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Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pripravlja zavarovanje
Ljubljanskega barja z naravovarstvenim režimom Krajinski park.
V septembru 2006 je MOP razpisal projekt »Celovit načrt interpretacijske infrastrukture na
območju krajinskega parka Ljubljansko barje«, ki je eden od projektov, ki jih MOL in MOP
izvajata v sklopu pripravljalnih aktivnosti za zavarovanje Ljubljanskega barja.
Krajinski park po Zakonu o ohranjanju narave (ZON, Ur.l. RS, št. 56/99, 31/00 119/02,
41/04, 63/07) je »širše zavarovano območje (67.člen), kjer je velika abiotska, biotska in

krajinska raznovrstnost ter velika gostota in raznolikost naravnih vrednot, ki so lahko tudi
kompleksno in funkcionalno med seboj povezane. Pri ustanavljanju širših zavarovanih
območij se upoštevajo in omogočajo tudi razvojne možnosti prebivalstva ter duhovna
sprostitev in bogatitev človeka. Širša zavarovana območja se ustanavljajo tudi za
uresničevanja mednarodno priznanih oblik varstva območij narave.
71.člen ZON: »Krajinski park je območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim
prepletom človeka z naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost. Z aktom o
zavarovanju se določijo podrobnejša pravila ravnanja na območju krajinskega parka.«
Ta projekt prednostno obravnava fizične ureditve v prostoru za interpretacijo. Organizacija
interpretacije in podrobnejše določanje interpretacijske vsebine posamezne lokacije bo
proces dogovarjanja med varstveno in prezentacijsko stroko.
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Meja krajinskega parka Barje še ni določena.
Trenutno se uporabljata dve meji. Naravovarstvo uporablja območje, za katerega je bilo
izvedeno kartiranje habitatov, drugo mejo pa uporablja varstvo kulturne dediščine.
Meja kompleksnega varstva kulturne krajine, ki jo je pripravil Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije je primernejša, saj upošteva več vidikov kot pa naravovarstvena meja.

Meji krajinskega parka Barje (podloga: meje občin, vodotoki).

Meji krajinskega parka Barje (podloga: DOF).
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2.1 POJEM INTERPRETACIJA
interpretacija -e ž (a) (po Slovarju slovenskega knjižnega jezika)
1. delanje, povzročanje, da se dojame, spozna pomen, vsebina česa; razlaga, tolmačenje:
podati interpretacijo pesmi; nepravilna interpretacija predpisa / estetska, stilna interpretacija
literarnega dela /Prešernove pesmi v Kidričevi interpretaciji/ publ.: to je napačna
interpretacija društvenega delovanja; po taki interpretaciji problema ni pričakovati izboljšanja
takem gledanju, pojmovanju
2. umetniško poustvarjanje
a) dramskih likov; igra, igranje: občudovati interpretacijo glavne igralke; interpretacija Ofelije
/ odrska, televizijska interpretacija uprizoritev, izvedba
b) glasbenega dela, izvajanje: interpretacija kantate je bila dobra / popevka je v interpretaciji
mlade pevke doživela velik uspeh
* gled., muz. aktivna interpretacija z uveljavljanjem izvajalčevega ustvarjalnega odnosa do
izvajanega dela
INTERPRETACIJA OKOLJA, NARAVNIH POJAVOV, NARAVE
Interpretacija je komunikacijski proces, ki obiskovalcem z neposredno izkušnjo,
predmeti, lokacijami in pokrajino razkriva pomene in medsebojne povezave naše naravne in
kulturne dediščine. (John A. Veverka, Why Heritage Sites Need Interpretation For Their Long
Term Survival).
Interpretacija je prevajanje. Interpretacija vključuje prevajanje tehničnega jezika
znanosti na področju narave ali drugih področij v pojme in izraze, ki jih ljudje, ki niso
znanstveniki lahko razumejo. (Sam H. Ham, Environmental Interpretation, A Practical Guide
for People with Big Ideas and Small Budget)

Slika 1:

Interpretacija je poljudno podajanje zakonitosti narave obiskovalcem. Interpretacija obsega fizične
ureditve in neposredno izvajanje – razlaganje vsebin.
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2.2 ZAKAJ INTERPRETACIJA NA LJUBLJANSKEM BARJU
Interpretacija Ljubljanskega barja lahko pomaga ljudem bolje razumeti lastno naravno
okolje. Interpretacijo Ljubljanskega barja pojmujemo kot del rekreacijske in turistične
ponudbe. Ljubljansko barje ima poleg svojih vrednot, ki so predmet ohranjanja narave in
varstva kulturne dediščine, zelo velik rekreacijski in turistični potencial za Ljubljano ter druga
naselja v okolici. Ta potencial je do sedaj malo izkoriščen. Lokalna/občinska podpora je
razpršena. O območju obstaja relativno malo javnosti dostopnih informacij, še te pa so
razpršene po različnih virih (več spletnih strani, obvestila posameznih občin, ni enotnega
akterja).
Interpretacija Ljubljanskega barja in s tem povezane ureditve lahko tvorijo del rekreacijske in
turistične infrastrukture, ter se na tak način izvedejo, vzdržujejo in upravljajo. Z interpretacijo
območje pridobi na pomenu in (do sedaj) neznano postane zanimivo za obiskovalce.
Interpretacija pomeni dodano vrednost za Ljubljansko barje, saj dobra interpretacijska
infrastruktura vpliva na obiskanost območja. Brez interpretacije bo Ljubljansko barje ostalo
prazno območje z neizkoriščenim potencialom.
Ocenjujemo, da bodo rekreacijski obiskovalci Ljubljanskega barja iz urbanih naselij v
prihodnje tvorili največji delež obiskovalcev. Drugi največji delež obiskovalcev bodo, po naših
ocenah, predstavljali šolski otroci in drugi izobraževalni programi (tretja univerza ali tematsko
usmerjena izobraževanja).
Interpretacija Barja bo za tuje obiskovalce - turiste manj privlačna oz. bo njihovo število
relativno majhno v primerjavi z drugimi ciljnimi skupinami. Vrednote, ki bi bile lahko predmet
interpretacije za tuje obiskovalce so posamezna specifična področja kot npr. arheologija,
ptiči... Splošen pogled na Ljubljansko barje je premalo dinamičen in atraktiven za običajnega
turista v Ljubljani, zato ocenjujemo, da bo teh obiskovalcev relativno malo. Pričakujemo pa,
da bodo obiski osredotočeni na nekaj ključnih točk (npr. Plečnikova cerkev, razgledišče na
Sv. Ani ali Sv. Lovrencu, Podpeško jezero, Bistra) ter da bodo tovrstni turistični ogledi
potekali s kombiji.
Interpretacija za potrebe raziskovanja (študenti, raziskovalci) ni potrebna. Vpliv obiskov
študentov in raziskovalcev na naravne vrednote Ljubljanskega barja je zaradi majhne
številčnosti zanemarljiv in nikakor ne ogroža naravnih vrednot. Ureditve, ki bi zmanjšale vpliv
na vrednote, po naši oceni za to ciljno skupino, niso potrebne.
Navedene ocene so podane splošno, brez predhodnih analiz in so navedene kot razvojno
izhodišče za zasnovo obsega in oblike interpretacije na Ljubljanskem barju.

2.3 INTERPRETACIJA NA LJUBLJANSKEM BARJU – DA
ALI NE?
Ureditve, kot del interpretacije, so potrebne za usmerjanje, vodenje in informiranje
obiskovalcev, za kakovostno predstavitev značilnosti naravne vrednote oz. naravne
zanimivosti ter za zmanjšanje negativnih vplivov obiskovalcev na naravo. Cilj interpretacije je
prenesti tehnični jezik strokovnjakov v vsakdanji jezik obiskovalcev in podati dogajanja in
naravne procese na čimbolj zanimiv način.
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Interpretacija obiskovalcu in skupnosti/občini prikaže vrednost/pomen Ljubljanskega barja
ter lahko spodbudi in poveča navezanost in skrb za lokalno okolje. Prav interpretacija sama
pritegne obiskovalce na Ljubljansko barje, če te ni, potem se naravne in kulturne vrednote
bistveno ne razlikujejo od ostalega okolja. Interpretacijska infrastruktura vpliva na pogostejši
obisk območja in obiskovalcem dopušča izbiro načina doživljanja Ljubljanskega barja. Dobra
interpretacija doseže, da obiskovalci območje bolje spoznajo, jih navduši in v njih spodbudi
radovednost ter poveča interes ponovnega obiska.
V tujini že dalj časa izvajajo ureditve za dostop in za predstavitev vrednot predvsem zaradi
zmanjšanja negativnih vplivov na naravno vrednoto. Po svetu se večinoma srečujejo z
bistveno večjim številom obiskovalcev na posamezno lokacijo (še zlasti če govorimo npr. o
narodnih parkih v Ameriki in Kanadi), kot pa pri nas. Točne primerjave niso možne, ker v
Sloveniji še vedno nimamo meritev ali drugih podatkov o številu obiskovalcev za posamezne
lokacije oziroma območja naravnih vrednot, medtem ko so podatki za tujino večinoma
dostopni/znani. Kljub temu pa lahko ugotovimo, da so na marsikateri naravni vrednoti opazni
negativni pojavi (npr. erozija) zaradi razpršenega dostopa obiskovalcev do naravne vrednote.

2.4 KOMU INTERPRETIRATI
2.4.1 CILJNE SKUPINE
Interes za interpretacijo na Ljubljanskem barju imajo lokalne skupnosti, saj v tem vidijo
izboljšanje turistične ponudbe, dvig kvantitete in kakovosti atraktivnih točk za obiskovalce,
dodatne možnosti zaposlitve v gostinstvu, turizmu in upravljanju interpretacijske in
rekreacijske infrastrukture.
Interes imajo tudi rekreativci, obiskovalci Ljubljanskega barja, saj bi jim urejena
infrastruktura zagotovljala bolj kakovostno, pestrejšo in varnejšo rekreacijo povezano z
izobraževanjem.
Kaj pa interes naravovarstva, varstva kulturne dediščine? Na splošno verjetno da, v praksi pa
žal ne ali izjemoma. Pričakujemo, da bomo s tem projektom, za področje varstva in
ohranjanja narave, prišli do odgovorov o prihodnji interpretaciji narave, ki bodo namenjeni
tudi širši javnosti.

2.4.2 UPORABNIKI INTERPRETACIJSKE INFRASTRUKTURE
Uporabniki interpretacije/interpretacijske infrastrukture bodo ciljne skupine, razvrščene glede
na naslednje aktivnosti/dejavnosti/vsebino:
Izobraževanje:
• osnovnošolci
• srednješolci
• študenti
• raziskovalci
• tretja univerza.
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Interpretacija Ljubljanskega barja za predšolske otroke ni zanimiva oz. ne pride v poštev
(oddaljenost, ne-zanimivost za to starostno skupino).
Rekreacija:
• krajevno prebivalstvo
• prebivalci večjih urbanih naselij (Ljubljana, Vrhnika,)
• obiskovalci - turisti domači in tuji.
Gostinstvo, kulinarika:
• krajevno prebivalstvo
• prebivalci večjih urbanih naselij (Ljubljana, Vrhnika)
• obiskovalci – turisti domači in tuji.
Eko - turizem:
• domači in tuji turisti.

2.5 KAJ INTERPRETIRATI
Teme/vsebine interpretacije na Ljubljanskem barju so lahko:
• naravne vrednote
• hidrologija
• geologija in geomorfologija
• kulturna dediščina
• arheologija
• etnologija

2.6 KJE INTERPRETIRATI
Interpretacijo lahko podajamo:
• neposredno na lokaciji – »in situ«
• v objektih.
Izogibati se je treba ranljivim območjem, kjer bi številčen obisk ali pa sama postavitev
interpretacijske infrastrukture ogrožala naravo in obstoj posebnih redkih habitatov, rastlin in
živali.

2.7 ZAKAJ INTERPRETIRATI
Namen interpretacije narave je:
• izobraževanje o naravi in civilizaciji
• sprostitev v naravi
• doživljanje narave
• rekreacija v naravi
• varstvo narave
• dvig življenskega standarda in kulture doživljanja narave
• promocija organizacije.
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2.8 KAJ OBSEGA INTERPRETACIJA
Interpretacija obsega:
• proces podajanja vsebin
• fizične ureditve
• marketing interpretacije
• ovrednotenje interpretacije (merjenje povratnih informacij).
Interpretacijo je možno izvajati na posamezni lokaciji (naravna vrednota, kulturna dediščina
ali druga znamenitost, zanimivost) brez predhodnih fizičnih ureditev. Interpretiranje je
organizacijski in pedagoški proces, ki ga je možno izvajati praktično kjerkoli in brez velikih
zagonskih stroškov.
Fizične ureditve omogočajo kakovostnejšo, varnejšo in trajnejšo predstavitev posamezne
vsebine. Prednost fizičnih ureditev je usmerjanje in vodenje obiskovalcev ter pri tem
varovanje naravnih in drugih vrednot pred negativnimi vplivi obiskovalcev. Pogosto so fizične
ureditve potrebne za zagotovitev varnosti ogleda oz. ta sploh ne bi bil možen, če ne bi bilo
fizičnih ureditev (npr. vintgarji, jame ...).
Fizične ureditve terjajo določena finančna sredstva za njihovo izvedbo, vendar so lahko te
ureditve zelo preproste. Zmotna je predstava, da je za interpretacijo potrebno najprej
zgraditi »informacijski center«. V prostoru lahko najdemo vrsto obstoječih danosti, ki jih je
možno uporabiti za potrebe interpretacije. To so lahko obstoječi objekti ali pomožni objekti
za kmetijsko dejavnost.
Marketing je med pomembnejšimi elementi vsake interpretacije, saj pritegne obiskovalce in
jih spodbuja k ponovnem obisku. Uspešen marketing pomeni, da je obiskanost območja
dobra, ne glede na finančno podporo državnih ustanov ali agencij.
POJEM MARKETINGA opredeljujemo kot proces načrtovanja in izvedbe koncepta, planiranja,
promocije in distribucije idej, dobrin ter storitev z namenom ustvarjanja izmenjave, ki bo
zadovoljila posamezne in organizacijske cilje (Cooper in Madden v J. A. Veverka, Marketing
Basics for Interpretive & Heritage Sites and Attractions – It's all about the visitors).
Poudariti želimo pojem uspešnosti komuniciranja oziroma posredovanja informacij, znanja
potencialnim obiskovalcem, od katerega bodo imeli korist. Uspešno pa lahko komuniciramo z
našimi obiskovalci le, če jih popolnoma razumemo. Le tako lahko uspešno oblikujemo spletno
stran, brošure in ostali promocijski material interpretacije.
Podajanje vsebin in postavitev fizičnih ureditev še ne pomenita, da je proces interpretacije
uspešen. To nam povedo obiskovalci iz lastnih izkušenj. Njihove povratne informacije
povedo, ali je bil primarno zastavljen cilj dosežen oziroma katere interpretativne tehnike so
neprimerne ter kako je treba spremeniti pristop interpretacije.

Ta projekt v nadaljevanju prednostno obravnava fizične ureditve za
interpretacijo. Organizacija interpretacije in podrobnejše določanje vsebine
interpretacije posamezne lokacije bo moral biti prav tako poseben proces med
varstveno in prezentacijsko stroko.
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3.

PREGLED PROJEKTOV, ŠTUDIJ IN
STROKOVNIH PODLAG
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3.1 SEZNAM STROKOVNIH PODLAG
Urejen seznam strokovnih podlag po avtorjih in letih ter virov in literature je v prilogi 2.

3.2 PREGLED STANJA V PROSTORU
Razmere v prostoru so prikazane grafično.
Grafični prikazi:
karta
karta
karta
karta
karta
karta
karta
karta
karta

01:
02:
03:
04:
05:
06:
07:
08:
09:

Občine in naselja na Ljubljanskem barju, M1:75000
Dejansko stanje na Ljubljanskem barju, M1:75000
Parcelacija na Ljubljanskem barju, M1:75000
Habitatni tipi na Ljubljanskem barju, M1:75000
Izobraževanje in dejavnosti lokalne samouprave na Ljubljanskem barju, M1:75000
Obstoječe gostinstvo na Ljubljanskem barju, M1:75000
Dominante na Ljubljanskem barju, M1:75000
Ohranjanje narave, M1:75000
Varstvo kulturne dediščine, M1:75000

3.3 PREGLED VELJAVNIH PRAVNIH REŽIMOV
OHRANJANJA NARAVE IN VARSTVA KULTURNE
DEDIŠČINE
3.3.1 ZAVAROVANE NARAVNE VREDNOTE
Po podatkih ZRSVN iz smernic za pripravo Krajinskega parka Barja, so zavarovana naslednja
območja:
Barski gozd na Ljubljanskem barju (Koslerjeva gošča)

Odločba o zavarovanju barskega gozda na Ljubljanskem barju (Uradni list LRS, št.
24/51)

vsebuje sledeči varstveni režim:
Vstop v zavarovani gozd je nepoklicanim osebam prepovedan, prav tako tudi prehod skozi
gozd.
Prepoveduje se tudi:
• sečnja in kakršnokoli poškodovanje drevja, zlasti lomljenje ali rezanje brezovih vej;
• izkoriščanje šote;
• trganje in nabiranje rastlin (rož);
• poškodovanje in odstranjevanje ob meji postavljenih tablic.
Drevje v gozdu se sme sekati samo z dovoljenjem Prirodoslovnega muzeja in pristojnega
gozdarskega organa, kolikor je to dovoljenje po gozdarskih predpisih potrebno ter v
sporazumu z Zavodom za spomeniško varstvo LRS.
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Ribniki v dolini Drage pri Igu

Odlok o razglasitvi območja ribnikov v dolini Drage pri Igu za naravno
znamenitost (Uradni list SRS, št. 23/86, Uradni list RS, št. 61/02) določa naslednji

varstveni režim:
Prepovedano je:
• odkopavati ali nasipavati zemljo ali kamnine,
• odlagati odpadne snovi,
• izkoriščati rudnine in minerale,
• graditi stavbe, ceste in infrastrukturne objekte,
• izvajati taka melioracijska ali regulacijska dela, katerih škodljive posledice bi bilo čutiti
na ožjem območju ribnikov.
Ne glede na prepovedi enotnega varstvenega režima je po predhodnem soglasju strokovne
organizacije dovoljeno:
• gradbena dela na obstoječih objektih, prezidava stanovanjskih in gospodarskih
objektov ter
• nadomestne gradnje na istih temeljih,
• čistiti struge potokov in kanalov ter vzdrževati vodnogradbene objekte.

Za ožje območje naravnega spomenika (parcele iz 3. člena točke 2) se določi strožji varstveni
režim:
Prepovedano je vsakršno poseganje, ki bi spremenilo življenjske pogoje na biotopu, to je:
• odstranjevanje obstoječe vegetacije,
• spreminjanje vodnega režima z regulacijskimi deli na vodnih tokovih, z zajemanjem
izvirov ali graditvijo objektov na vodah, z drugo gradnjo, zasipavanjem ali odlaganjem
odpadnih snovi,
• uničevati ali kakorkoli poškodovati gnezdišča ter prostore, kjer se živali razmnožujejo
ali zadržujejo.
Ne glede na prepovedi strožji varstveni režim dovoljuje:
• uporabljati ribnike za ribogojstvo,
• izprazniti ribnike zaradi gospodarskih potreb v času od 1. oktobra do 28. februarja,
vendar skupno ne dalj kot 21 dni v letu,
• izprazniti ribnike zaradi odstranitve posledic naravnih nesreč oziroma njihovega
preprečevanja.
Ne glede na prepovedi strožjega varstvenega režima je po predhodnem soglasju strokovne
organizacije dovoljeno:
• nabirati ali loviti zavarovane živali za znanstveno-raziskovalne in učno-vzgojne
potrebe.
Visoko barje Mali plac

Odlok o razglasitvi Malega placa za naravni rezervat (Uradni list RS, št.5/95)

določa naslednji varstveni režim:
Prepovedano je:
• izvajati regulacijska dela ali kako drugače spreminjati vodni režim
• rezati šoto
• uničevati, izkopavati, nabirati, ruvati ali na kakršenkoli način poškodovati rastline
• kositi in sekati
• postavljati kakršnekoli trajne ali začasne objekte
• nadelovati steze, poti ali vlake
• odlagati odpadke
• onesnaževati vodo, tla in zrak s škodljivimi, strupenimi ali odpadnimi trdnimi, tekočimi
ali plinastimi snovmi
• spreminjati naravno sestavo rastlinskih in živalskih združb
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• gibanje izven označenih poti
• lov divjadi, ptic, žab, metuljev in želv
• dresiranje in sprehajanje psov in konjev
• izvajanje turističnih in rekreativnih dejavnosti.
Pogojno in v dogovoru s pooblaščeno strokovno organizacijo je s ciljem vzdrževanja
obstoječega razvojnega stanja dovoljeno
• uravnavati vodostaj s pomočjo jezu na severnem robu barja ter
• sekati grmovje in drevesa in kositi.
Prav tako je po dogovoru s pooblaščeno strokovno organizacijo dovoljeno izvajati
vzdrževalna, sanacijska in obnovitvena dela na obstoječih objektih in v okviru, ki ne posega v
dediščino.
Jezero pri Podpeči

Odlok o razglasitvi Jezera pri Podpeči za naravni spomenik (Uradni list SRS, št.
13/88)

predpisuje naslednji varstveni režim:
Prepovedano je:
• odkopavati ali nasipavati zemljo ali kamnine,
• odlagati odpadne snovi,
• izkoriščati rudnine in minerale,
• graditi stavbe, ceste in infrastrukturne objekte,
• izvajati melioracijska in regulacijska dela,
• vnašanje tujih rastlinskih in živalskih vrst v avtohtone združbe,
• nabiranje lokvanjev v jezeru,
• onesnaževanje potokov in jezera,
• čolnarjenje na jezeru in pranje motornih vozil ob jezeru.
Ne glede na prepovedi enotnega varstvenega režima je po predhodnem soglasju strokovne
organizacije dovoljeno:
• čistiti struge potokov,
• gradbena dela na obstoječih objektih, prezidava stanovanjskih in gospodarskih
objektov ter
• nadomestne gradnje na istih temeljih,
• urejanje dostopa do jezera, gradnja sprehajalnih ali učnih poti, ki bi omogočile
rekreacijsko in učnovzgojno izrabo jezera z okolico.
Podpeški kamnolom

Odlok o razglasitvi Podpeškega kamnoloma za naravni spomenik (Uradni list RS,
št. 18/92)

predpisuje naslednji varstveni režim:
Prepovedano je:
• odkopavati, odnašati, lomiti ali razbijati kamnine in okamnine na najvrednejšem delu
spomenika (zaključna nosova hribine vzhodno in zahodno od obstoječih objektov
Minerala),
• gospodarsko izkoriščati kamnine,
• izvajati zemeljska gradbena dela brez soglasja in nadzora strokovne organizacije,
• odlagati komunalne odpadke,
• minirati ali kako drugače povzročati vibracije, ki bi prizadele geološko dediščino.
Po predhodnem soglasju pristojne strokovne organizacije je dovoljeno:
• izvajati gradbene posege v skladu z veljavnimi prostorsko ureditvenimi pogoji,
izdelanimi na podlagi potrjene prostorske rešitve za območje urejanja VP 20/2
Mineral Podpeč,
• urediti spomenik za obisk javnosti,
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• nabirati okamnine in kamninski material za znanstveno raziskovalne namene.
Dovoljen je obisk javnosti po dogovoru z imetnikom pravice uporabe zemljišča.
Jurčevo šotišče

Odlok o razglasitvi Jurčevega šotišča za naravni spomenik (Uradni list RS,
št.20/95) določa naslednji varstveni režim:

Prepovedano je:
• izvajati regulacijska dela ali kako drugače spreminjati vodni režim
• rezati šoto
• uničevati, izkopavati, nabirati, ruvati ali na kakršenkoli način poškodovati rastline
• kositi in sekati
• postavljati kakršnekoli trajne ali začasne objekte
• nadelovati steze, poti ali vlake
• odlagati odpadke
• onesnaževati vodo, tla in zrak s škodljivimi, strupenimi ali odpadnimi trdnimi, tekočimi
ali plinastimi snovmi
• spreminjati naravno sestavo rastlinskih in živalskih združb
• gibanje izven poti
• lov divjadi, ptic, žab, metuljev in želv
• dresiranje in sprehajanje psov in konjev.
Pogojno in v dogovoru s pooblaščeno strokovno organizacijo je s ciljem ureditve naravnega
spomenika za prikaz značilnosti barja dovoljeno postaviti objekte, ki omogočajo boljši prikaz,
urediti ogledno pot, vnesti značilne barjanske rastlinske in živalske vrste ter odstraniti tiste
rastline, ki ovirajo zasnovo prikaza. Prav tako je v dogovoru s pooblaščeno strokovno
organizacijo dovoljeno izvajati vzdrževalna, sanacijska in obnovitvena dela na obstoječih
objektih in v okviru, ki ne posega v dediščino. Dovoljeno je gospodarjenje z gozdom, a samo
na način prebiralne sečnje za ohranjanje pionirske stopnje gozda. Izbor drevja za posek se
mora opraviti s sodelovanjem pooblaščene organizacije za varstvo naravne in kulturne
dediščine.
Dovoljeni so samo tisti posegi, ki niso v nasprotju z zgoraj navedenimi prepovedmi in so v
skladu z namembnostjo tega naravnega spomenika.
Za potrditev gozdnogospodarskih načrtov je potrebno soglasje pooblaščene strokovne
organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Za vsak predviden poseg ali raziskavo na zavarovanem območju morata pristojna organa za
kulturo in za okolje in prostor pridobiti soglasje pooblaščene organizacije za varstvo naravne
in kulturne dediščine.
Površine z dendrološko pomembnimi drevesi v parku v Verdu

Skladno z Odlokom o razglasitvi dreves za dendrološke naravne spomenike
(Uradni list RS, št.20/95)

za dendrološke naravne spomenike velja naslednji varstveni režim:
Prepovedano je:
• sekati, obsekavati, lomiti oziroma drugače uničevati ali poškodovati drevesa
• slabšati rastiščne pogoje z odstranjevanjem zemlje, odkrivanjem korenin,
zasipavanjem debla in površine nad koreninami, spreminjati višino talne vode in
kislosti oz. bazičnosti tal,
• spuščati škodljive tekočine ali plinaste snovi na območje rastišča ter odlagati odpadne
snovi
• spreminjati obstoječo osončenost dreves in rastišča
• obešati, pritrjevati, postavljati ali naslanjati tuja telesa na deblo, korenine ali veje
(razen oznake naravnega spomenika)
• zgraditi stalne objekte na območju rastišča
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Po predhodnem soglasju pooblaščene organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine
je možno:
• spreminjati značaj površine neposrednega rastišča, če to ne ogroža drevesa
• postavljati manjše občasne ali stalne objekte na območju neposrednega rastišča
• postopno spreminjati osončenost dreves
• izvajati sanitarne in sanacijske ukrepe
• znanstveno raziskovalno poseganje, ki ne škoduje zdravstvenemu stanju drevesa.
Imetnik naravnega spomenika je dolžan površino pod krošnjo čistiti grmovne zarasti in
obveščati pooblaščeno organizacijo za varstvo naravne in kulturne dediščine o vseh bistvenih
spremembah stanja drevesa in njegovih rastnih pogojev.

3.3.2 NARAVNE VREDNOTE
Po podatkih ZVN OE Ljubljana so v spodnji tabeli z zeleno barvo označene tiste naravne
vrednote, ki so manj občutljive in primerne za obisk, rdeče pobarvane so po mnenju Zavoda
za varstvo narave občutljive in neprimerne za množični obisk.
evid.
št.
49

IME

KRATKA OZNAKA

ZVRST

Draga pri Igu - ribniki

Ribniki v dolini Drage pri Igu

61

Goriški mah

77

Bistra - Grajski izvir

83

Močilnik

148

Barje pri Kostanjevici

Ostanki visokega barja z
bogato favno metuljev, šota na
Ljubljanskem barju zahodno
od Goričice pod Krimom
Kraški izvir na robu
Ljubljanskega Barja pri Bistri
Skupina kraških izvirov Male
Ljubljanice pri Vrhniki
Ostanek visokega barja pri
Kostanjevici na Ljubljanskem
Barju
Reka Ljubljanica dolvodno od
Vrhnike
Nahajališče litiotidnega
jurskega (liasnega) apnenca v
kamnolomu pri Podpeči
Kraško jezero pri Podpeči pod
Krimom
Kraški izviri na robu
Ljubljanskega Barja pri
Kamniku pod Krimom
Ohranjen kompleks
visokobarjanskega gozda z
acidofilnimi drevesnimi
vrstami, jugovzhodno od Črne
vasi
Izvirna jama ob cesti Želimlje Turjak
Kraški izvir Ljubije, pritoka
Ljubljanice pri Verdu
Skupina kraških izvirov Velike
Ljubljanice pri Verdu

zool, hidr,
bot, ekos
bot, geol,
zool

167 V

Ljubljanica

224

Podpeč - nahajališče
fosilov

226

Jezero pri Podpeči

362

Podkamnik - izviri

539

Koslerjeva gošča

710

Hudournik

733

Ljubija

734

Retovje

929

Mareke na Barju barjanska okna

Kraški izviri - barjanska okna v
vršaju Iške pri Marekah na
Ljubljanskem barju

POMEN
lokalni
državni
●
●

hidr, zool

●

hidr,
geomorf
bot, hidr,
ekos

●

hidr,
geomorf
geol

●
●
●

geomorf,
hidr, ekos
hidr

●

ekos, bot

●

geomorf,
hidr
hidr
hidr,
geomorf,
zool,
hidr

OPOMBE

●

●
●
●

individual
ni obisk

●
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evid.
št.
1096

IME

KRATKA OZNAKA

ZVRST

Matena vas - lipa

drev

1099

Ig - lipa

1294

Bistra - Ribčev izvir

Lipa pri cerkvi sv. Mohorja in
Felicijana v Mateni vasi
Lipa ob kapelici severozahodno
od Iga
Kraški izvir na robu
Ljubljanskega Barja pri Bistri

1412

Bistra - Zupanov izvir

1490

POMEN
lokalni
državni
●

drev

●

hidr, zool

●

Kraški izvir na robu
Ljubljanskega Barja pri Bistri

hidr, zool

●

Bistra - Galetov izvir

Kraški izvir na robu
Ljubljanskega Barja pri Bistri

hidr, zool

●

4050

Želimeljščica

hidr, ekos

●

4058

Ig - izviri Iščice

Vodotok na Ljubljanskem
barju, desni pritok Ižice
Kraški izviri Iščice v Igu

hidr

●

4059

Jezero - izviri Mlinskega
potoka

hidr

●

4060

Hruški potok - izvir

hidr

●

4061

Jezero - izvir Špelin
potoka

hidr

●

4142

Ljubljanica paleostruga
Iški vršaj

Kraški izviri na vzhodnem robu
aluvialne ravnice Jezera pri
Podpeči
Kraški izvir Hruškega potoka
zahodno od vasi Jezero pri
Podpeči
Kraški izvir na južnem robu
aluvialne ravnice Jezera pri
Podpeči
Paleostruga Ljubljanice
zahodno od Podpeči
Vršaj Iške na južnem robu
Ljubljanskega barja med
Tomišljem in Igom
Dolina desnega pritoka
Ljubljanice s sotesko in slapovi

4143
V
4426
V

Iška

4433

Jurčevo šotišče

7594

Verd - drevesa v parku

7611

Veliki Močilnik

7631

Malo Okence

7632

Mali Močilnik

7663

Grmez

7664

Babna gorica

7665

Strajanov breg

7676

Podreber - izvir

7677

Goričica

Šota zahodno od Bevk na
Ljubljanskem barju
Drevesa v parku na Verdu
Kraški izviri Male Ljubljanice na
Vrhniki
Kraški izvir in izvirna jama
Velike Ljubljanice v skupini
Retovje pri Verdu, habitat
proteusa
Kraški izvir Male Ljubljanice na
Vrhniki
Osamelec na Ljubljanskem
barju zahodno od Škofljice,
nahajališče kremenove mivke
Osamelec na Ljubljanskem
barju, zahodno od Škofljice
Dolina zgornjega toka potoka
Strajanov breg z mokrišči pri
Dreniku, rastišča Loeselove
grezovke (Liparis loeselii)
Kraški izvir ob cesti Pijava
Gorica - Želimlje severno od
Podrebri
Osamelec na Ljubljanskem
barju pri Goričici

OPOMBE

geomorf,
geol
geomorf

●

hidr,
geomorf,
zool
geol, bot

●

ob cesti dostop ni
varen
ob cesti dostop ni
varen
ob cesti dostop ni
varen

●

●

drev

●

hidr,
geomorf
geomorf, ,
hidr, zool

●
●

individual
ni obisk

hidr,
geomorf
geomorf,
geol

●

individual
ni obisk
●

geomorf
hidr, bot,
zool

●
●

hidr

●

geomorf

●
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evid.
št.
7680

IME

KRATKA OZNAKA

ZVRST

Grič - Dobčenica

Osamelec na Ljubljanskem
barju južno od Vnanjih Goric
Osamelec na Ljubljanskem
barju pri Notranjih Goricah
Gozd črne jelše ob robu
Ljubljanskega barja, južno od
Škofljice
Barjansko okno severno od
Tomišlja na Ljubljanskem barju
Barjanski okni severno od
Tomišlja na Ljubljanskem barju
Šota zahodno od Bevk na
Ljubljanskem barju
Mokrotna dolina, rastišče
navadne rezike (Cladium
mariscus) pri Gorenjem Blatu
Rastišče navadne streluše
(Sagittaria sagittifolia) v
Notranjih Goricah
Kraški izvir in izvirna jama
Velike Ljubljanice v skupini
Retovje pri Verdu, habitat
proteusa
Kraški izvir Ljubljanice v
skupini Retovje pri Verdu,
habitat proteusa
Kraški izvir Ljubljanice v
skupini Retovje pri Verdu,
habitat proteusa
Desni pritok Ljubljanice na
Ljubljanskem barju
Ostanek šote na Ljubljanskem
barju, jugozahodno od Babne
Gorice
Osamelec na Ljubljanskem
barju, severno od Bevk
Osamelec na Ljubljanskem
barju pri Sinji Gorici
Osamelec severno od Bevk na
Ljubljanskem barju
Desni pritok Ljubljanice na
Ljubljanskem barju
Izviri na Ljubljanskem barju pri
Iški Loki
Vrba žalujka ob Ižanski cesti v
Ljubljani
Vrba žalujka pri spomeniku
NOB ob Cesti dveh cesarjev v
Ljubljani
Skupina dobov med Malim
grabnom in Cesto dveh
cesarjev v Ljubljani
Skupina dobov med obvoznico
in Cesto dveh cesarjev v
Ljubljani
Doba pri tenis igrišču na
Jesenkovem v Ljubljani
Skupina dobov pri stavbi
Geološkega zavoda na Cesti
dveh cesarjev v Ljubljani

geomorf

7681
V
7686

Jelšje

7695

Strahomersko okno

7696

Jevšnik - okni

7702

Bevke - šota

7711

Dragel - mokrotna
dolina

7712

Kušljanov graben

7727

Veliko Okence

7728

Pod skalo

7729

Pod orehom

7821

Bistra

7826

Babna Gorica - šota

7980

Kostanjevica

7982

Sinja gorica

7983

Brdo pri Bevkah

8075

Iščica

8102

Iška Loka - izviri

8705

Ljubljana - vrba žalujka
ob Ižanski cesti
Ljubljana Vič - vrba
žalujka 7

8734

Plešivica

8735

Ljubljana Vič - dobi 6

8736

Ljubljana Vič - dobi 7

8737

Ljubljana Vič - doba

8738

Ljubljana Vič - dobi 8

POMEN
lokalni
državni
●

geomorf

OPOMBE

●

ekos

●

hidr,
geomorf
hidr,
geomorf
geol

●
●
●

bot, ekos

●

bot

●

geomorf,
geomorfp,
hidr, zool

●

individual
ni obisk

geomorf,
geomorfp,
hidr, zool
geomorf,
geomorfp,
hidr, zool
hidr, zool

●

individual
ni obisk

●

individual
ni obisk

geol

●

●

geomorf

●

geomorf

●

geomorf

●

hidr, ekos

●

hidr

●

drev

●

drev

●

drev

●

drev

●

drev

●

drev

●
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evid.
št.
8739
8748
8779
8780
8781

IME

KRATKA OZNAKA

ZVRST

Ljubljana Vič - dobi 9

Skupina dobov južno od
avtoceste v Trnovskih partih v
Ljubljani
Divji kostanj pri hiši
Peruzzijeva 110 v Ljubljani
Divji kostanj pri hiši 128 v Črni
vasi pri Ljubljani
Beli vrbi v Črni vasi pri
Ljubljani
Divji kostanj ob Farjevcu v Črni
vasi pri Ljubljani

drev

Ljubljana Rudnik - divji
kostanj 2
Črna vas - divji kostanj
1
Črna vas - beli vrbi
Črna vas - divji kostanj
2

POMEN
lokalni
državni
●

drev

●

drev

●

drev

●

drev

●

OPOMBE

3.3.3 VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
ZVKD Slovenije (Ljubljanski regionalni zavod za varstvo kulturne dediščine) je izdelal:
»Strokovne osnove za zavarovanje kulturne dediščine na območju Ljubljanskega barja, avg.
2000«.
Seznam kulturne dediščine je v prilogi 1.
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Problemi v prostoru
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Kvalitete
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VELIKA LIGOJNA

MALA LIGOJNA

STARA VRHNIKA

LOG PRI BREZOVICI

i

SINJA GORICA

i
VRHNIKA
i

VNANJE GORICE

PLEIVICA
PODPLEIVICA

i

PLEE
DOLE PRI KOFLJICI

LAVRICA

MATENA

BREST

m[% i m

BLATNA BREZOVICA

MALI VRH PRI [MARJU
VELIKI VRH PRI MARJU
PODGORICA PR
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4.1 SPLOŠNO O ZAKONODAJI UREJANJA PROSTORA
Prostorski akti so neposredna pravna podlaga za izvedbo prostorskih ureditev.
• Dovoljenje za graditev se izdaja na podlagi projekta za PGD in lastništva zemljišča.
• Projekte za PGD se pripravi na podlagi prostorskega izvedbenega akta.
• Prostorski izvedbeni akti določajo merila in pogoje za gradnjo in so neposredna
podlaga za izdajo dovoljenja za gradnjo. S pripravo prostorskih aktov se uskladijo
različni javni in zasebni interesi o namenski rabi prostora in postavijo merila in pogoji
za graditev objektov in druge posege v prostor.
V letu 2007 so v vseh občinah na območju Ljubljanskega barja še vedno v veljavi prostorski
akti, ki so nastali na podlagi zakonodaje ZUNDPP in ZUPr - 1984-2003.
Shema še vedno veljavnih prostorskih aktov, nastalih na podlagi zakonodaje ZUNDPP in ZUPr
–1984-2002:
prostorski plan

PUP

ZN, UN, LN

gradbeno dovoljenje

gradbeno dovoljenje

ZUREP-1(2002) je bil do aprila 2007 novi zakon o urejanju prostora, ki je določil pripravo
novih planskih in izvedbenih aktov:
- strategija prostorskega razvoja občine – SPRO (prej prostorski plan občine)
- prostorski red občine – PRO (prej prostorski ureditveni pogoji PUP)
- občinski lokacijski načrt – OLN (prej: ZN, UN, LN)
SPRO

PRO

OLN

DLN

gradbeno dovoljenje

gradbeno dovoljenje

Do realizacije planskih in izvedbenih aktov občin po ZUREP-1 (2002), razen nekaterih
posameznih občinskih lokacijskih načrtov (OLN) praktično ni prišlo.
Hkrati z novim ZUREP-1 (2002) je bil sprejet tudi popolnoma nov zakon o graditvi objektovZGO-UPB2, ki je določil pogoje izdajanja gradbenih dovoljenj. S pravilniki in uredbami je
določil tudi vrste projektov in vrste objektov za katere gradbeno dovoljenje ni potrebno.
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V aprilu 2007 je bil sprejet najnovejši prostorski zakon ZPNacrt (Ur.l.RS, št.33/07), ki je
občinam določil pripravo Občinskega prostorskega načrta, ki naj bi nadomestil tako planski
kot izvedbeni akt občine.
Hkrati pa s spremembami ZGO-upb2 poteka delna prenova veljavnega sistema izdajanja
dovoljenj po Zakonu o graditvi objektov.
Shema sistema prostorskih aktov po ZPNacrt:
DSPN

OPN

OPPN

gradbeno dovoljenje
DSPN
OPN
OPPN
DPN

DPN

gradbeno dovoljenje

državni strateški prostorski načrt
občinski prostorski načrt
občinski podrobni prostorski načrt
državni prostorski načrt

Cilj priprave prostorskih aktov občine so predvsem nova stavbna zemljišča:
- za graditev stanovanjskih in gospodarskih objektov
- za infrastrukturne ureditve (ceste, kolesarske poti, ....)
- za razvojne projekte občine
in pregledna sodobna določila za izvedbeno urejanje prostora.
Poleg navedenih sprememb prostorske zakonodaje se menja tudi zakon o graditvi objektov
in razni pravilniki k zakonu (npr. pravilnik o enostavnih objektih). Vse te spremembe
zakonodaje vplivajo na izvedbeno izvajanje projektov interpretacijske infrastrukture.

4.2 PROSTORSKI AKTI LOKALNIH SKUPNOSTI
Vse občine Ljubljanskega barja imajo v veljavi prostorske sestavine planskih aktov in
prostorske ureditvene pogoje iz obdobja ZUNDPP in ZUPr (1986).
Nekaj občin na območju Ljubljanskega barja je začelo pripravljati prostorske akte po ZUREP1, vendar postopki niso bili dokončani.
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5.1 ZGODNEJŠI PRIMERI INTERPRETACIJE
Za razpravo o smiselnosti ureditev za interpretacijo vrednot so dobri primeri zgodnejših
ureditev oglednih poti pri nas, saj lahko opazujemo učinke in posledice skozi daljše časovno
obdobje. Omenimo lahko npr. pot do slapa Savice ali pot skozi Blejski Vintgar.
Obe ureditvi sta bili izvedeni/postavljeni že pred nekaj desetletji (segata daleč nazaj).
Izvedeni sta bili z namenom, da se omogoči kakovosten ogled naravnih vrednot, ki bi bil sicer
širšemu številu obiskovalcev otežen ali celo nemogoč. Ureditve so bile izvedene kot del
turistične infrastrukture, vendar sta vsebovali vse značilnosti interpretacije, ki jo
obravnavamo in poznamo danes.
Pot do
•
•
•
•
•
•
•

Savice in Blejski Vintgar sta imela oz. še imata naslednje ureditve:
dostopno cesto/pot
parkirišče
vstopni objekt, kjer se pobira vstopnina (nadzorovan vstop, posredovanje osnovnih
informacij), prodaja pakirane hrane in pijače (okrepčevalnica), urejene sanitarije
informacijska in orientacijska tabla
urejeno in varovano ogledno pot
razgledišča ali razširitve poti na posebej zanimivih točkah
vmesna počivališča – klopi, mestoma koši za odpadke ... (urbana oprema).

Slika 2:

Ogledna pot soteske Vintgar pri Bledu.

Prav tako lahko med začetnike interpretacije narave – predvsem gozda štejemo gozdne učne
poti. Pobudnik za postavitev teh poti je bil gozdarski strokovnjak dr. Milan Ciglar z Inštituta
za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije. V Sloveniji jih je od začetka leta 1974 pa do
danes postavljenih okoli 100. Namenjene so izobraževanju javnosti o gozdu in naravi. V
glavnem jih uporabljajo šole za pouk v naravi.

5.2 DOMAČI PRIMERI DOBRE PRAKSE V
ZAVAROVANIH OBMOČJIH
5.2.1 ZELENCI, NARAVNI REZERVAT (ZAVAROVAN LETA 1992)
Zelenci so naravni rezervat lokalnega pomena, ki ga je zavarovala takratna Občina Jesenice
(UL RS, št. 53/92, 56/92, 17/94 in UVG, št. 32/96). Za območje Zelencev je bil sprejet
ureditveni načrt (prostorski izvedbeni akt), s katerim so bile podrobneje določene prostorske
ureditve za dostop in ogled (UL RS, št.32/96). Ob pripravi ureditvenega načrta so bile
pripravljene in sprejete tudi dopolnitve in popravki odloka o zavarovanju (UVG 32/96).
Ureditveni načrt je izdelal Urbanistični inštitut RS, sprejela pa Občina Kranjska Gora.

41

Celovit načrt interpretacijske infrastrukture na območju krajinskega parka Ljubljansko barje
URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, oktober 2007

Interes Občine Kranjska Gora leta 1996 je bil, da se predstavitev Zelencev vključi v turistično
ponudbo občine. Ureditve je financirala Občina Kranjska Gora in Ministrstvo za okolje in
prostor, ureditve pa je izvedlo gradbeno podjetje Bohinj.

Slika 3:

Parkirišče in manjši gostinski objekt sta urejena ob robu naravnega rezervata, parkirišče zagotavlja
ustavljanje osebnih vozil in avtobusov. Oba objekta (parkirišče in gostinski objekt) sta bila zgrajena še
pred sprejetjem ureditvenega načrta.

Slika 4:

Problemi pred izvedbo ureditev: erozija na poti in ob jezercu, ogrožena drevesa, številne poti do
jezerca, poteptana travišča in šaševje ob jezercu, posedanje in erozija obale jezerca.

Slika 5:

Peš pot je izvedena z nasutjem krajevnega materiala, tako da ustvarja dobro utrjeno in primerno
nivelirano pohodno površino, nasutje je izvedeno v primerni plasti preko korenin dreves da so te
zaščitene pred obremenitvami in poškodbami obiskovalcev, obroba poti in oznake usmerjajo tok
obiskovalcev v željeno smer, s tem je v veliki meri preprečena disperzna hoja obiskovalcev po
območju rezervata.
Izvedba ureditev je bila relativno enostavna, dela so se izvajala z lahko mini-gradbeno mehanizacijo,
tesarska dela pa ročno, posamezni elementi stolpa so bili izdelani v delavnici in montirani na mestu
(npr. stopnice).

Slika 6:
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Slika 7:
Slika 8:

Slika 9:

Urejena pot je bistveno zmanjšala negativne vplive na prostor okrog jezerca, ureditve so bile okvirno
opredeljene z ureditvenim načrtom.
Razgledni stolp omogoča pogled iz ptičje perspektive, obiskovalec si ustvari celovitejšo predstavo o
naravnih pojavih.

Urejena peš pot do stolpa omogoča kakovosten ogled tudi v izrednih vremenskih razmerah, npr. v
primeru visokih vod ali v snegu, kar bi v neurejenih razmerah ne bilo možno oz. bi bili negativni vplivi
obiskovalcev večji (npr. po razmočenih tleh).

Slika 10: Interpretacijske table na stolpu.
Slika 11: Interpretacijske table ob parkirišču na vstopu v naravni rezervat, njihova vsebina in sporočilnost so
prezahtevne za lokacijo, kjer stojijo, saj obiskovalec nima predstave o območju, niso privlačne,
obiskovalca ne pritegnejo, obiskovalec si iz besedil ne more ustvariti asociacije v okolici.
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Prednosti izvedenih ureditev:
• urejena pot od parkirišča do jezerca in stolpa je bistveno zmanjšala negativne vplive
obiskovalcev na prostor naravnega rezervata in njegove vrednote, večina
obiskovalcev se drži urejenih poti, tok obiskovalcev je usmerjen in ne disperzen;
• erozija zaradi hoje obiskovalcev in s tem ogrožanje obstoječe vegetacije (dreves) je z
ureditvijo poti odpravljena,
• z ureditvijo stolpa je zagotovljen pogled na jezerce in njegovo okolico iz višine, ki
bistveno izboljša kakovost percepcije in razumevanja vrednot, istočasno pa poteši
tudi del zvedavosti in raziskovalne žilice nekaterih obiskovalcev po nekontroliranem
prehodu po rezervatu, ki je zlasti v okolici jezerca občutljiv.
Z dosedanjimi ureditvami je bil v celoti dosežen osnovni cilj zmanjšanja disperzne prisotnosti
obiskovalcev in njihovih negativnih vplivov. Izboljšana je bila kakovost dostopa, ogleda in
predstavitve. V turističnem pogledu pomeni izvedena ureditev kakovosten prispevek k
turistični in rekreacijski infrastrukturi občine Kranjska Gora.
Pomanjkljivosti:
• ni še urejen neposreden dostop do vode, ki bi obiskovalcem omogočil otip in
temperaturo vode;
• sistem oglednih poti ni izveden v celoti, obstoječi obseg poti ne ponuja več vrst in
dolžin poti;
• interpretacijske table nimajo primerne vsebine in so za laično javnost prezahtevne –
npr. habitatni tipi na vstopu v območje, kjer obiskovalec še nima predstave o
območju;
• ker gostinski objekt ni vključen v sistem upravljanja naravnega rezervata (izključna
ekonomska osnova delovanja gostinske ponudbe) ne deluje oskrba s sanitarijami
(precejšen problem za kakovost obiska in za naravovarstvo).

Slika 12: Do vode še ni urejen dostop, ki bi obiskovalcem omogočil neposreden stik/otip vode – zaradi tega se
pojavljajo poti in erozija na mestih, kjer pot ni urejena, je pa možen stik z vodo.
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5.2.2 IŠKI MOROST- KOŠČEVA UČNA POT, LJUBLJANSKO BARJE
Koščeva učna pot je primer novejše ureditve interpretacijske infrastrukture (2006-07)

Slika 13: Primer vstopa na ogledno pot (lokacija informacijske točke). V posebnem zabojčku je tiskovina z
vsemi podatki o lokaciji.
Slika 14: Dvignjena peš pot (boardwalk) do ptičje opazovalnice v leseni izvedbi.

Slika 15: Ptičja opazovalnica sredi mokrotnih
travnikov (zaslon ni zadosti gost da bi zakril
obiskovalca, odprtine za opazovanje so
prevelike).
Ocena ureditve:
info – vstopna točka

ustrezna, dobro preprečuje dostop z vozili
vse informacije so v brošuri,
(zaenkrat) manjka parkirišče za 1-2 avtomobila
utrjena pot z oznakami
dobro speljana – dobro bi jo bilo popestriti z dostopom do vode in
razglednim stolpom, da se lahko obiskovalec dvigne nad krošnje
dreves in razgleda po barju
dvignjena peš pot
preveč na planem, ni zaklona – ptice se splašijo in odletijo preden
obiskovalec pride do opazovalnice*
opazovalnica
prevelike odprtine in preredko šibje oboda opazovalnice nudijo
premalo zaklona – ptice se splašijo in odletijo
* v tujini so dostopi do ptičjih opazovalnic izvedeni z zasloni, tako da je prihod obiskovalcev
do opazovalnice zakrit in neviden pticam.

Možne izboljšave:
informacijska točka –
info tabla
utrjena pot z oznakami
dvignjena peš pot
(boardwalk)
opazovalnica

(dodatne) informacije za naslovno tablo: lega naravne vrednote
na Lj.barju in v odnosu vsaj do bližnjih naselij (skica), potek
ogledne poti – grafični prikaz enak kot v publikaciji
oznake postaviti bliže poti, tako da ne segajo v okvir fotografije
ob dvignjeno peš pot postaviti zaklone (lahko gosto prepleteno
ograjo iz šibja in protja, da obiskovalci ne bodo plašili ptic
dodatno zgostiti preplet šibja in zmanjšati opazovalne line
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5.3 PRIMERI IZ TUJINE
5.3.1 OLIVE LAKE, KOOTENAY NATIONAL PARK, KANADA
Olive Lake je primer dobre interpretacije narave na preprosti lokaciji malega jezerca. Zaradi
kakovostno izvedenih ureditev, lahko to lokacijo obravnavamo kot šolski primer.

Slika 16: Naravne kakovosti Olivnega jezerca: manjše ledeniško jezerce ob glavni cesti skozi NP. Zanimivosti:
jezerce, vegetacija, favna, ribe. Jezero je odmaknjeno od bližnjega kraja 20km in obiskovalci prihajajo
večinoma z motornimi vozili.
Kakovost naravnih vrednot je povprečna, vendar je jezerce zaradi svoje lege ob prometnici
skozi park uporabljeno za interpretacijo nekaterih sestavin narave, ki so značilne za ta
narodni park.

Slika 17: Olive Lake, lega jezerca ob prometnici z označenimi ureditvami: parkirišče, sanitarije, prostor za
počitek in hrano (pic-nic), lopa, info tabla, interpretacijske table ob poti.
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Slika 18: Parkirišče in sanitarije na začetku
interpretacijske poti.

Slika 19: Info tabla na robu parkirišča: v vidnem
polju parkirišča je še večnamenska lopa
in piknik prostor (na levi strani
fotografije).

Slika 20: Uvodna tabla z lego jezerca, prikazom
interpretacijske poti in osnovnimi
značilnostmi, predstavljenimi z nekaj
besedila in ilustracijami.
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Slika 21: Večnamenska lopa/nadstrešnica: za delo
skupin (šole, raziskovalne skupine...),
jedilni prostor za obiskovalce v primeru
slabega vremena, v bližini so še klopi na
odprtem, tekoča voda in urejeno kurišče.

Slika 22: Pot v bližini jezerca je nevsiljivo
določena s plotom

Slika 23: Kjer pot spremeni smer oz.na razcepu je
postavljena interpretacijska tabla, ki prvič
pritegne obiskovalce do željene točke
(obiskovalci ne iščejo svojih bližnjic,
temveč se večinoma usmerijo k tabli).

Slika 24: Počivališče ob poti – ne samo na
razglediščih in zaključkih poti. Kjer je
postavljena klop, je pot razširjena, tako
da je dovolj prostora za tiste na klopi in
tiste, ki hodijo mimo.
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Slika 25: Dve razgledišči omogočata ločenost različnih
obiskovalcev ali razdelitev skupine v dve gruči.

Slika 26: Vsakomur razumljivo podajanje vsebine,
malo besedila, ilustracije, riba je
prikazana trodimenzionalno – v naravni
velikosti
Slika 27: Tu in tam: pogled od enega do drugega
razgledišča.

Slika 28: Ureditve so izvedene tako, da ustrezajo
različnim interesom in vrstam
obiskovalcev, prav tako omogočajo
dostop funkcionalno oviranim osebam.
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5.4 PRIMERI INTERPRETACIJSKEGA GRADIVA

Slika 29: Interpretacijsko gradivo je dober pripomoček za razumevanje območja.

Slika 30: Primer zgibanke iz naravnega rezervata v VB, Studland.
Interpretacijska gradiva so lahko zelo enostavna, npr. v obliki letakov, ali bolj zahtevna
(zgibanke, knjižice).
Obstojata vsaj dve možnosti distribucije interpretacijskega gradiva:
• neposredno na lokaciji
• na drugih mestih in medijih.
Na večini primerov interpretacijskega gradiva je poudarek na likovnih predstavitvah vrednot
in vsebine. Opisi le dopolnjujejo likovno predstavitev in podajajo najosnovnejše informacije.
Pomemben je orientacijski prikaz območja (zemljevid) z označeno potjo in zanimivostmi –
interpretacijskimi točkami. Priporočljiva je navedba časa ogleda za posamezno pot.
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Slika 31: Razne oblike gradiv prispevajo k učinkovitejši interpretaciji.

Primer: Vodnik po Koščevi učni poti
lokacija ima posamezne interpretacijske točke v naravi samo označene s količki in
zaporednimi številkami, interpretacijska vsebina pa je podana v knjižici, na info točki in v
opazovalnici.
Knjižico je moč dobiti kar na lokaciji sami.

Slika 32: Primer kakovostnega interpretacijskega gradiva – knjižice po koščevi učni poti na Iškem morostu na
Ljubljanskem barju.
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5.5 PRIMERI INTERPRETACIJSKIH TABEL
5.5.1 DOMAČI PRIMERI
PRIMER 1: NARAVNI REZERVAT ZELENCI, KRANJSKA GORA

Slika 33: Primer table na začetku ogledne poti (lokacija informacijske točke).
Slika 34: Neprimerna kombinacija s komercialnimi oglasi, ki prevladajo varstveno/interpretacijsko vsebino.
Ocena vsebine tabel:
razmerje besedilo : grafika
sporočilnost grafike in besedila

postavitev table na začetku ogledne
poti

Možne izboljšave:
informacijska točka

preveč besedila
neustrezna, nesporočilna grafika, preveč strokovne
skice in besedilo,
vsebina besedila ni primerna za lokacijo,
pretirana raba strokovnih izrazov
lokacija je primerna, vendar obiskovalec na
parkirišču nima predstave o varovanem območju in
poteku ogledne poti, prav tako ne o dolžini poti,
kaj je dostopno in možno videti, kaj ni dostopno,
kaj ga čaka na poti (npr. jezerce, razgledni stolp),
vsebina table ni primerna na tej lokaciji,
manjkajo smerokazi.

nova tabla z vsebino: lokacija naravnega rezervata
v dolini in v odnosu vsaj do dveh naselij (skica),
potek ogledne poti v naravnem rezervatu z
označenim jezercem in razglednim stolpom (skica
in fotografija), sedanja tabla/vsebina se prestavi na
lokacijo ob jezercu,
bar na parkirišču je možno dopolniti v
informacijsko točko, kjer so obiskovalcem dostopne
tudi brošure o Zelencih
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interpretacijska točka nad jezercem
(stari panj)

ilustracija habitatnih tipov ne sodi na parkirišče in
izhodiščno točko, kjer obiskovalec še ni videl
značilnosti rezervata temveč sodi k (možni)
razgledni točki pri starem panju nad jezercem, od
koder je videti nekaj predstavljenih značilnih
habitatov (npr. jezerce, trstičja, gozd),
grafični prikaz habitatnih tipov bi moral biti izveden
s skico – ne pa z barvnimi ploskvami, ki so večini
obiskovalcev nerazumljivi – glej ilustracije primerov
tujih zloženk (habitatov VB, glej str. s primeri
interpretacijskega gradiva)

Slika 35: Primer interpretacijskih tabel na razglednem stolpu.
Ocena vsebine tabel:
razmerje besedilo : grafika
sporočilnost grafike in besedila
postavitev na stolpu
postavitev na razgledni ploščadi stolpa

Možne izboljšave:
kaj interpretirati na stolpu?

lega tabel

preveč besedila
zadovoljiva
neustrezna, tabla je oddaljena od vsebine, ki jo
interpretira
neustrezna, table so preveč ob robu ob stebru,
tako da je dostop omejen, ni možen enakovreden
dostop iz vseh strani, ni možno formiranje skupine
pred tablami, previsoka postavitev za otroke

npr. ledeniški pojav (vidna nekdanja ledeniška
dolina, sedaj lokacija izvira vodotoka Nadiže, ki
kasneje na prodiščih poniknejo in tu bruha iz
globine v jezerce), dodati vsebino iz sedanje
informacijske točke na parkirišču
interpretacijske table naj se postavijo v sredino
ograje razgledne ploščadi, omogoči se ogled tabel
tudi za otroke
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Slika 36: Primeri usmerjevalnih tabel ob poti
Ocena tabel:
sporočilnost
postavitev

Možne izboljšave:
Sporočilnost
postavitev

neustrezna
Lokacija je ustrezna, vendar v prvih dveh primerih
obiskovalca ne usmerja, srednja fotografija
prikazuje posledice vandalizma (tabla je izruvana in
naslonjena ob bližnje drevo). Tabla »Bar-info«
sicer obiskovalca usmerja, vendar popolnoma
napačno nameščena (na deblo) in ni v skladu z
ostalimi ureditvami.

nedvoumno usmeriti obiskovalce k vsem
interpretacijskim točkam
Usmerjevalne table namestiti na začetek poti in vsa
razpotja tako, da so čim manj izpostavljene
vandalizmu.
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PRIMER 2: MALI PLAC, LJUBLJANSKO BARJE

Slika 37: Primer table na začetku ogledne poti (lokacija informacijske točke).
Ocena vsebine tabel:
vsebina za info lokacijo
razmerje besedilo : grafika
sporočilnost grafike
postavitev na začetku ogledne poti

Možne izboljšave:
informacijska točka

postavitev

neustrezna, ne podaja informacij za info točko ob
vstopu (manjka zemljevid poti)
preveč besedila
neustrezna, premalo sporočilna grafika
lokacija je primerna, vendar neustrezna vsebina,
obiskovalec na parkirišču nima predstave o
varovanem območju in poteku ogledne poti, prav
tako ne o dolžini poti, kaj je dostopno in možno
videti, kaj ni dostopno, kaj ga čaka na poti.

lega naravne vrednote na Ljubljanskem barju in v
odnosu vsaj do bližnjih naselij (skica), potek
ogledne poti v območju z označenim
jezercem/barjem (skica)
obstoječo tablo naj se prestavi v bližino visokega
barja
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5.5.2 PRIMERI INTERPRETACIJSKIH TABEL IZ TUJINE

.

Slika 38: Primeri interpretacijskih tabel iz tujine (VB), prevladuje slikovno gradivo, besedila je malo, vsebina je
dinamična in privlačna.
Poudarek je na likovni predstavitvi vsebine interpretacije.
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Slika 39: Primer interpretacije kulturne dediščine, VB.

Slika 40: Primer malo drugačnega oblikovanja stojala/okvira interpretacijske table.

Slika 41: Primer interpretacijske vsebine na tleh, površina je pohodna (primer: Coos Bay Interpretive center,
Oregon, USA).
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6.

VIZIJA INTERPRETACIJSKE
INFRASTRUKTURE NA LJUBLJANSKEM
BARJU
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6.1 VIZIJA INTERPRETACIJSKE INFRASTRUKTURE IN
VODENJA OBISKOVALCEV V ZNAČILNIH
OBMOČJIH LJUBLJANSKEGA BARJA
6.1.1 VSEBINA – TEMATIKA INTERPRETACIJE NA LJUBLJANSKEM
BARJU
Na Ljubljanskem barju lahko interpretiramo:
• NARAVO (živalstvo, rastlinstvo, geo-morfološke pojave)
• CIVILIZACIJO IN KULTURO (prazgodovinske naselbine - kolišča, rimske naselbine,
kulturno-zgodovinske spomenike ...)
Interpretacijske
lokacije/točke.

vsebine

so

podrobneje

obravnavane

v

poglavju

interpretacijske

6.1.2 POMEN INTERPRETACIJE ZA VARSTVO IN RAZVOJ
LJUBLJANSKEGA BARJA
Interpretacijske poti in ureditve naj ne bo cilj, temveč sredstvo oz. orodje za upravljanje
krajinskega parka:
•

ozaveščanje javnosti o pomenu narave in kulturne dediščine Ljubljanskega barja

•

z izobraževanjem doseči višjo stopnjo zavedanja o vrednotah in vplivati na za
ohranjanje narave pozitivnega odnosa in trajnostnega ravnanja z Ljubljanskim barjem

•

z ureditvami omogočiti ogled in zmanjšati negativne vplive na vrednote (negativni
vplivi se preprečijo s postavitvijo fizičnih ovir in ostalo interpretacijsko infrastrukturo).

Pozitivni učinki interpretacijskih ureditev in same vsebinske interpretacije narave in kulture
na splošen razvoj Ljubljanskega barja bodo predvidoma:
•

dvig splošne kulture in zavedanja o lastnem okolju;

•

pomoč turistom za boljše spoznavanje obiskanih krajev;

•

dvig kakovosti rekreacijskega prostora;

•

razvoj gostinstva in spremljajočih dejavnosti v lokalnih naseljih.
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6.1.3 UPORABNIKI INTERPRETACIJE NA LJUBLJANSKEM BARJU
6.1.3.1

OPREDELITEV UPORABNIKOV INTERPRETACIJE

Uporabniki so ciljne skupine obiskovalcev Ljubljanskega barja (načrtovanih interpretacijskih
točk/učnih poti), razvrščene glede na njihov namen obiska:
Izobraževanje:
• osnovnošolci
• srednješolci
• študenti
• raziskovalci
• tretja univerza.
Interpretacija Barja za predšolske otroke ni zanimiva oz. ne pride v poštev (oddaljenost, nezanimivost za to starostno skupino).
Rekreacija:
• krajevno prebivalstvo
• prebivalci večjih urbanih naselij (Ljubljana, Vrhnika)
Turizem:
• posamezni turisti (domači in tuji)
• družine – nedeljski izleti
• turistične agencije
Gostinstvo, kulinarika:
• krajevno prebivalstvo
• prebivalci večjih urbanih naselij (Ljubljana, Vrhnika)
• obiskovalci (domači in tuji).
Poznavanje obstoječih in potencialnih obiskovalcev je ključno pri zasnovi opreme
interpretacijske strukture Ljubljanskega barja, od zasnove posameznih elementov do
oblikovanja besedil in promocijskega materiala ter specifične opreme.
Pri tem si lahko pomagamo z naslednjimi vprašanji:
- Od kod prihajajo naši obiskovalci?
- Kakšna je njihova starostna in družbeno-ekonomska struktura?
- Kako dolgo se bodo zadržali na območju?
- Ali so pripravljeni plačati za obisk krajinskega parka?
- Sezonskost obiska?
- Razlog obiska?
- Kaj so pričakovali (nova znanja, rekreacija)?
- Na katerem mestu se bodo najdlje zadrževali, kje so bodo največkrat
fotografirali?
- Kakšne zgodbe, materiali, izkušnje bi pritegnile nove obiskovalce?
- Kako nagovoriti naše potencialne obiskovalce?
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6.1.3.2

ZNANJE UPORABNIKOV INTERPRETACIJE

Pri tem je treba upoštevati nekatere značilnosti vedenja obiskovalcev ob stiku z
interpretacijsko vsebino:
- več si zapomnijo, kadar so aktivno vpleteni v proces učenja;
- več si zapomnijo, kadar uporabljajo več svojih čutil kot običajno;
- radi sprejemajo nove informacije, ki so v skladu z njihovimi
trenutnimi/obstoječimi najpomembnejšimi vrednotami;
- kar odkrijejo sami povzroči posebno in pomembno zadovoljstvo ter
navdušenje;
- učenje zahteva aktivnost učečega.

6.1.4 OBSEG INTERPRETACIJE NA LJUBLJANSKEM BARJU
Kot smo že napisali interpretacija obsega:
• proces podajanja vsebin;
• fizične ureditve (ureditve poti, počivališče, razgledišče ...);
• marketing interpretacije (promocija interpretacije širši javnosti);
• ovrednotenje interpretacije (merjenje zadovoljstva obiskovalcev).
Interpretacijo je možno izvajati na posamezni lokaciji (naravna vrednota, kulturna dediščina
ali druga znamenitost, zanimivost) že brez predhodnih fizičnih ureditev.
Marsikatera lokacija omogoča izvajanje interpretacije že danes, brez večjih ureditev.
Interpretiranje je organizacijski in pedagoški proces, ki ga je možno izvajati praktično kjerkoli
in brez velikih zagonskih stroškov.
V nekaterih primerih pa so fizične ureditve potrebne, da se interpretacija sploh lahko izvaja
(varnost) oz., da se prepreči poškodovanje habitatov ali drugih vrednot.
OBSEG FIZIČNIH UREDITEV INTERPRETACIJE
Fizične ureditve omogočajo kakovostnejšo, varnejšo in trajnejšo predstavitev posamezne
vsebine. Prednost fizičnih ureditev je usmerjanje in vodenje obiskovalcev ter pri tem
varovanje vrednot pred negativnimi vplivi obiskovalcev. Pogosto so fizične ureditve potrebne
za zagotovitev varnosti ogleda oz. ogled sploh ne bi bil možen, če ne bi bilo fizičnih ureditev
(npr. vintgarji, jame ...).
Izvedba fizičnih ureditev in podajanje interpretacijskih vsebin (table) še ne pomenijo, da je
proces interpretacije uspešen. To nam povedo obiskovalci iz lastnih izkušenj. Njihove
povratne informacije povedo, ali je bil primarno zastavljen cilj dosežen oziroma katere
interpretativne tehnike so neprimerne ter kako je treba spremeniti pristop interpretacije. V
vrednotenje naj se vključijo tudi domači in krajevni učitelji, študenti, društva ter druge
lokalne nevladne organizacije.
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6.2 ZASNOVA INTERPRETACIJSKIH POTI
Interpretacijska pot doseže širok krog obiskovalcev, enostavno jih je uporabljati in so izredno
prilagodljiv medij, ki omogoča kombiniranje besedila in fotografij. Stroški vzdrževanja so
nizki. Po drugi strani pa so neoseben in enosmeren način komuniciranja z obiskovalci. Poleg
tega lahko postanejo objekt vandalizma.
Interpretacijska pot (s pripadajočo opremo) je namenjena predstavitvi predvsem osrednje
teme iz okolja (npr. pomen nihanja vode na Ljubljanskem barju).
Pri zasnovi interpretacijskih poti, opreme (oblika, materiali, postavitev) in vsebine s
promocijo (oblikovanje besedil) je treba upoštevati njihovo namembnost za vse tipe
obiskovalcev, tako da čim bolj ustrezajo njihovim potrebam oziroma sposobnostim.
Zato je treba pri zasnovi upoštevati:
•

stopnjo zadovoljstva obiskovalcev z videnim/doživetim;

•

stopnjo kompleksnosti predstavljenih informacij (glede na starost in
predznanje/izobrazbo obiskovalcev);

•

stopnjo motoričnih sposobnosti obiskovalcev (raba večjih črk, enostaven dostop do vseh
interpretacijskih tabel, dostop do razglednih točk, zagotovitev možnosti sedenja ob
informacijskih tablah, višina tabel naj bo prilagojena otrokom in ljudem na invalidskih
vozičkih);

•

odnos obiskovalcev do okolja (z interpretacijo želimo vplivati na njihov odnos).

Zasnova interpretacijske poti na LOKACIJI naj upošteva še naslednje smernice:
-

DOLŽINA, OBLIKA POTI: ni daljša od 500 do 1500 metrov (pribl. 45 minut hoje) in
poteka večinoma po ravnem terenu. Tovrstne poti naj bodo oblikovane krožno, saj
obiskovalci želijo vedeti, kje bodo končali svoj ogled (vračanje po isti poti ni zanimivo).

-

ŠTEVILO INFORMACIJSKIH TOČK IN TABEL: 7 do 10 (preveliko število lahko utrudi
oz. zdolgočasi obiskovalce).

-

OSTALA OPREMA: Prav tako je smiselno postaviti ob pot še drugo opremo (razgledni
stolp, klopi, počivališče z razgledom), kjer se lahko obiskovalci usedejo/spočijejo in v
miru uživajo v naravi.
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6.3 ZASNOVA TIPOV INTERPRETACIJSKIH LOKACIJ
6.3.1 INTERPRETACIJSKE LOKACIJE GLEDE NA OBLIKOVANOST
TERENA
Interpretacijske lokacije na Ljubljanskem barju so lahko glede na oblikovanost terena in
njihovo lego v prostoru naslednje:

•

ravninski tip (odprt prostor)

•

ravninski tip v gozdu (zaprt prostor)

•

vertikalni tip (npr. kamnolom)

•

višinski tip (na vzpetini)

.
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Ravninski tip (odprt prostor) interpretacijske lokacije

Značilnosti: interpretacijske vsebine so nameščene ob poti, ureditve omogočajo kakovosten
in varen ogled posamezne lokacije/točke, iz poti se odpirajo kratki, srednji in dolgi pogledi,
vodenje poti je relativno enostavno, orientacija je večinoma lahko dobra.
Praviloma je možna dobra orientacija v prostoru. V prostoru prevladujeta dve dimenziji, za
pestrejšo predstavitev je priporočljiv stolp, ki omogoči predstavitev tretje dimenzije. Za
interpretacijo Barja je stolp priporočljiva oblika, saj je iz višine bolje vidna struktura vodnih
kanalov, obdelovalnih površin in vegetacije.
Izvedba interpretacijske infrastrukture je lahko relativno enostavna. Ogled je možno urediti
tudi za funkcionalno ovirane osebe brez bistveno zahtevnejših ureditev.
V ravninski tip interpretacijske lokacije sodijo npr.: Jurčevo šotišče, Podpeško jezero,
Ljubljanica, Stržen.
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Ravninski tip – gozd (zaprt prostor) interpret.lokacije

Značilnosti: gozd zapira srednje in dolge poglede, prevladujejo večinoma kratki pogledi,
težja orientacija, prevladujeta dve dimenziji, priporočljiv je stolp za tretjo dimenzijo in pogled
daleč, stolp poveča dinamiko in pestrost ogleda.
Izvedba interpretacijske infrastrukture je lahko relativno enostavna. Ogled je možno urediti
tudi za funkcionalno ovirane osebe brez bistveno zahtevnejših ureditev.
V ravninski tip - zaprt prostor interpretacijske lokacije sodijo npr.: Kozlarjeva gošča, Mali
plac.

Vertikalni tip interpretacijske lokacije

Značilna je tretja dimenzija, interpretacijski proces se odvija v vertikalni smeri, večinoma
prevladujejo kratki in dolgi pogledi, orientacija je praviloma dobra, pestrost in dinamika
ogleda je velika.
Izvedba interpretacijske poti je praviloma zahtevnejša, prav tako sam ogled.
Izvedba za funkcionalno ovirane osebe bi bila zelo zahtevna (evtl. možna samo delna
ureditev).
V vertikalni tip interpretacijskelokacije sodi npr.: Podpeški kamnolom.
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Višinski tip (na vzpetini) interpretacijske lokacije

Značilnosti: lokacija se nahaja na vzpetini, ki omogoča kakovosten ogled, iz poti oz.
posameznih točk se odpirajo kratki, srednji in dolgi pogledi, orientacija je večinoma dobra,
vodenje/izvedba poti je zahtevnejša (klančine, zavarovanje brežin in poti/točke), zaradi
višinskih razlik je dostop lahko omejen za funkcionalno ovirane osebe. Prisotne so vse tri
dimenzije kar daje večjo dinamiko in pestrejšo predstavitev.
Izvedba interpretacijske poti je nekoliko zahtevnejša, prav tako sam ogled. Peš dostop je
praviloma daljši.
Izvedba za funkcionalno ovirane osebe je možna, vendar zahtevnejša.
V višinski tip interpretacijske lokacije sodijo npr.: Sv. Ana, Sv. Lovrenc, Goričica, Babna
gorica.

6.3.2 INTERPRETACIJSKE LOKACIJE/TOČKE GLEDE NA POMEN
Glede na pomen v omrežju interpretacijskih lokacij/ točk so ta lahko:
1. primarni tip – določa jih lega v prostoru in potencial lokacije, ki omogoča širok razpon
interpretacijskih vsebine. Poleg običajne opreme (glej sekundarni tip) ima ta točka dodan
tudi prostor za izobraževanje (v zgradbi ali nadstrešek). Primarne interpretacijske točke
za Ljubljansko barje so (lahko): Sv. Ana, Kozlerjeva gošča, Bistra.
2. sekundarni tip – običajno opremljena interpretacijska točka (parkirišče, info
točka/tabla, ogledna pot, 3 do 7 interpretacijskih točk s tablami, glej še poglavje Ureditve
in oprema interpretacijske točke).
3. terciarni tip - interpretacijska točka z min. opremo (npr. samo interpretacijska ali
orientacijska tabla).
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6.3.3 UREDITVE IN OPREMA INTERPRETACIJSKE LOKACIJE/TOČKE
Urejanje interpretacijskih lokacij/točk obsega osnovno opremo, dodatno opremo in
spremljajoče podporne aktivnosti.
(1) Interpretacijske lokacije naj bi obsegale naslednje ureditve in imele naslednjo osnovno
opremo:
• ureditve:
o parkirišče
o informacijsko točko
o nadstrešnico
o počivališče (prostor s klopmi, evtl. z mizo)
o pot
• podest, razgledišče, pomol
• razgledni stolp
• ograje, zaščitne ograje...
•

oprema
• izobraževalne table
• usmerjevalne table

Prednosti opreme interpretacijske lokacije so enostavno vzdrževanje in relativno majhni
stroški postavitve.
Pri izbiri materialov opreme interpretacijskih točk/lokacij je treba upoštevati naslednje
lastnosti materialov: trajnost, vzdrževanje, tveganje vandalizma, stroške, možnost izbire barv
in grafične zasnove (besedilo, fotografije, risbe ...).
V primeru sezonske postavitve interpretacijske opreme, je treba upoštevati možnost
prenosa/selitve opreme.
(2) Dodatna oprema:
• tehnična oprema (merilne naprave, daljnogledi, audio, video ...)
• vodnjak s pitno vodo
• igrala za otroke
• koši za odpadke
• sanitarije.
Kakršnekoli poškodbe primarne in dodatne opreme se morajo nemudoma odpraviti, saj
stanje in standardi v parku kreirajo njegovo javno podobo (imidž). Poškodovani deli ureditev
so privlačni za nadaljnji vandalizem in na splošno slabšajo videz urejenosti.
(3) Spremljajoče, podporne aktivosti/promocije/programi za interpretacijske lokacije so
lahko:
•

oglasna deska na vhodnih informacijskih točkah z ažurnimi informacijami o dogajanju
v naravi in aktualnih dogodkih (npr. prejšnji teden se je izvalilo 5 ptičev, do konca
maja cvetijo določene rože, vabimo vas na predstavitev življenja mostiščarjev,
natečaj najboljše fotografije, kolesarski izlet po Ljubljanskem barju, vabilo na čistilno
akcijo ...)
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•

tiskovine (brošure, brezplačne razglednice npr. z zmagovalno fotografijo
fotonatečaja): obiskovalci vzamejo s sabo (+), visoki stroški produkcije, zloraba,
polnjenje zaloge (-); postaviti na vse turistične urade, barjanske občine, šole,
kulturne domove (prostori, kjer se zbira lokalno prebivalstvo) ... Tiskovine naj bodo
na voljo vsaj v enem tujem jeziku

•

spletna stran s predstavitvijo interpretacijskih poti in lokacij ter ostalimi podatki in
dogajanji na Ljubljanskem barju (npr. pohod po Ljubljanskem barju, vodeni ogledi,
razne delavnice v naravi – npr. opazovanje naravnih pojavov, živali ipd.) s forumom;
povezavo objaviti na vhodni informacijski tabli in na vseh interpretacijskih točkah v
Krajinskem parku, na vseh tiskovinah Krajinskega parka Ljubljansko barje, na spletnih
straneh turističnih agencij in uradov, najbolj obiskanih iskalnikih, na Mobitelovem
in/ali Simobilovem spletnem portalu ... Spletna stran naj bo na voljo vsaj v enem
tujem jeziku

•

obvestila v lokalnih časopisih, novicah, publikacijah o aktualnem dogajanju in o
možnostih obiska

•

vodeni ogledi (z usposobljenimi vodniki po Ljubljanskem barju)

•

že izdelani učni listi za šole.

Pri oblikovanju tovrstnega spremljajočega promocijskega materiala in aktivnosti/ostalih
programov je treba najprej upoštevati ciljnega uporabnika, se pravi komu je v osnovi gradivo
namenjeno. Poleg tega je treba zagotoviti integriranost interpretacijske opreme, vsebine in
spremljajočih promocijskih dejavnosti s skupnimi prepoznavnimi elementi (logotip s
sloganom, enotna raba barv in črk), da uporabnik takoj poveže vse informacije v
(živo/delujočo) celoto. Organizacija, postavitev, vsebina in sprotno dogajanje na območju
krajinskega parka naj bo v domeni ene osebe/organizacije, na katero se javnost lahko obrne
po dodatne informacije in/ali pomoč. Ta odgovorna oseba/organizacija po potrebi naprej
komunicira z vsemi vpletenimi/sodelujočimi/ostalimi odgovornimi pri projektu, organizira
vodenje (turistični vodniki) in usklajuje dogodke za različne tipe obiskovalcev (šolarji, turisti,
družine ...), skrbi za vsebino spletne strani, zalogo, distribucijo in posodobljanje promocijskih
materialov (brošure, razglednice, spletna stran s forumom).
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6.4 INTERPRETACIJSKA INFRASTRUKTURA
6.4.1 PARKIRIŠČE
Parkirišče
•
•
•
•

obsega prostor za:
osebne avtomobile,
avtobuse in kombije (avtodomi),
motorna kolesa,
kolesa.

Velikost parkirišča je odvisna predvsem od tipa interpretacijske lokacije in atraktivnosti
lokacije (številčnost obiska). Enostavnejše ureditve naj imajo prostor vsaj za dve vozili.

Trije osnovni tipi parkirišč:
• malo parkirišče za dve osebni vozili
• večje parkirišče za osebna vozila (število parkirišč glede na potrebe)
• večje parkirišče za osebna vozila in avtobus, (razporeditev parkirišče upošteva
radij zavijanja vozil)

Slika 42: Parkirna mesta naj bodo označena, da se zagotovi urejeno parkiranje. Rob parkirišč naj bo omejen, da
se prepreči prehajanje oz. vožnja na druge površine.
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Priporočila za urejanje parkirišč:
• priporočamo, da je parkirišče ločeno od ceste z zelenico
• parkirna mesta naj bodo ustrezno označena, v nasprotnem primeru nastaja nered pri
parkiranju
• rob parkirišča naj bo ojačan ali ograjen, da se prepreči poškodovanje prostora okrog
parkirišča (ovire za omejitev avtomobilov ne smejo ovirati peš hojo)
• zgornji ustroj parkirišč:
o naši prepisi zahtevajo odvodnjavanje preko lovilcev olj, kar je zahtevna ureditev
o v tujini je že dolgo praksa utrditve parkirišč v naravnem okolju s peščenimi
materiali oz. tlaki, ki omogočajo pronicanje vode (brez lovilcev olj)
o pomanjkljivosti asfalta so: segrevanje površine, voda ne pronica in se zbira v
večjih količinah na iztočnih mestih (problem erozije in zadrževanja vode, kar ni
ekološko).

6.4.2 INFORMACIJSKA TOČKA
Informacijska točka je osnovna informacijska tabla na začetku interpretacijske poti z njenim
imenom/naslovom, osnovnimi orientacijskimi in vsebinskimi podatki o lokaciji, obsegu,
vsebuje pa lahko še oglasno tablo za novice in obvestila.
O zasnovi vsebine in oblike informacijske točke glej poglavje interpretacijske table.

Slika 43: Informacijska točka na začetku poti.

Slika 44: Več interpretacijskih panelov združenih pod nadstrešnico.
Informacijska točka je lahko opremljena z več interpretacijskimi tablami, ki jih je možno
povezati s počivališčem in nadstreškom. Začetek poti je običajno zbirno mesto za skupine
obiskovalcev, zato je ureditev s klopjo, nadstrešnico in informacijami priporočljiva.
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6.4.3 NADSTREŠNICA
Nadstrešnica je namenjena za terensko izobraževanje in raziskovanje, prav tako tudi za
zavetišče. Nadstrešnica se postavi na tistih lokacijah, kjer je večji obisk šolske mladine in jim
tak pokrit prostor omogoči delo na terenu.
Nadstrešnice so tudi primerno zavetišče pred neugodnimi vremenskimi razmerami tako
posameznim obiskovalcem kot tudi večjim skupinam.
Manjše nadstrešnice lahko pokrivajo interpretacijske table.

Slika 45: Nadstrešnice so lahko poljubno oblikovane, tako da omogočajo delo in izobraževanje.

6.4.4 POČIVALIŠČE
Počivališče je prostor s klopmi, lahko tudi mizami. Počivališča se uredijo na začetku poti in ob
poti, običajno skupaj z interpretacijskimi tablami. Klop lahko služi tudi kot interpretacijska
vsebina.
Počivališče mora biti izvedeno izven koridorja poti.

Slika 46: Primeri različnih počivališč, tudi z interpretacijsko funkcijo.
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6.4.5 POTI
Poti so osnovna infrastrukturna ureditev interpretacije, saj povezujejo posamezne točke
ogleda oz. interpretacije. Poti so različne glede oblike, širine, nagiba in način utrditve
pohodne površine (pesek, kamen, les, kovina, beton). Pot je lahko izvedena na terenu ali
poteka dvignjeno nad terenom. Dvignjena peš pot omogoča boljši ogled,
zmanjšuje/preprečuje prehod na okoliške površine, omogoča ogled v izrednih razmerah (npr.
visoke vode).

Slika 47: Primeri poti v odprtem prostoru, v gozdu/grmičevju, v nagibu.

Slika 48: Primeri poti na terenu ali dvignjene poti.

Slika 49: Primeri prehodov preko potokov ali kanalov.
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VRSTE MATERIALOV ZA POTI - PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI
Peščena pot
- med najpogostejšimi oblikami poti na raščenih in suhih tleh;
- primerna oblika za suha zemljišča.

Slika 50: Primeri peščenih poti
Prednosti:
naraven material, enostavna izdelava in
vgradnja materiala,
relativno odporen na poškodbe,
možno popravljanje,
nezahtevno vzdrževanje,
možno delo tudi s prostovoljci,
med najcenejšimi izvedbami.

Pomanjkljivosti:
potrebno redno vzdrževanje, razsutje
materiala na robovih, težja hoja v primeru
neuvaljanega materiala, erozija v primeru
neurejenega odvodnjavanja, zarast v
primeru manjšega obiska ali nevzdrževanja, drsenje pri večjih nagibih,
blato v mokrih razmerah, manj primerna
površina za funkcionalno ovirane osebe.

Lesena pot
- med najpogostejšimi oblikami poti na urejenih lokacijah in mokrotnih zemljiščih;
- primerna oblika za mokrišča in vodne površine, tudi za suha, vendar občutljiva
zemljišča.

Slika 51: Primer ne-vzdrževane lesene poti (Bled).
Slika 52: Urejena lesena pot na Zelencih, dvignjena nad močvirnat teren, je bistveno izboljšala kakovost ogleda
in zmanjšala negativne vplive obiskovalcev (večina obiskovalcev ostaja na poti). Dvignjena pot
omogoča ogled lokacije tudi v primeru visokih vod.
Prednosti:
skladnost materiala z naravo, prijeten na
pogled in otip, enostavna obdelava in možna
vgradnja po delih, relativno lahek material,
relativno odporen na poškodbe, možno
popravljanje in nadomeščanje posameznih
delov, možno delo tudi s prostovoljci.

Pomanjkljivosti:
manj odporen na vodo, potrebno redno
vzdrževanje, drsenje v mokrih razmerah,
v primeru vzdolžnega polaganja desk, manj
primerna ureditev za funkcionalno ovirane
osebe na vozičkih.
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Kamen, tlakovci in plošče

Slika 53: Primeri rabe kamna, tlakovcev in plošč za urejanje poti
Prednosti:
tlak odporen na vodo in poškodbe, ne drsi
(odv. od površinske obdelave), trajna
izvedba – relativno malo vzdrževanja, možno
popravljanje po delih, se ne segreva (kot
npr. asfalt), omogoča vožnjo z vzdrževalnimi
vozili (obtežbe)
primerna ureditev za funkcionalno ovirane
osebe

Pomanjkljivosti:
manj gladka pohodna površina, zahtevnejša
vgradnja – dražja izvedba, v primeru slabe
nosilnosti tal se tlak lahko pogreza, uporaba
le za posamezen del poti (npr. začetek,
razgledišče...), ne za celo pot.

Beton

Slika 54: Primer uporabe betona za urejanje poti
Prednosti:
visoka trdnost, kakovostna pohodna
površina, odporen na vodo in poškodbe, ne
drsi (odv. od površinske obdelave), trajna
izvedba – praktično brez vzdrževanja, možno
popravljanje po delih, se ne segreva (kot
npr. asfalt),
primeren za funkcionalno ovirane osebe,
omogoča vožnjo z vzdrževalnimi vozili
(obtežbe).

Pomanjkljivosti:
zahtevnejša vgradnja – dražja izvedba,
voda ne pronica – potrebno urediti
odvodnjavanje.

74

Celovit načrt interpretacijske infrastrukture na območju krajinskega parka Ljubljansko barje
URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, oktober 2007

Kovina

Slika 55: Primeri uporabe kovine za urejanje poti
Prednosti:
visoka trdnost, kakovostna pohodna
površina, odporen na vodo in poškodbe,
trajna izvedba – praktično brez vzdrževanja,
možno popravljanje po delih, se ne segreva
(kot npr. asfalt),
primeren za funkcionalno ovirane osebe.

Pomanjkljivosti:
zahtevnejša vgradnja – dražja izvedba,
voda ne pronica – potrebno urediti
odvodnjavanje.

Plastika
- primerna za plavajoče odseke poti;
- v tujini pogosto uporabljena na mokriščih in vodnih površinah.

Slika 56: Primer rabe plastike na vodini in suhi površini
Prednosti:
lahek material, enostavna vgradnja, odporen
na vodo, možna nadomestitev posameznega
dela/elementa.

Pomanjkljivosti:
neprijeten na pogled in otip, pogosto
nesprejemljiv za varstvene inštitucije, v
primeru poškodbe potrebna nadomestitev
celega elementa,
primerna ureditev za funkcionalno ovirane
osebe.
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6.4.6 PODEST, RAZGLEDIŠČE, POMOL
Različne vrste razširitev in dostopov do lokacij posamezne interpretacijske vsebine, tu se
pričakuje zadrževanje obiskovalcev, upoštevati je tudi skupine, funkcionalno ovirane osebe in
otroke. S podestom, razglediščem ali pomolom pogosto omogočimo kakovostnejši pogled na
lokaliteto kot pa brez ureditve.

Slika 57: Te ureditve so primerna oblika usmerjanja obiskovalcev in hkrati varujejo lokacijo pred negativnimi
vplivi (pohojena trava, erozija ...). S temi ureditvami se večinoma doseže bolj kakovosten ogled, kot
brez tovrstnih ureditev. Hkrati omogočajo dostop do interpretacije otrokom in funkcionalno oviranim.
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Slika 58: Razgledišče je pogosta oblika ureditve na vzpetinah, na Ljubljanskem barju so to lokacije ob cerkvah
(npr. sv. Ana, sv. Lovrenc).

6.4.7 RAZGLEDNI STOLP
Razgledni stolp omogoči poglede na lokacijo »od zgoraj« (tretja dimenzija) ter dolge
poglede. Za Ljubljansko barje so stolpi priporočljiva oblika, saj omogočajo pogled na talni
vzorec parcelacije, vodne kanale, živice in dolge poglede. Na Ljubljanskem barju namreč
prevladujeta dve dimenziji, in dvig nad teren predstavlja večjo dinamiko in boljšo predstavo o
razmerah/lastnostih/značilnostih.
Razgledni stolp se lahko uporabi za razgledišče tudi na vzpetinah, če so te poraščene z
gozdom, tako da se zagotovi pogled na okoliško pokrajino.
Stolpi so vidna dominantna točka in pomagajo pri orientaciji v prostoru.

Slika 59: Stolpi so lahko različno oblikovani.
Slika 60: Stopničasta pot ob vertikalni steni kamnoloma je sorodna ureditev stolpu.
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6.4.8 OPAZOVALNICE IN ZASLONI
Ptičja opazovalnica

Slika 61: Opazovalnice so enostavni objekti, ki omogočajo nemoteno in relativno udobno opazovanje ptice v
vseh vremenskih razmerah.
Opazovalnica mora biti izvedena tako, da obiskovalci/opazovalci ostanejo zakriti in ne plašijo
ptic (sicer se osnovni namen izniči).
Zasloni

Slika 62: Z zasloni se vizualno loči peš pot od naravnega okolja, obiskovalci ostanejo zakriti, tako da ne plašijo
ptic ali druge favne, istočasno pa se omogoči relativno bližnji ogled favne (Isola de la Cona, Italija).

Slika 63: Postavitev opazovalnice mora biti takšna, da obiskovalci do tja pridejo zakriti in ne plašijo ptic.
78

Celovit načrt interpretacijske infrastrukture na območju krajinskega parka Ljubljansko barje
URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, oktober 2007

6.4.9 OGRAJE
Ograje služijo za zavarovanje habitatov, za zagotovitev varnosti na poti in za usmerjanje
obiskovalcev. Ograje so pogosto nujna oprema ureditev, da se preprečijo negativni vplivi
obiskovalcev.
Načini urejanja: ograje naj se izvede na nevsiljiv način, da ne razvrednotijo oziroma pretirano
omejijo ogleda.
Razmejitev poti od drugih površin se lahko izvede tudi samo z nivelacijo terena (nasip,
kanaleta, brežina ...), tako da ograja ni vedno potrebna.

Slika 64: S primerno postavitvijo ograj se lahko doseže učinkovito usmerjanje obiskovalcev.
Slika 65: Primer ukrepa za zavarovanje pred poškodbami in erozijo, Port Campel, AUS.

Slika 66: V primeru ograje, ki je v funkciji kmetijstva, je potrebno za izvedbo poti zagotoviti prehod preko te
ograje.
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6.4.10 INTERPRETACIJSKE TABLE

Interpretacijske table so najosnovnejša oprema interpretacije. Poleg tabel lahko vlogo
interpretacije prevzamejo tudi druge ureditve ali oprema (hidrometer, vizir ...).
Interpretacijske table se lahko postavljajo:
• samostojno ob lokaliteti, ki se jo interpretira (ob interpretirani temi/
• lokaciji ...)
• v skupinah (postavitev na podstavke, stojala, ogrodja, ograje, objekte)
• pritrjene na objekt.
Table morajo biti postavljene tako,
• da so dobro dostopne;
• da ne ovirajo prometa drugih obiskovalcev;
• da omogočajo dobro vidnost interpretirane vsebine;
• da omogočajo delo/interpretacijo skupini obiskovalcev.
Vsaj nekatere točke ogledne poti naj bodo dostopne funkcionalno oviranim osebam.

6.4.10.1

Vsebina in oblika tabel

Pri oblikovanju interpretacijskih programov/točk (tako opreme kot tudi vsebine) je treba
upoštevati različne načine pomnenja obiskovalcev, ki si od izkušnje z interpretacijsko
vsebino/točko zapomnijo 90% tistega, kar so počeli (lastna aktivnost, dejavnost); 50%
videnega, 30% prebranega in 10% slišanega. Preden se lotimo urejanja in opremljanja
intepretativnih točk, moramo vedeti KAJ bomo interpretirali, katera bo nosilna TEMA
interpretacije in kakšen CILJ želimo z interpretacijsko strukturo doseči. En izmed ciljev je
gotovo ta, da naj bi obiskovalci zapustili območje z večjim razumevanjem naravnega (in
kulturnega) okolja, s pozitivnimi izkušnjami in z željo po ponovitvi obiska.
Pri oblikovanju vsebine posameznih interpretacijskih točk si lahko pomagamo s specifičnimi
cilji, ki jih želimo na točki doseči (npr. seznaniti obiskovalca z videzom, nastankom in
izkopavanjem fosilov).

80

Celovit načrt interpretacijske infrastrukture na območju krajinskega parka Ljubljansko barje
URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, oktober 2007

Ena izmed najpomembnejših sestavin interpretacijskih točk je slikovno gradivo, saj je
njegova sporočilna vrednost bolj učinkovita od besed. Priporočljivo razmerje na posamezni
tabli/točki je dve tretjini slikovnega gradiva (risbe so primernejše od fotografij) in ena tretjina
besedila. Namesto grafičnega prikazovanja stvari in/ali narave, kar lahko obiskovalci sami
vidijo, je zanje bolj zanimiv prikaz različnih konceptov, procesov in pojavov, ki niso vidni prek
celega leta. Pri oblikovanju interpretacijskih točk s pretežno slikovnim gradivom izboljšamo
pomnenje obiskovalcev, prav tako se s tem zmanjšajo stroški prevajanja za obiskovalce iz
tujine.
Pri oblikovanju besedila za interpretacijske točke moramo ohraniti bralčevo pozornost.
Takšna besedila so:
• kratka in jedrnata (največ 50 besed ali dva odstavka/stolpca z največ 50-imi
besedami; povprečen obiskovalec ni pripravljen brati več kot minuto in pol)
• s črkami čim večje možne velikosti
• brez tehničnih, strokovnih in/ali žargonskih izrazov (uporabljajmo jezik, ki ga bodo
razumeli tudi osnovnošolci)
• več kot samo informacijska (tudi interpretirajo, razkrivajo, nove informacije
povezujejo z znanjem in izkušnjami iz vsakdanjega življenja bralca ...)
• praktična, bralce usmerjajo k dejanjem (ker si obiskovalci zapomnijo 90%, kar so
počeli, česar so se dotikali ...).
Oblika in velikost črk morata biti zelo dobro berljivi. Z uporabo različnih stilov pisav se
razumljivost in berljivost napisanega zmanjša. Oblika črk mora pritegniti bralčevo pozornost.
Hierarhija različnih velikosti pisav določa zaporedje branja (različnih odstavkov) besedila.
Izogibati se je treba rabi velikih kričečih tiskanih črk (primerna je raba na opozorilnih znakih).
Poravnava besedila mora biti prilagojena gibanju očesa. Želeno smer gibanja očesa
dosežemo tudi z valovitimi, krožnimi elementi. Vizualno pozornost pritegnejo tudi asimetrično
razporejeni odstavki, deli besedila razdeljeni v tretjine. Z okvirji znotraj ene predstavitvene
celote povežemo elemente znaka. Vodoravne linije poživljajo, navpične pa umirjajo celostno
podobo. Grafična podlaga pod tekstom mora biti enakomerna, izobigati se je treba rožnatim
in zamotanim vzorcem.
Zasnova interpretacijskih tabel je odvisna od njene lokacije oziroma lega na sami
interpretaciji. Najpogosteje uporabljene oblike tabel so informacijske točke, izobraževalne in
usmerjevalne table.

6.4.10.2

Zasnova informacijske točke

•

LOKACIJA/LEGA: Začetek poti oz. prva informacijska točka naj bo postavljena na
čim bolj obiskani, obljudeni lokaciji, tako da pritegne tudi zanimanje naključnih
mimoidočih. Bližina parkirišča. Brezplačen vstop ali prostovoljni prispevki (vstopnina
zmanjša število obiskov). Priporočljivo je, da se iz te točke vidi nadaljevanje poti,
naslednja orientacijska točka ali celo prvi cilj na poti.

•

OBLIKA IN MATERIALI: Izogibati se je treba videzu obcestnih veleplakatov,
popolnoma
pravilnim
pravokotnim
oblikam
(vizualno
neprivlačno),
svetlečim/svetlobno odbojnim materialom, materialom, ki so podvrženi (škodljivim)
vplivom vode, soli in insektov. Najpogosteje uporabljeni materiali so les, pleksi steklo
in kovina. Les je naravnega videza in se ga lahko 3-dimenzionalno oblikuje, je pa bolj
kratkotrajen in hitreje podvržen vandalizmu. Pleksi steklo je cenovno ugoden,
relativno trajen, vodoodporen, enostaven za potisk/poris – posebno fotografij, vendar
pa hitro zbledi, je lomljiv (potrebuje ogrodje in okvir), slabo odporen na vandalizem
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(se relativno hitro opraska). Kovina omogoča različne načine obdelave (litje,
poslikava, jedkanje), je relativno trajna in trdna (ne potrebuje dodatnega uokvirjanja
in ogrodja), primerna za cestne znake in smerokaze, vendar pa pogosto podleže rji,
lahko se blešči.
Spremljajoča oprema: klopi, počivališče, kjer se zbirajo obiskovalci (učinek: množica
pritegne pozornost). Osvetljenost ponoči se namesti za posebne interpretacijske
lokacije.
•

VSEBINA: Nagovarja obiskovalce (dobrodošlica) in zbuja zanimanje za nadaljnji
ogled. Vsebuje zemljevid predstavljene poti in zemljevid celotnega sistema (KP) vseh
interpretacijskih
poti
na
Ljubljanskem
barju.
Omemba
ostalih
učnih/intepretacijskih poti in možnost dostopa (obiskovalci so bolj zainteresirani za
obisk krajših in bližnjih interpretacijskih poti). Posreduje informacijo tudi o
primerni/priporočljivi opremi (čevlji, sprej proti insektom, fotoaparat ...) ali morebitnih
nevarnostih (strupene kače, pozimi možnost zdrsa*...). navedena naj bo tudi spletna
stran in kontaktna oseba, kjer obiskovalci lahko dobijo več informacij.

6.4.10.3

Zasnova izobraževalne table

•

VSEBINA in LEGA se določita po izboru interpretacijskih vsebin. Njuna funkcija je
razlaga poti in okolja, orientacijske informacije in pravila obnašanja. Obiskovalci
morajo v čim večji meri razumeti namen in vsebino izobraževalnih tabel, zato mora
biti jezik, terminologija in opisani primeri prilagojeni znanju in izkušnjam
obiskovalcev.
Table naj bodo postavljene tako, da so vidne, vendar ne vsiljive.

•

OBLIKA IN MATERIALI (glej poglavje Informacijska točka, Oblika in materiali): Z
njimi skušamo preseči obiskovalčeva pričakovanja in zagotoviti pozitivno izkušnjo
(monotonost, prevelika podobnost vseh tabel ne pritegne obiskovalčeve pozornosti,
temveč ima ravno obraten učinek – nezadovoljstvo obiskovalca z eno tablo pomeni
negativne predispozicije oziroma pričakovanja do naslednje).

*
Primer vsebine informacijske točke: »Dobrodošli na hidrološki učni poti Barja! Ta krajša, pol kilometra dolga pot, traja pribl.
pol ure hoda. Ob poti se lahko ustavite ob številnih tablah, oznakah in razgledišču. Obkroža vas stalno spreminjajoča se narava,
ki sta jo pretežno oblikovala ponikanje vode in sestava tal. Prepustite se zvokom narave in odkrijte skrivnosti vodnega sistema
na Ljubljanskem barju. Prijeten sprehod vam želijo ___ (podpis odgovorne organizacije) s soustvarjalci.«

82

Celovit načrt interpretacijske infrastrukture na območju krajinskega parka Ljubljansko barje
URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, oktober 2007

6.4.10.4

Materiali interpretacijskih tabel

Interpretacijske table so lahko iz različnih materialov: les, kovina, steklo, umetni materiali.
Izbor material zavisi od zahtev po trajnosti, klimatskih razmer, od cene in okolja kjer se tabla
postavlja.

Slika 67: Kombinacija lesenega okvira in panela iz umetnega materiala (TNP) – s pravilnikom predpisana oblika
in materiali za zavarovana območja v Sloveniji

Slika 68: Primer kovinske tiskane plošče v lesenem okviru, Port Campbel, AUS.
Slika 69: Steklo (sicer mestna ureditev, vendar dober primer uporabe stekla).

Slika 70: Kovinska interpretacijska tabla.
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6.4.11 USMERJEVALNE TABLE, OBVESTILA IN OPOZORILA
Poleg izobraževalnih tabel so potrebne še:
• usmerjevalne table (kažipoti)
• table z obvestili, opozorili in prepovedmi ...
Table z oglasnimi sporočili (reklame) v zavarovanih območjih niso zaželene/dopustne. Možne
so le navedbe sponzorstva ali donatorstva.

Slika 71: Dobri zgledi usmerjevalnih in obvestilnih tabel.
Značilnosti usmerjevalnih tabel, znakov:
• LOKACIJA/LEGA: Ponavadi se uporabljajo za označevanje poteka poti in
pomembnejše interpretacijske točke ob poti (npr. drevesa). Postavitev na vidna
mesta, vendar vsaj 1m od poti, da se izognemo poskusom vandalizma.
• OBLIKA IN MATERIALI: priporočljiva je uporaba vodoodpornih materialov.
• VSEBINA: preprostost, sporočilnost vidna na daleč.

Slika 72: Novejši trendi se nagibajo k zmanjševanju števila oznak o prepovedih (primera številčnih in ploskovno
obsežnih prepovedi – TNP in Mali plac).
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6.4.12 SPREMLJAJOČA INTERPRETACIJSKA OPREMA
Med drugo interpretacijsko opremo sodijo razne naprave, merilni inštrumenti, s katerimi se
na čim bolj plastičen in atraktiven način predstavijo vsebine, značilnosti, pojavi. To so lahko:
termometer, higrometer, barometer, merilec vodostaja, daljnogled, vizir ipd. Navedeni
merilci so lahko opremljeni z manjšo informacijsko tablo s podatki in analizami o minimalnih,
maksimalnih ali povprečnih vrednostih (v preteklem letu, do sedaj ...).

Slika 73: Neobičajna, drugačna oblika interpretacijske vsebine, ki pritegne obiskovalca.

Slika 74: Spremljajoča oprema: primeri merilcev vodostaja
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6.4.13 DRUGA DODATNA OPREMA
Med drugo dodatno opremo interpretacijskih točk sodijo še:
• koši za odpadke – interpretacijske točke naj bi bile praviloma brez košev (obiskovalci
se izobražujejo o pomenu narave, varovanju narave, zato se v naravi smeti naj ne bi
odlagalo – namestitev opozorila, da se smeti odvrže ob izhodu iz območja), variantno
in izjemoma pa le na lokacijah, ki so namenjene šolskemu izobraževanju, vendar
mora biti tam zagotovljeno vzdrževanje
• vodnjak s pitno vodo
• igrala za otroke in odrasle
• sanitarije.

Slika 75: Na začetku interpretacijskih poti so možne postavitve igral.
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6.4.14 ZASNOVA INTERPRETACIJSKIH LOKACIJ GLEDE NA
RAZPOLOŽLJIVI ČAS ZA OGLED IN DOSTOPNOST/MEDSEBOJNO
ODDALJENOST/RAZPOREDITEV NA LJUBLJANSKEM BARJU
Pri načrtovanju interpretacijskih lokacij in poti velja upoštevati tudi razpoložljivi čas
obiskovalcev.
Čas ogleda je odvisen tudi od števila postankov – interpretacijskih točk in zadrževanja na
posamezni točki.
Glede na čas ogleda lahko načrtujemo poti v naslednjih časovnih razponih:
krajši ogled:
do 30min
dolžina poti:
cca 500m do 2.000m
število interpretacijskih točk: 5 točk
srednje dolg ogled:
1 ura
dolžina poti:
cca 2.000m do 4.000m
število interpretacijskih točk: 5 in več točk
čas ogleda:
dolžina poti:

4 ure
cca 8.000m do 12.000m

čas ogleda:
celodnevni
medsebojno povezanih več interpretacijskih poti oz. lokacij
ali krožna pot po Ljubljanskem barju
različne kombinacije oglednih točk: avto - kolesarjenje - veslanje – peš – konjska vpregajahanje...
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7.

INTERPRETACIJSKE LOKACIJE/TOČKE
NA LJUBLJANSKEM BARJU
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7.1 POTENCIALNE LOKACIJE ZA INTERPRETACIJO NA
LJUBLJANSKEM BARJU
Med prednostne lokacije za interpretacijo Ljubljanskega barja uvrščamo naravne spomenike
in zavarovane naravne vrednote.
Glede na temo/vsebino interpretacije, lokacije lahko razvrstimo v naslednje skupine:
oznaka
G
A

značilnost/lastnost
geomorfološka
arheološka

opis pojava
oblikovanje površja, geologija, kraški svet,
najdišče – prezentiranje in situ, podvodna arheologija

H
E

hidrološka
etnološka

kraški pojavi, umetni kanali, preusmeritev Ljubljanice
kmetovanje, običaji, čaji ...

U
Zg

umetnostna
zgodovinska

Z
B

zoološka
botanična

cerkve, gradovi, kapelice
dogodki iz zgodovine, mit - argonavti, bitke, kolonizacija Barja,
vojne, mostiščarji ...
živalstvo - favna
rastlinstvo- flora

7.1.1

GEOMORFOLOŠKA ZNAČILNOST – JPUŠČENI KAMNOLOMI IN RUDNIKI – G

7.1.1.1
lokacija:
občina:
naselje:

Kuclerjev kamnolom
Kuclerjev kamnolom
Brezovica
Lesno Brdo

Na območju Lesnega Brda je več kamnolomov, kjer so nahajališča triasnih apnencev črne,
sive in rdeče barve. Največ geoloških zanimivosti najdemo v Kuclerjevem kamnolomu, kjer so
bogata najdišča črnega apnenca, ki pa mu pravijo tudi "črni marmor" z značilnimi fosilnimi
školjkami.
V kamnolomu so številni fosilni ostanki, najdemo jih v apnencih in v plasteh vmesnega
črnega premoga ter skrilavega laporja. Prav makrofosili so tisti, po katerih je kamnolom na
Lesnem Brdu postal znan.
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7.1.1.2
lokacija:
občina:
naselje:

Podpeški kamnolom
Podpeški kamnolom
Brezovica
Podpeč

Litiotidni apnenec, ki ga bolje poznamo pod imenom podpeški marmor, je nastajal v toplem
morju pred 210 milijoni let. Prvi so ga začeli izkoriščati že Rimljani, ki so obdelane bloke
kamna po Ljubljanici prevažali v Emono (današnja Ljubljana), v zadnjem stoletju pa se je
uporabljal predvsem kot stavbni material. Za svoja dela ga je pogosto uporabljal tudi arhitekt
Jože Plečnik. Podpeški kamen lahko danes občudujemo v Narodno univerzitetni knjižnici,
Parlamentu Republike Slovenije, Nebotičniku, na Ljubljanskem stadionu in drugod.
Podpeški kamnolom leži pri kraju Podpeč na južnem robu Ljubljanskega barja oziroma na
severnem pobočju Svete Ane. Pretežno apnenčasta kamnina iz časa spodnje jure, nastala
pred 210 milijoni let, je naložena v debeli skladovnici, v kateri se menjavajo nekaj
centimetrov debele plasti z večinoma pol metra in tudi več kot meter debelimi črnkastimi ali
temno sivimi skladi. Ti skladi so lepo razgaljeni ob vhodu v nekdanji kamnolom, v okolici
nekdanjega skladišča za razstrelivo in na obeh straneh kamnoloma. Plasti skladov zelo strmo
visijo proti jugu. V geološki zgodovini so tektonske sile lomile strmo vzdignjeno apnenčevo
skladovnico, tako da lahko danes najdemo pri skladišču in na zadnji steni razlomljene plasti
kamnine, ki dajejo videz razmetanega skalovja . V tem splošnem imenu za školjke se skrivajo
trije rodovi in tri različne družine školjk: Lithiotis z družino Lithiotidae, Cochlearites z družino
Cochlearitidae in rod Lithioperna uvrščen v družino Isognomonidae.
Z odhodom Rimljanov iz Emone iz konca petega stoletja je bilo za dolgo časa konec
kamnoseške dejavnosti v Podpeči. Ostal je le globoko v hrib Svete Ane zajedeni rimski
kamnolom s strmo stoječimi skladi, kar je domačinom olajšalo pridobivanje lomljenih skladov
za lastne potrebe. V 20. stoletju so začeli podpeški apnenec intenzivneje izkoriščati.
Izkoriščanje apnenca je trajalo vse do leta 1973.

Uradna objava zavarovanja: Odlok o razglasitvi Podpeškega kamnoloma za
naravni spomenik (Uradni list RS, št. 18/91)

7.1.1.3
lokacija:
občina:
naselje:

Kopitov grič - hrib Železnik
Nahajališče boksitno-železove
rude na Kopitovem griču
Borovnica
Brezovica pri Borovnici- hrib
Železnik

Kraški boksit nastane kot netopen ostanek karbonatnih kamnin. Kopiči se v kraških kotanjah,
odlaga pa se tudi v morju.
Kopitov grič (najvišji vrh Železnik, 454 m) leži južno od Borovnice na robu dinarsko–kraške
karbonatne planote. Obrobje južnega dela barja pri Borovnici je sestavljeno iz mezozojskih
kamnin triasne in jurske starosti. Na njem se nahaja tudi plast boksitno–železove rude, je
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sestavljen iz triasnih kamnin – vzhodni del iz srednje triasnih, zahodni pa iz zgornje triasnih
kamnin. Pri Borovnici plast teh kamnin znaša do 200 m.
Ruda na Kopitovem griču vsebuje precej železa, zato ni pravi boksit. Ruda je rdečkasto rjava
in zelo kompaktna, pojavljajo se tudi ooliti. V oolitih prevladuje železo, v vezivu pa boksit.

7.1.1.4
lokacija:
občina:
naselje:

Pleše - Škofljica
Rudnik svinca in cinka Pleše
Škofljica
Pleše

V opuščenem rudniku Pleše, ki leži približno 3,5 km severovzhodno od železniške postaje
Škofljica, je moč najti svinčevo (galenit) in cinkovo rudo (sfalerit). Rudi pripadata rudnemu
pasu Posavskih gub. Nastopata v obliki tankih žil in kopuč v permokarbonskem kremenovem
peščenjaku in postopoma prehajata v baritovo rudo.V tej rudi se blizu stika dobi manjše
impregnacije galenita in sfalerita. Nastanek rudišča je verjetno vezan na ladinijsko – karnijski
vulkanizem, katerega sledove lahko najdemo na Rakitniško – bloški planoti.
Rudnik svinca v Plešah je začel obratovati že pred letom 1850, medtem ko podatki o
izkoriščanju cinkove rude niso znani. Baritovo rudo so začeli intenzivno kopati v letu 1934. To
rudišče je bilo odprto na delovišču Čelo in na hribu Vrhovka južno od vasi Pleše. Z izrabo
rudišča so bila rudarska dela popolnoma ustavljena leta 1963.
V tem rudišču je bil barit večinoma bele barve, dobil pa se je tudi sivkast, črnkast, rjavkast in
modrikasto siv različek.
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7.1.2
7.1.2.1

GEOMORFOLOŠKE IN HIDROLOŠKE ZNAČILNOSTI - G, H
Izviri Ljubljanice

lokacija:
Izviri Ljubljanice:
Mali Močilnik in Veliki Močilnik
Retovje: obrh Malo okence, Veliko
okence, Bistra
občina:
Vrhnika
naselje:
južno obrobje Vrhnike

Na širšem območju Vrhnike, kjer se stikajo dinarski kras in neprepustni sedimenti
Ljubljanskega barja, privre na dan reka Ljubljanica.
MOČILNIK:
Malo Ljubljanico napajajo izviri Malega in Velikega Močilnika. Razporejeni so v izraziti zatrepni
dolini južno od Vrhnike. Zatrepna dolina je dolina na kraškem površju, ki se na zgornjem
koncu, pogosto ob močnem kraškem izviru, slepo konča s strmo, deloma tektonsko deloma
korozijsko izoblikovano steno. V Malem Močilniku vre voda iz grušča, ki zakriva žile v trdni
skali pod Drčo.
Zatrepna dolina Velikega Močilnika se nahaja med Hribom in Mirkami in se konča s
Hudičevimi skalami visokimi 40m.
RETOVJE
Največji izviri Velike Ljubljanice so v Retovju.
Retovje je zatrepna dolina, ki je nastala s postopnim podiranjem stropa nad nekdanjimi
vodnimi jamami.
Retovje je morfološko bolj razčlenjeno kot Močilnik; v njem je razporejenih več izvirov v
kratkih stranskih zatrepih. Izdatnejši je prvi izvir v izrazitem stranskem zatrepu Pod orehom.
Izvir Pod skalo je najizdatnejši. Pod previsno, 20 m visoko zatrepno steno ob izrazitem
prelomu vre voda iz podornega skalovja in nižje ob strugi tudi iz pobočnega grušča. Iz
prepadnih sten tik nad izviri privre voda neposredno iz zalitih skalnih votlin – to so tipična
kraška okenca. Najznamenitejša obrha v Retovju sta Malo in Veliko okence.
BISTRA
Zaledje kraških izvirov v Bistri se razlikuje od zaledja Male in Velike Ljubljanice. Z barvanjem
so dokazali, da se v Bistro stekajo vode neposredno s Cerkniškega polja, in sicer iz ponorov
Vodonos, Retje in Rešeto, deloma se vode stekajo tudi iz Rakovega Škocjana ter Planinskega
polja (ponori Milavcovi ključi, Žrniki, Ribce) (2). Izviri Velike in Male Ljubljanice in Bistre so
medsebojno povezani, kar dokazuje povezanost vodnih žil v deltastem ustju podzemne
Ljubljanice. Najmočnejše vodne žile so usmerjene k izvirom Ljubljanice, najnižje pa ležijo v
zaledju Bistre, zato ob nizkih vodostajih odteka tja sorazmerno več vode. Znano je tudi
umetno uravnavanje: na izdatnost izvirov Bistre, Ljubije in Ljubljanice so ob nizkih vodah
nekdaj vplivali z zapornicami ob mlinih in žagah v Verdu in Bistri.
Z vrhniške strani pridemo najprej do Grajskega izvira. Ta je dajal samostanu poleg zaščite
tudi energijo. Bil je zajezen in voda je poganjala mlin in žago. Tik za gradom je manjši izvir,
ki s svojo strugo spremlja južno grajsko stran, napaja pa tudi manjši umetni ribnik v
grajskem vrtu. Dobrih 100 metrov naprej je pod cesto Zupanov izvir; gre za niz špranj.
Vzdolžni jez je nekdaj usmerjal vodo na Zupanov mlin, kjer so še ohranjene lesene rake.
Tretjo skupino izvirov, ki se po nekdanjem lastniku imenuje Galetov izvir, starejše ime zanj
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pa je Trebija in predstavlja samostojen izvirni krak Bistre. Po prvi svetovni vojni so ta izvir
zajezili za pogon majhne elektrarne. Tik ob cesti proti Borovnici je v enotno strugo zajetih
več ločenih izvirnih žil, iz katerih ob visokih vodah vre voda iz različnih razpok in špranj v
dolomitu. Približno 150 in 500 m dalje sta še dva manjša izvira, ki se vsaj delno napajata iz
skupnega zaledja. Prvi je Pasji studenec, drugi pa Ribčev studenec tik ob kmetiji pri Ribču.
Izvir je zahodno od ceste, na njeni vzhodni strani pa je zidano napajalno korito. Ob izlivu iz
korita lahko opazujemo občasno zaganjanje. Podroben režim zaganjanja ni znan, ob
opazovanju so si izbruhi sledili na približno 10 minut, pretok pa je vsakokrat narasel za okrog
10 l/s.

7.1.2.2
lokacija:
občina:
naselje:

Stara struga Ljubljanice - Stržen
Stara struga Ljubljanice -Stržen
Brezovica, MOL
med Notranjimi Goricami in Podpečjo

Stara Ljubljanica ali Stržen kot nekateri rečejo stari strugi, se vleče poleg današnje med
Notranjimi Goricami in Podpečjo. Celotne struga je dolga približno 6 km. Geograf Anton Melik
meni, da je to ostanek nekdanje regulirane Ljubljanice, saj na njej ni videti nobenih okljukov,
obrežje pa je še dandanes privzdignjeno in iz trdinske (pretežno glinaste) prsti.
Razlog, zakaj so Rimljani Ljubljanico sploh prestavljali, je podpeški kamnolom, kjer so kopali
litiotidni apnenec. Ta apnenec so po Ljubljanici tovorili do dveh pomembnih mest,
Nauportusa in Emone.

7.1.2.3
lokacija:
občina:
naselje:

Iški vintgar
Iški vintgar
Ig
Iška

Soteska Iške predstavlja najostrejšo naravno razmejitev dveh slovenskih pokrajin, Dolenjske
in Notranjske s stičiščem na sotočju Iške in Zale - pri Vrbici. Spada v območje Krimskega
hribovja in Menišije, ki obsega najsevernejši del Velike notranjske planote. Meja med
Ljubljanskim barjem in Krimskim hribovjem je zaradi tektonskega nastanka zelo izrazita. Iška
ponuja v Vintgarju številne geološke in hidrološke zanimivosti.
Geološko najbolj zanimive so:
• plezalna stena na levem bregu Iškega Vintgarja, tektonsko razlomljena in globoko
razjedena stena je zgrajena iz kremena; danes je priljubljena točka za plezalce
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•
•

•

stražar je skalni osamelec, ki štrli navpično z roba Iške; v preteklosti je bila enovita
temno siva dolomitna gmota, prepredena z belimi kalcitnimi žilami, z dvema navpičnima
prelomoma razklana v tri stebre
v tektonsko nastalo brečasto kamnino je Iška izdolbla votli kamen, to je osamljen balvan
iz dolomitiziranega apnenca, votli kamen je erozijsko okno, ki ga je Iška izdolbla na
prelomu dveh različnih kamnitih gmot, vrhnja kamnita gmota se je ob narivanju kosala in
drobila spodnji kamniti blok, ki se je kasneje ponovno sprijel v precej bolj krhko
apnenčasto skladovnico
skalni mož je približno 10 metrov visok osamelec, ki je pretežno grajen iz dolomita,
deloma tudi iz apnenca; osamelec leži na levem bregu Zale blizu sotočja z Iško.

Na območju Iške najdemo poleg geološko zanimivih pojavov tudi hidrološke. Zanimivi so
številni slapovi, brzice, rokavi, dvojne struge in tolmuni:
• največji tolmun Beden, imenovan tudi kotel, najdemo na sotočju Iške s Štorovcem, tu se
voda vrti v ozki skalni strugi kot v sodu; v Bednu pada voda preko malega dvojnega
slapa, ki ne presega poldrugega metra. Omembe vredni tolmuni so še Grabljice, Male in
Velike Iveli, Bančver, tolmun pod Kobiljo glavo in Zelenvar ali Zeleni tolmun na Zali.
• Naslednja zanimiva oblika so slapovi, ki v sami strugi Iške niso izraziti. Pogosti so na levih
in desnih pritokih, posebno v času močnejših padavin. Približno 100 metrov zahodno od
Grabljic se ob tektonskem prelomu nahajata dva slapova. Zanimiva sta zaradi navpične
valovite tektonske drse, ki je usmerjala njuno pot.
• Sotočje Iške in Zale pod Osredkom pri vrbici je dobilo ime po nekdanji brvi, ki je vodila
preko reke. Struga reke je dokaj široka, dno pa je prekrito s prodom (Ramovš, 2003).

7.1.2.4
lokacija:
občina:
naselje:

Auerspergovi ribniki v Dragi
Auerspergovi ribniki v Dragi
Ig
Draga

Ribnike v dolini Drage sestavlja sedem umetno nastalih ribnikov. Zgraditi jih je dal grof
Auersperg v 18. stoletju za namene ribogojništva. Kasneje so iz njih izkopavali mastno glino,
ki so jo uporabljali v bližnji opekarni. Po zalitju glinokopnih jam pa so jih ponovno namenili
ekstenzivnemu ribogojništvu. Vsako jesen iz ribnikov izpraznijo vodo, jim očistijo dno, nato
pa na novo nasadijo rastlinje in ribji zarod. Zaradi bogate hidrološke, botanične in zoološke
dediščine so od leta 1986 zaščiteni kot naravni spomenik.
Rakovnik je ime dobil po rakih, ki pa jih danes ni več. Je drugi največji med ribniki v Dragi
dolg 110 in širok 90 metrov. Obrežje porašča trstičje, plavajočih vodnih rastlin v ribniku pa
ni. Ribolov je danes dovoljen le v tem ribniku, pa še to le na severnem delu. Je priljubljen
prostor za piknike.
Špilgut leži nekaj metrov južno od Rakovnika, v katerega se po umetnem kanalu izliva. Ime
izvira iz časov Auespergov, ko so ob njem pogosto igrali karte. Dolg in širok je 60 m. Je edini
izmed ribnikov, ki ga zaradi številnih podvodnih izvirov v jesenskem času ne morejo povsem
izprazniti.
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Prvi ribnik je dolg 70 m in širok 50 m. Vodna površina je skoraj v celoti porasla z lokvanji. Ob
njem stoji lovska koča.
Veliki ribnik je največji ribnik v dolini Drage. Dolg je 350 in širok 300 metrov ter je bolj na
odprtem in travnatem območju. Vzhodno in zahodno vzpenjajoča gozdna pobočja segajo vse
do vodne površine, ki jo nato začne poraščati trstičje. Ob brežinah se tu in tam pojavlja
bičevje.
Srednji ribnik je dolg 150 in širok 50 metrov. Okolico ribnika porašča jelševje, brežine pa
trstičje, ki sega v ribnik. Sredinske površine naseljujejo stebla bičevja, med katerimi so
plavajoči listi lokvanja.
Rezani ribnik je manjši ribnik, dolg 60 in širok 30 metrov. Obdaja ga jelšev gozd. Vodna
površina je precej zarasla z vodnim rastlinjem.
Zadnji ribnik je najmanjši med vsemi ribniki. Dolg je 40 in širok 20 metrov. Brežine gosto
porašča trstičje in rogoz, ki sega globoko v ribnik. Na vodni površini plavajo lokvanji.

Uradna objava zavarovanja :

Ribniki pri Dragi so naravni spomenik od leta 1986 (Odlok o razglasitvi območja
ribnikov v dolini Drage pri Igu za naravno znamenitost, Uradni list SRS, št.
23/86;Uradni list RS, št. 22/00, 55/02, 61/02, 80/02), zavarovana je hidrološka,
botanična in zoološka naravna dediščina.

7.1.2.5
lokacija:
občina:
naselje:

Visoko barje Mali plac
Mali plac
Bevke

Ostanek visokega barja pri Kostanjevici na Ljubljanskem Barju, Naravni rezervat, Odlok o
razglasitvi Malega placa za naravni rezervat (Uradni list RS, št.5/95)

7.1.2.6
lokacija:
občina:
naselje:

Jezero v Podpeči
Jezero v Podpeči
Brezovica
Podpeč

Uradna objava zavarovanja :

Odlok o razglasitvi Jezera pri Podpeči za naravni spomenikt (Uradni list SRS,
št.13/88)
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7.1.3 GEOMORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI - KRAŠKI POJAVI – G
7.1.3.1

lokacija:
občina:
naselje:

Ledenica pri Planinci

Ledenica pri Planinci
Ig
Planinca

Ledenica pri Planinci na pobočju Planskega griča (579 nm) je podobno kot mnoge druge
jame svoje ime dobila zaradi snega in ledu, ki se v njej zadržujeta večji del leta. Pozimi se
vanjo po strmih pobočjih plazi sneg in se kopiči na jamskem dnu. Taljenje snega in ledu
zavira ujeti hladni zrak, ki zaradi značilne žepaste oblike jame v njej vztraja še pozno v
pomladnih in poletnih dneh. Ob nadpovprečno snežnih in mrzlih zimah lahko sneg in led v
jami obležita vse do poletja. Ledenico so domačini iz okoliških vasi uporabljali za
shranjevanje hitro pokvarljivega blaga, led pa je služil za hlajenje kapnice.

7.1.3.2

lokacija:
občina:
naselje:

Udornice-Paukarjev dol

Udornice-Paukarjev dol
Vrhnika
južno obrobje Vrhnike

Udornica je večja zaprta kraška globel, ki je nastala z udorom oziroma krušenjem stropa nad
kraško jamo, v kateri je tekla, ali pa še teče voda.
Udornice pri Vrhniki so nastale nad podzemnimi tokovi Ljubljanice. Edina poseljena udornica
pri nas je Paukarjev dol.
Številne udornice se pojavljajo tudi nad Močilnikom in Retovjem. Prva je pred Malim
okencem s središčem v Kofetu in jo imenujemo Andrejčkov dol, južno in zahodno od Velikega
okenca pa se pojavljajo Štritofov, Jernejcev in Meletov dol, ki skupaj z največjim Pavkarjevim
dolom sklepajo venec podorov nad izviri Ljubljanice.

7.1.3.3

Uvala Ponikve

Miniaturno pretočno kraško polje najdemo med pobočji Krima, ob cesti med Preserjem in
Dolnjo Brezovico. Na južnem robu uvale Ponikve so izviri, vode se zberejo v potok, ki v
slikovitih okljukih prečka polje do ponorov na severnem in vzhodnem robu polja. Tu ponikne
in ponovno izvira na rob Ljubljanskega barja pod vasjo Kamnik pod Krimom.Ob višjih vodah
občasno nastane jezerce.
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7.1.3.4
Visoko barje in šotišča: Goriški mah pri Goričici, Bevški mah, Na
mahu blizu Škofljice, Kozlerjeva gošča pri Črni vasi, Jurešičeva gošča v Lipah

lokacija:
občina:
naselje:

Visoko barje in šotišča
vse

Visoka barja
Ob ojezeritvah so nastajala močvirja, ki so se razvila v tri vrste barij: visoko, prehodno in
nizko. Današnja visoka barja so stara 6000 do 8000 let, debelina šote pa je 3 do 5 metrov. V
močvirju, ki je bilo v preteklosti na Ljubljanskem barju, so uspevali šotni mahovi, ki so kisali
tla. Steljke teh mahov so počasi vpijale vodo in rasle, kasneje pa so odmirale in ustvarjale
šoto, ki v okolju brez kisika ni strohnela. Zaradi tega se je površje počasi dvigalo in hkrati
izgubljalo povezavo s talno vodo – postalo je odvisno od deževnice (2). Tako nastane visoko
barje, ki je precej bolj kislo od nizkega barja (pH 5 in več), zato so rastline posebej
prilagojene na tako okolje. To so ombrotrofne rastline (mahovnice, okroglolistna rosika,
rožmarinka, malocvetni šaš, …) in višje rastje, kot so rdeči bor, breza in hrast dob. Razvija se
samo na z apnencem zelo revni podlagi ali pa na nizkem barju. Ljubljansko barje se je razvilo
iz nizkega močvirja. Za visoka barja je značilna izbočenost in površinska valovitost. Na
območjih, kjer so izrezali šoto in uredili jarke, so se ponovno začele naseljevati ombrotrofne
barjanske vrste.
Ostanki visokega barja na Ljubljanskem barju so naslednji:
• Goriški mah pri Goričici (tu ima odcedna voda vrednost pH 4,1 do 4,4 in ne vsebuje
kalcija)
• Bevški mah (95,2 ha)
• Na mahu blizu Škofljice
• Kozlerjeva gošča pri Črni vasi (21,8 ha)
• Jurešičeva gošča v Lipah (1,7 ha)
Šota
Približno 4000 let pr. n. š. so bili na področju barjanske kotline ostanki nekdanjega
tektonskega jezera. Le-ta je postopoma začel izginjati in se spreminjati v močvirje. Ko so
sem prišli Rimljani, je tu že bilo močvirje, katerega so začeli izsuševati. Po odhodu Rimljanov
se je Barje ponovno zamočvirilo.
Šota nastane s preraščanjem močvirskih rastlin z drugimi močvirskimi rastlinami. To so
parazitske rastline na rastlinah. Gre za anaerobni razkroj s postopnim zoglenjevanjem.
Nastaja na vseh močvirjih, ne le na močvirjih, kjer rastejo šotni mahovi. Šotni mah raste na
bolj kislih močvirjih, t.j. na visokih barjih, ki so bolj kisla od nizkih. Na leto zraste od 5 – 20
mm, odvisna je od količine in razporeditve padavin, od zadrževanja megle in od čistosti
padavin. Rastoči šotni mahovi in njihovi fosilizirani ostanki vežejo nase velikanske količine
vode iz vodnega obtoka. Šotno barje vsebuje 95 % vode, preostanek so trdne rastlinske
snovi. Drugi mahovi rastejo na nevtralnih in bazičnih močvirjih. Barva in narava šote ni po
vsem Barju enaka. Obstajata črna in rjava šota. Črna nastane na nizkem barju, rjava pa na
visokem. Visokega barja tekoče vode ne dosežejo. Edini vir vode je deževnica. Šotni mahovi
zadržijo ogromno deževnice za sušne dni. Živega barja, kjer bi trajno zastajala voda in bi se
v njej tvorila šota, ni več. Ostalo je samo še fosilno barje in tanjša šotna plast, ki je zelo
stisnjena. V zadnjih dveh stoletjih so Barje osušili in šoto skoraj v celoti odstranili. Nekoč je
bilo na tem področju 11000 ha šote, danes samo še okoli 100 ha. Leta 1780 se je začelo
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sistematično osuševanje, najbolj intenzivno je bilo od 1845. do 1890. leta. Izkoriščali so jo za
kurjavo in steljo. Takrat je šoto uporabljala večina ljubljanske in vrhniške industrije. Zaradi
tako velikega izkoriščanja jo je kmalu začelo primanjkovati. Danes je šota zaščitena in se je
ne sme več kopati. V najglobljem delu domnevnega jezera (pri Kostanjevici) je debelina šote
znašala 6 metrov. Sedaj je že uničena. Pri minimalni prirasti 1 mm na leto je nastajala
približno 6000 let. Takrat so verjetno začeli rasti tudi šotni mahovi.

Uradna objava zavarovanja:

Odločba o zavarovanju barjanskega gozda na Ljubljanskem barju (KLO Tomišelj;
Uradni list LRS, št. 24/51
Odlok o razglasitvi Jurčevega šotišča za naravni spomenik (Uradni list RS,
št.20/95)
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7.1.4 ETNOLOŠKE ZNAČILNOSTI – E
7.1.4.1

Objekt etnološke kulturne dediščine

- Tomaževa hiša, Črna vas 219

7.1.5 UMETNOSTNO ZGODOVINSKE ZNAČILNOSTI – U
7.1.5.1

Cerkve na Ljubljanskem barju

Cerkve
ime cerkve
Sv. Ana
Sv. Jožef
Sv.Vid
Sv. Florjan
Sv. Lovrenc
Sv.Marjeta
sv.Nikolaj
Sv.Martin
Sv.Janez Krstnik
Sv. Mati božja
Sv. Jakob
Sv. Joba
Sv. Jurij
Sv. Valentin
Sv. Rupert
Sv. Gregor
Sv. Duh
Sv. Jožef
Sv. Marija
Sv.Mihael
Sv. Jakob

nadm.
viš.
484 m
439 m
351 m
329 m

320 m
300 m
366m
318m
409m
432m

naselje

občina

Podpeč
Kamnik pod Krimom
Preserje

Brezovica
Brezovica

Jezero
Borovnica
Pako
Notranje Gorice
Podkraj
Tomišelj
Blatna Brezovica
Sinja Gorica
Pungrt
Kremenica
Sarsko
Dobravica
Vnanje Gorice
Preserje
Prevalje
Črna vas
Blatna Brezovica

Brezovica

Ig
Vrhnika
Vrhnika
Ig
ig

Brezovica
Brezovica
Brezovica
Ljubljana
Vrhnika
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Slika 76: Cerkve Ljubljanskega barja (izbor).
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7.1.5.2
•

•
•

•

•

Gradovi: Grad Bistra, Ižanski grad, Dvorec Lisičje,...

(EŠD 15) Bistra - Samostan Bistra.
Kartuzijanski samostan z gotsko zasnovo je opuščen in predelan v tehniški muzej.
Ohranjeni so križni hodnik iz 15. stol., stražni stolp in kapela s fragmenti baročne
poslikave, mlin, delno pa tudi park.
(EŠD 11465) Brest - Grad Brest.
Grad Brest je dal leta 1664 zgraditi član plemiške družini Ivan Krištof Portner. Dvoetažna
stavba, poudarjena z valjastima ogelnima stolpoma, je danes kmetija.
(EŠD 11788) Ig – Grad.
Grad kvadratne tlorisne zasnove z arkadnim dvoriščem in parkom je leta1696 zgradil
Erazem Engelhaus, potem ko je porušil stari grad Sonneg v središču Iga. Danes je v njem
ženski kazensko poboljševalni zavod.
(EŠD 11806) Podplešivica - Kušljanov grad.
Tlorisno kvadratno, enonadstropno poslopje z enostavno fasado, na kateri izstopajo
portal in okenski okviri v prvem nadstopju, verjetno zgrajeno v 15. stoletju. Leta 1895 ga
je precej prizadel potres.
(EŠD 12674) Želimlje - Graščina Nameršelj.
Enonadstropen objekt z notranjo razporeditvijo in obokanjem prostorov kaže na nastanek
ob koncu 17. stol. Graščina skupaj z gospodarskimi poslopji in mogočnimi lipami
predstavlja zaključeno celoto.

Grad Bistra

Grad Ig
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7.1.6 ARHEOLOŠKE ZNAČILNOSTI – A - NAJDIŠČA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

(EŠD 190) Dežmanovo kolišče pri Igu - Naselbine pri Igu Skupek koliščarskih in trdinskih
naselbin Kepje, Barjejski graben, Partovski graben, Parte, Ižica, Malo mostišče, Maharski
graben, Resnik, Gmajna s konca kamene, bakrene in zgodnje bronaste dobe.
(EŠD 21) Blatna Brezovica - Arheološko najdišče Blatna Brezovica Skupek bronastodobnih
kolišč Konec, Zornica, Za mežnarijo, Postrane, Bistra, Mušičev mah, Lipovec, Smrečnica,
Na mahu.
(EŠD 485) Notranje Gorice - Naselbina Gmajna Koliščarska naselbina iz obdobja
eneolitika in bronaste dobe
(EŠD 529) Podplešivica - Arheološko najdišče Roje, Zamedvednica in Bluše Območje
številnih površinskih najdb prazgodovinske litične industrije in eneolitske keramike, kar
kaže na naselbinski značaj terena. Odkriti so bili tudi deblaki.
(EŠD 831) Vnanje Gorice - Arheološko najdišče Dobčenica Mezolitski lovski tabor,
posamične najdbe od neolitika do srednjega veka
(EŠD 11410) Iška Loka - Naselbina Trdine Številčne površinske najdbe keramike in litične
industrije kažejo na mezolitsko, eneolitsko in zgodnjebronastodobno poselitev tega
prostora.
(EŠD 11411) Kamnik pod Krimom - Naselbina Založnica Koliščarska naselbina iz obdobja
eneolitika.
(EŠD 11412) Kremenica - Arheološko najdišče Kremenški hrib Na severnem pobočju
Kremeniškega hriba so bile odkrite sledi litične industrije, verjetno mezolitske.
(EŠD 11413) Lipe - Arheološko najdišče Kozlerjev morost Leta 1978 je bil na lokaciji
odkrit največji hrastov čoln - izdolbljenec, mogoče rimskodoben, ostal je in situ. V bližini
Kozlerjevega posestva je bil odkrit tudi miniaturen deblak - igračka.
(EŠD 11414) Lipe - Arheološko najdišče Škrabov tal Prostor najdbe drevaka - čolna, ki
verjetno sodi v rimski čas in še leži in situ. Glede na konfiguracijo terena in raziskave,
čoln leži v osušenem meandru, v rimski dobi prestavljene Ljubljanice.
(EŠD 11415) Matena - Naselbina Lanišče Na ledini Lanišče in ob cerkvi sv. Mohorja in
Fortunata so bili dokumentirani naselbinski ostanki, ki sodijo v čas od eneolitika do
rimske dobe. V cerkvi so vzidane antične spolije.
(EŠD 11416) Matena - Arheološko območje Stari deli Glede na konfiguracijo terena
predstavlja ledina Stari deli potencialno arheološko najdišče iz prazgodovine. Na tej ledini
je bil izkopan tudi drevak.
(EŠD 11417) Plešivica na Barju - Gradišče Prazgodovinsko gradišče.
(EŠD 11418) Pijava gorica - Naselbina Pijavski hrib Najdbe litične industrije kažejo na
obstoj mezolitske trdinske postaje ali naselbine.
(EŠD 11419) Podkraj pri Tomišlju - Arheološko najdišče pri cerkvi sv. Janeza . V cerkvi
sv. Janeza sta vzidana rimska nagrobnika. V skalni špranji v bližini cerkve je bil odkrit
bronastodobni depo.
(EŠD 11420) Podpeč - Arheološko najdišče Ljubljanica Iz stare in nove struge reke
Ljubljanice poznamo številčne podvodne arheološke najdbe iz različnih arheoloških
obdobij od prazgodovine do antike in srednjega veka. Strugi sta tudi stara vodna vlečna
pot.
(EŠD 11421) Prevalje pod Krimom - Arheološko najdišče Šivčev hrib in prekop površinske
najdbe litične industrije kažejo na obstoj mezolitske naselbine na severnem pobočju
Šivčevega hriba. Ob Šivčevem prekopu leži bronastodobno kolišče, blizu katerega je bil
odkrit tudi drevak.
(EŠD 11422) Sinja Gorica - Gradišče Sinja Gorica Na griču Sinja Gorica so bile odkrite
prazgodovinske drobne kovinske najdbe. Glede na konfiguracijo terena predpostavljamo
obstoj prazgodovinskega gradišča.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

(EŠD 11426) Škofljica - Arheološko najdišče Breg Trdinska prazgodovinska postaja, ki
izvira iz mezolitika, neolitika in eneolitika. Med najdbami je najštevilčnejša litična
industrija.
(EŠD 11427) Verd - Arheološko najdišče Ljubija V potoku Ljubija so bile odkrite podvodne
arheološke najdbe iz različnih arheolških obdobij (prazgodovina, antika).
(EŠD 11428) Vnanje Gorice - Arheološko najdišče Hrib Drobne površinske arheološke
najdbe kažejo na obstoj naselbine iz obdobja mezolitika, eneolitika, bronaste, železne in
rimske dobe ter zgodnjega srednjega veka.
(EŠD 11442) Vnanje Gorice - Arheološko najdišče Spodnji Mah Ob potoku Curnovcu so
bile odkrite naselbinske koliščarske najdbe.
(EŠD 11443) Vnanje Gorice - Arheološko najdišče Novi deli Odkrite so bile
prazgodovinske naselbinske najdbe.
(EŠD 11448) Notranje Gorice - Arheološko najdišče Kušljanov graben Odkrite so bile
številne prazgodovinske drobne najdbe, ki kažejo na obstoj naselbine.
(EŠD 11449) Jezero - Arheološko najdišče sv. Lovrenc Na barjanskem osamelcu s
cerkvijo sv. Lovrenca so bile odkrite prazgodovinske naselbinske površinske najdbe, ki jih
lahko datiramo od mezolitika do rimske dobe.
(EŠD 11468) Brest - Arheološko najdišče Mali deli in Stari tali Odkrite so bile številne
prazgodovinske naselbinske najdbe - ostanki prazgodovinskega kolišča. (EŠD 11469)
Ljubljana - Arheološko najdišče Ižice Pri potapljanjih v potok Ižico so bile odkrite številne
arheološke najdbe iz različnih arheoloških obdobij.
(EŠD 11470) Lipe - Arheološko najdišče Lipe Konec preteklega stoletja je bila na lokaciji
odkrita rimska prevozna ladja s ploskim dnom. Dolga je bila 30 m in široka 4,5 m.
(EŠD 11473) Matena - Naselbina Matena Odkriti so bili številni prazgodovinski naselbinski
ostanki.
(EŠD 11474) Vnanje Gorice - Gradišče Gulč Na vzpetini Gulč leži prazgodovinska
naselbina - gradišče.
(EŠD 11520) Tomišelj - Arheološko najdišče Iška V potoku Iška so bile odkrite številne
arheološke najdbe iz različnih arheoloških obdobij.
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7.1.7 OSAMELCI IN VRHOVI
Obstoječe vzpetine in vrhovi so, poleg prej navedenih naravnih vrednot in kulturne dediščine,
zaradi svoje dvignjenosti nad ravnino Ljubljanskega barja, primerni za ureditev
interpretacijske točke.
Povprečna nadmorska višina Ljubljanskega barja je 293m nm.
ime lokacije
Kostanjevica
Brdo
Gradišče
Blatna
Brezovica
Javorč
Podplešivica
Plešivica
Grič
Goričica
nad žel. postajo
Preserje
Žalostna gora
Veliki vrh
Sivčev grič
Babni hrib
Grmez
Gorica
Pijavski hrib
Gumniški vrh
Pungert
Gorica
Zidana gorica

nadm.viš.
367m
345m
321m
326m

naselje
Bevke
Bevke
Bevke
Blatna Brezovica

občina
Vrhnika
Vrhnika
Vrhnika
Vrhnika

605m
327m
390m
342m
317m
334m

Verd
Notranje Gorice
Notranje Gorice
Notranje Gorice
Goričice
Preserje

Vrhnika
Brezovica
Brezovica
Brezovica
Brezovica
Brezovica

416m
373m
331m
328m
320m
332m
375m
363m
366m
...m
...m

Kamnik pod Krimom
Vnanje Gorice

Brezovica pri Ljubljani
Brezovica pri Ljubljani

Babna Gorica
Babna gorica
Kot
Pijava Gorica
Gumnišče
Ig
Staje
Ig

Škofljica

pri
pri
pri
pri
pri

Ljubljani
Ljubljani
Ljubljani
Ljubljani
Ljubljani

Ig
Ig
Ig

Kriteriji za izbor primernosti vzpetine za interpretacijo Ljubljanskega barja so:
dober razgled na Ljubljansko barje (integralna vsebina interpretacije)
zanimiva in pestra vsebina interpretacije (več tematik: npr. geomorfološka - barje, favna
- ptiči, metulji, flora - rastline, arheologija – kolišče, drevak..., umetnostno-zgodovinskicerkev: arhitektura, freske...)
primerna že uveljavljena pot
možnost ureditve parkirišča ob vznožju ali v bližini
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7.2 OBSTOJEČI OBJEKTI IN LOKACIJE, PRIMERNI ZA
IZVAJANJE INTERPRETACIJE
Med obstoječe objekte, kjer je možno izvajati interpretacijo o Ljubljanskem barju, uvrščamo:
• obstoječe muzeje
• obstoječe dvorane ali druge prostore v zadružnih in gasilskih domovih
• obstoječe gostinske objekte
• objekte kulturne dediščine.
Kriteriji za izbor primernosti objekta za interpretacijo Ljubljanskega barja so:
• razpoložljiv in primeren obstoječ prostor oz. objekt, kjer je možno izvajati interpretacijo
(npr. gasilski dom, večnamenska dvorana, zadružni dom, šola, VVZ ali drug krajevni
objekt s primernim prostorom)
• obstoječa gostinska ali turistična dejavnost (gostilna, bife...), na katero se lahko veže
interpretacija Lj.barja.
• obstoječ objekt kulturne dediščine s prostorom, ki je primeren za interpretacijo Lj.barja.
Gasilski in zadružni domovi in druge krajevne družbene stavbe ali prostori( seznam ni
popoln)

ime objekta

naselje

hišna št.

občina

Zadružni dom
Krajevna skupnost
Gasilski dom

Ljubljana
Podpeč
Jezero

305

Ljubljana
Brezovica
Brezovica

ime objekta

naselje

hišna št.

občina

Zgornji Kirn
Kavarna Mostiščar
Gostilna Amfora
Gostišče pri Poku
Gostilna Kavčič
Gostilna NI-BI

Preserje
Podpeč
Vnanje Gorice
Brezovica
Drenov grič
Sinja Gorica

Kamnik pod Krimom 60
Podpeška cesta 150
Podpeška cesta 1-3
Podpeška c 18
Sinja Gorica 109

Brezovica
Brezovica
Brezovica
Brezovica
Brezovica
Vrhnika

ime objekta

naselje

naslov

občina

Osnovna šola Livada
Osnovna šola Brezovica
Osnovna šola Preserje
Osnovna šola Log Dragomer
Osnovna šola dr.Ivana
Korošca Borovnica
Osnovna šola Ig
Osnovna šola Škofljica
Osnovna šola Antona
Martina Slomška
Osnovna šola Ivana
Cankarja

Ljubljana
Brezovica
Preserje
Log pri Brezovici

Ul. Dušana Kraigerja 2
Šolska 15
Preserje 60
Šolska ul.1

Ljubljana
Brezovica
Brezovica
Log-Dragomer

Borovnica

Paplerjeva ul.15

Borovnica

Ig
Škofljica
Vrhnika

Troštova ul. 24
Klanec 5
Pod Hruševco 33

Ig
Škofljica
Vrhnika

Vrhnika

Lošca 1

Vrhnika

Gostilne ( seznam ni popoln)

Šole ( seznam ni popoln)
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