Zasnova celostne ureditve Dovžanove soteske
Dovžanova soteska kot naravni spomenik lokalnega pomena predstavlja pomembno
rekreacijsko-turistično, znanstveno–raziskovalno, ekološko, krajinsko in bivalno območje ter
naravovarstveno vrednoto v območju Natura 2000, center območja pa predstavlja
Razstavno izobraževalno središče v naselju Dolina.
Od zadnjih večjih investicij je minilo že skoraj desetletje. Občina Tržič pristopila k izdelavi
novega prostorskega akta – občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) s katerim je
omogočena dokončna ureditev učnih oglednih poti na območju naravnega spomenika.
Projekt ureditev učnih poti v Dovžanovi soteski je zajemal obnovo infrastrukture in ureditev
manjkajočega dela sprehajalno-razgledne poti v najožjem delu soteske. Z deli smo pričeli
konec novembra 2012. Izvajalec je bil Eho projekt d.o.o. s partnerji Feniks, Metka Ivnik s.p.,
Pavčnik d.o.o., Stilgrafika, Laura Sterle Pompe s.p. in Blaž Finžgar s.p. Strokovni nadzor je
opravljalo podjetje PLANING, projektivno podjetje, d.o.o., Križe.

GLAVNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI
1. Priprava dokumentacije za dokončanje obstoječe učne sprehajalno-razgledne poti
Po sprejetju OPPN za območje naravnega spomenika smo v sklopu projektiranja pridobili
tudi vsa potrebna soglasja (naravnovarstveno soglasje, vodno dovoljenje, soglasje
gozdarjev in lastnikov zemljišč).
2. Obnova infrastrukture ob učnih poteh
V okviru izvedbe del je bil obnovljen most pred predorom, zamenjane in vsebinsko
nadgrajene table na desnem bregu Tržiške Bistrice. Obstoječa razgledna pot je bila deloma
dodatna zavarovana z jeklenico, zamenjani so bili deli poškodovane ograje, obnovljene so
bile klopi za obiskovalce, zamenjane podnice in obnovljen ročaj na mostovžih, ki vodijo do
malega predora. Na parkirišču v Čadovljah je postavljen zaslon za kemične WC kabine. V
celoti sta bili zamenjani tudi ograji na gozdni učni poti in zaselku Na Jamah ter zamenjane
dotrajane informacijske table na gozdni učni poti.
3. Ureditev manjkajočega dela sprehajalno-razgledne poti v najožjem delu soteske
Trasa poti se prilagaja rastju in naravni konfiguraciji terena in poteka od obstoječe brvi
(pred tunelom) po vzhodnem delu pobočja, izven dosega padajočih skal s skalne stene, z
nekaterimi zavoji do sedla. Za premagovanje večjih višinskih razlik so mestoma postavljene
stopnice iz lesenih oblic in pilotov. Od sedla se pot, po dveh lesenih mostovžih, spušča
proti severo-vzhodni strani soteske. Na spodnjem delu spusta proti reki pa je bilo zaradi
nekoliko strmejših prehodov potrebno izvesti jeklene stopnice s sidranjem poti v kamnino.
Dokončanje poti v najožjem delu soteske bo ključno prispevalo k boljšemu razumevanju
naravnih procesov in prepoznavanju pomena naravne dediščine. Dobili pa smo tudi
zaključeno krožno pot po celotni soteski. Pot se začne na parkirišču V Čadovljah in vodi
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mimo paštbe po razgledni poti vse do geološkega stebra ter čez zaselek Na Jamah do
Razstavno-izobraževalnega središča v Dolini. Do izhodišča se vrnemo po slovenski
geološki poti in čez gozdno učno pot.
4. Obveščanje in ozaveščanje javnosti
Ob začetku projekta smo za prebivalce Doline in Jelendola pripravili delavnico s
predstavitvijo projekta, širšo javnost (občane Tržiča) pa smo o projektu obveščali prek
občinskega glasila Tržičan.
PRIHODNJE AKTIVNOSTI
Do zaključka projekta načrtujmo še izdajo zloženke s predstavitvijo geoloških,
paleontoloških in geomorfoloških značilnosti, katere glavni namen bo, da se jo uporablja kot
vodnik (poljudno-strokovno-turistični) po Dovžanovi soteski, hkrati pa seveda promocija
soteske. Izvedeli bomo še eno delavnico, s katero želimo, s prenosom dobre prakse iz
Rožnovenske poti, lokalnemu prebivalstvu predstaviti razvojni potencial območja ter jih
spodbuditi k podjetništvu in trženju njihovih izdelkov.
Z novimi vsebinami in dejavnostmi smo okrepili pomen in vlogo Dovžanove soteske kot
posebne naravovarstvene in krajinske vrednote v slovenskem in čezmejnem prostoru. V
prihodnosti načrtujemo spremembo akta o razglasitvi Dovžanove soteske za naravni
spomenik, s katerim bi naravni spomenik s statusom lokalnega pomena postal zavarovano
območje državnega pomena, za smo na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje že posredovali
pobudo. Želimo se priključiti tudi že obstoječemu Geoparku Karavanke, glavni cilj pa je
prioritetno varovanje izjemnih naravnih vrednot tako Dovžanove soteske kot tudi osrednjih
Karavank, vzporedno pa tudi trajnostni razvoj kmetijske, gozdarske in turistične dejavnosti
ter ohranjanje kulturne pokrajine.
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