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Prestop v drugo polovico projektnega obdobja  
 

Partnerji projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken nadaljujejo z realizacijo  

aktivnosti v različnih delovnih sklopih 

 

Četrto, zimsko obdobje projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken so zaznamovale aktivnosti, 

načrtovane za čas od 1. 11. 2018 do 30. 4. 2019. 

 

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

v delovnih sklopih M-Upravljanje in C-Komunikacija, 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. 

 

Izdelani in montirani sta bili dve informativni tabli s predstavitvijo območja. Prva je nameščena na 

novem počivališču na Ljubelju, druga pa na osrednjem zbirnem mestu za turiste nasproti 

pomembnejšega avtobusnega postajališča v Tržiču. 

 

V tem projektnem obdobju je Občina Tržič, po sprejetju proračuna za leto 2019, pristopila k 

postopku oddaje javnega naročila za označitev tržiškega dela turnokolesarske poti na čezmejnem 

območju Alpe Adria Karavanke/Karawanken. Zaradi neugodnih vremenskih pogojev, dolgotrajne 

snežne odeje in zakasnitve pri dobavi tablic realizacija ni bila izvedljiva do 30. 4. 2019.  

 

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

 

Za promocijo nove opreme v Planinskem domu na Zelenici smo poskrbeli prvi vikend v marcu z 

dogodkom Zelenica Ski Raid. Za tiste, ki so želeli preživeti noč v osrčju gora smo pripravili t.i. 

Kozorogov paket s posebnim doživetjem, v nedeljo pa je bilo na vrsti državno prvenstvo v turnem 

smučanju, test smuči, veleslalom za Kozorogov pokal, pohodi s snežnimi krpljami, lov za skritim 

kozorogovim zakladom, največja atrakcija pa so bila snežna kolesa ter, posebej za adrenalinske 

navdušence, izdelan skok https://www.facebook.com/VisitTrzic/videos/570970016715362/.  

 

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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