi, 

prehranskih izdelkih, lesu ipd. bi bila smiselna uvedba skupne "Karavanške blagovne 

znamke", saj bi povečalo prepoznavnost in razpoznavanje reda velikosti za 

"zunanje". 

 

 Želja po sožitju se nanaša na dve ravni: po eni strani na čezmejno sodelovanje med 

avstrijsko Koroško in Slovenijo ter po drugi strani na hrepenenje po sožitju v vaseh in 

občinah – torej negi socialnih stikov na lokalni ravni (vaške skupnosti, društva, 
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ljudski prazniki, sejmi, običaji). Skrbi za prihodnost karavanškega območja, ki so 

podlaga teh želja, se pri tem vrtijo okrog izseljevanja, pomanjkanja delovnih mest, 

upad infrastrukture, prestaranosti prebivalstva, brezperspektivnosti mladih, ki bi se 

jim morali upreti z ustvarjalnostjo, zavzetim sodelovanjem in izdelavo skupnih 

strategij. Še en pogoj za pozitiven razvoj te regije je infrastruktura, ki jo je treba 

izgraditi in posodobiti, vključno s komunikacijskimi omrežji in priključitvami na 

mestna središča na obeh straneh meje. 

 

4.4 Povzetek razmišljanja o perspektivah 
 
Naslednja tabela na osnovi izbranih parametrov ponazarja skupne točke in razlike med tujo sliko 

(oseb, ki ne živijo v regiji), lastno sliko (domačini) in želeno sliko (večinoma domačinov): 

 

 Tuja slika Lastna slika Želena slika 

Velikost življenjskega 

prostora 

bolj celovito bolj maloprostorsko regija? 

Območje Karavank rekreacijski prostor življenjski prostor naravni prostor z visoko 

kakovostjo življenja 

Gospodarski razvoj obrobje obrobje močnejši gospod. razvoj 

Življenjski občutek idealiziran realen izboljšanje kakovosti življenja 

Ljudje originalni, gostoljubni prijazni a samosvoji prijazni in odprti 

Sodelovanje bi se dalo razširiti obstaja nujno razširiti 

Turizem TO območje za 

oblikovanje prostega 

časa 

„saj gre“ blag razvoj 

Narava intaktna ogrožena potrebna zaščite 

Prihodnost regija kot refugij zadržano optimistični, 

aktivno oblikovana 

ekologija v sozvočju z ekonomijo 

Viri splošno velik potencial velik potencial trajnostna raba 

Les potencial – znamka? premajhno ustvarjanje 

vrednosti 

zvišanje ustvarjanja vrednosti 

Pitna voda v redu ogrožena ohranjanje kakovosti 

Državna meja komaj opazna v glavah ni ovira 

Kmetijstvo idila kulturne krajine ogroženo ohraniti kot zdrava oporna točka 

Izročilo ga živijo pada v pozabo nega "pristnega" 

Kultura avtentična raznolika kot posrednik in poslanik 

 

Slika 5: Indikatorji za tujo, lastno in želeno sliko. 

 

Iz zgornje slike je mogoče izpeljati nekaj sklepov: 

 Posamezne predstave skupno vendarle kažejo omembe vredno skladnost glede načelnih 

lastnosti, razvoja in prihodnjih slik (velik potencial, narava, obrobje itn.). 



 

 
 

         

                                    

 

 

26 

 V podrobnostih se tuja in lastna slika vendarle v nekaterih točkah odločilno razlikujeta: od 

zunaj prevladuje precej idealizirana slika regije: čista, nedotaknjena narava, kjer je še 

vse po starem, rustikalnost, prvobitnost itn. V nasprotju s tem domačini vidijo svojo regijo 

bolj trezno (npr. s težavami in grožnjami). Območje Karavank od zunaj dojemajo bolj kot 

regijo kot od znotraj. Domačinom je dovolj neposreden življenjski prostor. Končno od 

zunaj vidijo tudi visoki potencial za turizem, in območje je z njihovega vidika v naprej 

določena rekreacijska regija in kraj umika. Domačini to uvidijo le deloma, v regiji vidijo 

bolj njeno funkcijo življenjskega prostora in kot cilj bolj vidijo aktivni, blagi gospodarski 

razvoj. 

 

 Med lastno in želeno sliko prav tako nastopijo določene razlike: nedotaknjena narava je 

prisotna - obstaja pa bojazen pred izkoriščanjem; zmerni gospodarski razvoj - a razvija 

vendar naj se; sodelovanje da - potrebno pa ga je okrepiti itn. Očitno pa vsekakor je, da 

naj bistva regije ne bi veliko spreminjali. Potenciale je treba razvijati naprej, in ustrezno 

zmanjšati negativne pojave. 
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5 Opomba 
 

 
Tema raziskave identitete sama po sebi je zelo razburljiva in predstavlja velik izziv. Tako 

kompleksna tema in takšna raziskava zahteva veliko več časa in virov kot jih je bilo v našem 

primeru na voljo. Pri večplastnosti in pomembnosti te teme bi bilo zaželeno sodelovanje z 

strokovnjaki z različnih področij, da bi ugotovili širino in globino ter da bi tvorili medsebojen 

instrument izboljševanja. 

 

Metodiko in iz nje izpeljane rezultate je treba upoštevati pod naslednjimi vidiki: 

 Izbor sogovornikov v intervjujih: zunanji sogovorniki so bili geografsko blizu Karavank 

oziroma so bili s Karavankami tesno povezani in seznanjeni. Jasnejša razmejitev pogledov 

lastne in tuje slike bi lahko bila bolj izrazita ob drugačnem, diferenciranem izboru 

sogovornikov. 

 

 Razdelitev sogovornikov v 4 skupine (osebe s politično odgovornostjo, prebivalci 

karavanškega območja s civilnodružbeno funkcijo in brez civilnodružbene funkcije ter 

zunanji). Meje med prebivalci s civilnodružbeno funkcijo in brez nje ter politično 

odgovornimi osebami so pogosto zabrisane. Pri rezultatih je treba torej upoštevati 

"večfunkcionalnost" oseb. 

 
 Zastavljanje vprašanj: v naravi pripovednega intervjuja so seveda razmeroma odprta 

vprašanja. Pri posameznem vprašanju je bilo na izbiro več vidikov in pojmov (npr. 

domovina, življenjski prostor, bližnja okolica), da bi prisilno različnim dostopom 

sogovornikov odprli ustrezen "vhod". Različne asociacije, ki so jih ti priklicali, zahtevajo 

posebno skrb pri interpretaciji rezultatov. Tako je treba med podobno glasečimi se pojmi 

dati prednost velikodušnemu tolmačenju v celostnem razumevanju pred neko določeno 

logiko definicij, ki jih praktično ni mogoče razmejiti. 
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6.4 Slogani 
 

 „Geološko zanimiva, starejša gorska veriga z bogato tradicijo in zgodovino poselitve.“ 
 

 „Življenjski prostor Karavanke – Alpska naveza.“ 
 

 „Gore med Avstrijo in Slovenijo, ki jih je morda težko premagati, ki pa nudijo mnogo 
lepih vtisov v čisti naravi.“ 

 
 „Regija prijaznih in dobrosrčnih ljudi, s katerimi je mogoče v sozvočju preživeti dneve 

in tedne. Regija z bogato, zanimivo in raznoliko kulturno dediščino.“ 
 

 „Življenje v najlepšem delu Kroške.“ 
 

 „Karavanke, zelena oaza Evrope.“ 
 

 „Neznani biser Srednje Evrope.“ 
 

 „Avstrijska Kalifornija (poleti).“ 
 

 „Le če si bil v Karavankah, si videl Koroško.“ 
 

 „Lepota narave“ 
 

 „Samonikla narava s prijaznimi ljudmi“ 
 

 „Star skupen kulturni prostor, ki ima velik gospodarski potencial, ki bi ga kazalo skupaj 
razviti (obe strani meje imata podobno razporejeno gospodarsko situacijo in podobne 
interese).“ 

 
 „Gorovje, ki vabi k prečkanju meje.“ 

 
 „Nedotaknjena narava in prijazni ljudje.“ 

 
 „Svojčas so nas ločevale (naravna pregrada), danes nas povezujejo – Karavanke.“ 

 
 „Dva obraza iste lepotice: blaga, zelena, južna pobočja in stroga, strašni, skalnati 

prepadi na severni strani.“  
 

 „Narcise, Zoisove zvončnice, … zgodba botaničnih raziskovanj.“ 
 

 „Narcise – raj pod Rožco in Golico.« 
 „Gore, v katerih najdete posebne rastline, živali in življenjske prostore.“ 

 
 „Koroški naravni gozdovi, v katerih še domuje medved.“ 

 
 „Odmaknjeno in vendar bližnje z lepimi razglednimi točkami, planinami, travniki 

narcis in pristnimi, avtohtonimi prebivalci.“ 
 

 „Življenje v hribih – simbioza gora in človeka.“ 
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 „Domovina – tako rad sem tu v naravi in vendar takoj v mestu.“ 
 

 „Gola raznolikost.“ 
 

 „Raznoliko in intenzivno.“ 
 

 „Naravna pregrada, ki stoji nasproti dobremu razvoju na jug.“ 
 

 „Skupaj smo močni.“ 
 

 „Skupaj in ne osamljeni.“ 
 

 „Skupaj smo močni!“ 
 

 „Območje s turizmom in kulturo v srcu.“ 
 

 „Čudovit nedotaknjen gorski svet v katerem rad delam in preživljam svoj prosti čas.“ 
 

 „Obiščite deželo prijaznih, občasno trdih ljudi in okolje, ki lahko ponudi nekaj za vsak 
okus (šport, kultura, sprostite) - to je preprosto treba doživeti.“ 

 
 „Slikovita ohranjena narava prvobitnost ljudi (gostoljubje).“ 

 
 „Hribi in prelazi – ljudje s pristno prijaznostjo in posebnim značajem.“ 

 
 „Edinstvena, nedotaknjena narava, v kateri je ohranjeno še marsikaj, z roko v roki z 

raznolikostjo kulturne ponudbe in jezikov.“ 
 

 „Življenjski prostor posebne naravne lepote. Mir, oddih in najboljši kmečki izdelki, 
pripravili pa so jih ljudje, ki živijo z naravo.“ 

 
 „Gorato – gorski kmetje.“ 

 
 „Človek sredi velikih gora.“ 

 
 „Pristen in zdrav način življenja - domovina in zdravje.“ 

 
 „Gorato območje med Slovenijo in Avstrijo.“ 

 

 
 

 


