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UNESCO MaB Julijske Alpe



Povezovanje na nivoju Julijskih Alp

- Sektorsko (turizem, kmetijstvo, naravovarstvo,…)

- Regionalno (skupnost JA, regije, občine,…)

- Institucionalno (LAS-I, RRA-ji, LTO-ji, JZ,…)



Programska zhodišča

• PRP 2014-2020 (dodatna sredstva za LAS-e na območju TNP)

• NU Triglavskega narodnega parka

• SLR (LAS dolina Soče, LAS gorenjska košarica)

• Regionalne strategije razvoja turizma

• Razvojni načrt UNESCO MaB Julijske Alpe kot trajnostne turistične
destinacije



Vsebinska izhodišča



Vsebinska izhodišča
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Pohodniška pot Juliana trail



Ime operacije:
USMERJANJE OBISKA V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU – POT JULIJSKE
ALPE

Akronim: JA TRAIL

Prijavitelj: Javni zavod za turizem Dolina Soče

Projektni partnerji:
Javni zavod TNP, Občina Kobarid, Občina Tolmin, Posoški razvojni center, Turistično društvo Log pod
Mangartom

Začetek in zaključek operacije: 21. 12. 2018 – 27. 11. 2020

Odobrena vrednost sredstev: 109.723,31 EUR

Celotna vrednost operacije: 142.981,30 EUR

Zaprošen % sofinanciranja: 85 %

Izplačana sredstva: 106.728,12 EUR

Aktivnosti, ki so potekala v okviru projekta so pomembno prispevali k izvedbi:

• vzpostavitvi celovitega sistema za spremljanje obiska v zavarovanem območju (monitoring);

• usmerjanja obiska na območju TNP iz visokogorja in občutljivih con na obrobje parka ter s tem vplivati na

razvoj trajnostnega gospodarstva (turistična ponudba in delovna mesta) na podeželskih območij;

• preglednosti stanja (analiza) javnega prometa v dolini Soče, pripraviti podlage za razvojne ukrepe ter poiskati

priložnosti za razvoj trajnostnega javnega prometa za potrebe domačinov in obiskovalcev;

• prostorske in časovne razpršenosti obiskovalcem (pohodnike);

• infrastrukturne ureditve pilotne etape JA Trail, vstopne točke v TNP za pohodnike na Planini Kuhinja ter ograje

in razgledišča v Tolminskih koritih ter s tem vzpostaviti pogoje za doživljanje narave gibalno oviranim osebam in

osebam z drugimi omejitvami.



Lokacije nameščenih števcev (cca. 50 v letih 2019-2020)



Avtomatski števci za spremljanje obiska







Ime operacije: REVITALIZACIJA PROSTORA IN UMA

Akronim: REVITUM

Prijavitelj: LAS Dolina Soče

Projektni partnerji:
Občina Kobarid, Občina Bovec, Občina Kanal ob Soči, Občina Tolmin, Kmetijsko gozdarski zavod Nova
Gorica, Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske, Društvo rejcev drobnice Zgornjega Posočja, Matej
Štrukelj, Franc Ličer, Posoški razvojni center

Začetek in zaključek operacije: 3. 4. 2018 – 31. 1. 2020

Odobrena vrednost sredstev: 190.027,27 EUR

Celotna vrednost operacije: 260.558,40 EUR

Zaprošen % sofinanciranja: 85 %

Izplačana sredstva: 186.283,74 EUR

Aktivnosti v operaciji so pomembno prispevale k:

• revitaliziranju vsaj 5 ha kmetijskih površin, in sicer so bili urejeni trije pašniki: Kuk, Hlevišče in Vodil vrh, na

kanalske pa očiščene zaraščene parcele;

• pilotna nabava mini kombajna je osnova za spodbujanje poljedelstva na območju in spodbujanje uvajanja

kolobarja v kmetijstvo v Zgornjem Posočju;

• v sklopu delavnic in izobraževanj na območju LAS je bilo izvedenih 31 predavanj/delavnic/dogodkov, s področja

etnologije, dediščine, kulinarike, kmetijstva in podjetništva. Skupaj je bilo v izobraževanja vključenih 495

posameznikov;

• predelovalni obrat v Drežnici je namenjen pospeševanju dopolnilne dejavnosti predelave mesa (predvsem

drobnice) na območju LAS Dolina Soče. Z ureditvijo skupne razsekovalnice in zorilnice mesa je vzpostavljena

nova veriga ponudnikov;

• urejena večnamenska pot na Žagi je primerna za terensko ježo s konji, sprehajalce in tekače.





Ime operacije:
INTERPRETACIJA NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE KOT

POPESTRITEV TURISTIČNE PONUDBE V DOLINI SOČE

Kratica: INTERKULT

Prijavitelj: Javni zavod Triglavski narodni park

Projektni partnerji: Občina Kobarid, Občina Tolmin, Planinsko društvo Tolmin, Sabina Kravanja

Začetek in zaključek operacije: 21. 12. 2018 – 28. 2. 2020

Odobrena vrednost sredstev: 48.153,41 EUR

Celotna vrednost operacije: 99.697,93 EUR

Zaprošen % sofinanciranja: 85 %

Izplačana sredstva: 43.939,51 EUR

Aktivnosti, ki so potekala v okviru projekta so pomembno prispevali k izvedbi:

• obnove informacijske in turistične infrastrukture ob naravnih vrednotah na Soški poti;

• obnove žage venecianke v vasi Soča;

• zunanje in energetske sanacije skupnega objekta v Čadrgu ter ureditvi razstavnega prostora za namene

interpretacije kulturne dediščine;

• arhitekturne ureditve vaškega jedra v Drežnici ter nadgradnji digitalne promocije območja z naravno in kulturno

dediščino;

• informacijske infrastrukture na planini Razor in opreme učilnice za izvedbo planinskih taborov.





Hvala!



Hvala!


