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Delovno poletje projektnih partnerjev  
 

Partnerji projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken izkoristili ugodne vremenske 

pogoje za realizacijo aktivnosti 

 

Tretje obdobje projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken je zaznamovala vrsta izvedenih aktivnosti, ki je bila 

načrtovana za čas od 1. 5. 2018 do 31. 10. 2018. 

 

Občina Tržič je v tretjem obdobju poročanja, poleg skupnih aktivnosti vseh projektnih partnerjev, izvajala 

aktivnosti v okviru delovnega sklopa T2 - Naložbe v infrastrukturo, priprava turističnih produktov in 

pilotni preizkus paketov območja Alpe Adria Karavanke/Karawanken, in sicer za razvoj kolesarskega 

in pohodniškega produkta. 

 

V 3. projektnem obdobju so bile realizirane preostale projektne aktivnosti za opremo za kolesarska in 

pohodniška doživetja, ki smo jih v napovedi pri prvem poročilu želeli predhodno izvesti, vendar zaradi 

neugodnih vremenskih pogojev realizacija ni bila izvedljiva do 30. 4. 2018.  

 

V treh planinskih kočah na Zelenici, Kofcah in pod Storžičem je bila nameščena oprema za oskrbo turnih 

kolesarjev, na Ljubelju je bilo postavljeno počivališče na turno-kolesarski poti. Po novem bodo lahko 

kolesarji svoja kolesa popravili na servisnem stojalu v enem od treh planinskih domov in jih očistili pred 

spravilom v novo urejene kolesarnice ter oprali in posušili svoja oblačila in posušili obutev. Pod Storžičem 

bodo spremljali predavanja v novo opremljeni učni sobi. 

 

Na Zelenici so bili vzpostavljeni pogoji za zagon otroškega gorskega parka in z njim razvoj produkta 

pohodniških doživetij. Leseno igralo – t.i. zip line je preko poletja že dobilo kopico novih mladih prijateljev, 

ki so z zanimanjem spremljali tudi namestitev opreme za učenje plezanja. Sodobna plezalna stena, 

nameščena na zgornji postaji nekdanje sedežnice, je namenjena tistim, ki se s plezanjem srečujejo prvič 

kot tudi tistim, ki se pred vstopom v eno od smeri zavarovane plezalne poti Zelenica želijo še enkrat 

prepričati, da so za podvig dovolj pripravljeni. 

 

Skupna vrednost vseh aktivnosti Občine Tržič v 3. obdobju je ocenjena na 66.277,39 €. 

 

Gradivo, povezano z investicijami v tretjem obdobju poročanja, se nahaja v prilogah. 

 
Dogajanje na projektnem območju Karavank lahko spremljate tudi na Facebook strani Alpe Adria 

Karavanke/Karawanken (https://www.facebook.com/profile.php?id=1763511857282173&ref=br_rs). 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1763511857282173&ref=br_rs


 
 

                                                                                            

Več informacij o projektu: 
Občina Tržič, Mateja Dolžan, mateja.dolzan@trzic.si,  04 59 71 518.  
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