UREDITEV TEMATSKIH POTI (VODNA IN GROFOVSKA POT)
Prijavitelj operacije: Občina Črna na Koroškem
Partnerji: Mladinsko športno kulturno društvo Žerjav, Športna zveza Črna na Koroškem
Vrednost operacije: 16.739,44€
Vrednost sofinanciranja (EKSRP): 11.503,87€
Izvedba operacije: 1. FAZA: 1. 3. 2021 – 30. 9. 2021
Ozadje operacije
Občina Črna je razvojno usmerjena koroška občina, ki se hitro prilagaja novim razvojnim trendom. Njene
aktivnosti na različnih področjih so usklajene in usmerjene k uresničevanju strateških usmeritev in
zastavljene vizije. Vse preveč pogosto se Črna na Koroškem povezuje z odmaknjenostjo, degradiranim
okoljem in slabo dostopnostjo.
Prav zaradi tega, ker je bilo okolje v naših krajih zaradi nekdanje industrijske proizvodnje močno
degradirano, smo še posebej občutljivi glede varovanja okolja, naravnih danosti in vrednost. V zadnjih
letih so sanacijski ukrepi stanje v naravi že bistveno izboljšali, zato se lahko Občina Črna na Koroškem
– še posebej zaselki posejani po okoliških hribih in dolinah – pohvalijo z res neokrnjeno naravo ter
redkimi rastlinskimi in živalskimi vrstami.
Prav zaradi teh naravnih danosti in tudi drugih številnih potencialov želi občina Črna na Koroškem z
veliko skrbnostjo ohranjati neokrnjeno naravo, spodbujati pozitiven odnos otrok in drugih občanov do
okolja ter razvijati sonaravni turizem ter povečati svojo pozitivno prepoznavnost.
Z operacijo Ureditev tematskih poti - Vodna in Grofovska pot, želi občina na zelo zanimiv in izviren način
prispevati k pozitivnemu odnosu do okolja, naravnih vrednot, opazovanju in spoznavanju narave,
zgodovinske dediščine in zanimivih zgodb s tem pa obiskovalce izobraževati, osveščati in motivirati k
odgovornemu ravnanju do naravnega okolja.
Vodna pot povezuje posamezne točke na območju občine Črna na Koroškem, kjer se nahajajo vodni
izviri, slapovi, korita – zanimivo poimenovani, vsak s svojo zanimivo zgodbo, predvsem pa predstavljajo
tisti del neokrnjene naravne danosti, ki ga je potrebno še posebej skrbno varovati in ohranjati. Z obiskom
vodne poti bodo otroci in drugi obiskovalci na poljuden zanimiv in praktičen način spoznavali naravno
okolje in gradili pozitiven odnos do njega.
Grofovska pot pa povezuje posamezne točke po območju pogorja Pogorevc, kjer se je nahajala
nekdanja lovska pot grofa Douglasa Thurna vse do lovske koče Dukles, ki jo je zgradil grof in vodi
mimo nekdaj živih, danes pa opuščenih kmetij. Na vsej poti je možno opazovati naravne danosti v vsej
njihovi lepoti, saj se tu nahajajo bogata območja gorskih cvetlic (vresja, avriklja, planik) in divjadi (gamsi,
jeleni, risi). Številne zgodbe o nekdanjih kmetijah in lovskih dogodivščinah bodo na zanimiv in poučen
način seznanjale obiskovalce o zgodovini območja, redkih rastlinskih in živalskih vrstah, vlogi lovcev in
primernemu odnosu do žive in nežive narave.
Obe poti bosta predstavljeni tudi na zloženki, prav tako pa bomo v okviru operacije organizirali na vsaki
od tematskih poti dva večja dogodka – otvoritev poti in en voden izlet s posebno predstavitvijo vsake od
poti in njenih značilnosti.

Cilji operacije
Dolgoročni cilji operacije:
-

-

Razviti odgovoren in skrben odnos prebivalcev in obiskovalcev do okolja in naravnih danosti
Spodbuditi zavedanje o pomenu naravnih virov in skrbnemu ravnanju z njimi
Oblikovati izviren, zanimiv učni in turistični produkt, ki bo v kraj privabil obiskovalce iz drugih
krajev, šolarje in druge ciljne skupine, ki bodo lahko na praktičen in zanimiv način spoznavale
vsebine povezane z okoljsko tematiko in hkrati z lokalno zgodovino
Ponuditi obiskovalcem poleg športnih in zabavnih vsebin tudi vsebine s področja trajnostnega
razvoja ter ohranjanja naravnih virov in biotske raznovrstnosti
Povečati pozitivno prepoznavnost območja in ohranjati neokrnjene naravne danosti.

Kratkoročni cilji operacije:
-

Ureditev dveh tematskih poti
Oprema dveh tematskih poti z označevalnimi tablami, smerokazi, interpretacijskimi tablami
Oprema dveh tematskih poti s klopmi in vodnimi koriti
Priprava opisov in interpretacij posameznih točk
Izdelana programa za učenje, osveščanje in motivacijo za vsako od poti
Izdelava zemljevida z vrisanimi potmi
Tisk dveh zloženk z zemljevidom in opisi posameznih točk
Organizacija 4 dogodkov – po dva na vsaki Tematski poti (otvoritev in voden obisk s posebno
predstavitvijo vsake od poti in njenih značilnosti)

Aktivnosti operacije
DS 1: Koordinacija, administrativno vodenje in nadzor nad izvajanjem projekta
Vodilni partner bo oblikoval ožjo projektno skupino, s pomočjo katere bo načrtoval in organiziral
posamezne aktivnosti, spremljal njihovo izvajane in pripravljal poročila
DS 2: Ureditev in oprema Tematske poti Vodna pot
Vodilni partner bo skupaj z ostalimi partnerji uredil vsako posamezno točko na Vodni poti (obrezovanje
grmovja, in vej, ureditev prostora za klop in prostora za postavitev tabel, ureditev dostopa..). na vsaki
od točk bo nameščena načrtovana oprema (tabla, klop, korito).
DS 3: Ureditev in oprema Tematske poti Grofovska pot
Vodilni partner bo skupaj z ostalimi partnerji uredil vsako posamezno točko na Grofovski poti
(obrezovanje grmovja, in vej, ureditev prostora za klop in prostora za postavitev tabel, smerokazov,
ureditev dostopa..). Na vsaki od točk bo nameščena načrtovana oprema (tabla, klop, piramida, korito).
DS 4: Priprava zemljevida in opisov obeh poti, oblikovanje oznake vsake poti in ter tisk dveh zloženk
Vodilni partner bo skupaj z ostalimi partnerji za vsako od poti izdelal zemljevid z vrisanimi točkami, ki
jih tematska pot zajema, prav tako pa bo izdelal zanimive opise posameznih točk . Pripravljene
vsebine bodo ustrezno oblikovane i natisnjene v obliki dveh zloženk v nakladi 1500 izvodov vsake.
DS 5: Promocijske aktivnosti in dogodki ter programa učenja in osveščanja
Vodilni partner bo skupaj z ostalimi partnerji poskrbel za promocijo izvedenih aktivnosti preko spletne
strani, družabnih omrežij, lokalnega glasila in drugih medijev. Organiziral bo 4 dogodke – otvoritev
vsake od poti in po en voden obisk vsake od poti. Pripravili bomo dva programa – za vsako od
tematskih poti – za učenje, osveščanje in motiviranje šolarjev in drugih ciljnih skupin za ohranjanje
naravnih vrednot, pozitiven odnos do narave in trajnostno rabo obnovljivih virov.

Rezultati operacije
-

Urejeni dve novi tematski poti – Vodna pot in Grofovska pot
Označeni in opisano novi tematski poti
Opremljeni tematski poti s klopmi in vodnimi koriti
Pripravljeni opisi in interpretacije posameznih točk
Izdelan zemljevid z vrisanimi potmi
Natisnjeni dve zloženki z zemljevidom in opisi posameznih točk
Organizirani 4 dogodki – po dva na vsaki Tematski poti (otvoritev in voden obisk s posebno
predstavitvijo vsake od poti in njenih značilnosti)
Oblikovana dva programa učenja, osveščanja in motiviranja s področja ohranjanja naravnih
vrednot, varovanja okolja in trajnostne rabe obnovljivih virov.
Promocija novih tematskih poti na spleti strani, družbenih omrežjih, lokalnem časopisu in
drugih medijih

