
Projekt:

Spoznavanje Pivških presihajočih jezer s kolesi
--- SPijeKOLO ---

Na Pivškem, 10. 9. 2014

Projekt sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo in okolje



Potekal bo na območju KP Pivška presihajoča jezera.

Trije sklopi aktivnosti:

- Izboljšanje stanja travniških habitatnih tipov Nature 2000
in s tem ohranjanje biotske pestrosti (PRP);

- Oblikovanje podlage za usmerjanje obiskovalcev v 
območju z namenom zmanjševanja konfliktov z domačini;

- Razvoj produktov – vodenje kolesarskih izletov in razvoj
izdelkov iz lesa.

Vrednost: 11.100 €

Trajanje: 1 leto (september 2014 – avgust 2015)

O PROJEKTU



ČIŠČENJE ZARAŠČAJOČIH POVRŠIN NA DNU 
PRESIHAJOČIH JEZER

1. AKTIVNOST



NAMEN

1. Ohranjanje ekstenzivne kmetijske krajine 
– ekstenzivni (mokrotni) travniki

2. Vzpostavitev testne površine s 
prilagojenim upravljanjem 
– pozna košnja za namene interpretacije

3. Promocija tradicionalnih kmetijskih prakse 
in s tem ohranjanja biotske raznovrstnosti 

4. Druženje!

5. Promocija Programa razvoja podeželja



1. Prostorska umestitev akcije

2. Dogovor z lastnikom zemljišča

3. Pridobitev potrebnih soglasij

4. Izvedba prostovoljne akcije

IZVEDBA



IZVEDBA KOŠNJE NA OBMOČJU 
HABITATNEGA TIPA “VZHODNA 

SUBMEDITERANSKA SUHA TRAVIŠČA”

2. AKTIVNOST



NAMEN
• Na podlagi dogovora z lastnikom zemljišča izvesti košnjo na 
delu naravovarstveno pomembnega travišča v skladu z 
zahtevami enega izmed novih KOPOP ukrepov (npr. za metulje).

• Promocija tradicionalne kmetijske prakse in s tem ohranjanja 
biotske raznovrstnosti.

• Druženje in sodelovanje

• Vzpostaviti območje za interpretacijo biotske raznovrstnosti 
travnikov na območju Pivških presihajočih jezer.

• Promocija Programa razvoja podeželja in KOPOP ukrepov.



IZVEDBA
V območju habitatnega tipa “Vzhodna submediteranska 
travišča” bomo v dogovoru z lastnikom travnika (ki v letu 2014 
ni bil košen) izvedli košnjo na način, ki ustreza pogojem enega 
izmed KOPOP ukrepov “Gospodarjenje z naravovarstveno 
pomembnimi travišči”, npr. za ohranjanje biotske pestrosti 
metuljev.

Na območju aktivnosti bomo izvedli monitoring hranilnih rastlin 
metuljev in primerjavo pogosto košenimi travniki brez omejitev v 
okolici.

Izvedli bomo tudi promocijo ekološkega kmetijstva in KOPOP 
ukrepov, saj bo območje aktivnosti namenjeno tudi predstavitvi 
enega izmed načinov košnje, ki omogoča ohranjanje biotske 
pestrosti. 



MONITORING OBISKOVALCEV NA 
OBMOČJU PIVŠKIH PRESIHAJOČIH 

JEZER

3. AKTIVNOST



NAMEN Pridobiti vpogled v številčnost obiskovalcev na 
območju jezer, kajti oznake dostopnih poti do posameznih 
jezerskih globeli so dokaj skromne in obiskovalci so 
razpršeni po celotnem prostoru. 

CILJ

1. Analiza obiskovalcev in njihovih navad na območju 
Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera čez vikend.

2. Podlaga za izdelavo predloga usmerjanja obiskovalcev 
na območju Zgornje Pivke.



IZVEDBA MONITORINGA 
Trije vikendi (sobota in nedelja) v: 

- oktobru 2014, maju 2015 (polna jezera) in

- juniju 2015 (suhe kotanje). 
Meseci izvedbe monitoringa so zaradi nepredvidljivosti vodostajev Pivških jezer določeni le 
okvirno. 

Parametri spremljanja 

- število obiskovalcev, starostna struktura, posamezniki/pari/skupine, način 
gibanja (peš/kolo/motorna vozila), druge aktivnosti (npr. piknik, čolnarjenje, 
vožnja z motorji…), čas obiska.

Kontrole točke 

- Petelinjsko jezero, 

- Palško jezero, 

- grad Kalc,

- Drskovška jezera / Zagorska jezera (pri mostu čez Pivko v Drskovčah)



PREDLOG USMERJANJA 
OBISKOVALCEV (NA KOLESIH) 

OMEJEVANJA VOŽENJ OBISKOVALCEV 
Z MOTORNIMI VOZILI NA OBMOČJU 

JEZER

4. AKTIVNOST



V sodelovanju z Občino Pivka in vaškimi skupnostimi, lastniki zemljišč...

- Skušati omejiti vožnjo obiskovalcev z motornimi vozili, 
- možnosti omejevanje prometa (naravne ovire, znaki,…)
-Usmerjati obiskovalce na določene točke ogledov (parkirišča)

- Predlog trase krožne kolesarske poti (v sodelovanju z Občino Pivka, vaškimi skupnostim
ter TD Pivka in kolesarskimi strokovnjaki.
-Izhodišče kolesarske poti – ekomuzej
-Alternativa – izposoja koles?
PVZ – 4 električna kolesa
-V povezavi z izdelki iz lesa izdelati diskretno označevanje v naravi za pešpoti, kolesa,…



USPOSABLJANJE VODNIKOV ZA 
INTERPRETACIJO NARAVNE IN 

KULTURNE DEDIŠČINE NA KOLESIH

5. AKTIVNOST



NAMEN

Usposobiti lokalne turistične vodnike kot interpretatorje naravne in 
kulturne dediščine za kolesarske oglede jezer in s tem prispevati k 
izboljšanju kakovosti vodenja ter zanimivejšemu načinu vodenja v 
naravi in krajini.

•Kolesarjenje kot prijazna mobilnost.

•Prepoznati kolesarski produkt kot pomemben del turističnega 
proizvoda.

•Vzpostaviti in/ali vključiti vodenje v že obstoječe oblike vodniške 
službe, po kolesarskih poteh. 

•Seznanitev z varnostnimi, preventivnimi ukrepi in zahtevami.



IZVEDBA

•Nabor petih primernih lokalnih turističnih vodnikov, povabilo na 
izobraževanje januar, 2015

•Izpeljava dvodnevnega izobraževanja (teoretični in praktični del na 
terenu)          

februar, 2015

•Pregled in skupni razvoj projektnih idej                        marec, 2015

Z usposobljenimi vodniki bomo razvili nove turistične produkte, v katere bo 
vključena tudi promocija zdravega načina življenja (lokalna gastro ponudba, 

kolesarjenje), kar prispeva k razvoju zelenih delovnih mest.



IZVEDBA NATEČAJA ZA OZNAKE IN 
IZDELKE IZ LESA

6. AKTIVNOST



NAMEN

1. Razvoj oz. nastanek uporabnih in okrasnih izdelkov iz 
lesa.

2. Spodbuditi razmišljanje, da je les surovina, ki je v 
izobilju, je na dosegu roke in nudi mnoge različne  
možnostmi obdelave in rabe.



IZVEDBA PROJEKTNE AKCIJE

- Objava JAVNEGA NATEČAJA (posebej bodo o njem 
obveščene srednje lesarske in gozdarske šole).

- Podelitev PRVE NAGRADE za 3 tipe izdelkov: 

UPORABNI IZDELEK

OKRASNI IZDELEK

OZNAČEVALNI IZDELEK

→ Novi produkti, v rabi pri označevanju poti in na voljo 
obiskovalcem.

→ Pri izvedbi natečaja bodo sodelujočim na voljo 
material, pridobljen pri čiščenju zaraščajočih površin. 



S KOLESI MED PIVŠKA JEZERA IN BIKE 
POLO TURNIR

7. AKTIVNOST



S KOLESI MED PIVŠKA JEZERA IN BIKE POLO 
TURNI
Enodnevno družabno – športno srečanje je namenjeno zaključku 
projekta in trajnostnem vidiku spodbujanja zelenih delovnih mest.

Srečanje kolesarjev je idealna priložnost interpretacije narave z 
vodniki ter spoznavanje kulturne dediščinetega prostora in 
kulinaričnih dobrot.



Primer dobre prakse – Picibici  
(predstavitev fiksi koles)

Izvedba polo turnirja na kolesih



Časovni potek projekta:

Aktivnosti
Mesec

IX X XI XII I II III IV V VI VII VII

1. ČIŠČENJE ZARAŠČENIH POVRŠIN NA DNU 
PRESIHAJOČIH JEZER (HABITATNI TIP 3180) X X X X X X X X X

2. IZVEDBA KOŠNJE NA OBMOČJU HABITATNEGA TIPA 
(HT‐62A0) ‐ VZHODNA SUBMEDITERANSKA SUHA 
TRAVIŠČA 

x x x x

3. MONITORING OBISKOVALCEV NA OBMOČJU PIVŠKIH 
PRESIHAJOČIH JEZER  X X X X X X

4. PREDLOG USMERJANJA OBISKOVALCEV (S KOLESI) IN 
OMEJEVANJA VOŽENJ OBISKOVALCEV Z MOTORNIMI 
VOZILI NA OBMOČJU PIVŠKIH PRESIHAJOČIH JEZER

x x x x x x x x x x x x

5. USPOSABLJANJE ZA INTERPRETACIJO NARAVNE IN 
KULTURNE DEDIŠČINE NA KOLESIH x x x

6. IZVEDBA NATEČAJA ZA OZNAKE IN IZDELKE IZ LESA x x x x x x x

7. S KOLESI MED PIVŠKA JEZERA IN BIKE POLO TURNIR x x x



Projektna skupina društva Drobnovratnik:

Špela Habič
Tadej Kogovšek
Jani Frank
Urša Kugonič
Tanja Vasilevska Jagunič
Dunja Mahne
Uroš Mlinar
Maja Vasilevska
Erika Koblar
Manca Černigoj
Tereza Černigoj
in drugi člani društva Drobnovratnik


