
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                     

 
 

 

                                    

 

 

 
 

 

 

 

 

                          

 

          
 

Karavanke – razvoj na okolju prijazen način 
 
 

Kranj - Danes so v prostorih Regionalne razvojne agencije Gorenjske še z zadnjim 
dejanjem obeležili zaključek uspešnega čezmejnega projekta 
karavanke@prihodnost.eu: projektni partnerji so ustanovili združenje Prijatelji 
Karavank, s katerim bodo poskrbeli, da se bo trajnostni razvoj Karavank nadaljeval 
tudi po zaključku projekta. V njem so partnerji z obeh straneh meje raziskali 
možnosti uporabe naravnih danosti za razvoj gospodarstva in turizma na območju 
Karavank. 
 
Karavanke niso le gorska veriga med Avstrijo in Slovenijo, ampak tudi enovito naravno, turistično, 
kulturno in ekonomsko perspektivno območje. »V okviru projekta karavanke@prihodnost.eu, s 
polnim naslovom »karavanke@prihodnost.eu - gospodarjenje z naravo v evropski regiji 
prihodnosti«, smo skupaj z avstrijskimi projektnimi partnerji prvič obravnavali celotno čezmejno 
območje Karavank,« je poudarila Barbara Špehar, vodja projekta iz Regionalne razvojne agencije 
Gorenjske (BSC Kranj). Poleg tega, da so pri izvajanju upoštevali, da je območje Karavank 
obsežno, z veliko biotsko pestrostjo in da ga je kot takega treba varovati ter da gre za 
gospodarsko periferno območje, kjer bi radi trende prek čezmejnega sodelovanja obrnili navzgor, 
so se posvetili tudi reševanju konfliktov med zagovorniki varovanja neokrnjene narave in 
razvojem gospodarstva. »Povsod v Karavankah velja veliko zanimanje za rekreacijo, obstaja velik 
potencial za razvoj turizma, vendar pa to na drugi strani povečuje prometne obremenitve ter s 
tem izkoriščanje gozda in narave. Zato je med zagovorniki ohranjanja narave, lastniki in 
gospodarstvom potrebno dogovarjanje,« pove Barbara Špehar.  
 
S tem v mislih so na celotnem območju Karavank ovrednotili naravni potencial in preučili stanje 
na področju razvoja gospodarstva. Nekatere prepoznane naravne potenciale so aktivirali v obliki 
investicij s področij turizma, umirjanja prometa in varstva narave. Tako so uredili gorniški učni 
center na Zelenici in parkirišče v dolini Završnice, postavili lesene ograje za ohranitev naravnih 
območij v Dovžanovi soteski in na Javorniškem Rovtu ter panoje za osveščanje obiskovalcev o 
varovanju ogroženih živali in rastlin, uredili izvir železne vode pod Olševo, na Koroškem so zgradili 
umetno plezalno steno in počivališče za plezanje ob naravnih plezališčih, obnovili opremo za 
gorsko kolesarsko pot ob vznožju Pece, na avstrijskem Koroškem uredili pohodno učno pot na 
Peco, plezalno progo v Železni Kapli in kupili električna kolesa. Ta so poleg spodbujanja 
pohodništva in javnega prevoza ena od rešitev, kako zmanjšati prometne obremenitve v dolinah 
Karavank. Veliko pozornosti so posvetili tudi proučevanju možnosti za ohranjanje planinskih 
pašnikov in travnikov. 
 
V sklopu projekta karavanke@prihodnost.eu so preverjali tudi, kako se prebivalci in tisti, ki ne 
živijo na območju Karavank, z njimi identificirajo. Hkrati pa so z izdajo več zloženk in zemljevida z 
vrisanimi pohodniškimi in gorsko kolesarskimi potmi poskrbeli še za informiranje in osveščanje 
prebivalcev in obiskovalcev Karavank. Vsi zainteresirani pa so vabljeni, da se včlanijo v čezmejno 
združenje Prijatelji Karavank, ki so ga danes ustanovili projektni partnerji. V njem bodo iskali 
nove priložnosti za trajnostni razvoj Karavank in krepili čezmejno sodelovanje. Enkrat letno bodo 
organizirali tudi srečanje Dan Karavank, na katerega bodo povabili večje število obiskovalcev. »S 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                     

 
 

 

                                    

 

 

 
 

 

 

 

 

                          

 

          
 

Prijatelji Karavank bomo partnerji poskrbeli, da bo osnovna ideja projekta živela tudi po 
njegovem zaključku,« je dejala Ingeborg Schönherr, koordinatorica projekta iz razvojne agencije 
avstrijske Koroške (RMK - Regionalmanagement Kärnten). 
 
Projekt karavanke@prihodnost.eu – gospodarjenje z naravo v evropski regiji prihodnosti se izvaja 
v sklopu Operativnega programa Slovenija – Avstrija 2007 – 2013. Skupaj je vreden 1.375.195 
evrov, od česar 85 odstotkov sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Dejavnosti, ki jih 
izvajajo slovenski projektni partnerji, so sofinancirane tudi s sredstvi evropske teritorialne politike 
na državni ravni s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Projekt, ki se je začel 
izvajati maja 2009 in se bo zaključil aprila letos, vodi Regionalna razvojna agencija Gorenjske 
(BSC Kranj). Projektni parterji pa so še: Regionalmanagement Kärnten, Regionalna razvojna 
agencija za Koroško, Zavod za gozdove Slovenije - Območna enota Bled, Zavod RS za varstvo 
narave - Območna enota Kranj, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Arge NATURSCHUTZ, Oddelek 
za varstvo narave Urada koroške deželne vlade, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, 
Inštitut za narodno gospodarstvo Univerze Celovec, Občine Tržič, Žirovnica, Železna Kapla — Bela 
in Črna na Koroškem ter Petzen Bergbahnen.  
 
 
Več informacij:  

- vodja projekta Barbara Špehar (BSC Kranj): 04 2817 235, barbara.spehar@bsc-kranj.si in 
- koordinatorica projekta mag. Ingeborg Schönherr (RMK): +43 (0)664 92 45 303, 

ingeborg.schoenherr@rmk.co.at . 
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