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Območje/Gebiet 



Valvasor in Karavanke/Valvasor und Karawanken 

Valvasor, 1714 

Valvasor, 1689 



Periadriatski šiv/Periadriatische Naht 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Alps-Relief_02de%2BPeriadriatic.jpg&filetimestamp=20080406175523 



Geologija/Geologie 



Naravne vrednote/Natur-würdigkeiten 









Vrednotenje naravnih znamenitosti za turistični obisk 

Bewertung von Naturwürdigkeiten für Touristen Besuch 

• Vrednotenje temelji na 3 izhodiščih (kriterijih) 

– atraktivnost za obiskovalca 

– naravovarstveno občutljivost 

– dostopnost 

• Vsak kriterij ima 3 kvantitativna merila (A-C) 

• Po vrednotenju sestavimo skupno oceno: 

– 1 – zelo primerno za turistični obisk 

– 2 – zmerno (pogojno) primerno za turistični obisk (pogoj je vedno naveden: npr. atraktivno 

ob dodatni razlagi; možen ogled jamskega vhoda, ne pa jame; dostop le za manjše in 

vodene skupine…) 

– 3 – ni primerno za obisk (ni atraktivno, ni zaželeno iz stališča varstva narave, dostop zelo 

težaven) 

• Izdelki: 

– tabela vrednotenja (možno je dodatno spreminjati ocene vrednotenja, če so za to na voljo 

novi ali boljši podatki – sodelovanje partnerjev, zlasti občin) 

– podatkovna baza (ovrednoteni podatki, GIS) 

– zemljevid 



Primer rezultatov vrednotenja/Beispiel von Bewertung 

IME KRATKA OZNAKA ZVRST POMEN ATRAKT. NV DOSTOP. OCENA 

Dvornikove lipe 
Lipe večjih dimenzij pri kmetiji Dvornik na 

Preškem vrhu, jugozahodno od Kotelj drev lokalni B A A 2 

Lubasovi lipi 
Lipi večjih dimenzij v bližini kmetije Lubas v 

Podkraju, zahodno od Kotelj drev lokalni B A A 2 

Lukeževa smreka 
Smreka večjih dimenzij v Javorju, 

jugovzhodno od črne na Koroškem drev lokalni B A A 2 

Virtičeva smreka 
Smreka izjemnih dimenzij v Javorju, 

jugovzhodno od črne na Koroškem drev državni A A A 1 

Plešivec - lipe 
Skupina debelih lip pri Plešivskem gradu pod 

Uršljo goro, zahodno od Slovenj Gradca drev državni A A A 1 

Covnikovo barje 
Barje pri domačiji Covnik ob cesti na 

Pavličevo sedlo ekos lokalni A C A 3 

Savske jame - nahajališče mineralov 1 
Nahajališče mineralov nad Planino pod 

Golico geol državni A C B 3 

Savske jame - nahajališče mineralov 2 
Nahajališče mineralov nad Planino pod 

Golico geol državni A C B 3 

Planina Korošica - nahajališče mineralov 
Svinčevo - cinkovo epigenetsko orudenje pri 

Planini Korošica geol državni A C B 3 

Tržiška Bistrica s pritoki do Tržiča 

Levi pritok Save pod Karavankami do Tržiča, 

s pritoki Mošenik, Grebnov potok, 

Potočnikov graben in Tominčev potok hidr, geomorf, geol državni B A A 2 

Završnica Levi pritok Save pri Završnici hidr, geomorf lokalni B A A 2 

Movžanka - povirje 
Povirni del potoka Movžanka, desnega 

pritoka Pake, jugozahodno od Mislinje zool, hidr, bot državni B B B 2 

Hladnik - Klošter - soteska 
Soteska potoka Hladnik nad Gozd 

Martuljkom geomorf, hidr lokalni A A B 2 

Pristava na Javorniškem Rovtu - macesni 
Skupina macesnov v sklopu botaničnega 

parka na Pristavi na Javorniškem Rovtu drev lokalni A A A 2 

Grahovše - jesen Jesen ob potoku Lomščica v Grahovšah drev lokalni B A A 2 

Kogovnikove lipe 
Vetrni pas lip izjemnih dimenzij pri kmetiji 

Kogovnik v Podgori, južno od Kotelj drev državni A A A 1 

Savinčevi lipi 
Lipi večjih dimenzij pri kmetiji Savinc v 

Podkraju, jugozahodno od Kotelj drev lokalni B A A 2 

Begunjščica - greben 
Greben in vrh Begunjščice, alpinska flora, 

manganova mineralizacija bot, geol, geomorf državni A A A 1 



Ecological Important Areas (Ekološko pomembna območja) & KAPO 



Natura 2000 



Zavarovana območja/Naturschutzgebiete 



Primeri – geologija/Beispiel - Gelogie 

Dovžanova soteska (foto: Emil Klobčaver) 

Schwagerina carniolica 





Rastlinske in živalske vrste 

 endemiti (Karavanke in JV apneniške Alpe) – Gentiana 

froelichii, Erebia calcaria 

 klasična nahajališča (zlasti geologija) 

 redke vrste – Asplenium selosii, Eryngium alpinum 

 meje razširjenosti v Karavankah (npr. Zoisova vijolica) 

 vrste, imenovane po Karavankah 

 izstopajoče populacije vrst v Karavankah (npr. narcise) 

 izstopajoče vrste (npr. narcisa, fosil Schwagerina…) 

 posebne zgodbe (npr. ljubeljska kolonija kozoroga) 



Primeri – rastline/Beispiel - Pflanzen 

Campanula zoysii 

Asplenium seelosi  

Gentiana froelichii  

Karawanken Enzian 

Endemične vrste – Endemische Arten 

Redke vrste/Seltene Arten 
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Privlačne vrste –  Atraktive Arten 
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Cirsium eriophorum 

Narcissus stellaris 



Primeri – živali/Beispiel - Tiere 

Lorkovićev rjavček (Erebia calcaria) 

http://www.anythingbutcommon.nl/Erebia-calcaria.html 

Vir: CKFF 







Kaj pa razgledi? 

 

Und Aussichtpunkte? 



Kar pa predvsem odlikuje Karavanke 

pred drugimi gorovji je njih izredno 

srečna središnja lega med srebrnim 

pasom Drave in Save in mnogimi jezeri, 

med postavnimi Julijskimi in Savinjskimi 

Alpami na j., Visokimi Turami na s., med 

Karnskimi in Ziljskimi Alpami na z. in 

zelenim Pohorjem na i. Prav to pa nam 

omogoča z grebenov Karavank one 

sijajne razglede, ki so res nekaj 

izrednega.  V tem tiči posebna moč in 

privlačnost Karavank! Nobeno drugo 

naše pogorje ne nudi toliko lahkih in tako 

lepo razglednih grebenskih potov in prav 

tako zanimivih prehodov… 

(R. Badjura, 1932) 



Razgledišča/Aussichtspunkte 



Dva pogleda – dve možnosti / Zwei Anblicken - zwei möglichkeiten 





ZAKLJUČKI: 

 izjemna lega Karavank ob periadriatskem šivu, posledično tudi 

pestra geološka zgradba; 

 velika biotska pestrost kot posledica lege, geološke sestave, 

reliefa in sonaravnega človekovega delovanja; 

 pomemben kulturni prostor od pradavnine (npr. Kelti, jantarska 

pot), prepletanje germanske, romanske in slovanske kulture; 

 Karavanke in Dravo so v zgodovini uporabljali za postavljanje 

političnih meja;  

 razvite prečne povezave (Korensko, Jezersko, Pavličevo 

sedlo, Ljubelj); 

 ena od ključnih značilnosti Karavank je izjemna razglednost; 

 težko je opredeliti naravni identifikator Karavank s katerim bi se 

lahko poistovetili na vsem območju – smiselno bi bilo ohranjati 

že opredeljene krajevne enote, znotraj njih iskati 

prepoznavnosti ter iz teh enot sestavljati celotno podobo 

Karavank -  

  



In kako naprej?/Und wie weiter? 

 razvijati novo identiteto Karavank, spodbujati 

interes deležnikov (Prijatelji Karavank?); 

 izkoristiti obstoječe kapacitete in pobude (npr. 

GEOPARC, pilotne regije Alpske konvencije…); 

 krepiti poznavanje narave v neposredni okolici; 

 pristopi na obeh straneh meje so različni, 

vendar ne poudarjati razlike, ampak graditi na 

osnovi enotne ideje o skupnem karavanškem 

prostoru, znotraj obstoječih sistemov  

 vključiti tudi kulturno dediščino; 

 spodbujati odgovoren obisk narave. 



Partners 


