(1. avgust2011)- enotnaoznaditevVelikeplanine
SpletnastranGore-ljudje:

Velika planina ie enotro oznaEena
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ponedeljek,1. avgust2077,ob 05:37,BorisStupar,ogledov:395

Kamnik.si:...Na vsakem stoji5duje tudi tablica s Stevilko, ki bo omogodala
lociranjeoseb,ki bi se izgubile na planini.
PZS.si: Odprtje enotnih usmerjevalnihtabel - Velika planina
V leto5njem letu je bilo na Veliki planini v okviru projekta Listen to
the voice of villages,kt gaizvqa Centerzarczvoj Litija na 6l
lokacijah na obmodju Velike planine postavljenih ved kot 300
enotnih usmerjevalnih tabel. Pri zasnovi nove oznaditveso
sodelovali vsi glavni akterji na Veliki planini: Agrame skupnosti
Velika planina, Mala planina in Goj5ka planina, druLbaVelika
planina d.o.o., Obdina Kamnik, Agencija zarazvoj turizma in
podjetni5tvaKamnik, PD DomZale,PD Bajtar, predstavniki
gostincev, regijski park KSA v ustanavljarfu, Zavod za varstvo
narave OE Kranj, Zavod za varstvo kulturne dedi5dineSlovenije OE
Kranj in zainteresiranimiposamezniki.
Z.rp

obdine Kamnik je v lanskem letu sprejel Pravilnik o enotni

oznaditvina Veliki planini,ki dolodaosnovneelementeusmerjevalnihtabel.Oznadujese
lahkodostopdo planin,whov, planinskihdomov,pastirskihnaselij,naravnihvrednot,
lesain
kultumedediSdine
in posameznihkod.Usmerjevalne
tableso izdelaneiz macesnovega
so v naravnibarvi, nelakirane.Napisi na tablahso rdedebarve.Pritrjeneso na vihamikeali
drogove.Na vsakemstoji5duje tudi tablicas Stevilko,ki bo omogodalalociranjeoseb,ki bi se
funkcijetudi funkcijo
izgubilena planini.Tableimajo polegosnovneusmerjevalne
ozaveidanjaobiskovalcev,zatoso na njih ponekodtudi piktogrami,ki opozarjajona pravila
tabelbo ObdinaKamnik
obna5anja
v naravnemokolju. Zapotrebevzdrtevanjaoznadevalnih
izbralaupravljavca
tablevzdrilevalter jih po potrebitudi
.Izbrani upravljavecbo oznadevalne
zamenjal.Potrebnoje poudariti,da tablene zamenjujejoplaninskihmarkacijin so namenjene
predvsemza usmerjanjeobiskovalcevpo planini v vlogi dopolnilneturistidnesignalizacije.

Projektje bil izvedenna pobudoglavnihakterjevna Veliki planini in je rezultatnjihovega
sodelovanj
a. Z enotnooznaditvijosmopripomoglik vedji urejenostiplanine,na kar smo
lahkoponosni,kerje to primerdobreprakseinzgledzadrugapodobnaobmodjav Sloveniji.
Obiskovalcemso informacijeo planini na voljo tudi prekoinformativnihtabel,ki so
postavljenena izhodi5dih,knjiZicePo pastirskihpotehpajih seznanijoz osnovnimipodatki.
Kmalu bodoizdelovalcitrnidev,posebnega
siraiz Velike planine,le te ponujaliv enotni
embalaLi.
Uradnoodprtjetabelje potekalodanesdopoldannaZelenemrobuna Veliki planini. Zbraneje
nagovorilkamni5kiLryanMarjanSarecin poudarilpomembnost
noveenotnepodobena
Veliki planini. S podobnimiprojektibomonadaljevaliv smislu,da bi planinoohranilitako,
kot je danes,vendarobogatenoz dodatnimivsebinami.
Besedilostasooblikovala:Ga5perKlei, CenterzarazvojLitqain Barbara Strajnar, Obdina
Kamnik

Odprtje enotnih usme$evalnih tabel - Velika planina
V soboto,30.julija 2Oll,je bila v okviru tradicionalnega
tekmovanjaharmonikarjevna
Zelenemrobuna Veliki planinitudi uradnoodprtjenovih enotnihusmerjevalnihtabelna
Veliki planini.Tableso bile postavljenev okviru projektaListento the voiceof villagesin
je bilo 310tabel.V projektuso sodelovalivsi glavniakterji
sicerna 6l lokacijah.Name5denih
na Veliki planini:Agencijazarazvojttnizmain podjetni5tvaKamnik,Agrarneskupnosti
Velika planina,Mala planinain GojSkaplanina,druLbaVelikaplaninad.o.o.,Obdina
Kamnik,PD DomZalein PD Bajtar,regijskipark KSA v ustanavljanju,Zavodza varstvo
naraveOE Kranj inZavod za varstvokultumededi5dineSlovenijeOE Kranj.
Pri pripraviprojektain njegoviizvedbiza enotnooznaditevje sodelovalCenterzarazvoj
Litija, ki je tudi vodil projektin sodelovalpri njegovi realizaciji.Pri postavitvitabelso
sodelovalimarkacistiPD Bajtarin tudi markacistiPD DomZale.ObedruStvipa stale dvaod
partnerjevv projektu.Na vseh6l stoji5dihtabeloz. viharnikih,na katerihsotablename5dene,
je na vrhu navedenotudi ledinskoime stoji5da.Polegsmemihso name5dene
5eposamezne
opozorilnetable.Takoje sedajVelika planinapolegenotnearhitekturepoenotena
tudi glede
paje
projekt
Kljub enotnimoznakam
oznadevanja.
upo5tevaltudi oznadevanje
z planinskimi
planinskihpoti predpisujeZakono planinskih
usmerjevalnimitablami,ki jih zaoznadevanje
poteh.
ToneTom5e
FotoVika Meterc

