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Uvod
Z idejo o revitalizaciji in ponovni aktualizaciji Slovenske geološke poti (SGP) se Društvo prijateljev mineralov in
fosilov Slovenije (DPMFS) prizadeva vse od leta 2006, ko so bile na sestankih društva pripravljene prve ideje
oziroma pobude. Vsekakor pa je celotna obnova SGP za društvo prevelik finančni in logistični zalogaj. Med
idejami smo že zasnovali novo idejno podobo Dnevnika SGP odseka med Jezerskim in Jesenicami (Križnar, 2008,
v Društvenih novicah št. 38, str. 31 in Križnar & Preisinger, 2009, Društvene novice št. 39, str. 43) in idejne
zasnove žigov, ki bi bili na voljo na kontrolnih točkah. Napisana pa sta bila tudi dva poročila o stanju SGP (arhiv
DPMFS).
Poseben problem predstavlja odsek poti v Dovžanovi soteski, kjer so se ob SGP pojavile tudi druge učne
(naravoslovne) poti in zavarovanje soteske. Problematično je postalo postavljanje tabel (Tabel na opazovalnih
točkah) in napisov, ki niso bili enotno usklajeni ali nadomeščeni. To daje celotni Dovžanovi soteski nepregleden
in za obiskovalce zelo moteč faktor. S sodobnimi pristopi v turističnem ali naravoslovnem trženju bi lahko
(oziroma morali) celotno zasnovo vseh poti in označb v Dovžanovi soteski urediti enotno in obiskovalcu
primerno. Oznake oziroma table SGP same po sebi ne povedo ničesar in dodatno zmedejo obiskovalce. Idejne
rešitve teh problemov bom poizkusil pojasniti na koncu poročila.
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Poročilo o stanju SGP v Dovžanovi soteski (od točke 17 do 10)
V letu 2011 smo v okviru delovanja DPMFS opravili več terenskih ogledov in obiskov poti skozi Dovžanovo
sotesko. Ob pregledih smo zapisovali in izvedli fotografiranje določenih točk. Tablice so ponekod ostale, več pa
jih manjka.
Spodaj podajamo stanje posameznih točk SGP v Dovžanovi soteski, z začetkom od parkirišča v sotesko do točke
10, ob poti proti Kalu (ob potoku Kališnik).
Položaji točk (zemljevid). Vir: geopedia.si

RIS – Dolina

Točka 11

Točka 12

Parkirišče (P) in
Geološki steber

Točka 13

Točka 14
Točka 15
Kapelica

Točka 16

Točka 17
Parkirišče (P)
Opomba: Točka 10 ni na zemljevidu.
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Točka 17 – Grödenski / srednjepermski konglomerati, peščenjaki in glinavci.
Stanje: Točka je brez table. Golice so ob cesti dobro vidne, enako je lepa golica tudi na travniku nasproti
parkirišča. Odprta golica je tudi na drugi strani ceste in struge.
Opombe: Golice bi bilo potrebno očistiti (grmovje, razrahljane skale).

Golica pri točki 17.

Golica na travniku (levo) in nasproti ob strugi (desno), v neposredni bližini točke 17.

Točka 16 – Trbiška breča
Stanje: Točka je brez table. Golica je vidna, a močno zaraščena.
Opombe: Golico tržiške breče bi bilo potrebno močno očistiti, vsaj v velikosti nekaj kvadratnih metrov.
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Golica (označeno) pri točki 16. V ozadju kapelica.

Golica pri točki 16, od blizu.

Točka 15 – Srednjepermski (?) črni glinavec in kremenov peščenjak
Stanje: Tabla za točko 15, je pritrjena na drevo, ob večjem hudourniškem potoku. Golica je dobro razgaljena in
vidna.
Opombe: golico bi bilo potrebno dodatno očistiti in delno zaščititi pred padanjem kamenja na cesto. Mogoče bi
bilo zanimivo predstaviti tudi katere izmed velikih blokov, ki jih je nanesel hudournik (potreben ponovni
pregled)
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Golica pri točki 15, dobro opazna, a nevarna zaradi bližine ceste.

Točka 14 – Spodnjepermski apnenec s foraminiferami in morskimi lilijami
Stanje: Table na točki nismo zasledili. Golice so zelo dobro razgaljene, saj so ob bregu Tržiške Bistrice.
Opombe: Točka je izven poti, na drugi strani struge, v prvotnem načrtu SGP je bila speljana čez most takoj pred
predorom, ki pa je sedaj že podrt. Mogoče bi bilo bolje če bi točko prestavili bližje oziroma speljali po desni
strani ceste, saj je na d cesto več podobnih golic. Rešitev bi bila tudi dovoz večjih blokov apnenca v bližino
predvidene točke, ali uporabiti most, nekoliko nižje in speljati točko do najožjega dela soteske.
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Pogled iz točke 14, proti vstopu v tunel (levo) in na drugo stran struge (desno) z lepo razgaljenimi plastmi
spodnjepermske kamnine, pod cesto (označeno z rdečo).

Točka 13 – Spodnjepermski apnenec z ramenonožci in drugimi fosili (bivši kamnolom)
Stanje: Tabla je na točki, a je nadomeščena z drugo obliko. Golica je dobro vidna in razgaljena.
Opombe: Golico je potrebno nekoliko očistiti in tudi zaščititi pred padanjem kamenja. Na tem mestu bi bilo
potrebno namestiti večjo tablo z osnovnimi geološkimi in paleontološkimi podatki, saj gre za
najpomembnejšo točko na vsej poti.

Najbolj znana točka v Dovžanovi soteski. Izdanek (golica) je dovolj velik, manjka pa večja tabla, ki bi obiskovalce
opozarjala na pomembnost in jim predstavila bogato paleontološko dediščino te točke.

Točka 12 – Spodnjepermski kremenov konglomerat
Stanje: Tabla je na drevesu nasproti točke, na desno strani ceste.
Opombe: Položaj table je neprimeren, saj leži opazovani profil oziroma izdanek kamnine na levi strani ceste.
Potrebno očistiti tudi izdanek in za boljše razumevanje in prikaza pripeljati večji blok ali bloke kremenovega
konglomerata na točko. Blizu omenjene točke, višje ob potoku je tudi nahajališče pirita, ki tvori zanimive
kristale in je v kamnini na stiku z kremenovim konglomeratom in glinavci (skrilavi glinavci, mastni glinavci). Tudi
zelo zanimiva geološka točka.
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Tabla točke 12, je na drugi strani ceste. Golica pri točki je opazna, na desni strani ceste.

Točka 11 – Črni zgornjekarbonski apnenec z algami
Stanje: Table točke nismo zasledili. Je pa bilo v leti u 2011 na novo popravljenih nekaj dovoznih cest nad RIS-om
in tako so lepo vidne nekatere nove golice karbonskega apnenca.
Opombe: Ob pregledu smo zasledili stare in nove izdanke, ki bi jih lahko izkoristili za predstavitev. Vsekakor je
ta točka zelo zanimiva saj vodi mimo RIS-a.

Golica v bližini točke 11., nad RIS-om v Dolini.
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Novi izdanki črnih zgornjekarbonskih apnencev ob razširitvi (renovaciji) ceste nad RIS-om v Dolini (stanje
september 2011).

Točka 10 – Srednjetriasne – ladinijske kamnine (ob potoku Kališnik)
Stanje: Tabla točke je nameščena na posebnem drogu, ki nosi še drugi napis. Leži nasproti zelo zaraščenega
kamnoloma srednjetriasnih kamnin.
Opomba: Sama opazovana točka je močno zaraščena z grmovjem in je iz ceste težko opazna oziroma dostopna.

Tabla pri točki 10.
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Idejne rešitve in predlogi
Pregled stanja opazovalnih točk Slovenske geološke poti (SGP) v Dovžanovi soteski (točke od 17 – 10) je pokazal
izredno slabo stanje in hkrati postregel z nekaterimi novimi zamislimi in pobudami. Kot je bilo že v uvodu
omenjeno, je množica novih in ne enotnih tabel le prispevala k izjemni nepreglednosti celotne podobe
Dovžanove soteske.
Dostopne poti: Celotna trasa SGP od parkirišča (s tablami o naravnem spomeniku) pred pričetkom Dovžanove
soteske, razen točke 14, 11 in 10 leži ob danes zelo prometni cesti. Zato bi bilo potrebno celotno traso
primerno opremiti z ožjo stezo, ki bi vodila po desni strani ceste (od Čadovelj proti soteski). Ponekod so večji
vseki že izdelani, zato trasiranje poti ne bi bilo problematično.
Table na točkah: Obiskovalec trase SGP zelo težko prepozna pomen označevalnih tabel, brez tiskanega vodnika
(ki je že skoraj pošel in je težko dostopen). Zato je primernejše posamezne točke SGP opremiti z manjšimi
tablami in na njih predstaviti posamezne geološke/paleontološke značilnosti opazovane točke. Samo zasnovo
tabel je potrebno poenotiti in prilagoditi že obstoječimi tablami (table za označevanje naravnega spomenika).
Primerno bi bilo table opremiti z dodatnimi slikami in seveda besedili, priporočljivo tudi stratigrafskimi stolpci.
Le pri točki 13. Bi bilo potrebno predstaviti nahajališče bolj natančno, z zgodovinskimi in drugimi pomembnimi
dejstvi, saj gre za najpomembnejši del poti in tudi Dovžanove soteske.
Stare tablice SGP naj bi se ohranile na novih tablah, ali pa se bi primerno shranile oziroma nadomestile.

Naslov točke
Slika golice oziroma
značilne
kamnine/fosila
Kratko besedilo
Stratigrafski stolpec

Idejna zasnova novih informativnih tabel v Dovžanovi soteski. (©Matija Križnar, 2011)

Idejna rešitev manjših (informativnih) tabel
Manjše table bi lahko postavili na lesene ali kovinska
stojala. Pritrjene bi bile lahko direktno v kamnino
oziroma na golico ali pa v utrjena tla. Table bi bilo
potrebno natisniti na močne in odporne materiale.
< Na sliki (levo) je primer manjše informativne table
iz geološke poti v italijanskih Dolomitih (okolica
gorovja Latemar)

11

Poročilo o stanju Slovenske geološke poti v Dovžanovi soteski z idejnimi rešitvami, M. Križnar, 2011

Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije

Publikacije in promocija: Za celotno Dovžanovo sotesko bi bilo potrebno izdelati dodatno in posodobljeno
zloženko z osnovnimi geološkimi in zgodovinskimi podatki in slikami. Obsežnejša publikacija , z geološko karto
Dovžanove soteske in zanimivimi paleontološkimi in geološkimi slikami, bi bila gotovo tudi v velik doprinos, saj
je publikacija Po poteh okamnelega življenja v tržiškem prostoru že zastarela. Hkrati pa se moramo zavedati, da
Dovžanova soteska ni le geološko obarvana, saj tukaj lahko zasledimo še zanimive geomorfološke, botanične
in zoološke značilnosti. Z razvojem sodobnih tehnologij (splet, mobilni telefoni) bi lahko obiskovalci prve ali
dodatne informacije dobili tudi preko teh medijev. Zato bi bilo potrebno izdelati ustrezne rešitve v obliki
spletne(ih) strani ali povezav do podatkov/dokumentov (v PDF, JPG obliki zapisa).
S stališča sodobnih naravoslovnih poti je za obiskovalce pomembno vse zgoraj navedeno, torej dostopnost (in
varnost) in informiranost (table, publikacije, spletne strani). Drugo pomembno dejstvo je tudi časovna omejitev,
torej čas ki ga porabi obiskovalec za posamezne oglede. Ob primerni informiranosti bodo pot v Dovžanovi
soteski opravili v celoti (od parkirišča do RIS-a), kar naj bi časovno predstavljalo 2-3 ure.
Ob celotni prenovi in posodobitvi dela SGP v Dovžanovi soteski bi bilo potrebno tudi redno vzdrževanje
opazovalnih točk in poti. Zaraščanje in nedostopnost posameznih golic na poti predstavlja velik problem, ki pa
je z rednim vzdrževanjem rešljivo. DPMFS je pripravljeno vsaj enkrat letno pomagati in vzdrževati (čistiti in
ostalo) posamezne opazovalne točke na poti.
V Dovžanovi soteski stoji tudi geološki steber, ki bi bil potreben čiščenja oziroma pregleda in posodobitve.
Vsekakor je potrebno razmisliti in pregledati še druge zanimive opazovalne točke (ne samo tiste na SGP), saj
zasledimo v soteski še mnogo drugih geoloških pojavov (prelomi, narivi, fosili,...), ki bi bili zanimivi za
obiskovalce.
Ob problematiki in ponovni oživitvi Dovžanove soteske in dela SGP bi bilo potrebno sodelovanje vseh vpletenih
od Občine Tržič, Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije, Zavoda RS za varstvo narave-enota Kranj
(naravni spomenik) do Geološkega Zavoda (uradni vzdrževalec SGP).

____________________________________________________________________

Gradivo je bilo izdelano za projekt: Obnova in posodobitev Slovenske geološke poti (del po Dovžanovi soteski)
v okviru Javnega razpisa za izbor programov in projektov s področja družbenih dejavnosti, ki jih je v letu 2011
sofinancirala Občina Tržič

(©Matija Križnar, Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije)

Izdelano v štirih izvodih: za Občino Tržič (za projektno dokumentacijo), DPMFS (za arhiv) in dva avtorjeva izvod
(na razpolago tudi v PDF- obliki)

