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Aktivno drugo projektno obdobje 
 

Partnerji projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken pospešeno nadaljujemo s 

projektnimi aktivnostmi 

 

Drugo obdobje projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken je zaznamovala dolga in s snegom bogata zima, ki 

je krojila načrtovane aktivnosti projektnih partnerjev. Drugo projektno obdobje je trajalo od 1. 11. 2017 do 30. 

4. 2018. 

 

Občina Tržič je v drugem 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 kolesarski in zimski produkt. 

 

Da so planinski domovi na Zelenici, Kofcah in pod Storžičem poletno sezono pričakale z novo opremo za 

kolesarska doživetja, smo aktivnosti, prvotno načrtovane za kasneje, skušali realizirati že v spomladanskih 

mesecih. Zaradi neugodnih vremenskih razmer (nadpovprečno visoka in dolgotrajna snežna odeja, 

onemogočen dostop zaradi nevarnosti proženja snežnih plazov) vseh načrtovanih aktivnosti v drugem 

projektnem obdobju ni bilo možno realizirati, zato bomo o nerealiziranih aktivnostih poročali kasneje. 

  

V planinskih kočah je bila nameščena oprema za oskrbo turnih kolesarjev, na Ljubelju in na Zelenici sta bili 

nameščeni novi tabli za turno smuko. Na Zelenici so bili vzpostavljeni pogoji za zagon otroškega snežnega parka 

in z njim zagon produkta zimskih doživetij, pod Storžičem pa smo zagotovili računalniško opremo za potrebe 

Turno kolesarskega učnega centra. V Planinskem domu na Zelenici smo pridobili novih 30 ležišč. 

 

Skupna vrednost vseh aktivnosti Občine Tržič je v 2. obdobju znašala 57.086,95 €. 

 

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

 
V tretjem obdobju, ki traja do 31. oktobra 2018, bodo planinski domovi opremljeni še s preostalo ponudbo za 

nepozabna kolesarska in pohodniška doživetja. 

 
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). 

 

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