Strokovne podlage za oblikovanje scenarijev razvoja Velike planine

5 TEMELJI
Ohranja se pojavnost in privlačnost Velike planine, ki je po videzu ter organizaciji
življenja edinstvena v Alpah. Ključna razvoja usmeritev je trajnostna oblika
planinske paše z dopolnilno dejavnostjo turizma.
Planina
Edinstvena planina, ki jo poznamo danes je nastala zaradi planinske paše.
Pašništvo je in ostaja nosilna dejavnost na Veliki planini. Trajnostna oblika
pašništva z vzdrževanimi planinami z enakim ali višjim staležem živine,
ohranjanjem tradicionalnih elementov in pašnikov zagotavlja ohranitev
edinstvene kulturne krajine, biotske pestrosti ter s pašništvom povezane
dediščine. Preostale dejavnosti so podrejene oziroma se prilagajajo pašništvu, ob
pogoju, da se tudi pašništvo razvija v zastavljeno smer.
Turizem
Osnova razvoja turizma na planinah je gospodarjenje s planinami v celoti,
trajnostno upravljanje območja in jasno postavljena izhodišča. Poudarjen je
lokalni pristop s promocijo in prepoznavanjem lokalne identitete, vključevanjem
lokalnih prebivalcev in trajnostnim dostopom. Predpogoj za razvoj turistične
dejavnosti je urejena komunalna infrastruktura. Turistično dejavnost se
nadgrajuje v smeri izboljšanja in dviga kakovosti ponudbe v smislu doživetij visoke
kakovosti in ne stacionarne ponudbe, večje komunitete in z njo poveznimi
gradnjami in povečanimi obremenitvami okolja. Zagotovitev čim bolj enakomerne
razporeditve obiska čez vso leto in čez ves dan predstavlja ključen izziv razvoja
turistične dejavnosti. Ključen je razvoj skupne blagovne znamke Velike planine.
Dediščina
Planine so zibelka slovenske alpske kulture. Stavbna dediščina (bajte), kapela
Marije Snežne, ovalna arhitektura, pastirska selišča, trnič, mlečni izdelki, običaji in
preostala pastirska dediščina so nepogrešljivi elementi privlačnosti in
edinstvenosti Velike planine, ki jo je treba ohraniti, mestoma izboljšati in
nadgraditi. Bajte morajo biti urejene skladno s tradicijo. V pastirskih naseljih
gradnja novih stavb ni dopustna.
Ekologija
Skupno upravljanje zahteva predvsem ureditev komunalnih razmer in skrb za
izboljšanje ekološkega stanja z jasno postavljenimi pravili. Vzpostaviti je treba
urejeno oskrbo z vodo, odvodnjavanje odpadnih voda, sistem dostopov,
njihovega vzdrževanja in uporabe. Pri izvedbi ukrepov je treba upoštevati
klimatske spremembe, sanira se degradirana območja (napačne ceste, žičnice).
Ohranja se dostopnost planine, vendar se promet na planini omejuje in nadzoruje.
Urejena komunalna oskrba je predpogoj za razvoj dejavnosti. Vzpostavlja se red
in dejavno upravljanje obiska. Obiskovalce se usmerja na nihalko, spodbuja se
kolesarski in peš dostop.
Skupnost
Velika planina je skupna, je biser in razglednica Slovenije. S sodelovanjem in
povezovanjem vseh uporabnikov prostora, osveščanjem in izobraževanjem bomo
Veliko planino ohranili, izboljšali njene pomanjkljivosti in postali dober zgled za
skupno, složno, inovativno, usklajeno in učinkovito upravljanje tako edinstvenega
in kompleksnega območja. Za zagotovitev trajnostnega razvoja Velike planine je
ključno oblikovanje soglasja o ciljih in strateških odločitvah za katere se bomo
borili, jih zagovarjali, promovirali, upoštevali in izvajali.
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