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Namen te seminarske naloge je izdelava predloga ureditve pešpoti v Planici nad Framom. Pešpot
bo obiskovalce informirala, vzbujala njihovo zanimanje, nenazadnje pa tudi vzgajala. Pobuda za
njeno ureditev prihaja od samih krajanov Planice, idejo pa podpira tudi občina Rače – Fram.
Končni cilj je tako spoznati in ohraniti naravno in kulturno dediščino te odmaknjene pohorske
vasice.
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1. UVOD
Splošno znano je, da je naša domovina površinski majhnosti navkljub prava zakladnica
tako naravnih, kot tudi kulturnih, pa še kakšnih drugih znamenitosti. Peščica je takšnih, ki so
svetu širše znane in oglaševane in jih zna zdrdrati že skoraj vsak otrok. Velika večina pa je
takšnih, ki so kolikor tolikor znane le prebivalcem Slovenije ali pa je njihova prepoznavnost
omejena le na ožji lokalni krog. Ti biseri ponavadi tudi niso tako bleščeči, kot bi morda kak
obiskovalec pričakoval. So pa majhni, skriti, prisrčni in vsak izmed njih pripoveduje svojo
zgodbo. Od obiskovalca pa je odvisno, ali se ga bo dotaknila, ali ga bo pritegnila.
Resnici na ljubo pa to ni odvisno samo od njega. Včasih mu je treba dati le nek začetni
impulz, usmeritev ali napotek. V kolikor je to posredovano na pravi način, ga bodo stvari začele
zanimati, hotel bo vedeti še več, začel bo raziskovati. Več bo vedel, bolj bo spoštoval tisto, kar
bo spoznal in videl. Od spoštovanja do varovanja in ohranitve narave in dela človeških rok pa ni
več niti pol koraka. In k temu cilju bi želel na bolj ali manj prikrit način napeljati tudi našega
obiskovalca. Začetni impulz pa bi mu dala ravno v nadaljevanju opisana pešpot.

2. TURNERJEVA PEŠPOT: OD IDEJE DO IZVEDBE
2.1. Na kratko o Planici in dr. Pavlu Turnerju
Je že tako, da bodo ob omembi Planice skoraj vsakemu Slovencu najprej prišle na misel
skakalnice pod Poncami, svetovni rekordi, razni Primoži Peterke in podobni novodobni junaki,
pa mogoče še pristna rajanja, ki očitno neizogibno spremljajo ves ta cirkus. To se gotovo ne bo
spremenilo niti po ureditvi pešpoti.
Vendar pa obstaja tudi druga Planica, manj bučna, pompozna in razvpita. Pravzaprav je
»bučen« le pod njo ležeč Fram, pa še ta zgolj zaradi tradicije pridelave izredno kakovostnega
olja – izključno iz bučnih semen. To je samotna, tiha in odmaknjena pohorska vasica, kjer bi kak
Šifrer z lahkoto dobil navdih za prispodobo »hiše razpršene kot jata plahih jerebic«.
Vas šteje dobrih 130 duš, ki se večinoma ukvarjajo z živinorejo, sadjarstvom in
gozdarstvom, precej pa se jih seveda, kot je za podobne kraje značilno, vozi na delo v dolino,
predvsem v Maribor. Nekaj je tudi precej znanih in obiskanih turističnih kmetij. Nahaja se na
jugovzhodni strani Pohorja in je razpotegnjena na nadmorski višini od 600 do 900 m. Med redko
posejanimi domačijami se izmenjujejo gozdovi in travniki.
Fram je bil nekoč zaradi številnih mlinov in žag ter seveda oljarn precej živahen kraj na
stičišču Pohorja in Dravskega polja. V najboljših časih se je na potokih Framskega Pohorja,
predvsem pa na Framskem potoku, ki teče pod Planico, vrtelo nad 90 vodnih koles.
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Dr. Pavel Turner se je rodil leta 1842 na najvišji planiški kmetiji. Bil je svetovljan,
človekoljub, narodni buditelj, publicist, mecen in vzgojitelj. Po končani gimnaziji leta 1865 se je
sicer na Dunaju vpisal na klasično filologijo, vendar študija ni niti začel. Zamikal ga je svet in
odpotoval je v Veliko Britanijo, kjer je bil vzgojitelj. Po vrnitvi na Dunaj se je vpisal na pravo in
decembra 1873 doktoriral z disertacijo na Univerzi v Strasbourgu. V šestdesetih letih 19. stoletja
je postal publicist, ki je v dopisih, člankih in feljtonih širil svoje moralne, estetske, gospodarske
in politične poglede na takratno življenje. Bil je visoko izobražen in zaveden Slovenec, ki se je z
vztrajnostjo in delom povzpel na družbeni položaj, ki ga je doseglo le malo rojakov. Umrl je leta
1924 na svojem posestvu v Krčevini pri Mariboru. Njegov doprsni kip krasi avenijo velikanov
pred rektoratom Univerze v Mariboru.
Že na Dunaju je podpiral številne slovenske študente. Del svojega premoženja je namenil
za štipendije doktorandom ljubljanske univerze, zgodovinskemu društvu, sorodnikom in
posameznikom. O Turnerjevi mariborski dobi od leta 1903 do 1924 je Jana Zadravec Špendl
med drugim zapisala: "Vzgajati Slovence po vzoru zahodne Evrope, jih prepričati, da se morajo
spogledovati s svetom, toda ohranjati in ustvarjati svojo kulturo, je bil Turnerju najvišji cilj."
Predvsem slednje me je tudi dokončno prepričalo, da je poimenovanje načrtovane
pešpoti po tem velikem človeku, povsem primerno in zasluženo.

2.2. Osnovni podatki o pešpoti
Pot je speljana skozi samotne gozdove Planice, mimo pašnikov in travnikov, ob
slikovitem Framskem potoku ter mimo številnih pohorskih domačij. Poseben pečat ji dajejo
mogočna drevesa. Spoznavamo in občudujemo živalstvo, značilno za te kraje. Ob poti je zelo
pisan rastlinski svet z mnogimi gozdnimi in drugimi rastlinskimi vrstami. Opazujemo
najrazličnejše krajinske motive in slike, ki sta jih skupaj ustvarila narava in človek. Pot ima
poleg poučne vloge tudi pohodniško - rekreativni značaj. Primerna je tako za otroke kot za
odrasle. Za pot se je potrebno primerno obuti (pohodniški ali lahki planinski čevlji), potrebna je
zaščita pred klopi. Možno se je okrepčati na turističnih kmetijah Štern (»pri Kovačniku«) in
Uranjek (»pri Baronu«), gostoljubja pa nam gotovo ne bodo odrekli niti pri ostalih kmetijah ob
poti.
Dolžina poti: 10,0 km, krožna
Višinska razlika: okrog 780 m
Število vsebinskih točk: 16 – od tega 8 z opisnimi informativnimi tablami; znak poti (markacija)
je bela črka T
Začetek poti: parkirišče pri cerkvi sv. Križa; tja se pripeljemo iz Frama (smer Planica) in na
križišču za Areh zavijemo levo; od križišča magistralne ceste Maribor – Slovenska Bistrica v
Framu 7 km
Potreben čas za ogled: okrog 3,5 ure
Publikacija: zgibanka Turnerjeva pešpot, ki se lahko dobi na občini Rače – Fram, Grajski trg 14,
Rače, na Turističnem društvu Fram, Fram 51 in na Turističnem društvu krajanov Planica, Planica
9.
Vodenje in informacije: Turistično društvo krajanov Planica, Planica 9, tel.: 02 601 5400
V juliju je organiziran skupni tradicionalni pohod po poti.
Vsi naravni spomeniki, vključeni v Turnerjevo pešpot, so razglašeni z Odlokom o
razglasitvi naravnih znamenitosti na območju občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik št.
17/92).
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2.3. Legalizacija pešpoti
Posebnega predpisa (pravilnika, uredbe) glede urejanja pešpoti (naravoslovnih, učnih,
tematskih ipd.) ni. Vendar se je med izdelovalci in uporabniki uveljavilo načelo, da učno pot
opremimo s pojasnjevalnimi tablami. Najdemo pa tudi take, ki so le označene in si na njih
pomagamo s tiskanim vodnikom ali zgibanko.
Postopek ureditve pešpoti glede na predpise o urejanju prostora je naslednji:
•

•

•

•

koristno je, da si na občini pridobimo lokacijsko informacijo; to sicer ni obvezno, a tako
bomo izvedeli za morebitne režime varovanja in tudi, ali ne bi bila ureditev v nasprotju s
prostorskimi akti občine; po preverjanju na občini Rače – Fram sem ugotovil, da ureditev
poti ni v neskladju s prostorskimi akti, ki veljajo za to območje;
pridobiti je potrebno listine, ki dokazujejo, da se lastniki zemljišč, po katerih bo potekala
pešpot, z ureditvijo strinjajo; v našem primeru je to kar velik problem, saj bo pešpot
potekala preko velikega števila parcel (približno 45), ki so večinoma sicer javno dobro ali
pa so v lasti občine in Republike Slovenije, vseeno pa je zasebnih lastnikov nekaj čez 20;
če pot poteka po gozdu, kmetijskih zemljiščih, varovalnem pasu gospodarske javne
infrastrukture ali drugem varovanem območju, si moramo pridobiti soglasje upravljavca
oz. pristojnega organa:
o ker del pešpoti poteka skozi gozdove, bo v našem primeru potrebno pridobiti
soglasje Zavoda za gozdove Slovenije,
o celotno območje pešpoti spada pod Naturo 2000 – območje, pomembno za
Skupnost (Site of Community Interest, SCI); zaradi tega je nujno pridobiti
soglasje Zavoda za varstvo narave,
o za postavitev informativnih tabel v bližini kulturnih spomenikov bomo
potrebovali soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine,
o v kolikor bomo postavili informativno tablo v varovalnem pasu vodotoka
(Framski potok), bo potrebno pridobiti še vodno soglasje,
če načrtujemo utrjevanje poti (npr. asfaltiranje dela poti, konstrukcijsko zahtevnejše
mostove in podobno), si bomo morali pridobiti gradbeno dovoljenje; ker tega v osnovni
verziji pešpoti ne načrtujemo, pridobitev le-tega ne bo potrebna.

Če je pot načrtovana v zavarovanem območju narave (na primer krajinski, regijski ali
narodni park, naravni rezervat ali naravni spomenik) smo dolžni upoštevati Pravilnik o
označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 117/02) in njegovo
prilogo.
Večji del pešpoti se nahaja v območju, ki ga bo predvidoma zajemal Regijski park
Pohorje, ki pa je trenutno še v ustanavljanju.

2.4. Potek Turnerjeve pešpoti
Pojasnilo: tekst in slikovni material v tem poglavju je lahko tudi vsebina informacijske
zloženke Turnerjeve pešpoti, ki jo lahko obiskovalci vzamejo na pot in iz nje izvedo zanimivosti
tudi o točkah, ki bodo označene le z označevalnimi znaki po »Pravilniku o označevanju
zavarovanih območij naravnih vrednot« in ne bodo opremljene z informativnimi tablami. Slednje
pa so prikazane v takšni obliki, kot bodo predvidoma tudi izdelane. Celotna pešpot bo markirana
z belo črko T.
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Pešpot začnemo pri cerkvi sv. Križa (Točka 1, NMV 695 m), kjer sta urejeni tudi dve
parkirišči. Pri zgornjem (ob cerkvi) stoji začetna informativna tabla (gl. Prilogo) z vrisano traso
in točkami poti ter opozorilnimi znaki, ki določajo pravila ravnanja in prepovedi na pešpoti.
Predlog ureditve: postavitev informativne table.
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Tudi naslednji dendrološki naravni spomenik
ni prav daleč. Le nekaj deset korakov nizdol po
travniku stopimo na asfaltno cesto, kjer takoj pred
sabo zagledamo domačijo in na robu gozda nad njo
po njej imenovan Hojnikov pravi kostanj (Točka 2,
NMV 685 m). S premerom debla 1 m sodi med večje
prave kostanje v Sloveniji.
Predlog ureditve: postavitev označevalnega
znaka HOJNIKOV PRAVI KOSTANJ.
Po asfaltni cesti se še nekaj minut spuščamo,
gremo mimo kmetije Lešnik – Sir, potem pa se rahlo
dvignemo do križišča s cesto Fram – Areh. Tukaj nas
pozdravi morje kažipotov ter turistična tabla Planica
– zahod.

Nadaljujemo po cesti navzdol, potem pa kar takoj zavijemo desno do lovskega doma
(Točka 3, NMV 670 m).
Pred desetletji je bila v tem domu
osnovna šola, zgradili so jo leta 1904. Prvi
učitelj je bil Ignac Škrbinšek, ki je bil sadjar.
Vsak učenec, ki je končal šolo, je od njega
dobil sadiko sadnega drevesa. Za kraj je
veliko pomenil, ker je prinesel veliko število
sort jabolk in hrušk. Zadnji učitelj je bil Ivo
Jošt, ki je v kraj prinesel prvo televizijo.
Zaradi pomanjkanja otrok so šolo ukinili in
stavbo so dobili lovci, ki so jo uredili v
večnamenske prostore.
Tudi tukaj ne gre brez markantnega
drevesa – tokrat je to lipa z obsegom debla
322 cm in višino 26 m, ki s temi merami sodi
med večje lipe pri nas.
Predlog ureditve: postavitev informativne table s prikazom za te kraje značilne divjadi
(pripravijo jo lovci).
Vrnemo se na asfaltno cesto in po krajšem spustu pridemo do avtobusnega postajališča,
ob katerem stoji turistična tabla Planica, ki vas predstavlja v obliki zemljevida, na njem pa so
prikazane tudi nekatere znamenitosti.
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Kmalu na desni strani zagledamo lipo,
pod njo pa kapelico, ki jo je leta 1848 dal
postaviti prednik družine Pavc zaradi srečne
vrnitve iz vojske (Točka 4, NMV 650 m). Leta
1998 so jo s pomočjo krajanov temeljito obnovili
in jo posvetili Antonu Martinu Slomšku, ki je na
zunanji strani kapele tudi naslikan.
Predlog
ureditve:
postavitev
označevalnega znaka PAVČEVA KAPELA IN
LIPA.
Tukaj je tudi križišče, kjer zavijemo levo
po asfaltni cesti. Na levi strani zagledamo
opuščen penzion Planica. Kmalu zapustimo
asfalt, ki vodi k bližnji domačiji in se rahlo desno
spustimo po gozdni cesti. Ta se zlagoma spušča;
koder naletimo na križišče gozdnih poti,
izberemo pot naravnost.

Vseskozi nas spremlja šum vode in po prečkanju nekaj izvirov ugotovimo tudi njegov
vzrok – to je seveda Framski potok. Po krajši hoji ob njem navzgor pridemo do zelo lepo
obnovljene Eberlove brvi (Točka 5, NMV 542 m). To je tudi najnižja točka Turnerjeve pešpoti.
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Tako kot včasih, tudi danes brvi na Framskem potoku povezujejo krajane med sabo.
Eberlova brv je posebej zanimiva spomladi, ko ob njej na veliki površini cvetijo zvončki in
druge spomladanske cvetice. Ob njej je miza s klopmi, kjer se lahko popotnik malce spočije in
pomalica ali pa se preprosto prepusti miru, tišini in prijetnemu šumenju vode.
Predlog ureditve: postavitev informativne table.
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Predlog ureditve: označitev brvi iz kraja v kraj s kažipotom na ograji same brvi:
SLIVNIŠKO POHORJE
EBERLOVA BRV
PLANICA

Po prečkanju brvi po le nekaj trenutkih hoje
po levem bregu pridemo do Eberlovega izvira
(Točka 6, NMV 545 m). To je hidrološki naravni
spomenik pod domačijo Zgornji Eberle. Močan
izvir, zaščiten z ograjo, začenja svojo kratko pot do
izliva v Framski potok ob začetku stare mlinščice.
Zaradi marmorja in apnenca v zaledju ima verjetno
nekaj značilnosti kraškega izvira.
Predlog ureditve: postavitev označevalnega
znaka EBERLOV IZVIR.

Po zelo kratki hoji naprej na kraju,
kjer se gozdna cesta pričenja vzpenjati, na
mestu, kjer so za namen prečkanja v strugo
položeni veliki kamni, potok prestopimo in
nadaljujemo navzgor po njegovem desnem bregu. S poti opazimo še eno mlinščico, ki pa je suha.
Pot se dviguje vedno višje nad strugo, z najvišje točke pa pod nami zagledamo sotočje obeh
krakov Framskega potoka (NMV 585 m).
9

Ko se naprej nekoliko spustimo
proti južnemu kraku, opazimo že zelo
porušene zidove nekdanje žage (Točka
7, NMV 580).
Predlog ureditve:
označevalnega
znaka
NEKDANJE ŽAGE.

postavitev
OSTANKI

Pot nadaljujemo navzgor po
desnem bregu južnega kraka potoka.
Steza se spet nekoliko dvigne in postane
strmejša. Tudi struga potoka se sedaj
hitreje dviga, tako da lahko pod nami
občudujemo številne slapiče. Hodimo po
območju, ki je med domačini znano kot
Stari grad. Steza se priključi gozdni cesti
in nadaljujemo po njej. Ko zagledamo
stezo, ki se odcepi desno navzdol k
potoku, ji sledimo in kmalu pridemo do
še ene brvi, ki povezuje Planico s
Slivniškim Pohorjem. To je Cestnikova
brv (Točka 8, NMV 635 m).
Predlog ureditve: označitev brvi iz kraja v kraj s kažipotom na drogu:
SLIVNIŠKO POHORJE
CESTNIKOVA BRV
PLANICA
Poti ne nadaljujemo na drugi strani brvi,
ampak se vrnemo po stezi do gozdne ceste in
zavijemo desno nanjo. Gozdna cesta se na začetku
vzpenja vedno višje nad potokom, nato pa ostro
zavije v levo.
Kmalu na levi strani zagledamo dvodebelno
Cestnikovo bukev (Točka 9, NMV 670 m). Drevo,
ki se nahaja v gozdu pod kmetijo Cestnik, je
dendrološki naravni spomenik z obsegom debla 383
cm in višino 30 m. S temi merami sodi med
najdebelejše bukve v Sloveniji.
Predlog ureditve: postavitev označevalnega
znaka CESTNIKOVA BUKEV.
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Po gozdni cesti nadaljujemo, pot se zložno vzpenja. Na naši levi se naenkrat pojavi strm
travnik, takoj na desni pa najdemo stezo, ki nas pripelje na široko zaraščeno jaso, kjer stoji
opuščena hiša s h. št. Planica 22. Tukaj je eno od treh planiških rastišč brstične lilije (lilium
bulbiferum, Točka 10).
Predlog ureditve: postavitev informativne table.
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Zapustimo jaso z zapuščeno domačijo na naši levi in nadaljujemo po gozdni cesti. Na
prvem križišču gozdnih cest nadaljujemo naravnost, na drugem nedaleč za prvim pa zavijemo
ostro levo navzgor. Po dokaj strmem vzponu pridemo do naslednjega križišča, kjer zavijemo
desno, nato pa na naslednjem naravnost navzgor. Ko na levi zagledamo lovsko opazovalnico,
stopimo iz gozda na slabše viden travniški kolovoz, ki nas v zavoju okrog strmejšega travnika z
nekaj sadnimi drevesi pripelje do naslednje gozdne ceste, ta pa v nekaj korakih do asfaltne ceste
Fram – Areh, po kateri nadaljujemo desno navzgor. Pod sabo vidimo kmetijo Cestnik.
Kmalu dosežemo najvišjo točko
Turnerjeve pešpoti (NMV 840 m), nato pa se
spustimo do domačije Bidanek (oz. Bedenik).
Takoj za njo ob cesti zagledamo Turnerjevo
domačijo (Točka 11, NMV 835 m). V tej hiši
iz sredine 19. stoletja se je rodil dr. Pavel
Turner, po katerem je naša pešpot tudi
poimenovana. Spada med nepremično
kulturno dediščino, točneje med memorialno
dediščino. Hiša je v katastrofalnem stanju,
ostalo je samo še obzidje, na katerem se
nahaja spominska plošča iz leta 1952.
To je sramota kraja, občine in tudi
slovenske zgodovine. Obnova hiše verjetno ni
več možna.

-

Predlog ureditve:
postavitev označevalnega znaka
TURNERJEVA DOMAČIJA,
obnova spominske plošče.

Predlogi ureditve - ločeno od ureditve
Turnerjeve pešpoti:
- dogovor z lastniki glede sanacije
obzidja,
- strokovna ocena sanacije,
- sanacija obzidja, ureditev parka.

Pot nadaljujemo po makadamski cesti pod Turnerjevo
domačijo, kjer na idiličnem mestu sredi travnikov raste
Turnerjeva lipa – dendrološki naravni spomenik (Točka 12,
NMV 815 m). Obseg debla znaša 415 cm, višina pa 20 m. Sodi
med večje lipe, s svojo lego pa predstavlja pomemben element
krajine.
Predlog ureditve:
TURNERJEVA LIPA.
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postavitev

označevalnega

znaka

Zlagoma se spuščamo po kolovozu in na kratko prečimo gozd, kjer na križišču gremo
naravnost. Kolovoz se v okljukih spušča med travniki, mi pa uživamo v čudovitih razgledih na
pohorske domačije, raztresene po gričih, ter nižje na Dravsko polje.
Pod nami – kot bi naenkrat zavrteli čas za nekaj stoletij nazaj - zagledamo Vešnerjevo domačijo
(Točka 13, NMV 755 m).
Predlog ureditve: postavitev informativne table.
Predlog ureditve - ločeno od ureditve Turnerjeve pešpoti: obnova sušilnice sadja,
kovačije in mlina.
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Domačijo zapustimo navzdol po ovinkasti makadamski cesti. Kažipot (obstoječ) nas z nje
usmeri proti Vešnerjevi jami (Točka 14, NMV 725 m), do katere skozi gozd prispemo po nekaj
minutah hoje. To je naravna znamenitost in geomorfološki naravni spomenik. Razpokani
marmor in brezno odvajata vodo v 100 m oddaljeni izdatni kraški izvir, ki se po 1 km pojavi kot
potok Brunik, levi pritok Polskave. S spustom v brezno s premerom vhoda 2x1 m pa brez
jamarske opreme ne bo nič, saj je jama za tak podvig prestrma in preozka.
Predlog ureditve: že obstoječa informativna tabla.
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-

Predlog - ločeno od ureditve Turnerjeve pešpoti:
v povezavi z jamarji ali PD Fram jamo sanirati in podrobneje raziskati; možnost
adrenalinskega spusta v jamo

Po isti poti se vrnemo do makadamske
ceste in po njej navzdol kmalu prispemo do
asfaltne ceste. Na njenem ostrem ovinku gremo
desno in po nekaj zavojih prijetne hoje pridemo
do Potnikove domačije. Tik ob njej stoji
Potnikov pravi kostanj – dendrološki naravni
spomenik državnega pomena (Točka 15, NMV
695 m). Če bomo tega orjaka želeli objeti, bomo
potrebovali kar nekaj pomočnikov.

-

Predlogi ureditve:
že obstoječa informativna tabla
strokovna pomladitev drevesa (rezanje suhih vej)
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Po cesti se vrnemo do zadnjega križišča, kjer nas kažipot usmeri na stezo navzdol v
grapo, po kateri teče potoček. Ob njegovem bregu se nekaj časa spuščamo, dokler presenečeni ne
obstrmimo pred majhnim čudežem narave - Potnikovo smreko (Točka 16, NMV 650 m).
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Seveda je takšna zanimivost zavarovana kot dendrološki naravni spomenik. V neposredni
bližini smreke najdemo tudi ostanke opuščenega kamnoloma marmorja, ki spada med geološke
naravne vrednote.
Predlog ureditve: že obstoječa informativna tabla.
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Od smreke se dvignemo po gozdni poti in po nekaj minutah hoje ponovno pridemo na
asfaltno cesto. Prečkamo jo in nadaljujemo po makadamski cesti do cerkve sv. Križa, ki se kar
presenetljivo naenkrat pojavi pred nami na hribu pred gozdom. Tukaj našo pešpot tudi
zaključimo.

2.5. Interpretacija in tehnična oprema pešpoti
Sporočanje o vsebini vseh šestnajstih točk Turnerjeve pešpoti (interpretacija) bo izvedeno
s pomočjo informativnih tabel ter označevalnih znakov v povezavi z zloženko.
Informativnih tabel bo osem, od tega so tri že obstoječe oz. postavljene (gl. spodnjo
tabelo).
Točka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Opis
Cerkev sv. Križa
Hojnikov pravi kostanj
Lovski dom
Pavčeva kapela in lipa
Eberlova brv - Framski potok
Eberlov izvir
Ostanki nekdanje žage
Cestnikova brv
Cestnikova bukev
Rastišče brstične lilije
Turnerjeva domačija
Turnerjeva lipa
Vešnerjeva domačija
Vešnerjeva jama
Potnikov pravi kostanj
Potnikova smreka
do izhodišča

Oprema
nm. višina čas hoje
tabla
695 m
0:00
označevalni znak
685 m
0:03
tabla
670 m
0:20
označevalni znak
650 m
0:30
tabla + kažipot
542 m
0:50
označevalni znak
545 m
0:53
označevalni znak
580 m
1:15
kažipot
635 m
1:30
označevalni znak
670 m
1:40
tabla
690 m
1:45
označevalni znak + obst. spominska plošča
835 m
2:15
označevalni znak
815 m
2:20
tabla
755 m
2:30
tabla (obstoječa)
725 m
2:45
tabla (obstoječa)
695 m
3:00
tabla (obstoječa)
650 m
3:15
3:30

Sedem točk bo označenih z označevalnim znakom, opis teh točk pa bo zajet v zloženki.
Pešpot bomo opremili tudi s kažipoti oz. usmerjevalnimi znaki do naravnih in kulturnih
zanimivosti. Tudi tukaj jih je nekaj že obstoječih (Potnikova smreka, Vešnerjeva jama, cerkev
sv. Križa).
Obe brvi bomo označili s tablico, ki bo hkrati tudi kažipot proti obema naseljema, ki ju
brv povezuje.
Celotna pešpot bo markirana. Predvsem ob Framskem potoku je pot zaraščena, steza pa
slabo vidna. Vejevje in grmovje ob poti bo treba razredčiti, prav tako tudi na mestu ostankov
žage, da bodo le-ti bolje vidni. Stezo bo potrebno ponekod urezati v pobočje, saj je na nekaterih
mestih neprimerna za hojo (ob Framskem potoku in potočku, ki teče mimo Potnikove smreke).
Prehod preko potoka nad Eberlovim izvirom bo treba urediti s položitvijo nekaj večjih kamnov v
strugo. Vse našteto lahko uredijo markacisti PD Fram.
Na nekaterih točkah bi bilo potrebno postaviti še nekaj klopi, kjer bi se lahko pohodniki
spočili. Predlagam, da se to uredi pri Pavčevi kapeli in lipi, ostankih nekdanje žage, Cestnikovi
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brvi, Turnerjevi lipi in Potnikovem pravem kostanju. Klopi, ponekod pa tudi mize, so že
postavljene pri cerkvi sv. Križa, lovskem domu, Eberlovi brvi in Potnikovi smreki.
Za motorizirane obiskovalce bo treba urediti parkirišče na začetku pešpoti, t.j. pri cerkvi
sv. Križa. Tukaj sta predvideni dve lokaciji in sicer:
•
•

tik za cerkvijo ter
v bližini križišča, kjer se z asfaltne ceste zavije na makadam k cerkvi; to bi moralo biti
dovolj veliko tudi za parkiranje avtobusa.

Ureditev pešpoti je priložnost za sodelovanje in skupno angažiranje občine, krajevne
skupnosti, osnovne šole, študentov, lokalnih društev in krajanov Planice. Za tehnično izvedbo je
možno pridobiti tudi donatorje iz vrst krajevnega gospodarstva in obrti.

2.6. Viri financiranja ureditve pešpoti
V Uradnem listu RS, št. 23/09, je bil dne 27.3.2009 objavljen Javni razpis za ukrep 323 –
Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja, ki ga je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa
Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja iz Programa razvoja podeželja RS 2007–2013,
ki prispeva k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev
na podeželskih območjih. Za javni razpis je na voljo 6.000.000 EUR, odprt pa je do porabe
sredstev (konec julija 2009 je razpis še odprt). Sredstva lahko med drugimi koristijo tudi lokalne
skupnosti, ki so lastniki, solastniki ali najemniki predmeta podpore več kot 10 let – v našem
primeru bo to občina Rače – Fram.
Predmet podpore so v sklopu 5: Ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo
naravne in kulturne znamenitosti določenega območja. Sem med drugim spadajo tudi:
•
•
•
•
•
•
•
•

ureditev lokacije naravne vrednote ali kulturne dediščine in njene okolice ob poti,
ureditev javnih poti, ki niso namenjene vozilom na motorni pogon (poti za pešce, ipd.),
obnova ograj in klopi,
čiščenje zarasti,
obrezovanje dreves,
ureditev in čiščenje vodnih zajetij,
ureditev brežin, in
postavitev označevalnih tabel.

Tematska pot mora vključevati vsaj eno točkovno lokacijo naravne in kulturne dediščine
lokalnega okolja, ki je vpisana v Register nepremične kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo
za kulturo. Na naši pešpoti so to: cerkev sv. Križa, domačija Vešner ter rojstna hiša Pavla
Turnerja.
Lokacije morajo biti s potjo povezane v vsebinsko celoto.
Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih sredstev po pravilih državnih pomoči
po pravilu de minimis. Struktura financiranja je naslednja:
•
•

50% upravičenih izdatkov se zagotovi iz javnih virov,
50% upravičenih izdatkov zagotovi upravičenec (v našem primeru torej občina Rače –
Fram).
Višina sofinanciranja za investicije, ki so upravičene do podpore, je omejena na 200.000

EUR.
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2.7. Namembnost pešpoti in njena promocija
Katerim obiskovalcem bo pešpot pravzaprav namenjena? Pri odgovoru na to vprašanje je
dobro poznati in razumeti naše sedanje in potencialne obiskovalce, kdo so, čemu so prišli, koliko
jih je in kako pogosto prihajajo, od kod so, kaj jih zanima, kako dolgo bodo ostali, itd. Način in
vsebina promocije sta seveda prav tako odvisna od tipa obiskovalcev.
Ker pešpot ne bo pretežka in predolga, bo primerna za širok krog obiskovalcev.
Pričakovati je, da bo pot še posebej primerna za:
•
•
•
•

skupine predšolskih in šolskih otrok vseh starosti, najpogosteje 4. in 5. razred; ogled v
spremstvu učiteljev ali s strokovnim vodenjem - med tednom,
individualni obiskovalci, pretežno odrasli – v popoldanskem času in ob koncu tedna,
družine z otroki – večinoma ob koncu tedna,
organizirane skupine, ogled s strokovnim vodenjem.

Zato morajo biti informacije ob poti podane jasno in kratko, razumljivo tudi otrokom, z
izogibanjem strokovnim izrazom. Tekstualne predstavitve morajo obvezno spremljati tudi
slikovne.
Ker v te kraje tuji gostje bolj poredko zaidejo, prevodi ob sami poti ne bodo potrebni.
Lahko pa se informacijske zloženke pripravijo tudi v nemškem in angleškem jeziku.
Z izdajo zloženke, pa tudi z začetno tablo v izhodiščni točki pešpoti obiskovalcem
omogočimo, da si sami izberejo, katere točke bodo obiskali, v odvisnosti od motivacije, fizičnih
sposobnosti in razpoložljivega časa. Torej ni nujno, da prehodijo celotno krožno pot.
V zloženki bodo poleg opisa pešpoti še dodatna pojasnila za zahtevnejše obiskovalce. V
njej bodo označene tudi točke, ki omogočajo dostop in uporabo funkcionalno oviranim. Te bomo
posebej označili tudi na tabli na začetku poti in v spletni predstavitvi.
Lokalno prebivalstvo bomo seznanili s pešpotjo z njeno podrobno predstavitvijo v
občinskem tromesečniku »Novice občine Rače – Fram«, ki ga prejme vsako gospodinjstvo.
Obvestilo bomo objavili tudi na internem kabelskem programu. Lokalna turistična agencija
lahko pešpot vključi v svojo ponudbo.
Pešpot bomo predstavili tudi na regionalni radijski postaji, prispevek o njej lahko pripravi
tudi katera od regionalnih televizijskih postaj. Novinarje bomo povabili, da objavijo članek v
dnevniku Večer. Okoliške turistične informacijske točke bomo založili z zloženkami.
Tudi predstavitev na spletni strani lahko privabi potencialne obiskovalce, ki jim na njej
ponudimo možnost vodenega obiska in navedemo kontaktno osebo, telefonsko številko in epoštni naslov. Na spletni strani lahko potencialne obiskovalce tudi pozovemo, da za prihod
uporabijo kolo. Cesto iz Frama do Planice (in naprej na Areh) namreč že sedaj z veseljem
uporabljajo dokaj številni kolesarji. Vse bolj priljubljena je zaradi slikovitosti in redkega
motornega prometa. Na ta način bi imeli tudi manj težav s parkiranjem. Iz Frama do Areha vodi
čez Planico tudi markirana planinska pot, za katero skrbi PD Fram. Planince lahko na spletni
strani povabimo, da v svojo turo vključijo tudi pešpot.
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2.8. Upravljanje in vzdrževanje pešpoti
Upravljavec Turnerjeve pešpoti bo občina Rače – Fram, ki bo tudi redno letno in po
potrebi občasno investicijsko vzdrževala pot. Občina prevzame tudi odgovornost za izdelavo
informacijske zloženke ter ureditev spletne strani.
Skrb za vzdrževanje markacij in prehodnost poti lahko prevzamejo markacisti PD Fram.
Skrb za obnovo oz. zamenjavo dotrajanih tabel, znakov in kažipotov pa mora prevzeti občina.
Občina poskrbi tudi za vzdrževanje parkirišč in počivališč (mize, klopi).Ob večjih
prireditvah (npr. tradicionalni pohod po pešpoti, postavitev majskega drevesa) poskrbi tudi za
postavitev mobilnih WC kabin.
Na točkah, kjer pričakujemo večji obisk, predvsem pa na počivališčih, bo potrebno
postaviti tudi koške za odpadke, ki bi jih po potrebi praznili delavci režijskega obrata občine.
Strokovno vodenje obiskovalcev lahko prevzame lokalna turistična agencija, lahko pa
tudi Turistično društvo krajanov Planica. Tisti, ki bo to prevzel, pripravi tudi cenik vodenja po
poti in sistem nagrajevanja vodičev ter evidentira obisk poti.

3. ZAKLJUČEK
Živimo v času, ko se generaciji, ki se je cele dneve podila čez drn in strn, ki je pretaknila
vsak kotiček bližnje in malo manj bližnje okolice, ki je vedela za skoraj vsako drevo, večji
kamen in izvir, kaj šele za kraje, kjer je paša za divjad najbolj sladka, kjer zorijo najboljše
gozdne jagode ali borovnice, kjer lahko tudi ob najbolj nemogočem letnem času najdeš gobe,
kjer se lahko po gozdu brez skrbi za svoje kosti spustiš s smučmi, kjer boš od gospodarja dobil
dovoljenje za vzpon na češnjo in kar je še takšnih in podobnih stvari, počasi nabirajo leta.
Mlajša generacija vsega tega ne pozna več. To je generacija, ki bo raje pol ure brskala po
internetu z namenom, da bo mogoče vendarle našla podatke o nečem, kar je pet minut hoje stran.
Pešpot bo prišla prav enim in drugim. Prvim, da se že rahlo nostalgično spomnijo dni, ko
hlastanje po materialnih dobrinah še ni bilo zapovedano, ampak so si vzeli čas za pohajkovanje,
čas za spoznavanje in raziskovanje vsemogočih, tudi »nekoristnih« reči. Drugim pa, da bodo
uvideli (pa čeprav najmlajši na začetku morda še neprostovoljno pod šolskim nadzorom), da se
zanimive stvari dogajajo tudi v stvarnem in ne samo v virtualnem svetu - in to mogoče že za
prvim ali drugim ovinkom. Obojim pa, da bodo spoznali, videli in občutili mogoče tudi nekaj
takšnega, kar še ne poznajo, kar jih bo presenetilo ali prevzelo. Nekateri bodo vsaj za tistih nekaj
uric drugače gledali na ta naš svet, v nekaterih se bo mogoče nekaj premaknilo ... Vsi pa se bodo,
verjamem, na tej poti predvsem lepo imeli in uživali.
Seveda bomo, kot pri vsaki drugi podobni stvari, potrebovali nekaj časa (beri let), da se
zadeve utečejo, dobri predlogi izkristalizirajo, slabi prepoznajo in opustijo in pa seveda, da se
postavijo pravi ljudje na prava mesta ter da se z dobrim upravljanjem in organizacijo pritegne
čim več obiskovalcev.
Če nam vse to uspe, potem bomo bližje tudi smotru, h kateremu stremimo: približati
lepote narave, pa tudi dela človeških rok skozi stoletja, ljudem v tolikšni meri, da bodo sami
prišli do spoznanja, da je potrebno vso to lepoto ne samo ohraniti takšno, kakršna je zdaj, ampak
poskušati doseči, da bi postala takšna, kot je bila nekoč – čimbolj prvobitna, neokrnjena in s čim
manjšimi in manj opaznimi človekovimi posegi vanjo. Verjamem, da bo hoja po Turnerjevi
pešpoti vodila tudi k temu.
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Avtor vseh fotografij Matej Šnuderl, razen:
•
•
•

fotografij na obstoječih tablah,
fotografij brstične lilije – vir internet, ter
fotografij notranjosti Vešnerjeve domačije – vir internet.
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PRILOGA: začetna informativna tabla
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