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1 UVOD 
 
1.1 PREDSTAVITEV OBRAVNAVANEGA OBMOČJA 
 
Območje, ki ga obravnava diplomska naloga »Povezava Narodnega parka Severni Velebit 
z obalo«, se nahaja na zelo razgibanemu priobalnem delu severnega Jadrana znotraj 
Republike Hrvaške. Zavzema del ozemlja med bodočim trajektnim pristaniščem Stinica in 
planinskim sedlom Veliki Alan (znanim tudi samo kot Alan), med katerima je približno 
1400 metrov višinske razlike. Na obravnavanem območju površje od kamnite obale prek 
nerodovitnih skalnatih planinskih robov prehaja v goste gozdove Severnega Velebita. 
Osrednji del območja predstavlja trasa opuščene tovorne žičnice, ki poteka iz pristanišča 
do sedla. Program diplomske naloge se navezuje na žičnico, zato se v diplomskem delu 
osredotočam na tri manjša območja ureditve, koncentrirana okoli začetne, vmesne in 
končne postaje le-te, meja območja celotne obdelava pa tako ni natančno določena. 
 
 
1.2 OPREDELITEV PROBLEMA 
 
Narodni park Severni Velebit (NP Severni Velebit) je najmlajši narodni park na Hrvaškem. 
Za razliko od Narodnega parka Paklenica, ki prav tako leži na območju planinskega masiva 
Velebit, je Narodni park Severni Velebit veliko bolj oddaljen od obale in pomembnejših 
prometnic, predvsem od glavne obalne regionalne ceste, to je jadranske magistrale. 
 
Tako kot vsak narodni park je tudi Severni Velebit namenjen obiskovanju in hkratnemu 
ohranjanju naravnih in kulturnih vrednot. Tudi tu se že pojavljajo težave, povezane s 
problematiko obiskovanja zavarovanih območij. Sodobni človek oziroma potencialni 
obiskovalec parka je navajen na visoko stopnjo motorizacije in tehnološkega ugodja, zato 
si običajno prizadeva, da bi se do svojega končnega cilja (tudi takrat, ko je le-ta povezan s 
fizično rekreacijo ali enostavnim bivanjem v naravi) pripeljal s prevoznim sredstvom.  
 
Narodni park Severni Velebit vsebuje precej cestne infrastrukture, vendar le manjše število 
cest povezuje območje parka z zunanjim območjem. Le ena cesta park neposredno in zgolj 
v nekaj kilometrih povezuje z obalo in jadransko magistralo ter sodi v območje obdelave 
diplomske naloge. Omenjena cesta je nastala v času Avstro-Ogrske kot posledica potrebe 
po nujni modernizaciji prometnic, ki so velebitske gozdove povezovale z bližnjo obalo. 
Čeprav že več kot desetletje deluje kot ena izmed glavnih prometnic za vstop v park tako 
za obiskovalce kot tudi za pripadnike gozdarskih služb in osebje parka je bila asfaltirana 
šele pred nekaj leti. Na začetku ceste se nahaja pristanišče Stinica, v katerem se bo gradil 
nov trajektni terminal, ki bo povezoval otok Rab s kopnim. Poleg že obstoječega 
pristanišča, ki vsebuje zelo privlačno, a hkrati nerentabilno kamnito obalo in pomol, se v 
Stinici nahaja že več kot pol stoletja nedelujoča začetna postaja žičnice, ki je nekdaj 
povezovala obalo s sedlom Alan. Tako kot cesta v letih pred njo, je tudi žičnica služila za 
prenos lesa iz gorskih gozdov do morja, ob katerem se je le-ta nadalje predeloval v bližini 
pristanišča prisotni žagi, ki je danes žal zapuščena. 
 
Glede na turistični potencial narodnega parka je očitno, da več kot stoletje stara cesta ne bo 
zadostila prometnim obremenitvam, ki bi glede na sedanje trende z leti samo naraščale. 
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Poleg tega se bo pojavil tudi problem visoke koncentracije osebnih avtomobilov na 
parkiriščih znotraj parka. Obnova žičnice, ki bi obiskovalce pripeljala v park, bi tako 
reševala problem preobremenitve cestišča in visoke koncentracije avtomobilov znotraj 
zavarovanega območja. Z odstranitvijo velikega števila osebnih avtomobilov in potenciala 
za nastanek prometnih gneč  ostane obstoječa cesta primerna za oskrbo in uporabo 
parkovnih uslužbencev ter interesnih skupnosti (gozdarjev, lovcev in planincev), ki 
delujejo znotraj parka. Cesta prav tako ostane primerna za oskrbo in vzdrževanje 
revitaliziranih visokogorskih in srednjegorskih pašnikov ter drugih kulturnih prostorskih 
prvin, prisotnih na območju parka. 
 
 
1.3 CILJI DIPLOMSKE NALOGE 
 
Končni cilj te naloge je predlog ureditve trase obnovljene žičnice, ki bi povezovala obalo s 
planinskim zaledjem, ureditev turistične infrastrukture, uvajanje ustreznih spremljajočih 
prostorskih struktur ter prenova obstoječe kulturne krajine v skladu s Konservatorsko 
podlago zaščite in varovanja kulturne dediščine v Narodnem parku Severni Velebit. 
 
 
1.4 DELOVNA HIPOTEZA 
 
Obnova žičnice, ki bo povezovala obalo z narodnim parkom, bo omogočila večjo 
dostopnost parka, hkrati pa bo pozitivno vplivala na razbremenitev obstoječe lokalne in 
regionalne prometne infrastrukture, ki sedaj predstavlja glavno možnost vstopa v park. S 
svojo prisotnostjo bo žičnica oživela trenutno opuščen prostor, ga naredila bolj privlačnega 
in hkrati odprla nove oblike njegove uporabe. Z istočasnim razvojem turistične ponudbe ter 
revitalizacijo opuščenih naselij in kmetijskih površin, se bo lažje izogniti potencialnim 
konfliktom v prostoru, ki velikokrat nastanejo ob sobivanju takšnih dejavnosti. 
 
 
1.5 METODE DELA 
 
Diplomsko delo obsega teoretični in načrtovalski del. V teoretičnem delu so obravnavane 
naravne in kulturne danosti prostora, programske zahteve in zakonske omejitve v 
Narodnem parku Severni Velebit. Strokovne podlage se navezujejo na izgradnjo 
trajektnega pristanišča, obnovo grajenih primerov kulturne dediščine in turistično 
rekreacijske aktivnosti na območju arheoloških najdišč. Obravnavana tema zajema tudi 
razmišljanje o posamezniku kot o subjektu v prostoru ter njegovo željo tako po 
rekreativnem gibanju kot po premikanju s prevoznim sredstvom, ki ga v tem diplomskem 
delu predstavlja žičnica. 
 
Načrtovalski del naloge je sestavljen iz krajinske, zgodovinske in infrastrukturne analize 
prostora, izvedene s pomočjo terenskega ogleda, kartografskega, slikovnega in literarnega 
gradiva. Analizam strokovnega gradiva je sledil načrtovalski postopek, ki je bil rezultat 
tako krajinskega planiranja kot oblikovanja posameznih zaključenih lokacij (območja 
ureditve 1, 2 in 3). V postopku načrtovanja so bile podane tudi smernice za ureditev 
obstoječih poti in objektov v prostoru. 
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2 PREDSTAVITEV PROSTORA IN PROGRAMA 
 
 
2.1 OPIS ŠIRŠEGA OBMOČJA 
 
2.1.1 Velebit 
 
2.1.1.1 Položaj in opis Velebita  
 
V primerjavi z ostalimi evropskimi državami je Republika Hrvaška, površinsko gledano, 
relativno majhna država z zelo dolgo obalno črto. Geografsko in etimološko gledano lahko 
njeno obalo razdelimo na tri pokrajine: Istro, Severno primorje in Dalmacijo. Severno 
primorje se kot osrednji del celotne obale začne ob južnem koncu istrskega polotoka in se 
v smeri juga nadaljuje proti Dalmaciji. V primerjavi z ostalimi pokrajinami je precejšnji 
del njene obale zelo strm z velikim planinskim masivom Velebitom, ki s svojo dominantno 
pojavo nad morsko gladino zavzema več kot dve tretjini same obalne poteze. 
 
Zanimivo je, da je beseda »Velebit« le eden izmed številnih toponimov za imenovanje tega 
planinskega masiva. Domači, starodavni čakavski naziv za planino je namreč Belevyć, 
medtem ko so ga Rimljani po latinsko imenovali Mons Baebius, stari Grki pa Koulikos 
Oros. Ob nastanku italijanskega jezika je bil preimenovan v Montagna della Morlacca, 
medtem ko nemško govoreči narodi uporabljajo izraz, ki je najbolj podoben današnjemu 
imenu: Velebitgebirge,  kot piše Željko Poljak (1969) v svoji knjigi »Velebit«. 
 
Velebit je dokaj nizko gorovje. Vendar njegova lepota, velika biotska raznovrstnost, 
mogočna pojava, dolžina, ki presega sleherni človeški horizont, in neprekinjena 
povezanost s kristalno čistim morjem ob vznožju, ustvarjajo neponovljivo in edinstveno 
planino, ki je posebna ne samo v evropskem ampak tudi v svetovnem merilu. Do začetka 
dvajsetega stoletja je bil Velebit kot morfološko etnološka celota zelo izoliran in hkrati 
redko poseljen. Tudi danes še vedno obstajajo slabo raziskani oziroma celo takšni deli, na 
katere še ni stopila človeška noga (predvsem vrhovi kukov in samotnih skal). Velebit pa je 
ustvaril svojo sled tudi v zgodovini, književnosti in znanosti. Željko Poljak, eden od 
pionirjev hrvaške književnosti, povezane s planinstvom, je celo trdil, da je kot posledica 
znanstvenega in literarnega raziskovanja prišlo do ustvarjanja nove discipline, imenovane 
Velebitologija, omenja med ostalim avtor Veljko Rogić (1957) v svojem članku 
»Velebitska primorska padina« 
 
V Dinaridih, planinskem sistemu, kateremu pripada, je Velebit najdaljši in največji 
planinski masiv. Dolg je 145 km in poteka od planinskega prehoda Vratnik nad obalnim 
mestecem Senj na severozahodu do meandrov reke Zrmanje na jugovzhodu. Širina masiva 
variira med 30 km na severu do 10 km na jugu. Njegova površina znaša 2274 km2, medtem 
ko je 41 km2 te površine nad 1600 metri nadmorske višine, piše naprej Poljak (1969).  
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2.1.1.2 Relief Velebita 
 
Rogić (1957) velebitski masiv opisuje kot velikanski kamniti zid, katerega tri četrtine se 
dvigajo in širijo nad morsko gladino v podobi položnega loka. Zadnja četrtina oziroma 
severovzhodni Velebit pa se dviguje iz celinskega ozemlja.  
 
Planina vsebuje nešteto planinskih prehodov, kraških kotanj in polj, skalnih osamelcev, 
pečin in vrhov. Okoli 70 vrhov je višjih od 1600 m. Že na severnem delu planine nekateri 
vrhovi dosegajo višino od skoraj 1700 m. Najvišji vrh v tem delu je Mali Rajinac (1699 
m). Severni Velebit torej sestavlja največje število vrhov, katerih višina sega čez 1600 m. 
V osrednjem delu se jih nahaja le nekaj, in sicer Šatorino (1624 m) in Zečjak (1623 m), 
medtem ko na južnem delu vsi višji vrhovi presegajo 1700 m. Takih vrhov je štirinajst, 
med njimi pa je tudi Vaganski Vrh (1757 m), najvišji vrh Velebita. 
 
Avtorja Poljak (1969) in Rogić (1957) se strinjata da je Velebit, kot planinski sistem zelo 
kompakten. Za promet in hojo sprejemljivi planinski prehodi, ki obalo povezujejo z 
notranjostjo, so zelo redki, hkrati pa so izjemno ozki in težko opazni. To je tudi eden izmed 
razlogov, zakaj Velebit ustvarja vzdušje mogočnega neprekinjenega zidu. Potrebno je 
poudariti, da Velebit nima samo enega grebena, ampak so njegovi najvišji deli v bistvu 
zelo široko planinsko območje, sestavljeno iz večjega števila različnih grebenov, kraških 
kotanj, prehodov in vrhov. Sami planinski prehodi ne predstavljajo točke dejanskega 
prehoda prek masiva, temveč le najvišjo točko določene smeri, ki povezuje obalo in 
notranjost. le-te so prisotne tako na celinski, kot tudi na obalni strani in jih je (v smeri od 
severozahoda proti jugovzhodu) šest: Vratnik (698 m), Oltari (1050 m), Veliki Alan (1412 
m), Stara Vrata (927 m), Mali Alan (1045 m) in Prezid (778 m). Najbolj pomembna so 
Stara Vrata, ker se nahajajo na osrednji točki planine.  
 
Glede na njegove prehode, geografske, geomorfološke in biološke posebnosti, celoten 
Velebit lahko razdelimo na pet različnih delov: 

• Senjsko Bilo – se nahaja med Vratnikom in Oltari, 
• Severni Velebit – se nahaja med Oltari in Velikim Alanom, 
• Srednji Velebit – se nahaja med Velikim Alanom in Starimi Vrati, 
• Južni Velebit – se nahaja med Starimi Vrati in Malim Alanom, 
• Jugovzhodni Velebit – se nahaja med Malim Alanom in koritom reke Zrmanje. 

 
Obalna stran Velebita je višja od celinske. Višinska razlika med morjem in najnižjim 
planinskim prehodom je 700 m, medtem ko je od morske gladine do najvišjega vrha 
razlika 1757 m. Celinska stran, ki se dviguje iz ravninskega območja Lika, je nižja, vendar 
bolj strma z višinskimi razlikami med 150 in 1200 m. Podobi obalne in celinske strani sta 
zelo različni. Obalna stran vsebuje enega ali več planinskih robov, ki jo delijo na več delov 
oziroma planinskih teras. Spodnje terase (ki se nahajajo med 700 in 1000 m nad morjem) 
so del kamnite pokrajine z relativno redkim, včasih celo neobstoječim rastlinskim 
pokrovom. Drugi, zgornji del, je pokrit z gozdom, toda tudi tam obstajajo skalnati deli, 
večinoma planinski vrhovi, katere zelo redko ali pa sploh ne pokriva vegetacija. Celinska 
stran je za razliko od primorske zelo strma, vendar pokrita z gostimi gozdovi, pišeta oba 
avtorja Poljak (1969) in Rogić (1957) 
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2.1.2.3 Klimatske razmere Velebita 
 
Klimatske razmere Velebita so odvisne od njegovega geografskega položaja, dolžine in 
smeri poteka planine, medtem ko so mikroklimatske razmere odvisne od lokalnih reliefnih 
elementov. Tako klimatske razmere planinskega masiva opisujeta avtorja Perica in Orešić 
(1999) v svojem članku »Klimatska obilježja Velebita i njihov utjecaj na oblikovanje 
reljefa«. Pravita tudi, da letno hladno obdobje (od oktobra do marca) v visokogorskih 
območjih na splošno traja veliko dlje kot v nižinskih. Na nadmorski višini 1500 m razlike v 
povprečni temperaturi med hladnim in toplim obdobjem niso velike. Tako na primer na 
Zavižanu razlika med povprečno temperaturo v avgustu in povprečno temperaturo v 
januarju znaša komaj 17°C. Zelo visoke pa so lahko temperaturne razlike v obdobju enega 
meseca ali enega dneva. 
 
Povprečna letna količina padavin se povečuje od severnega proti južnemu delu Velebita. 
Tako na severnem delu, na nadmorski višini 1500 m le-ta znaša od 1800 do 2000 mm, v 
osrednjem delu na višini 900 m od 2100 do 2500 mm in na južnem delu, ob meji z 
Dalmacijo, na višini 1000 m pa od 2500 do 4000 mm. Največ padavin je seveda v 
zimskem obdobju, od novembra do marca, najmanj pa v poletnem obdobju, predvsem 
avgusta in septembra. 
 
Velik vpliv na podnebje Velebita ima veter. Ob celotnem planinskem masivu, predvsem na 
njegovih sedlih in planinskih prehodih, pihajo vetrovi, ki včasih pridobijo tudi značilosti 
viharjev. Vetrnih dni v letu je veliko. Na območju Zavižana več kot 150 dni v letu piha 
močan veter, medtem ko kar 40 dni izmed teh odpade na dneve z dejanskimi nevihtami. Na 
splošno na Velebitu največkrat piha veter iz smeri vzhoda, pogosto pa tudi iz jugovzhoda 
in severovzhoda. Seveda je na posamezni lokaciji smer pihanja vetra odvisna od reliefa. 
Planinski prehodi in primorsko pobočje so izpostavljeni burji, suhemu in hladnemu vetru, 
katerega sunki včasih dosegajo orkansko moč. Toda najvišji deli planinskega masiva so 
pod večjim vplivom vetrov iz smeri zahoda in jugozahoda, ki prihajajo z morja in prinašajo 
topel in deževen zrak. 
 
Hladno podnebje najvišjih delov Velebita se najbolj očitno pokaže ob dejstvu, da med 
mrzle dni s povprečno dnevno temperaturo 0°C lahko prištejemo več kot polovico letnih 
dni. Od novembra do marca je v tem prostoru oblačnost nadpovprečno visoka, sonca pa je 
zelo malo. Zato je tudi število meglenih dni zelo visoko (na Zavižanu celo 187 dni v letu), 
megla pa se včasih zadrži tudi do več kot 30 dni. V tem obdobju prihaja do izredno visoke 
vlažnosti tako v ozračju kot v tleh.  
 
Sneg pokrije vrhove Velebita že v oktobru. V območju Zavižana sneg najbolj zgodaj 
zapade sredi septembra, najbolj pozno pa ob koncu oktobra. Višina snežne odeje opazno 
zraste šele na začetku januarja, in sicer na povprečno višino 80 cm. Svojo najvišjo točko 
odeja ponavadi doseže marca, medtem ko aprila vsaj na primorskem pobočju ponavadi že 
popolnoma izgine. Celinsko pobočje planine pa zadrži sneg tudi do konca maja. V 
določenih dolinah in vrtačah se ostanki snežnih padavin včasih zadržijo tudi dlje, medtem 
ko v snežnicah ostanejo zmrznjeni tudi skozi vse leto. V poznem zimskem in zgodnjem 
spomladnem obdobju je večina velebitskih vrhov izpostavljena zelo močnim vetrovom, ki 
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iz vseh smeri včasih neprestano pihajo tudi več dni. Ta pojav prinaša drastične razlike in 
spremembe v temperaturi. 
 
Podnebje primorskega pobočja Velebita je zelo različno od podnebja osrednjega dela in 
kopenskega pobočja. Čeprav na območju ne primanjkuje padavin, je osnovna lastnost tega 
dela planine sušnost. Na nastanek sušnosti vsekakor vplivata geografski položaj in 
apnenčasta podlaga, toda najbolj dominanten element, ki povzroča tako stanje, je burja. 
Burja je namreč hladen in suh veter, ki zmanjšuje relativno vlažnost ozračja hkrati pa 
pospešuje izhlapevanje redkih primerov vode na površju. Njen vpliv na rastlinstvo je zelo 
negativen, saj ne samo, da izsušuje ozračje, ampak s pihanjem z izpostavljenih delov 
prostora odnaša tudi prst. Številna drevesa in grmovja, ki jim je uspelo zrasti v tako 
neprijaznih pogojih, so dostikrat nagnjena v smeri pihanja burje ali s poškodovanimi 
vejami. Zato na tem območju ni pomembnejšega vpliva rastlinja na klimo območja. K 
sušnosti primorskega pobočja pripomore tudi majhno število oblačnih oziroma veliko 
število sončnih dni, spregledati pa ni mogoče niti neugodnega razporeda padavin skozi 
leto. Take vremenske razmere vplivajo na dejstvo, da skozi zimo, razen takrat, ko piha 
burja, povprečna mesečna temperatura ne pade pod 5°C, medtem ko so povprečne mesečne 
temperature v poletnem obdobju okoli 25°C, včasih pa dosegajo tudi vrednosti 35°C. 
Najvišja poletna temperatura na Velebitu je bila izmerjena v Mali Paklenici in je znašala 
42°C. 
 
 
2.1.2.4 Rastlinstvo Velebita 
 
V svoji knjigi »Velebit i njegov biljni svijet« avtor Sergej Forenbacher (1990) piše, da 
rastlinstvo Velebita svojo posebnost in biotsko raznovrstnost dolguje specifičnim reliefnim 
in klimatskim razmeram, hkrati pa tudi spremembam, nastalim kot posledica selitve 
rastlinskih skupin, razvojem bolj ali manj ugodnih pogojev za celovito spremembo 
generacij v filogenetskem sledenju oziroma pogojem, v katerih so se obdržale staroselske 
rastline, iz katerih so se razvile izbrane in redke vrste, ki jih danes imenujemo endemične. 
Vpliv na sestavo vegetacijskega pokrova je imel skozi stoletja tudi človek oziroma živali, 
ki je udomačil in gojil. 
 
Glede na dolžino in smer lahko rečemo, da so v vegetacijskem smislu severozahodni deli 
Velebita povezani prek Senjskega Bila z ostalimi planinskimi sistemi severozahodne 
Hrvaške (Velika Kapela, Gorski Kotar), kjer je razvoj rastlinja ozko navezan na 
vegetacijski razvoj Vzhodnih Alp. Zato tudi nastane velika podobnost med velebitskimi 
gozdovi in gozdovi omenjenih območij. Osrednji in južni del planine geografsko že segata 
v toplejše dele vzhodne jadranske obale, skoraj do območja zimzelenih sredozemnih 
habitatov. Toda zaradi omenjene navezave na kopensko zaledje in apnenaste podlage, 
celotno primorsko pobočje Velebita sodi v območje termofilne listopadne vegetacije.  
 
Pomembno je poudariti, da so redki sloji rodovitne prsti na apnenčasti podlagi značilnost 
celotnega planinskega masiva. Karbonatni sedimenti kot skalnata podlaga vplivajo tako na 
vodni režim območja kot na podobo rastlinskega pokrova. Zato je večina velebitskih 
rastlinskih vrst navajena na plitva, suha in kamnita tla. Čeprav je celotna planina deležna 
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obilnih padavin, se vsa voda, ki jo ekosistem na ta način pridobi, izgubi v propustnih tleh. 
Zato lahko rečemo, da so zelo suha tla prisotna ob celotnem območju.  
 
Čeprav sredozemska klima vpliva tudi na osrednji del in celinsko pobočje, je njen vpliv 
najbolj očiten na primorskem pobočju, od obalne črte do gozdne meje ob srednjegorskem 
planinskem robu. Že naštete vremenske razmere v kombinaciji s skalnato podlago vplivajo 
na nastanek pokrajine, za katero lahko rečemo, da je bolj siva kot zelena, oziroma da v njej 
bolj prevladujejo skale kot rastline. Maloštevilno rastlinje se večinoma manifestira v 
podobi težko prehodnega grmičevja, medtem ko redke primorske gozdove ponavadi 
najdemo znotraj suhozidnih ograj in v manjših reliefnih depresijah. Med skalami rastejo 
tudi številne trave, hkrati pa je v od burje skritih predelih mogoče najti tudi zaraščajoče se 
travnike. 
 
Strma pobočja višjih predelov primorske strani planine ne vsebujejo pričakovanega 
rastlinskega pokrova. Zaradi številnih masivnih skalnih samotarjev in kukov je pokrov zelo 
redek in razpršen po prostoru. Sestavljen je večinoma iz redkega grmičevja in slabo 
razvitih dreves, skritih med skalnimi razpoklinami. Nad grebenom oziroma drugim 
planinskim robom je znotraj kraških kotanj mogoče najti bolj razvite rastlinske habitate. V 
tem območju se razvije tudi gozdna meja, medtem ko je sam prostor zapolnjen z gozdovi, 
v katerih rastejo hrasti, črni in beli gaber ter bukve. Prisotni so tudi primeri naravnih 
gozdov črnega bora, toda samo v severnem in južnem delu planine.   
 
Za razliko od primorskega pobočja, kjer so zaradi tektonskih premikov sloji apnenca 
ustvarili bolj dinamičen relief, je celinsko pobočje manj razgibano in kot tako ustvarja 
rastlinam bolj prijazno podlago za rast in razvoj. Zato je kopenska stran planine bolj 
pokrita z gozdovi, ki so tudi zaradi klimatskih razmer imeli večjo priložnost za razvoj ter 
pravilnejše in bolj celovite vegetacijske spremembe. Kot najbolj reprezentativen primer 
lahko izpostavimo gorske bukove gozdove na severnem in severovzhodnem pobočju, na 
nadmorski višini od 600 do 900 m ter bukovje z jelko na višini od 850 do 1300 m, ki 
poteka ob celotnem masivu. V severnem delu pa lahko izpostavimo tudi smrekov gozd v 
pasu od 850 do 1400 m nadmorske višine, včasih pa smreke najdemo tudi na višjih 
območjih.  
 
Poleg geografskega opisa Velebita avtor Marković (1960) v svojem članku »Istraživači 
velebitskog krša« poda tudi bolj podrobne opise določenih rastlinskih posebnosti planine. 
Namreč zaradi dokaj nizkih vrhov Velebit ne vsebuje izrazitega alpskega vegetacijskega 
območja. Vseeno so v njegovem predalpskem območju, ki ga najdemo tako na kopenski 
kot na primorski strani, prisotni številni predstavniki alpske flore. Na nadmorski višini 
približno 1200 m je razgiban teren pozitivno vplival na razvoj nepričakovanih rastlinskih 
primerkov in združb, tako v horizontalni kot v vertikalni smeri. V tej luči so najbolj 
zanimive kombinacije gorskih in sredozemskih rastlin, ki jih lahko opazimo na vrhovih in 
grebenih primorskega pobočja. Zanimiv pojav so tudi primeri mikroklimatskih inverzij, 
kjer zaradi reliefnih danosti prihaja do vegetacijskih obratov. Predvsem v kraških kotanjah 
uvalah in vrtačah, v katerih se zadržuje hladen in vlažen zrak. Burja vpliva tudi na 
vegetacijske inverzije, in sicer zaradi njenega pihanja gorske rastline, kot je na primer rušje 
(Pinus mugo), rastejo tudi na nadmorski višini komaj 500 m. 
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Številne razpoke v apnenčastih, občasno tudi dolomitnih stenah, v kombinaciji z 
vremenskimi pogoji, kot sta burja ali sneg, ki se zaradi reliefnih pogojev dolgo zadržuje, je 
na območju celotnega Velebita mogoče najti številne endemične rastline, kot so Kitaibelov 
jeglič (Primula kitaibeliana) in Waldsteinova zvončica (Campanula waldsteiniana), 
primerke rastlin, ki so se obdržali še od zadnje ledene dobe, kot na primer navadni alpski 
zvonček (Soldanella alpina) ali kosmata škržolica (Hieracium villosum) ter tudi primere 
alpskih vrst, kot je planika (Leontopodium alpinum), na zelo nizkih nadmorskih višinah. 
 
Seveda največjo posebnost rastlinskega sveta predstavljajo endemične vrste, o katerih 
pišejo številni avtorji in tudi Forenbacher (1990) v svoji knjigi »Velebit i njegov biljni 
svijet«, kjer omenja, da naj bi jih bilo na Velebitu okoli petdeset. Najbolj znani sta 
velebitska degenija (Degenia velebitica), ki je zelo redka in raste le v severnem delu,  in 
hrvaška sibireja (Sibiraea croatica), relikt iz ledene dobe, ki ga lažje kot degenijo najdemo 
med skalami na visokogorskih travnikih. 
 
Končno misel poglavja o rastlinstvu Velebita podajata avtorja Perica in Orešić (1999), ki 
Velebit definirata kot prostor, ki povezuje dve različni vegetacijski območji. Eno z izrazito 
srednjeevropsko vegetacijo in drugo, v katerem prevladujejo vplivi termofilnega, 
listopadnega rastlinja submediteranskega značaja. Specifični položaj Velebita se 
manifestira tudi v razporeditvi njegovega rastlinskega sveta. Na severnem, bolj celinskem 
in hladnejšem delu prevladujejo pripadniki holarktičnega območja, evrosibirsko-
severnoameriške regije in spodnjevropskega območja. Tam se nahaja tudi največji delež 
pripadnikov srednjeevropske alpinske vegetacije. Proti jugu se delež pripadnikov 
alpinskega geoelementa zmanjšuje, alpinske rastline pa se redčijo in umikajo na bolj 
visoke predele, medtem ko se delež ilirske in submediteranske flore povečuje. Pripadnike 
te skupine lahko najdemo tudi na severnem delu, a v zelo majhnem številu. Zato je zelo 
težko definirati mejo med srednjeevropsko in sredozemsko regijo. Vsekakor pa se v 
rastlinskem svetu gorskega dela Velebita lahko opazijo močni vplivi ilirske in 
submediteranske podregije z jadransko pokrajino, ki jim Velebit tudi geografsko pripada. 
 
 
2.1.2.5 Živalstvo Velebita 
 
V dokumentu o upravljanju Naravnega parka Velebit »Park prirode Velebit – plan 
upravljanja« (2006) uprava parka ugotavlja, da na območju Velebita živijo številne 
živalske vrste, izmed katerih so nekatere ogrožene ali zavarovane, druge, ki so bile nekdaj 
udomačene, pa so danes podivjane. 
 
Uprava naravnega parka med ostalim ugotavlja tudi, da so najbolj odmevni plenilci 
pripadniki velikih zveri, in sicer rjavi medved (Ursus arctos), ris (Lynx lynx), volk (Canis 
lupus) in divja mačka (Felis sylvestris).  
 
Poleg endemičnih rastlin so v prostoru prisotni tudi pripadniki endemičnih živalskih vrst, 
predvsem plazilcev, kot je velebitska kuščarica (Lacerta horvathi), petrofilna vrsta, katere 
primerki najraje prebivajo na kamnitih območjih ob gozdnem robu na nadmorski višini 
1600 m. Primeri te vrste so bili najdeni tudi v vzhodnih Alpah in severnih Dinaridih. Od 
plazilcev je prisoten tudi modras (Vipera ammodytes), na Hrvaškem znan kot poskok. Ta 
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najbolj strupena kača na območju Evrope s specifično prifrknjeno konico ob koncu gobca 
na Velebitu lahko zraste tudi več od enega metra.  
 
Pred desetletjem je bil na Velebit ponovno naseljen gams (Rupicapra rupicapra), ki ga je 
ob srnah (Capreolus capreolus), jelenih (Cervus elaphus) in zajcih (Lepus europaeus) 
možno srečati le na visokih skalnatih predelih. Lisice (Vulpes vulpes) in muflone pa je 
možno srečati v bolj nižinskih predelih in ob obali. 
 
Na Velebitu je registriranih okoli 180 vrst ptic, od katerih jih ima okoli 100 svoj trajni 
habitat znotraj planinskega masiva. Najbolj odmeven izmed njih je veliki petelin (Tetrao 
urogallus), ki je tudi simbol Severnega Velebita, občasno pa se na območju planine pojavi 
tudi kakšen beloglavi jastreb (Gyps fulvus). 
 
Najbolj številna vrsta na Velebitu so vsekakor dnevni metulji (rod Rhopalocera). Lahko se 
jih zasledi povsod: v gozdovih, na travnikih in skalah. Do zdaj je registriranih le 115 vrst, a 
ta številka niti približno ne ilustrira dejanskega števila vrst. 
 
 
2.1.2.6 Človekova prisotnost na Velebitu 
 
V že omenjenih člankih avtorjev Markovića (1960) in Rogića (1957) ter članku 
»Tradicijsko planinsko stočarstvo na Velebitu i Bunjevačka etnogeneza«, avtorja Vitomira 
Belaja (2004), je zapisano, da je človek na Velebitu prisoten že vse od prazgodovine. 
Številne predantične naselbine predvsem v južnem, nižjem delu planine tako kot antična in 
srednjeveška naselja ob njegovem obalnem in celinskem vznožju pričajo o nepretrgani 
poseljenosti prostora. Na tem območju sta se zaradi izoliranosti, specifičnega reliefa in 
klimatskih razmer posledično razvila zelo zanimiva življenjska sloga: alpska na severu in 
polnomadska živinoreja na jugu. 
 
Žal je človekova prisotnost v prostoru povzročila tudi precejšnjo škodo številnim 
ekosistemom. Odkar je naselil prostor Velebita, se je človek ukvarjal z izkoriščanjem 
njegovih gozdov. Res je, da je taka dejavnost prisotna v skoraj vseh delih sveta, kjer rastejo 
gosti gozdovi, toda v primeru Velebita, predvsem njegovega primorskega pobočja, je tak 
način življenja za sabo pustil nepopravljivo škodo. Kot je bilo omenjeno v poglavjih o 
klimatskih razmerah in rastlinskem pokrovu, je primorsko pobočje Velebita zelo suho in 
kamnito. A nekdaj ni bilo tako. Tudi južna stran planine je bila tako kot celinska včasih  
pokrita z gostim gozdom, vendar so se človekovi vplivi na gozdni pokrov, ki so vidni še 
danes začeli že v bronasti dobi. Ob vse bolj masovnem izkoriščanju gozdov je brez 
ustreznega pomlajevanja habitatov in v kombinaciji s klimatskimi razmerami prišlo do 
masovnega izpiranja rodovitne prsti. Proces ogolitve primorskega pobočja je svoj vrhunec 
doživel v srednjem veku v času razvoja Benetk.  
 
V knjigi »Jablanac - povijesna skica prigodom 800. obljetnice« avtor Šime Balen (1979) 
med drugim piše, da je v času po stabilizaciji odnosov med Otomanskim in Habsburškim 
imperijem prihajalo do gradnje prvih cest na območju Velebita, a tudi do pospešenega 
izkoriščanja gozdov. Čeprav se je tokrat k lesnopredelovalni dejavnosti pristopalo bolj 
racionalno kot v srednjem veku, ni bilo večjih posegov pomlajevanja in vzdrževanja 
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gozdnih habitatov. Gozd kot ekosistem je bil spet prepuščen lastnim procesom obnove. V 
tem času pa se je lesnopredelovalna dejavnost razvila v lesnopredelovalno industrijo. 
 
Ob lesnopredelovalni dejavnosti in industriji je predvsem po ponovni poselitvi območja in 
stabilizaciji odnosov med omenjenimi cesarstvi v 17. stoletju prišlo do razvoja živinoreje. 
Gojila se je predvsem drobnica (koze in ovce), katerih apetit in zelo odporen prebavni 
sistem je dodatno vplival na slabšanje razmer znotraj rastlinskih habitatov, predvsem na 
primorskem pobočju. Tudi celinsko pobočje je občutilo negativne posledice gojenja 
drobnice, a škoda na tem delu planine od daleč ni tako očitna. 
 
V drugi polovici 20. stoletja pride do rahle upočasnitve lesnopredelovalne industrije in tudi 
do masovnega izseljevanja lokalnega prebivalstva. S prebivalstvom je odšla tudi drobnica, 
česar posledice so danes opazne. Čeprav še vedno predvsem skalnato, je primorsko 
pobočje Velebita bolj zeleno kot nekdaj in očitno je, da se ekosistem, čeprav zelo počasi, a 
zagotovo obnavlja. 
 
 
2.1.2.7 Zavarovana območja Velebita 
 
Avtor Forenbacher (1990) v svoji knjigi o velebitskih rastlinah omenja tudi, da se 
človekova skrb za velebitsko okolje začenja izkazovati zelo zgodaj, že v začetku 20. 
stoletja. Vrhunec takratnega zavedanja o krhkosti in posebnosti Velebita se pokaže leta 
1929 v razglasitvi območij Štirovača in Paklenica za narodne parke. Žal je plemenita 
pobuda ostala le mrtva črka na papirju, saj meje parkov in pravila za njihovo urejanje in 
vodenje nikoli niso bila definirana. Območji sta danes del ponovno in uspešno formiranih 
narodnih parkov, a je bila za tak status potrebna vrsta let in nekoliko svetovnih priznanj. 
 
Čeprav je bila Paklenica uspešno razglašena za narodni park leta 1949, Forenbacher (1990) 
piše, da je pravo svetovno priznanje prišlo šele leta 1978, ko je UNESCO celotno območje 
Velebita razglasil za del Svetovne mreže biosfernih območij. Tri leta kasneje, to je leta 
1981, pa je bilo celotno območje (tokrat razširjeno do same obalne črte) razglašeno za 
naravni park. Štirovača je med tem postala posebni gozdni rezervat, del severnega Velebita 
pa je bil leta 1999 razglašen za Narodni park Severni Velebit. Znotraj naravnega parka so 
se znašli tudi geomorfološki naravni spomenik Cerovačke pečine, primer zavarovane 
pokrajine Zavratnica, stroga naravna rezervata Hajdučki in Rožanski kukovi ter botanični 
rezervat Visibaba, znotraj katerega se že od leta 1967 nahaja tudi Velebitski botanični vrt.  
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2.1.2 Narodni Park Severni Velebit 
 
V prostorskem načrtu ureditve Narodnega parka Severni Velebit ((NP Sjeverni Velebit – 
prostorni plan, 2011) v zgodovinskem pregledu piše, da je park nastal leta 1999. Območje 
je bilo razglašeno za narodni park zaradi velikega števila naravnih lepot in kraških 
fenomenov, ki jih ta prostor vsebuje, ter pestrosti živalskega in rastlinskega sveta. Načrt 
naprej navaja najbolj pomembne razloge za razglasitev, in sicer: veliko število vertikalnih 
jam, prisotnost treh velikih zveri, in sicer medveda, risa in volka, nedotaknjenih zimzelenih 
gozdov in avtohtonih gozdov črnega bora, prisotnost visoke krajinske pestrosti ter 
značilnost prostora v ljudski zavesti. Sam narodni park meri okoli 111 km2 površine, dolg 
je 17 km in širok od 4 do 10 km. Razpon nadmorske višine njegovih vrhov je med 518 in 
1676 m.  
 
Med ostalim je v načrtu definirana tudi geološka podlaga parka, ki je večinoma sestavljena 
iz karbonatnih sten: apnenca, dolomita in karbonatne breče, ki v različnih kombinacijah 
ustvarjajo številne kraške oblike, kot so nenavadno oblikovani kuki in grede, prosto stoječe 
posamične skale, globoke vrtače, jame in podobne kraške depresije. Med golimi 
apnenčastimi skalami se nahajajo temni gozdovi - dulibe in zeleni travniki - padeži, ki eden 
ob drugem ustvarjajo izredno slikovite panoramske prizore divjega velebitskega okolja. 
Znotraj parka sta tudi stroga naravna rezervata Hajdučki in Rožanski kuki, ki vsebujeta več 
kot 150 do sedaj odkritih jam, vključno z Lukino jamo, odkrito leta 1992, ki je eno izmed 
najbolj globokih (1392 m) brezen na svetu.  
 
Glede na klimatsko razdelitev po Koppenu je območje parka razdeljeno med območji Cf 
(zmerno topla in vlažna klima) in Cs (sredozemska klima). Kar se tiče padavin, se park 
nahaja v izredno deževnem območju s povprečno letno temperaturo od 4 do 6 °C. 
 
Zaradi svoje izjemne lokacije, ki leži na meji med dvema klimatskima območjema, je 
prostor zelo specifičen glede na število prisotnih različnih rastlinskih vrst, in sicer je v 
dokumentu »Park prirode Velebit – plan upravljanja« (2006) naštetih 1854 vrst, ki variirajo 
med submediteranskimi in visokoplaninskimi primerki. Med njimi najdemo tudi nekaj 
endemskih vrst, kot so velebitska degenija (Degenia velebitica) in hrvaška sibireja 
(Sibiraea croatica). Prav zaradi teh vrst rastlin se v parku nahajata botanična rezervata 
Visibaba in Zavižan-Balinovac-Velika kosa ter Velebitski botanični vrt, zasnovan že leta 
1967. 
 
Kot del Projekta zavarovanja kraških ekoloških sistemov (KEC) je bila izdelana karta 
habitatov Narodnega parka Severni Velebit. V skladu z Nacionalno klasifikacijo habitatov 
je na 3. stopnji klasifikacije določenih 25 različnih vrst habitatov znotraj parka z 
osemnajstimi habitati vred, ki so klasificirani kot ogroženi ali zavarovani na evropski ali 
nacionalni ravni. Park torej vsebuje številne habitate na različnih nadmorskih višinah. 
Lahko jih razdelimo na gozdne (18 evidentiranih vrst), travniške (11 evidentiranih vrst) in 
vegetacijske habitate skal in skalnatih območij (11 evidentiranih vrst). Gledano iz krajinske 
perspektive, lahko prostor opišemo kot odnos gozdnimi in travniški habitati, v katerem so 
travniki osnova, gozdovi pa predstavljajo njihovo obrobo, kot pravi tudi Forenbacher 
(1990).  
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Do danes je v parku zaznanih pet vrst dvoživk, šestnajst vrst plazilcev, okoli sto vrst ptic in 
okoli štirideset vrst sesalcev. Kot posebnost prostora so zaznane tudi štiri vrste zveri: rjavi 
medved (Ursus arctos), volk (Canis lupus), ris (Lynx lynx) in divja mačka (Felis 
sylvestris). Zelo prisotni so tudi dnevni metulji in predstavljajo eno izmed najbolj številnih 
skupin lokalne favne. Pomembna skupina ekosistemov znotraj parka so tudi troglobionti 
oziroma pripadniki podzemne favne, ki vsebuje veliko število endemičnih vrst na tem 
območju.  
 
Kulturno dediščino Narodnega parka Severni Velebit avtorji Ivanuš, Lisac in Šušnjić 
(2009) v svoji študiji »Sjeverni Velebit – konzervatorska podloga zaštite i očuvanja 
kulturnih dobara« prepoznavajo v številnih primerih ruševin starih pastirskih stanov in 
suhozidov, ki pričajo o času, ko je tem območju živelo veliko več prebivalcev kot danes. 
Čeprav je prostor za življenje zelo neprijazen, je od nekdaj privlačil številne planince, ki so 
skozi območje današnjega parka oziroma celotno planino uredili številne planinskih poti. 
Najbolj reprezentativna med njimi je Premužićeva steza, ki je omenjena tudi v 
konservatorski študiji, iz leta 1933. S svojo dolžino 57 km predstavlja izvrsten primer 
suhozidnega gradbeništva, hkrati pa obiskovalcu zagotovi neponovljivo doživetje Velebita. 
Skozi NP Severni Velebit prehaja v dolžini 15 km, in sicer skozi njegove najlepše in 
najbolj zanimive dele.  
 
Obiskovalci narodnega parka so večinoma planinci, v zadnjih letih pa narašča zanimanje in 
število obiskov tudi drugih vrst obiskovalcev. Po podatkih iz leta 2006, je NP Severni 
Velebit obiskalo med deset in enajst tisoč obiskovalci. 
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Slika 1: Kartografski prikaz NP Severni Velebit s pripadajočimi dodatno zavarovanimi območji in 
dodanim območjem obdelave, označenim s črno prekinjeno črto (NP Sjeverni Velebit – prostorni 
plan, knjiga I. 2011: 19) 
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2.2 OBMOČJE OBDELAVE 
 
 
2.2.1 Definicija območja obdelave 
 
Območje obdelave diplomske naloge »Povezava Narodnega parka Severni Velebit z 
obalo« je nekoliko težje natančno določiti. Glede na to, da je osnova naloge trasa opuščene 
žičnice Stinica – Alan, je logično, da se območje obdelave določi okoli le-te. Ker v 
prostoru ni ustrezno oblikovanih pravno definiranih enot (kot so na primer občine, naselja 
ali zavarovana območja), katerih lega bi popolnoma ustrezala namenu naloge, je bilo 
določeno, da bo meja območja obdelave tudi meja listov temeljnega topografskega načrta, 
znotraj katerih se nahaja trasa žičnice.  
 
Območje obdelave torej sega od obale Jadranskega morja do vrhov Severnega Velebita, ki 
se nahajajo znotraj meja narodnega parka. Celoten prostor je zelo dinamičen, o čemer 
pričata razgibanost obalne črte in dejstvo, da se teren dviguje z morske gladine na do 
skoraj 1500 metrov nadmorske višine. 
 
Poleg območja obdelave so bila glede na značaj, diplomske naloge v prostoru določena še 
tri dodatna območja ureditve, ki so skoncentrirana ob postojankah žičnice:  

• Območje ureditve 1 - Ureditev obale in začetne postaje žičnice ob pristanišču 
Stinica,  

• Območje ureditve 2 - Ureditev vmesne postaje na Dundović podu, 
• Območje ureditve 3 - Ureditev okolice in končne postaje žičnice na Alanu. 

 

 
Slika 2: Prikaz območja obdelave in treh območij ureditve (kart. podlaga: TTN, 2001) 
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2.2.2 Naravne značilnosti območja obdelave 
 
2.2.2.1 Geološke, hidrološke in pedološke značilnosti prostora 
 
Ozemlje, prikazano v območju obdelave, je sestavljeno iz apnenčastih in dolomitnih 
kamnin, nastalih v obdobju jure. Kot piše Bognar (1994) v svojem članku »Temeljna skica 
geoloških osobina Velebita«, potekajo te kamnine vzdolž celotnega primorskega območja 
gorovja vse do morske gladine, kjer zaidejo pod zemeljsko površje in jih zamenja 
apnenčasta mikrobreča. Izjemoma se znotraj območja najdejo tudi posamični primeri 
peščenih tal, in sicer na nekaterih manjših lokacijah ob samo obali - zraven naselja 
Jablanac, pristanišča Stinica in znotraj območja zavarovane pokrajine Zavratnica, kot je 
zapisano v strokovnih študijah, sestavljenih kot podlaga za izgradnjo trajektnega terminala 
v Stinici: »Stručna podloga za lokacijsku dozvolu za izgradnju trajektne luke Stinica i 
pristupne državne ceste« (2006) in »Studija o utjecaju na okoliš trajektne luke u uvali 
Stinica i pristupne državne ceste« (2006). 
 
Avtorji Perica in Orešić (1999) ter Rogić (1957) v svojih člankih o Velebitu o hidroloških 
lastnostih območja obdelave trdijo, da njegovo apnenčasto površje izključuje pojavljanje 
površinskih tokov. Zaključujejo tudi, da so razen nekaterih lokev in vodnjakov, ki so 
nastale kot kombinacija nepropustnih tal in delovanja človeka, nenadne in časovno zelo 
omejene vodne ujme, ki nastanejo ob močnem deževju, edini primer površinskih 
hidrografskih elementov tega prostora. Ujme ponavadi trajajo le nekaj ur, a v tem kratkem 
času vseeno nastanejo tako močni nalivi, ki lahko do neprepoznavnosti spremenijo dno 
drage ali podobo zaliva. 
 
Prisotnost tekoče vode, ki traja le nekaj ur znotraj tudi več desetletnega obdobja, pa še ne 
pomeni, da v tem prostoru ni tekoče vode. Omenjeni avtorji zaključujejo, da je voda v 
območju obdelave skrita pod njegovim površjem. Apnenčasta tla so zelo neuspešna pri 
zadrževanju vode na površju. V tem je bolj uspešen sloj nepropustnih kamnin, ki se nahaja 
pod apnenčastimi skalami in vodo skozi podzemlje pripelje do morja v podobi vrulj – 
izvirov pitne vode, ki se nahajajo pod ali v neposredni bližini vodne gladine.  
 
Pedološko gledano na območju obdelave obstajajo številne vrste tal. V študijah, 
sestavljenih kot osnova za projekt izgradnje trajektnega terminala Stinica, in Rogićevem 
članku (1957) so naštete ekološko zelo nasprotujoče si talne vrste, ki se pogosto najdejo 
znotraj zelo majhnih območij. Med prisotnimi so najbolj zastopana apnenčasto-dolomitna 
črnica, litosol, koluvialna tla, rjava tla in lesivirana tla. Ob sami obali pa so prisotna tudi 
submediteranska rjava tla ter peščena tla (plaže) ob samem stiku z morsko gladino. 
 
 
2.2.2.2 Relief 
 
Ob koncu 19. in na začetku 20. stoletja so nastajale maloštevilne, a vseeno zelo različne 
teorije o porazdelitvi in definiciji podobe velebitskega reliefa. V svojem znanstvenem 
članku Rogić (1957) predstavi vse teorije, a kot najbolj verjetno opisuje teorijo Jovana 
Cvijića, ki na najbolj logičen način razloži nastanek in definira podobo planine. Kasneje je 
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bila ta teorija dodatno potrjena s strani Perice in Orešića (1999) ter Bognarja (1994) in se je 
obdržala kot uradna definicija reliefa tega prostora. 
 
Teorija oziroma definicija reliefa deli prostor celotnega Velebita na območja definirana z 
grebeni oziroma planinskimi, ki potekajo paralelno s smerjo poteka same planine. 
Planinski robovi so trije, ob vsakem robu se nahaja terasa. Celotno obalno pobočje pa 
delijo na Podgorje, Srednjegorje in Visokogorje. Območje obdelave vsebuje vse tri 
robove ter številne ostale reliefne tvorbe, tipične za ta del prostora. Lahko rečem, da gre 
zato za zelo reprezentativen vzorec tako Severnega kot tudi celotnega Velebita. 
 
Podgorje je izrazito ravno površje, pokrito z apnenčastimi skalami, hkrati pa vsebuje 
zaobljene hribčke in zelo široke plitve reliefne depresije. Podgorje od obale deli prvi 
planinski rob, ki se je formiral nad obalno črto na višini okoli 200 m. Prekinjajo ga številne 
drage, ki teraso za planinskim robom povezujejo z obalno črto. Drage ob morski gladini 
ustvarjajo zalive, ki jih včasih obdajajo tudi do 100 m visoke pečine. Terasa je ponekod 
posejana s stožčastimi, položnimi hribčki, kot so: Srednja glavica (252 m), Pekasovica 
(252 m), Šegotska glava (184 m), Šušačka glava (250 m), Kalunača (81 m), Maslenska 
glava (103 m), Srednja glavica (252 m) in Podstrana (328 m). Nekateri izmed njih zaradi 
svojega položaja (Mujić glavica (320 m) in Baričevića glavica (329 m) že delujejo kot del 
planinskega pobočja, saj se ob vzhodni strani terase začnejo dvigovati proti drugemu 
planinskemu robu.  
 
Srednjegorje predstavlja drugačno kraško območje, kot je Podgorje. Drugi planinski rob 
se nahaja na višini 700 m. Posejan je s kuki - velikimi, samotnimi, kamnitimi tvorbami, 
oblikovanimi iz čistega apnenca. Med njimi je alpinistom zelo znani Strogir in številni 
drugi: Sklop, Točila, Vranjin kuk, Kramarkovačka kosa, Stjepanov kuk, Obli kukovi in 
Obla glavica. Nekateri izmed njih so daljši kot 1000 metrov, medtem ko segajo tudi več 
kot 100 metrov v višino. Za robom se nahaja žlebasto podolje, sestavljeno iz niza 
medsebojno ločenih kraških kotanj, Dundović pod. Poleg nekoliko manjših vrtač na 
južnem in severnem delu dolina nima razgibanega reliefa, razen seveda ob samem robu, 
kjer se nahajajo vrhovi Panos (634 m), Samograd (561 m), Visoka glava (559 m), Orlovača 
(540 m), Dundović kosa (848 m) in Šegotska glava (842 m). Severni del Dundović poda je 
nižji kot južni, medtem ko se njegova zahodna stran počasi povzpenja proti tretjemu, 
najvišjemu planinskem robu. 
 
Visokogorje je pravzaprav del prostora z najbolj razvitimi elementi kraškega reliefa 
znotraj območja obdelave. Nahaja se ob tretjem planinskem robu, na višini okoli 1500 m. 
Definirajo ga številni vrhovi, katerih vmesni prostor zapolnjujejo globoke kraške depresije 
nepravilnih oblik - ponikve, vrtače in doline, na robovih katerih pogosto dominirajo visoke 
pečine. Nekateri izmed vrhov vsebujejo kuke in skalne osamelce, medtem ko doline 
vsebujejo le posamične manjše skale ali skupine manjših skal. Najbolj impozantne kraške 
kotanje so Alan, Mirovo in Tuderevo, medtem ko so najbolj visoki in impozantni vrhovi 
Buljma (1450 m), Alančić (1612 m), Kosica (1490 m), Ćukovac (1485 m), Risovac (1576 
m) in Oštrik (1365 m) ter Rožanski (1638 m), Goli (1669 m) in Seravski vrh (1661 m). Ta 
predel je tudi najvišji del območja obdelave. 
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Slika 3: Prikaz reliefa območja obdelave s pomočjo prerezov (kart. podlaga: TTN, 2001) 
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2.2.2.3 Strukturna analiza 
 
Območje obdelave strukturirajo predvsem robovi, komunikacijski koridorji in prostorska 
znamenja. Izraziti robovi so tisti, ki v prostoru ustvarijo občutek neprehodnosti ali 
obkroženosti. Med take štejemo tri planinske robove, omenjene v poglavju o reliefu, in tudi 
morsko gladino oziroma obalno črto. Ti elementi predstavljajo najbolj očitne strukturne 
značilnosti prostora in okvire, znotraj katerih prostor tudi delimo. 
 
Med manj izrazite, a tudi očitne linijske elemente, ki delujejo kot neizraziti prostorski 
robovi, štejemo ceste, območja drag in območja suhozidov kot primere nekdanje 
parcelacije kmetijskih površin ter gozdne robove v višjih predelih območja obdelave. Taki 
robovi nam pomagajo pri podrobnejši definiciji prostora, vendar njihova pojavnost ni tako 
izrazita in dopušča možnost prehoda skozenj. 
 
Najbolj izrazit primer ceste kot prostorskega roba je jadranska magistrala, medtem ko 
ostale ceste ob obali, čeprav zelo vidne, niso tako močen linijski element. Primere robov, 
nastalih na območjih suhih korit, najdemo predvsem na zahodnem delu območja, ob obali. 
Koncentracija prostorskih elementov, temelječih na območjih suhozidov, je ravno tako 
največja ob obali, medtem ko se njihovo število zmanjšuje s povečevanjem nadmorske 
višine. Elemente prostora, nastale na temelju gozdnih robov, največkrat najdemo v 
najvišjih delih območja obdelave, to je ob pašnikih in travnikih visokogorja. 
 
Traso žičnice lahko štejemo med linijske elemente, vendar jo je zaradi opuščenosti in 
zaraščenosti trenutno težko zaznati kot element, ki je s svojo pojavnostjo ekvivalenten 
drugim, bolj očitnim primerom. 
 
Glede na njegovo velikost je v prostoru zelo malo vozlišč, a so le-ta očitna in dobro 
opazna. To so križišča cest, predvsem tisto med jadransko magistralo in cesto Stinica – 
Štirovača ter pristanišča v cestno dostopnih zalivih, kot sta Jablanac in Stinica. 
 
Prostorska znamenja, ki s svojo višino dominirajo nad prostorom, najdemo na višjih 
točkah, predvsem ob planinskih robovih in najvišjih vrhovih. Prisotne so tudi prostorske 
strukture, ki s svojo pojavnostjo ali nevsakdanjo obliko ustvarjajo posebnost pokrajine. 
Take strukture so predvsem že omenjeni kuki, naravni spomeniki, kot je Strogir ali naravni 
most ob magistrali. Tudi človeške tvorbe delujejo kot znamenja v prostoru. Predvsem 
objekti za oskrbo z vodo, grajeni iz kamna in zaradi praktičnih razlogov postavljeni na 
vrhove hribov, ter betonski lok nad magistralo, ki je del infrastrukture opuščene žičnice. 
 

Slika 5: Betonski lok nad magistralo in objekt za oskrbo z vodo v ozadju
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2.2.2.4 Klimatske značilnosti prostora 
 
Reliefne posebnosti na primorski strani Velebita so nastale tudi pod vplivom klimatskih 
razmer. Značilnosti in podoba rastlinja ter (v preteklosti bolj kot danes) oblika in način 
človeškega delovanja v krajini so po navedbah Perice in Orešića (1999) ravno tako 
posledica vpliva lokalnih klimatskih razmer. Avtorja pišeta, da klimatske razmere vzdolž 
celotne planine variirajo predvsem glede na višino planine. Glede na njune zaključke lahko 
tudi območje obdelave razdelimo na klimatsko-ekološke mediteranske cone: primorsko, 
podgorsko, planinsko in visoko planinsko. Poleg naštetih con, ki so glede na primerno 
višino prisotne vzdolž celotne planine, je treba upoštevati tudi dejstvo, da določeni 
vertikalni elementi, kot so drage ali grebeni, ravno tako lahko vplivajo na lokalno 
klimatsko podobo. Toda ti so predvsem lokalnega pomena in vplivajo samo na boljšo 
razgibanost oziroma slabšo možnost natančnejšega definiranja mej med različnimi 
mediteranskimi klimatskimi conami.  
 
Skupen element, o katerem pišejo tako Perica in Orešić (1999) kot tudi Rogić (1957) in je 
prisoten vzdolž celotnega primorskega pobočja planine, ne glede na višino ali lego, je 
sušnost. Čeprav je prisotna v skoraj vseh sredozemskih prostorih, je le-ta na Velebitu 
rezultat posebnega dejavnika. Poleg že očitnih faktorjev, kot so apnenčasta tla, sončna lega 
in nizki koeficient oblačnosti, je v prostoru prisoten še zelo pomemben dejavnik - burja. 
 
Burja je kopenski veter, piše Rogić (1957), katerega prisotnost v prostoru vsebuje največji 
klimatski in splošno geografski značaj, ne glede na to, kjer piha. Velebitska burja je 
posebej znana po svojih močnih sunkih, predvsem na območju mesta Senj. Kot tako 
pomemben klimatski dejavnik ima zelo močen vpliv tudi na meteorološke in geografske 
elemente. 
 
Pojav burje, mogočnost njenih sunkov in čas pihanja so različni in odvisni od splošnih in 
širših reliefnih danosti območja, na katerem piha, pišeta avtorja Perica in Orešić (1999). V 
območju obdelave je zelo pomemben dejavnik vpliva predvsem relief planinske pregrade 
med celinskim zaledjem in obalo. Podobni primeri, kot je Velebit, so prisotni pri 
planinskih verigah Kozjak-Mosor-Biokovo v Dalmaciji in Orjensko-Lovćenski okvir nad 
Boko Kotorsko v Črni gori, toda pri nobenem izmed njih burja ne piha tako močno in 
konstantno kot na Velebitu. Nobeden izmed naštetih primerov tudi nima celinskega ozadja, 
kot ga ima Velebit – velikansko ravnico Liko in njeno okolico, ki na višini od 500 do 700 
m in površini 5000 km2 deluje kot idealno skladišče mrzlega zraka. Ozračje nizkih 
temperatur se v Liki konstantno obnavlja. Hladni zrak prihaja iz celinskega severa ter se 
zaradi razlik v temperaturi in tlaku, ki nastanejo ob topli primorski strani planine, v podobi 
burjinih vetrnih sunkov premika čez planinsko verigo. Perica in Orešić (1999) dalje pišeta, 
da burja negativno vpliva na vlažnost zraka, predvsem v poletnem času, ko zaradi 
pomanjkanja vodne pare v ozračju ponoči prihaja do pospešene ohladitve površja, kar 
zopet vpliva na temperaturne razlike med dnevom in nočjo. Take razlike v temperaturi pa 
dodatno upočasnjujejo izenačevanje novih in starih zračnih mas.  
 
Čeprav burjo štejemo v »padajoče vetrove«, vseeno ne moremo trditi, da njen pojav 
izključuje istočasni pojav dežja, kot navajata Perica in Orešić (1999). Res je, da je 
deževnih dni brez burje več, kot je tistih, ki vsebujejo oba vremenska pojava, toda dež je 
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včasih prisoten tudi ob njenem pihanju. Padajoči veter, ki prinaša hladen zrak, namreč 
potisne topel in vlažen zrak navzgor, kar posledično povzroča nastanek pojava ciklonalne 
burje, ob kateri hkrati tudi dežuje. 
 
Poleg burje sta na območju obdelave prisotna še vetrova tramontana in jugo. Kot pravita 
Perica in Orešić (1999) imata oba vpliv na relief in rastlinski pokrov, a ne tako velik, kot je 
vpliv burje. Tramontana je včasih zelo močen veter, tako kot burja. Piha iz smeri severa 
oziroma severovzhoda in v praviloma s sabo prinaša oblačno vreme. Čeprav prihaja s 
kopnega in s sabo prinaša oblake, redko kdaj ti oblaki povzročijo padavine. Za to ponavadi 
poskrbi jugo. Jugo je veter, ki piha iz smeri juga oziroma jugozahoda. S sabo prinaša topel 
in vlažen zrak s severa afriškega kontinenta. Prineseni topel zrak povzroča tudi večdnevno 
oblačno vreme s padavinami.  
 
Občasno in tudi večdnevno pihanje burje v poletnem času, ki v prostor prinaša hladnejši 
zrak, pa nima velikega vpliva na splošno stabilne in sončne vremenske razmere, pravita 
Perica in Orešić (1999). Največje število sončnih dni in dni brez vetra najdemo prav v 
poletnem času. Sončna in suha poletja so poleg burje največji vzrok za sušnost, toda tudi 
spremenljivo vreme v času zime ter zelo nestabilno vreme v prehodnih letnih časih s 
številnimi oscilacijami v temperaturi in vlagi ravno tako negativno vpliva na rastlinski 
pokrov oziroma pomaga pri ustvarjanju zelo suhe pokrajine. Klimo v območju obdelave 
lahko zato označimo kot zelo suho s številnimi, a skozi leto zelo nevšečno razporejenimi 
padavinami. 
 
 
2.2.2.5 Rastlinstvo 
 
Rastlinski pokrov znotraj območja obdelave se ne razlikuje od povprečnega rastlinskega 
pokrova, ki porašča celotno primorsko pobočje Velebita.  
 
Vegetacija območja obdelave glede na klimatske razmere, opisane v prejšnjem poglavju, 
nakazuje sredozemski značaj. Prilagojenost suši, predvsem v poletnem obdobju, količini 
padavin, stabilnim poletnim temperaturam in močnim temperaturnim nihanjem v zimskem 
obdobju ter mehanskemu delovanju burje je oblikovala specifične primere lokalnega 
rastlinskega pokrova. Vendar je pomembno je poudariti tudi to, da je njegova današnja 
podoba tudi posledica večstoletnega antropogenega vpliva.  
 
Tako kot pri reliefu tudi pri rastlinstvu, kot pišeta Rogić (1957) in Forenbacher (1990), v 
prostoru lahko opazimo razlike v podgorskem, srednjegorskem in visokogorskem 
območju. Območje obdelave lahko glede na podobne planine nad jadransko morsko 
gladino (Biokovo, Kozjak, Učka) razdelimo na mediteransko, submediteransko in 
planinsko-mediteransko območje. A žal taka porazdelitev le delno drži. Definiranje takih 
območij v nekem prostoru namreč temelji na razprostranjenosti in pogostosti določenih 
rastlinskih vrst in skupin in ne na geografskih danostih, ki nakazujejo tako delitev. 
 
Prvo, mediteransko območje, piše Rogić (1957), pravzaprav težko tako poimenujemo. 
Razen malega dela območja tik pod prvim planinskim robom območje lahko označimo kot 
submediteransko združbo hrasta in belega graba (Carpinetum orientalis Croat.). 
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Od same obalne črte pa vse do gozdne meje ob drugem planinskem robu prostor lahko 
opišemo kot skalnato območje s številnim grmičevjem in nepravilno razmetanimi 
površinami oaznih gozdičev, praviloma lociranih znotraj suhozidnih ograj in večinoma 
sestavljenih iz črnega jesena (Fraxinus ornus), črnega gabra (Ostrya carpinifolia), 
kraškega gabra (Carpinus orientalis), trokrpega javorja (Acer monspessulanum) in 
puhastega hrasta (Quercus pubescens). Pravzaprav take skupine dreves bolj sodijo v 
kategorijo submediteranskega gozda, a zaradi številnega grmičevja in trav ter bližine morja 
taka nomenklatura ni upravičena. V grmičevju, stisnjenem med apnenčastimi skalami v 
podobi kopastih ali med sabo povezanih gruč, dominirata zimzeleni brin (Juniperus 
oxycedrus) in drač (Paliurus aculeatus). Obe rastlini sta prilagojeni apnenčasti podlagi in 
lokalnim klimatskim razmeram - odporni sta na sušo, poletno vročino in zimski mraz. 
Čeprav nobena ne predstavlja najbolj zaželenega živila za drobnico, v preteklosti nista bila 
izvzeta objedanju s strani koz in ovc. Poleg naštetih je zelo razširjeno nizko grmičevje 
gloga (Crataegus monogyma) ter številne ostale rastline, ki jim ustreza skalnata podlaga. 
Med pogosto prisotne trave lahko prištejemo žajbelj (Salvia officinalis), laški smilj 
(Helichrysum italicum), srakonjo (Dichanthium ischaemum) in navadni grint (Senecio 
vulgaris). Izmed sajenih dreves sta dostikrat prisotni oljka in murva, obe pa sodita v 
skupino sredozemskih rastlin. 
 
Ob prehodu iz prvega v drugo, submediteransko območje, opisuje naprej isti avtor, da na 
zelo strmem in skalnatem območju najdemo le maloštevilno grmičevje, redkeje kot v 
nižjem območju. Toda za planinskim robom, v Srednjegorju, pa so prisotni številni primeri 
submediteranske vegetacije. Poleg skalnatih predelov in rastlinja znotraj suhozidnih ograj, 
so v prostoru razmetani manjši gozdovi in skupine grmičevja, predvsem jesena, obeh zvrsti 
gabra, hrasta in posebej značilni gozdovi črnega bora. Znotraj območja obdelave, 
predvsem na Dundović podu, so prisotni naravni sestoji črnega bora, ki so sicer v ostalih 
delih Velebita zelo redki. Skalnata območja Srednjegorja se od tistih v Podgorju 
razlikujejo po večjem številu razmetanih skupin grmičevja. Poleg nizko rastočih jesena, 
gabra in hrasta, je še vedno prisoten brin, drač pa je zelo redek. Pogosto prisotni pa so brin 
(Juniperus nana), rešeljika (Prunus mahaleb), dren (Cornus mas) in bezeg (Sambucus 
nigra). Z višanjem nadmorske višine se izgublja žajbelj, namesto njega pa se pojavlja vresa 
(Calluna vulgaris).  
 
Na prehodu iz submediteranskega v planinsko-mediteransko območje, Rogić (1957) 
omenja,  Forenbacher (1990) pa potrjuje, da je mogoče najti tudi primere bukev. Ob 
manjših nadmorskih višinah le v podobi grmovja, v višjih predelih pa kot visoko drevo 
oziroma del bukovih gozdov. Bukovi gozdovi so na mediteranskem pobočju Velebita 
redkejši kot tisti na celinskem delu oziroma znotraj visokogorja, a vendar predstavljajo 
najbolj številno drevesno populacijo, ki ob zimzelenih gozdovih ruševja (Pinus mugo)in 
navadnega brina (Juniperus communis) prekriva tudi določene vrhove. Drevesa takih 
gozdov vsebujejo manjšo krošnjo in zato prepuščajo več svetlobe. Hkrati so zelo prijetna 
za planince in obiskovalce, omenja Forenbacher (1990) ter dodaja, tudi zato, ker njihov 
obstoj pogosto prekinjajo visokogorski travniki.  
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2.2.2.7 Živalstvo 
 
Tako kot rastlinstvo se tudi živalstvo v območju obdelave v osnovi ne razlikuje od tistega, 
ki je prisoten na celotnem Velebitu. V njem živi okoli šest vrst dvoživk in šesnajst 
različnih vrsti plazilcev. V prostoru je mogoče zaslediti velebitsko kuščarico (Lacerta 
horvathi), včsih tudi nad njeno običajno nadmorsko višino in zelo strupenega modrasa 
(Vipera ammodytes). Tu živi okoli sto vrst ptic, med katerimi včasih najdemo zaščitene 
beloglave jastrebe (Gyps fulvus). Med štiridesetimi vrstami sesalcev, ki se jih da zaslediti, 
so najbolj številni na območje Velebita ponovno naseljeni gamsi (Rupicapra rupicapra) ter 
od nekdaj prisotne srne (Capreolus capreolus), jeleni (Cervus elaphus) in zajci (Lepus 
europaeus). Med sesalce in kot posebnost prostora štejemo tudi štiri velike zveri: rjavega 
medveda (Ursus arctos), volka (Canis lupus), risa (Lynx lynx) in divjo mačko (Felis 
sylvestris). Ena od najbolj številnih vrst pa so dnevni metulji, (rod Rhopalocera), katerih 
določeni primerki sodijo na rdeči seznam ogroženih vrst, kot je objavljeno na spletnih 
straneh NP Severni Velebit (http://www.np-sjeverni-velebit.hr/ jan. 2011) in Naravnega 
parka Velebit (http://www.pp-velebit.hr/ jan. 2011). 
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2.2.3 Človeška prisotnost v širšem območju obdelave 
 
2.2.3.1 Zgodovina in poselitev  
 
Zgodovino človekovega bivanja na Velebitu in hkrati na prostoru območja obdelave lahko 
razdelimo na dve časovni obdobji. Obdobje od prazgodovine do 17. stoletja in obdobje po 
17. stoletju do današnjih dni.  
 
Balen (1979) omenja, da so že ob koncu 18. stoletja arheologi v bližini današnjega 
Jablanca našli ostanke prazgodovinske naselbine in grobišča iz bakrene dobe ter iz 
kamnitih tal poleg okostnjakov izkopali tudi nekaj primerov nakita in kosov oblačil. V 
antičnem obdobju je na tem območju živelo ilirsko pleme Japodov, ki so jih skozi stoletja 
na otokih živeči Ortoplini, pripadniki skupine Liburnov, potisnili prek Velebita v 
notranjost današnje Hrvaške. Ob prihodu Rimljanov se na polotoku Pulver ob današnjem 
pristanišču Stinica osnuje naselje Ortopla. Naselje se omenja v rimskih zgodovinskih 
zapisih iz 1. stoletja n. št., v katerih se ga opisuje kot administrativno središče Ortoplinske 
upravne enote (Matijević-Sokol, 1994). V tem času nastane tudi danes viden Grški zid, ki 
je deloval kot meja med liburnijskima plemenoma, Ortoplini in Begosi, ki ga v svojem 
strokovnem članku »Novi Dolabelin »terminacijski« natpis iz okolice Jablanca« opisuje 
arheologinja Rendić-Miočević (1968).  
 

 
Slika 7: Karta antičnih naselij in najdišč na območju Velebita (Marković, 1960: 11) 
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Ob propadu Rimskega cesarstva pride do razselitve prebivalcev naselja Ortopla, vendar 
istočasno bližnje naselje Jablanac, takat imenovano Ablana, začne pridobivati na pomenu 
in se v času srednjega veka počasi razvije v administrativno in trgovsko središče 
podvelebitskega območja. Kot del regionalnega projekta obnove obstoječih in gradnje 
novih trdnjav dobi Jablanac že v 13. stoletju utrdbo, katere ostanki so vidni tudi danes, ter 
status kraljevskega mesta. V času srednjega veka se prebivalstvo ukvarja z ribištvom, 
pomorstvom, kmetijskim pridelovanjem in predvsem živinorejo. Ob razvoju Beneške 
republike pride do velike potrebe po kvalitetnem lesu, kar povzroči masovno ukvarjanje 
lokalnih prebivalcev z lesnopredelovalno dejavnostjo. Les se je s pomočjo konjev in volov 
vlekel iz velebitskih gozdov in tovoril na ladje, ki so čakale ob obali (Balen, 1979). 
 
Zelo nestabilno obdobje v zgodovini podgorskega območja nastane po otomanski osvojitvi 
sosednje Bosne. Zaradi konstantne vojaške grožnje in številnega ropanja s strani Otomanov 
se do druge polovice 16. stoletja skoraj celotna populacija tega kraja izseli na več koncev 
takratne Avstro-Ogrske monarhije. Na območju ostanejo le vojaki v utrdbah, vendar po 
določenem času tudi oni odidejo. 
 

 
         
Ob slabljenju moči Otomanskega cesarstva in stabilizaciji odnosov z Beneško republiko 
pride do ponovnega naseljevanja opustelih krajev. Iz panonskih delov takratne Hrvaške 
Banovine se v območje pod Velebitom priselijo družine, ki so večinoma pripadale etnični 
skupini Bunjevcev iz območja današnje južne Slavonije. Družine naseljujejo opuščene vasi 
ali ustvarjajo nova naselja, ki jih poimenujejo po svojih priimkih. Takrat nastali toponimi 
se obdržijo tudi do današnjih dni, kot pišejo Ivanuš in sod. (2009). 
 

 
Slika 10: Shematska razporeditev naselij na območju Severnega Velebita (Ivanuš in sod., 2009: 9) 
 
 

Slika 9: Načrt Jablanca iz 17. Stoletja (Balen, 1979: 24)Slika 8: Srednjeveški načrt utrdbe Ablana  (Balen, 1979: 20)
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V tem času je, čeprav ni bila več potrebna, še vedno obstajala Vojna krajina - območje na 
področju današnje osrednje Hrvaške in Vojvodine, ki je funkcioniralo kot ogromen vojaški 
garnizon. V času njenega obstoja je Jablanac doživel ponoven razvoj in zopet postal 
upravno in trgovsko središče. Priseljeno prebivalstvo, ki je živelo v vaseh okoli njega, je na 
primerljivih lokacijah počasi začelo, odstranjevati skalovje in ustvarjati nove pašnike in 
kmetijsko pridelovalne površine. Ker so bile le-te izredno majhne, je glavni vir preživetja 
ponovno postala živinoreja.  
 
Poleg zgodovine kraja Balen (1979) piše tudi o načinu življenja lokalnih prebivalcev ter 
omenja, da je bil ob živinoreji glavni vir preživetja gozd. S prodajo lesa so prebivalci 
prihajali do zaslužka, s katerim so lahko kupovali stvari in izdelke, ki si jih sami niso mogli 
pridelati ali ustvariti. V drugi polovici 18. stoletja pride do razvoja podjetij v službi 
Habsburške monarhije, ki so se ukvarjala z eksploatacijo bogatih velebitskih gozdov, 
predvsem zaradi prisotnosti dreves, iz katerih so se izdelovali kvalitetni ladijski jambori. Z 
razvojem te dejavnosti pride do ponovnega razcveta pristanišča Stinica, v katero so lokalni 
delavci, Jamboraši, s pomočjo konjev in volov po strmih stezah vlekli les iz planine do 
obale. Do druge polovice 19. stoletja v tem območju razen pešpoti in jamboraških strmih 
stez ni bilo nobene državne in za prevoz tovora primerno široke ceste, kot med ostalim 
pravijo tudi Ivanuš in sod. (2009) v svoji konservatorski študiji. 
 
Skozi leta so naselja so rasla in prebivalstvo je svoje naselbine širilo na višje predele 
Velebita – pode. Nekatere družine so se na podih tudi trajno naselile, druge pa so tam 
gradile le spomladanske in jesenske koče. Del tistih, ki so občasno živeli na podih oziroma 
v Srednjegorju, se je skupaj z živino v poletnem času selili v najvišje predele planine - 
Visokogorje. Eden izmed takih predelov je planinsko sedlo Alan, na katerem stoji 
zapuščena naselbina poletnih pastirskih stanov. Tak način življenja, prisoten le pri 
Bunjevcih, ki so živeli na primorski strani Velebita, se je obdržal do časa po 2. sv. vojni, 
ko je relativno hitro, v nekaj desetletjih popolnoma izginil, kot pravita avtorja Belaj (2004) 
in Bušljeta (2010) v svojem članku: »Deruralizacija Južnog Velebita – aspekti života 
velebiskih podgoraca u prvoj polovini XX. stoljeća«. 
 

 
Slika 11: Shematski prikaz selitve prebivalcev območja Severnega Velebita po planinskih  naseljih  
(Ivanuš in sod., 2009: 9) 
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V obdobju, ki sledilo letu 1870, je potekala gradnja Molliarijeve ceste, ki je ob obali 
peljala od Sv. Juraja do Karlobaga in se je nad Jablancem križala s tudi takrat grajeno 
cesto, ki je Jablanac in Stinico prek planinskega sedla Alan povezovala s Štirovačo, v 
kateri je bila zgrajena parna žaga. Zaradi nastanka ceste Jamboraše zamenjajo Kirijaši, 
lokalni prebivalci, ki se ukvarjajo z enako panogo lesnopredelovalne dejavnosti, vendar les 
do obale pripeljejo s pomočjo vozov in po novem, urejenem cestišču. Njihova dejavnost in 
način življenja se je obdržal še približno naslednjih sto let. 
 
Na začetku 20. stoletja pride do razvoja turizma na jablanškem območju. Mestece postane 
priljubljeno poletno središče takratne umetniške in znanstvene elite, zaradi česa pride tudi 
do gradnje modernega kopališča, hotelov in obmorske pešpoti, ki pelje v bližnjo 
Zavratnico. 1. sv. vojna, tako kot po območju celotne Evrope, prinese upadanje števila 
prebivalcev in izseljevanje. Toda že nekaj let po koncu vojne pride do ponovne rasti v 
lesnopredelovalni dejavnosti, ki z ustanovitvijo novih, sodobnih parnih žag iz dejavnosti 
preraste v industrijo. Konec 2. sv. vojne kraju prinese podobne dogodke, kot po koncu 
prve. Lesna industrija po vojni stagnaciji ponovno zaživi, zgradi se celo žičnica za prenos 
lesa z Alana do pristanišča in žage v Stinici. Toda po nekaj letih delovanja žičnica, uradno 
zaradi nerentabilnosti, preneha z delom. Tudi žaga v Stinici se zapre in lesnopredelovalne 
industrije v Podgorju je konec (Balen, 1979). 
 
Zaradi slabih možnosti za zaposlitev ter v drugi polovici 20. stoletja nerentabilne lokalne 
specifične polnomadske živinoreje, se v samo nekaj letih okoli 75 % celotnega 
prebivalstva razseli po območju takratne SFR Jugoslavije. Posledice tega eksodusa se 
čutijo še danes, predvsem v stalnih naselbinah na podih in začasnih v visokogorju, ki 
stojijo opuščene že skoraj pol stoletja, kot pravita Balen (1979) ter Ivanuš in sod. (2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Slika 12: Prebivalci srednjegorskega pastirskega stanu (Ivanuš in sod., 2009: 10)
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2.2.3.2 Raba prostora 
 
Glede na podatke, pridobljene pri analizi temeljnih topografskih načrtov Državne 
geodetske uprave RH1 ter terenskega ogleda prostora območje obdelave lahko razdelimo 
na dve med sabo zelo različni polovici. Meja med polovicama je drugi planinski rob, ob 
katerem poteka tudi gozdna meja, hkrati pa se konča območje obale oziroma Podgorja, 
začne pa se območje Srednjegorja in posledično tudi Visokogorja. 
 
Zahodno od drugega planinskega roba se nahaja prvi planinski rob, njegova terasa in sama 
obalna črta. Ta prostor je skorajda popolnoma zapolnjen z ostrim in pogosto težko 
prehodnim skalnatim apnenčastim površjem. Rodovitna tla so zelo redka in se ponavadi 
najdejo le znotraj drag ali dolin, kjer se je v dolgih letih izpiranja iz okolice nabral dovolj 
debel sloj prsti. Taka območja, ki so bila skozi stoletja in s pomočjo težkega fizičnega dela 
kultivirana v kmetijsko rabo, so danes v zaraščanju. Zato ob obali lahko najdemo nekoliko 
lokacij s primorskimi gozdovi in ob njimi tudi še obstoječe, a zelo maloštevilne kmetijske 
površine, predvsem v podobi zapuščenih in zaraščajočih se travnikov. Ker so ob kmetijskih 
površinah ponavadi stala tudi naselja, se ob zaraščanju vrtov bivše vasi (danes le skupine 
vikendov) naenkrat nahajajo sredi zelo zelenih in pogosto zaradi gostega grmičevja tudi 
težko prehodnih gozdov. 
 
Vasi znotraj območja obdelave danes služijo le kot vikend naselja. Enako je tudi s 
številnimi objekti v naselju Jablanac, ki je s poštnim uradom, gostinskimi objekti in 
trajektnim pristaniščem središče območja, ki sega tudi izven območje obdelave tega 
diplomskega dela. Jablanac je tudi največje naselje znotraj območja obdelave. Druga 
največja naselbina je Turistično naselja Stinica, ki je le turistično naselje z nihajočo 
populacijo, ki hitro naraste v poletnem času, a tudi hitro upade v ostalih letnih časih. Razen 
odseljevanja prebivalstva in včasih neustreznega obnavljanja starinskih objektov se podoba 
ostalih vasi, ki se nahajajo znotraj območja obdelave, ni spreminjala. Večinoma so to 
manjše vasice, stisnjene pod pobočja hribov ali pa ležijo ob manjših depresijah v bližini 
kmetijskih površin. To so: Pejice, Živi Bunari, Mršići, Stinički Dolac, Panos, Balenska 
Draga,Dundović Podkuki, Donji Bileni, Kurjaki, Zavratnica in Jezero. Poleg naštetih vasi 
je na območju tudi nekaj bivših izrecno ribiških vasi, ki se nahajajo ob obali. To so: 
Josnovac, Čakljevac, Jadrelić Draga in Stinica. Izjema je vas Šegote, ki se nahaja vzhodno 
od začetne postaje žičnice. Podolgovata podoba te sicer popolnoma navadne in pod 
pobočje hriba stisnjene vasi se je začela spreminjati ob koncu osemdesetih let 20. stoletja, 
ko je ob stari magistrali, ob kateri vas tudi leži, začela prodaja parcel in gradnja vikendov. 
Kot posledica te odločitve je prišlo do neprimerno postavljene podolgovate skupine velikih 
večnadstropnih enodružinskih hiš oziroma vikendov. 
 
Gozdna meja srednjegorskih in visokogorskih gozdov poteka ob drugem planinskem robu, 
ki definira položaj Dundović poda, hkrati pa predstavlja greben, posejan z lokalnimi kuki 
in skalni samotarji. Območje Srednjegorja, predvsem Dundović pod, vsebuje nekoliko 
travnikov, a so le-ti tako kot tisti v vzhodnem delu območja obdelave opuščene bivše 
kmetijske površine v procesu zaraščanja. Visokogorje vsebuje večji delež pašnikov. Tudi ti 
se zaraščajo, a je ta proces na tej nadmorski višini precej počasnejši, kot ob obali ali v 

                                                 
1 TTN (temeljni topografski načrt) sekcije: Rab 37, 38, 39, 40, 47, 48, 49, 50 
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srednjegorju. Zato so podobe visokogorskih travnikov in s tem tudi gozdov, ki jih obdajajo, 
približno takšne, kot so bile v obdobju poseljenosti tega kraja. Poleg pašnikov Visokogorje 
vsebuje številne travnike, ki se nahajajo nad gozdno mejo, in sicer predvsem na južnih 
pobočjih planine, kjer se nahaja tanek sloj prsti in na planinskih vrhovih. Taki travniki 
vsebujejo tudi številne skale in nerodovitne zaplate. 
 
V tem delu območja obdelave so zgolj tri naselja (Dundović pod, Alan in Gornji Bileni). V 
drugi polovici 20. stoletja so bila popolnoma zapuščena, a se je v vaseh Alan in Gornji 
Bileni zaradi dosegljivosti s cesto Stinica – Štirovača obnova objektov že začela. Sicer 
samo v podobi vikendov, ki pa se obnavljajo v skladu s predpisi NP Severni Velebit, saj v 
tem območju poleg elektrike ni drugih komunalnih omrežij. 
 
Kot del rabe tal je treba omeniti tudi opuščeno traso žičnice Stinica – Alan in pripadajočo 
infrastrukturo, to je začetno, vmesno in končno postajo. 
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2.2.3.3 Prometnice in poti 
 
Območje obdelave je glede na povezanost z državno prometno mrežo zelo izoliran prostor. 
Celotno primorsko pobočje Velebita ne vsebuje in se tudi ne nahaja v bližini železniških 
tirov ali avtoceste. Ne glede na to pa je prostor območja obdelave dostopen iz štirih smeri, 
in sicer po jadranski magistrali iz smeri juga in severa, po planinski cesti Stinica - 
Štirovača  iz ostalih delov Velebita in posredno tudi iz njegovega zaledja, iz Like ter s 
trajektom iz zahodne smeri oziroma z otoka Raba (Park prirode Velebit …, 2006). 
 
Trajektni dostop in redne medkrajevne avtobusne linije, ki peljejo po jadranski magistrali 
in hkrati tudi na otok Rab, lahko štejemo kot edine primere javnega prometa v območju 
obdelave, kot se omenja v prostorskem načrtu ureditve Narodnega parka Severni Velebit 
(NP Sjeverni Velebit – prostorni plan, 2011) in v strokovnih študijah izvedenih kot podlaga 
za izgradnjo trajektnega terminala v Stinici (Stručna podloga …, 2006; Studija o utjecaju 
…, 2006). 
 
Večina kopenskega prometa se torej odvija s pomočjo privatnih motornih vozil. Prostor je 
sicer iz različnih delov velebitskega Visokogorja dobro dostopen za pešce, ki imajo na 
voljo številne planinske steze. Žal je večina teh v Srednjegorju in Podgorju trenutno zelo 
zaraščenih in skoraj neuporabnih. Najbolj pogosto uporabljana planinska pot je 
Premužićeva steza, ki jo  je v tridesetih letih prejšnjega stoletja uredil inž. Ante Premužić. 
Kot pravi Marković (1960), je Premužića pri urejanju vodila želja, da v eni stezi združi 
funkcionalnost gozdne poti in hkrati zadovolji potrebo po planinsko turistični stezi po 
velebitskem Visokogorju. Steza je dolga 57 km, od tega začetnih 16 km pelje skozi NP 
Severni Velebit in hkrati tudi skozi območje obdelave. Z obstoječimi, a manj 
uporabljanimi in tudi manj prehodnimi planinskimi potmi, je mogoče priti do določenih 
delov obale, Jablanca, Stinice in Zavratnice. Tudi nekdaj obstoječa mreža obalnih poti je 
danes zapuščena (razen tiste v Zavratnici) in na določenih delih zaradi zaraščenosti 
neuporabna. 
 
Najbolj dominanten primer prometne povezave v prostoru je državna cesta, jadranska 
magistrala. Le-ta je del evropske poti E65. Na Hrvaškem nosi uradno oznako Državna 
cesta D8. Je dvosmerna cesta, ki vsebuje dva prometna pasova (Stručna podloga …, 2006; 
Studija o utjecaju …, 2006). 
 
V območju obdelave se nahaja cesta iz obdobja Avstro-Ogrske monarhije, ki jo omenjata 
tako Balen (1979) kot Bušljeta (2010), ki pravita, da cesta povezuje obalo, predvsem 
pristanišče Stinico, s planinskim sedlom Alan in se nadaljuje naprej proti Štirovači. Čeprav 
je dvosmerna, je cesta povprečno široka samo 4 do 5 metrov. Zaradi dvosmernosti in 
dejstva, da je bila grajena v času zelo redkega prometa, sestavljenega predvsem iz konjskih 
vozov, cesta vsebuje številne razširitve, ki služijo lažjem umikanju vozil v primeru 
srečanja dveh vozov. Vrsto let je bila zapuščena, po razglasitvi NP Severni Velebit pa so jo 
ustrezno obnovili. Na določenih odsekih je pridobila tudi sodobno kovinsko cestno ograjo 
in asfaltni sloj na poti od magistrale do planinske koče Alan. Zaradi omenjenih obnov je 
danes ena izmed najbolj pomembnih prometnih vpadnic v NP Severni Velebit. 
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Poleg ceste Stinica – Štirovača obstaja na območju obdelave še ena prometnica, ki je bila 
ravno tako zgrajena v času Avstro-Ogrske monarhije, in sicer leta 1877. Znana je kot 
»Molliarijeva cesta« ali stara magistrala. V sedemdesetih letih 20. stoletja je kot posledica 
gradnje takrat nove jadranske magistrale ostala razsekana na številne manjše kose. Le 
nekateri izmed njih so ostali dovolj dolgi, da bi jim lahko rekli, da so še uporabni, medtem 
ko drugi, manjši kosi neuporabni še vedno ostajajo v prostoru. Eden od daljših, še vedno 
uporabnih delov, je vaška cesta, ki povezuje lokalno cesto za Jablanac in Stinico z vasmi 
Šegote in Živi Bunari (Balen, 1979).  

Slika 14: Jadranska magistrala z cesto Stinica – Štirovača v ozadju, na pobočju planine 

Slika 15: Cesta Stinica - Štirovača 
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Na območju obdelave je poleg cestnega je prisoten tudi zelo intenziven pomorski promet. 
Poleg lokalnih prebivalcev in njihovih majhnih ribiških čolnov ter turistov s hitrimi 
motornimi čolni in jadrnicami osnovo pomorskega prometa znotraj območja obdelave 
predstavlja trajektna linija kopno - otok Rab.  
 
Trenutno na celini trajekti pristajajo v pristanišču Jablanac. V bližnji prihodnosti se bo 
celinsko pristanišče preselilo v sosednje pristanišče Stinico. Pristanišče na otoku Rabu, 
Mišnjak, bo ostalo na svoji sedanji lokaciji. Razlogi za opustitev obstoječega in gradnjo 
novega pristanišča so poleg neprimerne velikosti samega pristanišča tudi neustrezno urejen 
dostop na ladjo in skoraj neobstoječa spremljevalna infrastruktura (parkirni prostori, 
sanitarije, prostori za zaposlene). Dodaten razlog za premestitev je tudi prometna 
preobremenitev lokalnih cest, ki s svojo neustrezno infrastrukturo služijo vstopu in izstopu 
iz mesta in pristanišča Jablanac tako lokalnem prebivalstvu kot uporabnikom trajektne 
linije. Zaradi intenzivnosti prometa je prometni režim v Jablancu že vrsto desetletij 
zasnovan s pomočjo sistema enosmernih cest in je s časoma postal zelo neustrezen, hkrati 
pa so poškodbe pristaniščnega pomola, po katerem poteka cestišče, iz leta v leto bolj 
opazne. Tudi objekti, ki stojijo ob cesti oziroma pomolu v neposredni bližini morja, med 
katerimi so lokalna cerkev in pošta ter bližnje pod cesto urejeno mestno kopališče iz 
začetka 20. stoletja, zaradi prometa trpijo poškodbe na fasadah in sami konstrukciji 
(Stručna podloga …, 2006; Studija o utjecaju …, 2006). 
 
Pristanišče in načrtovani trajektni terminal se bosta nahajala v Stinici, v neposredni bližini 
začetne postaje žičnice. Oba naj bi vsebovala infrastrukturo, ki bo zadovoljevala potrebe 
tako obiskovalcev kot tudi zaposlenih v pristanišču. Načrtovana sta tako, da čeprav se 
bosta nahajala v njeni neposredni bližini, ne bosta vplivala na položaj, podobo in funkcijo 
začetne postaje žičnice Stinica – Alan (Stručna podloga …, 2006; Studija o utjecaju …, 
2006). 
 
Čeprav je že nekoliko desetletij nefunkcionalna, lahko žičnico Stinica – Alan zaradi še 
vedno prisotne infrastrukture in obstoja trase, ki je vrisana v temeljni topografski načrt, 
uvrstimo na seznam komunikacij v prostoru. Njena trasa na eni točki celo prečka jadransko 
magistralo, in sicer v prisotnosti zelo specifičnega varovalnega betonskega loka. 
 

Slika 16: Ostanki stare magistrale Slika 17: Premužićeva steza
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Slika 18: Pogled iz zraka na pristanišče Stinica, v smeri proti severu (Marinas.com, 2012) 
 
 

 
Slika 19: Pogled iz zraka na pristanišče Stinica, v smeri proti jugu (Marinas.com, 2012) 
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Slika 20: Pogled iz zraka na pristanišče v Jablancu (Marinas.com,  2012) 
 
 

 
Slika 21: Varovalni betonski lok nad jadransko magistralo 
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2.2.3.4 Kulturna dediščina 
 
V poglavju o zgodovini območja obdelave (2.2.3.1) so omenjena številna ljudstva, ki so 
skozi različna obdobja živela na tem prostoru in za seboj pustila številne pomembne 
kulturne ostanke. Nekateri izmed njih so bili v 20. stoletju resno poškodovani ali za vedno 
izgubljeni. Kljub temu je število ohranjenih primerov kulturne dediščine za tako majhno 
območje zelo impozantno.  
 
V neposredni bližini Jablanca, nad zalivom Zavratnica, so ob koncu 19. stoletja arheologi s 
pomočjo lokalnih prebivalcev odkrili predantično utrdbo in nekaj grobov iz istega obdobja, 
kar opisuje tudi Balen (1979). Prof. Šime Ljubić je leta 1889 v takratnem arheološkem 
časopisu opisal svoje odkritje, medtem ko je desetletje kasneje priznani arheolog Josip 
Brunschmidt njegove raziskave nadaljeval ter jih dodatno potrdil tako, da je naselbino 
datiral v čas med leti 1300 in 1000 pred našim štetjem. Nadaljnja raziskovanja, izvedena 
po 2. sv. vojni, so obstoječim dokazom dodala še teorijo, da so naselbino v eni izmed faz 
obstoja naselili na otokih živeči Liburni, ki so takratne prebivalce, Japode, potisnili proti 
notranjosti, to je na Velebit in v današnjo Liko. 
 
O Liburnih, ki se z bližnjih otokov preselijo na kopno v istem času, ko ob širitvi svojega 
cesarstva na območje pridejo Rimljani in zasnujejo svoje kolonije, piše tudi avtorica 
Matijević-Sokol (1994), ki dodaja, da ni najbolj jasno, ali je naselje Ortopla, ki je obstajalo 
(tudi v času srednjega veka, a se je takrat imenovalo Murula) na polotoku Pulver, zraven 
današnjega pristanišča Stinica, nastalo iz že obstoječega liburnskega naselja, ali se je 
razvilo neodvisno od vpliva lokalnih prebivalcev. Ortopla ali Ortoplinija se omenja v 
številnih tekstih iz antičnih časov. O njej in tudi o celotnem območju pod Velebitom pišejo 
Plinij Starejši v 1. stoletju, Klavdij Ptolemej v 2. stoletju ter Psevdoskilak v 4. stoletju 
našega štetja. Vsi rimski avtorji naselje opisujejo kot administrativno središče ozemlja 
liburnskega plemena Ortoplinov. 
 

Slika 23: Ostanki antičnega in srednjeveškega naselja na polotoku Pulver
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Poleg tega, da je bila administrativno središče, se je Ortopla nahajala nenavadno blizu meje 
s teritorijem sosednjih Begosov. Tudi Begosi so bili Liburni, njihovo pleme pa je dostikrat 
prihajalo v konflikte z Ortoplini, predvsem zaradi redkih pašnikov in zelo oddaljenih virov 
vode. Temu je priča tako imenovani Pisani kamen – napis v latinščini, vklesan v živo skalo 
zraven vodnega izvira na celinski strani Velebita, ki govori o porazdelitvi pravic plemen do 
sveže vode. V drugi polovici 20. stoletja je arheolog Grga Novak na območju med 
Jablancem in Stinico znotraj tako imenovanega Grškega zidu odkril kamnito ploščo z 
napisom, ki je potrjeval administrativno mejo med plemeni (Rendić-Miočević, 1968). Zid 
je med lokalnim prebivalstvom napačno poimenovan Grški zid zato, ker so Bunjevci, ki so 
se doselili v ta kraj, vse, kar je bilo starejše od njih, poimenovali za grško. Tudi lokalne 
legende o skritih zakladih in izgubljenih gradovih ponavadi govorijo o grških priseljencih 
iz predantične dobe, kot piše Dronjić (2008) v svojem članku »Zakopano blago u usmenoj 
predaji Podgoraca«. Zid, čeprav se je skoraj popolnoma zrušil sam vase in ga večkrat 
prekinjajo lokalne in magistralna cesta, je še vedno viden iz določenih vizurnih točk. 
 

 
Slika 24: Prepoznavnost Grškega zidu danes – pogled z Mujić glavice in fotografija napisa 'in situ' ob njegovi 
najdbi (Rendić-Miočević, 1968: 13) 
 
Nad vasjo Šegote, na južnem pobočju hriba Pekasovica in v neposredni bližini trase 
žičnice, se nahajajo ostanki zdavnaj zapuščene naselbine. Naselje je označeno kot lokacija, 
ki bi jo bilo potrebno raziskati, a do danes ni bila izpeljana nobena uradna raziskava. Edina 
sled naselja je nekaj suhozidov, vrisanih v temeljni topografski načrt, poleg njih pa je na 
načrtu napisan beseda zidine. Maloštevilni lokalni prebivalci naselbino imenujejo Stare 
Šegote in jo, tako kot zid, pojmujejo za grško. Naselje vsebuje ostanke nekaj desetin hiš, 
razporejenih okoli poti, ograjene s suhozidi. Kar je ostalo od njih, nakazuje, da so bili to 
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zelo nizki objekti, vkopani v pobočje hriba, z izjemno debelimi stenami, ki so od odprtin 
vsebovale samo vhodna vrata. Neobstoj oken na objektih v primerjavi s tradicionalno 
bunjevško ljudsko arhitekturo nakazuje, da gre za starejšo naselbino, ki datira iz časa pred 
poselitvijo kraja v 17. stoletju. 
 
Ob propadu Rimskega cesarstva in začetku srednjega veka naselbina v Stinici izgubi svoj 
pomen, razvoj pa doživi mestece Jablanac. Prvič se omenja v uradnih dokumentih leta 
1179 pod imenom Ablana. Poleg naselja ob zalivu se v dokumentih omenja tudi cerkvica 
sv. Nikole, ki še danes stoji nad Jablancem, ob njej pa se je skozi stoletja razvilo mestno 
pokopališče (Balen, 1979).  
 
Leta 1251 je ban Stjepan Šubić razglasil Jablanac za kraljevsko mesto, nad zalivom pa 
zgradil trdnjavo za obrambo naselja in pristanišča. Ostanki trdnjave so vidni tudi danes, 
čeprav je bil ob njih v 2. polovici 20. stoletja zgrajen motel, ob koncu istega stoletja pa še 
hotel, poimenovan Ablana (Balen, 1979). 
 

 
Slika 25: Hotel Ablana zgrajen ob ostankih srednjeveške trdnjave z cerkvico sv. Nikole v ozadju (rumena 
fasada) in mestnim kopališčem Banja pod hotelom 
 
Ob razvoju turizma na začetku 20. stoletja in vpeljavi ladijske povezave, ki je povezovala 
obalna naselja z Reko, nastane v Jablancu nekaj impresivnih objektov, ki stojijo še danes, 
pravi Balen (1979). Poleg že omenjene turistične poti do Zavratnice dobi naselje leta 1909 
za tiste čase sodobno kopališče s kabinami za preoblačenje, kavarno in urejenim dostopom 
do morja. Kopališče, imenovano tudi Banja, je bilo zgrajeno pod trdnjavo Ablana, obenem 
pa je bilo tudi vključeno v ostanke obalnih fortifikacij, ki še danes služijo kot del 
kopališča.  
 
 



41 
Jakovac G. Povezava Narodnega parka Severni Velebit z obalo. 
    Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2013 
 

 
 

V Jablancu pa ni prišlo le do razvoja kopališkega turizma. Svoj razcvet je doživelo tudi 
planinarjenje po Velebitu. Avtorja Rogić (1957) in Marković (1968) v svojih člankih 
omenjata, da je bila v obdobju med svetovnima vojnama v takrat že obstoječi vili Lacerta 
na pobudo lastnika vile in strastnega planinca Miroslava Hirtza zasnovana najnižja 
planinska koča na svetu – Planinarski dom Jablanac.  
 

 
Slika 26: Jablanaško kopališče – Banja z vilo Lacerta oziroma planinsko kočo v ozadju,  posneto v času, ko še ni bila 
zgrajena cesta, s katero se tudi danes dostopa do trajekta za otok Rab (Kos M., Lozzi Barković J., 2009: 156) 
 
V času 2. sv. vojne, predvsem njenih zadnjih letih, ko je premoč nemške vojske začela 
drastično upadati, je bila Zavratnica več kot prikladno zaklonišče za nemško ladjevje. 
Zaradi nevarnosti s strani zavezniških letal, so se nacistične bojne ladje podnevi skrivale v 
Zavratnici, ponoči pa so nadaljevale svojo načrtovano plovbo. Skrivališče so odkrili 
pripadniki antifašističnega odpora, ki so s pomočjo mobilne radijske postaje zaveznikom 
sporočili lokacijo nemškega ladjevja. Zavezniki so sprožili bombni napad z letali in čeprav 
so ob napadu zgubili enega od letal (ki je bilo po vojni odstranjeno z morskega dna 
Zavratnice) so vseeno uspešno zadeli tri sovražnikove ladje, med njimi tudi eno 
transportno ladjo. Tako kot ostali dve, je tudi ta na mestu potonila (Balen, 1979). 
 
Zakaj sta bili dve potopljeni ladji in letalo odstranjeni, medtem ko je tovorna ladja ostala 
na morskem dnu v območju zavarovane krajine, ni popolnoma jasno. Dejstvo je, da v 
Zavratnici, na zelo mali in predvsem lahko dostopni morski globini tudi danes leži 
potopljena nemška vojaška ladja. Skozi leta je ladja postala neke vrste turistična atrakcija, 
saj je več kot vidna s sprehajalne poti, ki pelje skozi zaliv in tudi iz manjših čolnov in bark, 
ki lahko plovejo nad njo. Ob oseki pa oseba povprečne višine lahko stoji na njeni kabini, 
brez da bi se potopila (Balen, 1979). 
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Poleg potopljene ladje so v Zavratnici prisotne tudi številne suhozidne terase, grajene kot 
del projekta ozelenitve zaliva v času razvoja turizma ob koncu 19. stoletja. Zavratnico so 
takrat obiskovali številni znanstveniki in pisatelji, zato je enemu od najbolj priznanih 
hrvaških pisateljev, Vjenceslavu Novaku, ki je inspiracijo za pisanje iskal prav tam, leta 
1980 Društvo pisateljev Hrvaške postavilo spominsko ploščo. 
 

 
Slika 27: Potopljena nemška vojaška tovorna ladja ob turistični poti v Zavratnici 
 
V poglavju o prometnih povezavah znotraj območja obdelave (2.2.3.3) je bila omenjena 
Molliarijeva cesta, znana tudi kot stara magistrala. Cesto je dal zgraditi avstro-ogrski cesar 
Franc Jožef, o čemer priča tudi napis, vklesan v živo skalo ob mostu, prek katerega cesta 
prečka Jadrelić oziroma Ognjeno drago. Žal je napis skoraj neberljiv, a je vsaj še vedno 
prisoten, za razliko od številnih kilometrov stare magistrale, ki so ob gradnji nove, 
jadranske magistrale, za vedno izgubljeni. V območju obdelave je glede na podobo celotne 
trase prisoten impresiven del relativno ohranjene Molliarijeve ceste.  

 
 
 

Slika 28: Most na Molliarievi 
cesti 

Slika 29: Napis v živi skali ob Molliarievi cesti 
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Istočasno z odločitvijo o gradnji Mollinarijeve ceste, piše Balen (1979), je vlada Avstro-
Ogrske monarhije sprejela tudi sklep o gradnji ceste, ki se bo navezovala na omenjeno 
prometnico, hkrati pa bo povezovala Stinico in posledično tudi Jablanac s Štirovačo – 
planoto v osrčju velebitskega Visokogorja, v kateri se je takrat nahajalo središče 
lesnopredelovalne dejavnosti s parno žago vred. Osnovni namen ceste, grajene ob koncu 
19. stoletja je bil sodobnejši način izkoriščanja velebitskih gozdov in tovora lesa do 
morskih pristanišč.  
 
Cesta Stinica - Štirovača je danes za razliko od Molliarijeve ceste v zelo dobrem stanju. 
Večina njene trase se je obdržala v svoji originalni podobi, ona sama pa je še vedno 
funkcionalna in tudi delno asfaltirana. Služi kot dostopna cesta za vstop v NP Severni 
Velebit, tako obiskovalcev kot parkovnega osebja. 

  
Poleg modernizacije pri izkoriščanju gozdov, pravi Balen (1979), je nova cesta služila za 
dostop do številnih visokogorskih pastirskih naselij, ki so bodisi že obstajala ali pa so jih 
lokalni prebivalci zgradili v neposredni bližini ceste. Največje naselje je na Alanu, in sicer 
v neposredni bližini končne postaje žičnice. Naselje na Alanu se od podobnih naselij, kot 
so Butkovići, ki se nahajajo pod delom ceste, preden le-ta zavije na Alan, ali tistega na 
padežu  Mirovo, razlikuje v tem, da je poleg suhozidnih pastirskih stanov vsebovalo tudi 
nekaj objektov, grajenih z malto. Tisti so se, za razliko od večine stanov v vasi, uporabljali 
skozi celo leto, v njim pa so stanovali cesarski gozdarji in drugi državni uslužbenci. Taki 
objekti so bili ponavadi grajeni s šternami (vodnjaki) vred, lociranimi za objektom. 
Številne šterne so vsebovale impresivne kamnite obrobe okoli odprtin, nekatere pa so bile 
brez njih. Voda se je zbirala tako, da je bila s pomočjo lesenih ali kovinskih žlebov 
deževnica s streh objektov speljana v notranjost šterne.  
 
Območje Alana sodi v območje najmanjšega varstva znotraj narodnega parka, zaradi tega 
je tu dovoljena obnova že obstoječih objektov, kot pravijo Ivanuš in sod. (2009). Nekateri 
objekti so že obnovljeni, in sicer zelo uspešno ter v skladu s predpisi o obnovi kulturne 
dediščine znotraj parka. 

Slika 30: Cesta Stinica – Štirovača v bližini Alana, znotraj narodnega parka
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Slika 31: Primer ustrezno 
obnovljene gozdarske hiše na 
Alanu 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Slika 32: Ostanki
zapuščenega

pastirskega stanu na
Alanu

Slika 33: Šterna na Alanu s kovinskim pokrovom brez obrobe 
 

Slika 34: Detajl okna z lesenim okvirom
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V poglavju o hidrologiji območja (2.2.2.1) je bilo omenjeno, da je južna stran Velebita zelo 
revna z vodo in vodnimi viri. Že Liburni so se prepirali glede pravic do pitne vode v 
poletnem času, zato so prebivalci tega kraja tam, kjer so le našli redke vire pitne vode, 
gradili oziroma kopali vodnjake in lokve, kot pravi avtorica Knifić Schaps (2001) v svojem 
članku »Pučka arhitektura na obroncima Velebita«. Vodnjaki so služili kot vir vode za 
ljudi, medtem ko so lokve izrecno služile kot vir vode za živino. Dostikrat so bili vodnjaki 
in lokve povezani v sistem, po katerem se je voda iz vodnjaka prelivala v lokev. Lokve so 
imele praviloma neke vrste rampo, po kateri so živali brez pomoči pastirjev lahko 
dostopale do vode. 
 
Območje obdelave vsebuje številne lokve in vodnjake. Večina se jih nahaja ob starih 
jamboraških vlakah, nekatere pa tudi ob cesti Stinica - Štirovača. 
 
 

 
Slika 35: Lokev »Živa vodica« – ograjena jama z dostopom za živali  (NP Sjevernivelebit, 2011) 
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02 - pokopališèe rimskega naselja Ortopla
03 - v skali izklesan napis o letnici gradnje Molliarijeve ceste 
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05 - ostanki srednjeveške utrdbe Ablana
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07 - planinska koèa Jablanac
08 - ostanki predantiène utrdbe in pokopališèa
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2.2.3.5 Naravna dediščina 
 
Ob opisu naravne dediščine prostora s katerim se ukvarja to diplomsko delo, je treba 
upoštevati dejstvo, da celotno območje obdelave sodi v del prostora, ki je bil leta 1981 
razglašen za Naravni park Velebit, medtem ko je določen del prostora še dodatno 
zavarovan in je del območja Narodnega parka Severni Velebit, razglašenega leta 1999. 
 
Tako kot ob celotni obali pod Velebitom tudi v območju obdelave najdemo številne drage, 
nastale z dolgoletnim delovanjem hudourniških vod, kot pravi Rogić (1957). Najbolj 
veličastna draga in zaliv daleč naokrog je Zavratnica. To potrjuje Božičević (2002) v 
svojem članku »Draga Zavratnica – a ne fjord«. Avtor tudi pravi, da je bila Zavratnica 
zaradi svoje prepoznavnosti in redkosti leta 1981 razglašena za območje zavarovane 
krajine, danes pa je z istim statusom administrativno vključena v Narodni park Severni 
Velebit. Znotraj Zavratnice poleg številnih kraški form najdemo tudi veličastni skalni 
osamelec Anin zob, ki se nahaja ob koncu sprehajalne poti. 
 

 
 

Slika 37: Pogled iz zraka na Zavratnico in Jablanac na levi; (Marinas.com, maj 2012) 

Slika 38: Pogled na Zavratnico, turistično stezo in skalni osamelec Anin zob 
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V neposredni bližini obale najdemo številne obalne gozdove, ki se nahajajo na pred burjo 
zaščitenih delih površja. Gozdovi so sestavljeni iz zimzelenih in listopadnih vrst. Obstajajo 
primeri mešanih gozdov, kot tudi gozdov, ki vsebujejo samo primere zimzelene oziroma 
listopadne flore. Gozdovi so poraščeni z gostim, pogosto neprehodnim grmičevjem. 
Nastali so v procesih zaraščanja kmetijskih površin - vrtov, pašnikov in travnikov, 
predvsem zaradi že omenjenega skoraj popolnega opuščanja tradicionalnega načina 
življenja in odseljevanja ljudi. Kot posledica zaraščanja kmetijskih površin so številni 
gozdovi obdani z suhozidi, ki so bili grajeni kot zaščita za travnike in vrtove (Stručna 
podloga …, 2006; Studija o utjecaju …, 2006) in (Rogić, 1957). 
 
Med morsko gladino, srednjegorskimi in visokogorskimi travniki ter gozdovi se nahaja 
območje podgorskega krasa. Rogić (1957) ga opisuje kot zelo nerodovitno območje, 
pokrito z včasih zelo ostrimi in neprehodnimi skalami, med katerimi na redkih koščkih 
zemlje raste posamezno grmičevje ali manjša drevesa. Avtor dodaja, da so posebnost tega 
prostora naravni vodni zadrževalniki oz. škavnice. To so vdolbine, nastale s topljenjem 
apnenca, ki so ob zapolnitvi z deževnico služile kot dodaten vir vode za drobnico. Danes 
večinoma služijo kot vir pitne vode za divje živali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na prehodnem območju med podgorskim krasom in Srednjegorjem oziroma ob drugem 
planinskem robu se nahaja skupina mogočnih apnenčastih skal, poimenovana kuki. Avtorji 
Rogič (1957), Marković (1967) ter Perica in Orešić (1999) se strinjajo, da so kuki 
posebnost Velebita in podvelebitskega območja, hkrati pa so tudi ena izmed številnih 
naravnih posebnosti, zaradi katerih je območje Severnega Velebita razglašeno za narodni 
park. Znotraj območja obdelave najdemo enega izmed zelo dolgih kukov ter številne 
manjše kuke v njegovi neposredni bližini. Najbolj veličasten, čeprav ne zaradi svoje 
velikosti, ampak elegance, je Strogir, štrleča apnenčasta skala, ki se nahaja ob planinskem 
prehodu Turska vrata. 

Slika 39: Presušena podgorska škavnica Slika 40: Detajl presušene škavnice 
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V severnem delu območja obdelave, zraven naselja Živi Bunari ob sami jadranski 
magistrali, najdemo naravni most, enostavno poimenovan »Peč«. Nastal je, pravita Perica 
in Orešić (1999), kot posledica tisočletnega delovanja hudourniških voda in topljivosti 
apnenčastih sten.  

 
Zahodno od kukov, na drugi velebitski terasi, se začenja območje Srednjegorja. Najbolj 
veličasten element Srednjegorja znotraj območja obdelave je Dundović pod - kraška 
kotanja, ki se nahaja na nadmorski višini 700 m, obdana s planinskim robom in kuki na 
južni ter zmerno dvigajočimi se pobočji Visokogorja na severni strani. Na planoti je bilo 
včasih naselje, a je bilo, tako kot številna naselja v tem območju, zapuščeno sredi 20. 
stoletja. Številni srednjegorski travniki, ki so skozi stoletja služili kot pašniki, so danes v 
stanju zaraščanja z zimzelenimi in listopadnimi gozdovi. 

Slika 43: Strogir Slika 42: Peč 

Slika 41: Kuki - južno od Dundović poda, neposredno pod drugim planinskim robom 
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Planinskih gozdovi primorske strani Velebita segajo iz Srednjegorja skozi Visokogorje do 
njegove severne celinske strani. Planinski vrhovi Visokogorja, ki so se znašli znotraj 
območja obdelave, so del tretjega planinskega roba in ponavadi zaradi tankega sloja prsti 
ter krutih vremenskih pogojev pokriti le s travo in med posamičnimi apnenčastimi skalami 
rastočim grmičevjem, kot med ostalim pravita Perica in Orešić (1999). Zaradi takih 
vremenskih in rastiščnih pogojev so visokogorski travniki v izredno manjši meri zaraščeni 
kot tisti v Srednjegorju. 

 

Slika 44: Dundović pod – listopadni in zimzeleni gozdovi Srednjegorja ter kmetijske površine v zaraščanju 

Slika 45: Bivši pašniki s suhozidi, danes le visokogorski travniki (kraška kotanja oz. padež Bilensko Mirovo, 
v neposredni bližini Alana
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Slika 46: Visokogorski travniki z apnenčastimi skalami in grmičevjem (južno pobočje vrha Buljma) 
 
 

 
Slika 47: Planinski vrhovi, gozdovi in travniki ter ostanki žičnice Stinica – Alan (Cerovac in Cerovac. 
Jablanac - Vrata. http://free-ri.t-com.hr/xalik/jablanac-vrata.html, sept. 2009) 
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2.2.3.6 Pogledi in vizure 
 
Vizurne točke so v prostoru opredeljene glede na kvaliteto doživljanja tega prostora, ki jo 
obiskovalec lahko doživi na tej točki. Pogledi, ki se odpirajo iz vizurnih točk vplivajo na 
človekovo doživljanje prostora in ustvarjajo prepoznavnost prostorske identitete. 
 
Na območju obdelave je bilo določenih 23 vizurnih točk: 
 

- na območju obale:  
01 - vrh hriba Vigurca, 
02 - vrh hriba Šegotska glava, 
03 - vrh hriba Šegotska glavica, 
04 - križišče poti nad Ognjeno drago, 
05 - vrh polotoka Pulver ob pristanišču Stinica, 
06 - rt ob zalivu Stinica, 
07 - razgledna točka v turističnem naselju, 
08 - začetna postaja žičnice, 
09 - vrha hriba Pekasovica, 
10 - vrh hriba Kalunača, 
11 - ovinek stare ceste za Stinico, 
12 - vrh hriba Maslena glava, 
13 - ovinek dostopne ceste za Stinico, 
14 - vrh hriba Mujić glavica, 
15 - hotel Ablana, 
16 - razgledna točka nad Jablancem, 

 
- na območju srednjegorja: 

17 - razgledna točka nad Zavratnico, 
18 - vmesna postaja žičnice, 

 
- na območju visokogorja: 

19 - Turska vrata, 
20 - ovinek ceste Jablanac – Alan, 
21 - končna postaja žičnice, 
22 - spomenik padlim borcem, 
23 - planinski vrh Buljma. 

 
Poleg vizurnih točk so določeni tudi deli prometnic oziroma poti, na katerih vizure niso 
koncentrirane samo na eno točko, in sicer: 
 

A - pristopna cesta do terminala, 
B - pristopna cesta do Jablanca, 
C - obalna pot, 
D - stara magistrala, 
E - cesta Stinica – Štirovača, 
F - Premužićeva steza in 
G - gozdna pot. 
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2.2.3.7 Degradirana območja 
 
V območju obdelave lahko določimo nekaj večjih točk oziroma manjših območij 
degradacije prostora. Mednje štejemo tudi območja ob postojankah žičnice. Največje 
degradirano območje je ob začetni postaji, saj je bila v njeni neposredni bližini včasih žaga 
in skladišča lesa. Ob načrtovani gradnji novega pristanišča in predlagani revitalizaciji 
žičnice ter ureditvi njihove neposredne okolice naj bi bilo območje ustrezno sanirano. 
Enako bo tudi z obema ostalima postajama žičnice in njihovo okolico. 
 
Poleg postaj žičnice sta prisotni še dve območji, ki sta vezani na vzdrževanje in gradnjo 
cestišč. Prvo območje se nahaja ob križanju trase žičnice in jadranske magistrale, ki že od 
izgradnje magistralne ceste služi kot odlagališče in odprto skladišče za pesek in podoben 
material, potreben za vzdrževanje in obnovo cest. Drugo območje je ob prenovljeni 
pristopni cesti za trajektni terminal Stinica, na katerem se nahaja odvečni material, 
pridobljen pri širitvi pristopne ceste. 
 
 
2.2.3.8 Turistična ponudba  
 
Obstoječo turistično ponudbo v širšem območju obdelovanja lahko razdelimo na tri manjša 
območja, in sicer: območje naselja Jablanac, turistično naselje Stinica in območje 
planinskega prehoda Alan. 
 
Na območju naselja Jablanac se poleg nekaj privatnih apartmajev nahajata dva hotela: 
Ablana in Lux. Čeprav je Ablana edini hotel s tremi zvezdicami na obalni potezi od Senja 
do Karlobaga, je le-ta tudi v poletnem času pogosto zaprta. Hotel Lux, ki je odprt skozi 
celo leto, je le manjši družinski hotel, a vendar tudi on redko posluje s polno kapaciteto. 
Poleg hotelov se v Jablancu nahaja tudi že omenjena najnižja planinska koča na svetu. 
 
Turistično naselje Stinica je bilo zgrajeno v osemdesetih letih 20. stoletja. Takrat je bilo 
poimenovano turistično naselje Pionir po slovenskem podjetju, ki ga je zgradilo za svoje 
uslužbence. Zaradi vojne in nestabilnosti je na začetku devetdesetih let 20. stoletja večina 
apartmajev v tem naselju pristala v privatnem lastništvu. Čeprav vsebuje nekoliko stalnih 
prebivalcev, naselje v času poletja odpre svojo recepcijo in določen delež apartmajev 
oddaja gostom. Poleg uradnega kopališča in neustrezno vzdrževanih teniških igrišč naselje 
vsebuje tri lokale, restavracijo in trgovino. 
 
Turistična ponudba na območju planinskega prehoda Alan je trenutno zasnovana le na 
vstopni točki oziroma prodaji vstopnic za NP Severni Velebit ter planinski koči Alan, ki jo 
uporabljajo le planinci in pripadniki podobnih rekreativnih skupin. 
 
 
 
 
 



Jakovac G. Povezava Narodnega parka Severni Velebit z obalo. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2013                           slika 50: PRIKAZ OBSTOJEÈE TURISTIÈNE PONUDBE

zaliv 
Stinica

pristanišèe Stinica

Biškupica

Jablanac

Zavratnica

Dundoviã pod

Alan

Josnovac

0 250 500 1000 2000

LEGENDA:

morje

turistièno naselje Stinica

hotel Ablana

(1) planinska koèa Jablanac

cona uporabe Alan znotraj NP

kopališèa

obmoèje NP Severni Velebit

(2) planinska koèa Alan

obmoèje posebne krajine 

meja NP Severni Velebit

Premužiæeva steza

1

2

podlaga: TTN sekcije: Rab 37, 38, 39, 40, 47, 48, 49, 50 56



57 
Jakovac G. Povezava Narodnega parka Severni Velebit z obalo. 
    Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2013 
 

 
 

2.2.3.9 Varstvena območja Narodnega parka Severni Velebit 
 
Kot je navedeno v Načrtu upravljanja z Narodnim parkom Severni Velebit (NP Sjeverni 
Velebit - plan upravljanja, 2007), je celotno območje narodnega parka razdeljeno na 
varstvena območja naravne dediščine, in sicer na tri osnovne skupine: 
 
Območje strogega varstva – v tem območju niso dovoljeni nobeni posegi v prostor in tudi 
nobena vrsta gradnje. Dovoljena so znanstvena raziskovanja, inventarizacija ter monitoring 
biološke in krajinske raznovrstnosti, in sicer pod nadzorom Javne ustanove Parka. Izjema 
temu pravilu so posegi v slučaju požara ali odstranjevanja tujerodnih vrst.  
 
Območje aktivnega varstva – omogoča ekstenzivno sezonsko (tradicionalno) živinorejo. 
Dovoljeno je aktivno vzdrževanje travnikov, košenje in gojenje drobnice, odstranjevanje 
dreves, ki zaraščajo travnike, ter vzdrževanje vodnih objektov - štern in lokev. Možna je 
tudi obnova oziroma gradnja objektov manjših gabaritov namenjenih izključno oživljanju 
ekstenzivne (tradicionalne) živinoreje ob pogoju prilagoditve zunanje podobe objekta, da 
se le-ta sklada s krajinsko podobo. Skladno s konservatorskimi smernicami je mogoča 
rekonstrukcija pastirskih stanov in ostalih tradicionalnih objektov, suhozidnih ograj, lokev 
in štern, a le znotraj obstoječih temeljev in originalnih gabaritov. 
 
Območje uporabe – znotraj tega območja je možna rekonstrukcija obstoječih in omejena 
gradnja novih objektov z namenom obiskovanja, raziskovanja in upravljanja parka. 
Eventualno komunalno infrastrukturo je treba položiti v trase obstoječih cest.  
 
Poleg omenjenih varstvenih območij uprava parka določa tudi pravilo, da se obstoječe 
planinske steze lahko obnovijo ne glede na to, v kateri coni se nahajajo. 
 
Priložena karta prikazuje primere naštetih varstvenih območij znotraj območja obdelave. 
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2.3 PROBLEMATIKA ZAPUŠČENIH PRIMEROV NASELBINSKE DEDIŠČINE  
 
2.3.1 Splošno o živinorejski kulturi na območju Velebita 
 
V 17. stoletju območje Velebita, predvsem njegovo primorsko pobočje, naselijo Bunjevci, 
ljudstvo, ki je pripadalo hrvaškemu narodu in je prihajalo iz celinskih delov današnje 
Bosne in vzhodnih krajev Republike Hrvaške. Ukvarjali so se z živinorejo, s sabo pa so 
prinesli kulturo planinske živinoreje.  
 
Kot zanimivost opredeljuje Belaj (2004) dejstvo, da so se prebivalci Bukovice, sicer 
sosednje regije oziroma severnega dela Dalmacije, ki so živeli v bližini Južnega Velebita, 
ukvarjali s polnomadsko živinorejo. Poleg gojenja živine na območju Ravnih Kotarjev v 
okolici Zadra v zimskem času so poleti skupaj z živino hodili na južne dele Velebita. 
Korenine tega pojava je v sedemdesetih letih 20. stoletja, piše naprej Belaj (2004), etnolog 
Milovan Gavazzi navezal na običaje balkanskih staroselcev, in sicer Romunov in Vlahov, 
ki so na tem območju živeli v času srednjega veka. Njegovo raziskovanje in podporo 
podani teoriji sta raziskovalca antropogeografije Mirko Marković in etnologije Tomo 
Vinćak v osemdesetih letih 20. stoletja dodatno potrdila. V svojih raziskavah sta se le 
bežno dotaknila načinov živinoreje na severnem in srednjem delu planine, a sta ga vseeno 
označila kot alpskega. 
 

Slika 52: Shematski prikaz polnomadske živinoreje ob Južnem Velebitu (Belaj, 2004: 11) 
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V raziskavah, opisanih v svojem članku, Belaj (2004) primerja podatke in teze, ki so jih 
napisali omenjeni avtorji ter potrjuje dejstvo o obstoju planinskega pašništva  na severnem 
delu Velebita, tako na primorski kot na celinski strani. Vendar v članku opozarja, da ni 
mogoče določiti, od kod izvira tak način življenja. On ga po eni strani navezuje na 
tradicijo, ki se je v svoji nenehno spreminjajoči formi zadržala iz obdobja, ko so na 
območju še živeli Liburni (določeni izrazi, orodja in enakopraven položaj žensk v družini 
in družbi zelo spominja na kulturo Liburnov), po drugi strani pa opozarja na obstoj 
planinskega pašništva tudi na kontinentalnih območjih, iz katerih so se Bunjevci priselili 
na Velebit. Vsekakor lahko zaključimo, da so na območju Velebita, ki iz kulturološke in 
etnološke perspektive sicer velja za zelo majhno območje, obstajala dva zelo različna 
načina živinoreje: transhumanistično in alpsko. Žal se nobeden izmed njiju ni ohranil. 
 
 
2.3.2 Življenje in ljudska arhitektura Bunjevcev znotraj območja obdelave 
 
Bunjevški prebivalci celotnega primorskega pobočja Severnega Velebita vključno s tistim 
delom prostora, ki sodi v območje obdelave, so torej živeli podobno kot planinski 
živinorejci. To je pomenilo, da so imeli svoje glavne naselbine v Podgorju oziroma ob 
obali, kjer so zaradi milejših vremenskih pogojev živeli pozimi, kot pravita tako Balen 
(1979) kot Belaj (2004). Njihova naselja so bila podolgovate oblike, s čimer so sledila 
hribovskim pobočjem, hkrati pa so ležala ob potkah in stezah, kasneje tudi ob cestah. 
Vaških jeder v klasičnem smislu niso vsebovala, to funkcijo je ob priliki prevzemala 
skupno zgrajena vaška šterna ali prostor pred kapelico. Ob teh objektih so se tudi sadila 
listopadna drevesa z velikimi krošnjami, lipe ali murve, piše avtorica Knifić Schaps (2002) 
v svojem članku »Gradnja unutar Parka prirode Velebit i Nacionalnog parka Sjeverni 
Velebit« 
 
Knifić Schaps (2002) dodaja, hkrati pa jo potrjujejo tudi Ivanuš in sod. (2009), da so bili 
objekti, grajeni v takih naselbinah, narejeni iz obdelanih kamnov, med sabo povezanih z 
malto, narejeno iz peska in domačega apna, stene pa so bile tako na notranji kot na zunanji 
strani pokrite z ometom. Objekti so bili postavljeni ob pobočju hriba, obrnjeni proti jugu in 
jugozahodu, vhodi in okna pa so bili obrnjeni stran od smeri pihanja burje. Vsaka družina 
je imela ob stanovanjskem objektu tudi objekt za živino oziroma hlev. Če je bil hlev 
narejen kot samostojen objekt, je bil zgrajen na podoben način, a vendar z manj natančno 
obdelanim kamnom in brez ometa. Če je bil hlev del stanovanjskega objekta, je bil narejen 
kot pritlična osnova za bivalne prostore, ki so se nahajali nad njim. Prostor za živino bil je 
visok okoli 180 cm, od bivalnih prostorov pa so ga delila lesena tla. Spodnji in zgornji 
prostor sta bila vedno povezana z zunanjim in nikoli z notranjim stopniščem. Debelina sten 
spodnjega prostora je znašala 70 cm, zgornjega pa 55 do 60 cm. Tla v pritličju so bila 
narejena iz stisnjene prsti, včasih tudi iz opeke ali lesa. Odprtine v stenah so bile zelo 
majhne in v kamnitih okvirjih. Okna so bila dimenzij 60-90 x 80-90 cm, vsebovala so 
stekla v lesenih okvirjih in tudi polkna, narejena iz polnega lesa in pritrjena na kamniti 
okvir. Iz polnega lesa so narejena tudi vrata, široka od 80 do 90 cm in visoka med 180 in 
200 cm, ki so bila ravno tako pritrjena na kamniti okvir. Nad bivalnim prostorom, ki je 
včasih vseboval posebej ločeno spalnico, se je nahajalo podstrešje, ki je včasih pokrivalo 
celoten prostor pod sabo, včasih pa le njegov del. Služilo je sušenju mesa in mesnih 
izdelkov. Strehe so bile narejene iz lesa, tako ostrešje kot tudi kritina, ponavadi narejeno iz 
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lesenih deščic oziroma skodel. Zaradi odprtega ognjišča v objektu so bile v strehah vidilice 
– majhna okna, ki so se odpirala s pomočjo dolgih palic in so služila za prezračevanje 
prostorov ter odstranjevanje odvečnega dima. Po 2. sv. vojni so se začele tradicionalne 
lesene kritine zamenjevati z zelo neestetskimi, a za prebivalstvo cenovno sprejemljivejšimi 
pločevinastimi kritinami. Nemalokrat pa so se lesene strehe naknadno pokrivale tudi z 
opečno kritino ali salonitnimi ploščami. Pod strehami so se nahajali žlebovi, narejeni iz 
izdolbenih ravnih drevesnih debel, pripeljanih z Velebita. Stali so na kamnitih nosilcih, ki 
so segali iz zunanjih strani sten, vodo pa so peljali v šterne. Šterna se je lahko polnila tudi 
z deževnico, zbrano na poševni, s kamnom tlakovani površini. Šterne so se lahko gradile 
pred ali za objektom. 
 
Ob naselbinah so se nahajala s suhozidi ograjena kmetijska zemljišča. Pašniki za živino 
(tako za večjo kot tudi drobnico) in vrtovi za gojenje zelenjave, ječmena in krompirja. 
Vrtovi so bili manjših površin in običajno s pomočjo suhozidnih teras razdeljeni na manjše 
parcele takšnih velikosti, ki jih je odrasla oseba z motiko lahko prekopala v enem dnevu. 
Bunjevci namreč zemlje niso orali, hkrati pa so izraz motika uporabljali tako za 
poimenovanje orodja kot tudi za velikost njive. Belaj (2004) tudi to posebnost pripisuje 
liburnski dediščini, za motiko pa piše, da gre verjetno za eno izmed najstarejših orodij tega 
območja.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 54: Podgorski hlev - podstrešje Slika 53: Podgorski hlev - pritličje 

Slika 55: Podgorski hlev - detajl strehe 
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Vsako leto se je celotna naselbina, ki je bila pogosto tudi ena velika družina, ob koncu 
pomladi pripravljala za odhod v višje predele Velebita - na pode. Znotraj območja 
obdelave lahko izpostavim primer Dundović poda, na katerega so selili prebivalci lokalnih 
vasi: Pejice, Živi Bunari, Šegote, Balenska Draga, Dundović podkuki, Donji Bileni, 
Kurjaki in Jezero. Pri odhodu v Srednjegorje sodelovali so vsi, pravi Belaj (2004), tako 
ljudje kot živina, nobeden ni ostal v Podgorju. Selili so se tudi duhovniki, če jih je vas le 
imela. Pastirji so drobnico s pomočjo psov gonili v hribe, premično lastnino pa so naložili 
na konje, mule in osle, ki so ob svojih gospodarjih tudi večkrat odhajali in se vračali 
preden so jih spustili na rodovitne srednjegorske pašnike. 
 
 

Slika 56: Shematski prerez podgorskega objekta s podstrešjem in hlevom v pritličju  
(Ivanuš  in sod., 2009: 11) 
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Do praznika sv. Antona, ki se praznuje 13. junija, so morali biti na pode preseljeni vsi 
prebivalci. Takrat se je namreč začenjala košnja srednjegorskih pašnikov, ki je trajala do 
praznika sv. Petra, 29 junija. Po koncu košnje so mlajši pripadniki družin lahko odgnali 
drobnico v Visokogorje, medtem ko so starejši ostajali na podih, kjer so se ukvarjali s 
sajenjem zelenjave, ustreznim shranjevanjem pokošene trave in čuvanjem večje živine. 
 
Ker je mlajši del prebivalstva po kratkem času odšel v višje predele planine in so se objekti 
na podih uporabljali le v toplejši polovici leta, ni bilo potrebe po gradnji velikih objektov 
kot so tisti v Podgorju. Naselja v Srednjegorju so bila organizirana na podoben način, kot 
tista ob obali, a so vsebovala le manjše, večinoma pritlične objekte. Objekti so bili tudi 
tukaj grajeni ob pobočju hriba, obrnjeni stran od burje. Imeli so okna in vrata podobnih 
dimenzij, ki so se odpirala so se proti jugu in jugozahodu, v isto smer kot je bil obrnjen 
objekt. Stene objektov bile so minimalno debele 60 cm, čeprav obstajajo tudi objekti, 
katerih stene so enakih dimenzij, kot tiste v Podgorju. Na podoben način so bile grajene 
tudi strehe, ki so imele vidilice in bile pokrite s skodlo. Tudi nekateri objekti na podih so 
bili ob koncu 2. sv. vojne pokriti s kosi pločevine. Ob hišah so se nahajala zaklonišča za 
živino oziroma hlevi, običajno pritrjeni na hišne stene, ter šterne, ki so zbirale vodo na 
enaki način kot tiste v Podgorju. 

 
Naselbine so se tudi v tem delu prostora gradile ob poteh in brez vaških jeder. V njihovi 
bližini so se nahajale s suhozidi ograjene kmetijske površine, predvsem pašniki, le da so 
bile tu večje, saj je bilo na tej višini več rodovitne prsti in travnatih površin kot v nižjih 
predelih. 
 
 

Slika 57: Shematski prerez srednjegorskega objekta s podstrešjem  (Ivanuš in sod., 2009: 11) 
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Slika 58: Ostanki pastirskega stanu na Dundović podu  (NP sjevernivelebit, 2011) 
  
Ob prihodu v Visokogorje so se lokalni mladeniči in dekleta lotili popravljanja obstoječih 
pastirskih stanov, ki so zimo preživeli na burji in pod snegom. Visokogorski pastirski 
stanovi so najbolj enostavni objekti, kar so jih gradili prebivalci velebitskega primorskega 
pobočja, pišejo Ivanuš in sod. (2009). Tako kot ostali objekti, so bili grajeni ob hribu, 
obrnjeni stran od burje in proti soncu. Za razliko od ostalih, to je podgorskih in 
srednjegorskih objektov, so bili zgrajeni iz skoraj popolnoma neobdelanih kamnov v 
tehniki suhozida - brez malte ali kakršnih koli vezivnih sredstev. Niso vsebovali oken, le 
nizka lesena vrata, pritrjena na lesene okvirje, ki so bili vrinjeni v večje kamnite okvirje, ki 
so bili vsaj delno obdelani. Objekti so bili precej nizki in brez podstrešja ter s tlemi, 
narejenimi iz stisnjene prsti. Pokriti so bili vejevjem ali z leseno skodlo. Ker so vsebovali 
notranja ognjišča, so imeli na strehi včasih tudi več vidilic. 
 
Ob stanovih so se nahajale kmetijske površine, ki so bile tako kot v ostalih predelih 
ograjene s suhozidi. Suhozidne ograje so bile pogosto kar del samih objektov. Ob bivalnih 
objektih so se nahajali objekti za živino, pokriti z vejevjem ali skodlo in manjšimi 
odprtinami z lesenimi vrati. Na Visokogorju so obstajali tudi manjši vrtovi, v katerih se je 
večinoma gojilo krompir in ječmen, večino kmetijskih površin pa so predstavljali pašniki 
in travniki. Tudi visokogorske travnike so kosili. 
 
V območju obdelave, kot primera visokogorskih naselbin lahko izpostavimo pastirske vasi 
Alan in Mirovo. Ob Mirovem pa se nahajajo najbolj reprezentativni primeri ograjenih 
visokogorskih pašnikov lociranih v travnati dolini, medtem ko je ob Alanu mogoče 
zaslediti reprezentativne primere manjših visokogorskih terasastih vrtov. 
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Ob koncu poletja so se pastirji z drobnico in pokošeno travo spuščali nazaj na pode. 
Praviloma so do praznika mali šmaren, 9. septembra že vsi bili nazaj na podih. Tam so z 
ostankom družine preživeli še kakšen mesec, potem so se oktobra začeli spuščati nazaj v 
podgorske vasi. S sabo so pripeljali živino in pokošeno travo, ki je služila kot vir prehrane 
za živino v zimskem obdobju. Spomladi pa se je ciklus selitve ponovno začel. 

 

Slika 59: Shematski prerez visokogorskega pastirskega stanu (Ivanuš in sod., 2009:12) 

Slika 60: Ostanki pastirskih stanov na Alanu
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Slika 61: Shematski prikaz selitvenih procesov s shematskimi prerezi tipičnih objektov  
(Ivanuš in sod., 2009: 9) 
 
Do gradnje ceste Stinica - Štirovača v začetku 19. stoletja so vse selitve potekale po 
gozdnih stezah in vlakah, pišejo Balen (1979) ter Ivanuš in sod. (2009). Po izgradnji ceste 
se je zlasti na območju, ki ga zajema diplomsko delo, močno spremenil tudi način 
življenja. Dober del letne selitve je zdaj potekal po cesti, uvajati pa so se začeli tudi 
vozovi. 
 
Največjo spremembo je v tem času doživela pastirska vas Alan, zlasti zaradi neposredne 
bližine ceste in razvoja lesnopredelovalne dejavnosti. Nekateri objekti so bili iz pastirskih 
stanov preurejeni v objekte, v katerih se je lahko živelo večji del leta, tudi skozi celotno 
zimo, kar je prineslo spremembe v načinu gradnje objektov. Le-ti so postali bolj podobni 
objektom iz Podgorja: stene so postale bolj debele, ob gradnji se je začela uporabljati malta 
in omet (le na notranjih stenah), objekti so dobili okna (včasih samo iz lesenih okvirjev) in 
podstrešja ter tudi ločene spalnice. Za objekti so se začele graditi šterne (Balen,1979). 
 
Kljub temu Alan ni izgubil svoje primarne funkcije pastirske vasi. Ob spremenjenih 
objektih so še vedno stali pastirski stanovi, v katerih so pastirji še vedno prebivali v 
poletnem času. Le del prebivalstva oziroma deli nekaterih družin so živinorejski način 
življenja zamenjali z gozdarskim. 
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Vendar pa sleherna velebitska naselbina ni bila vezana le na kmetijske površine v 
neposredni bližini, ampak so njeni prebivalci izkoriščali tudi dobrine iz širše okolice, pišeta 
Lisac in Ivanuš (2010) v svojem članku »Krajobrazni uzorci planinskih naselja Sjevernoga 
Velebita«. Glede na to, da so večino predmetov tako kot objekte izdelovali iz lokalnih 
materialov, je bilo vzpostavljeno določeno ravnotežje med naravnim in antropogenim, kot 
je prikazano na diagramu. 
 
 
 

 
 
Sklepam, da so bila naselja vseh treh območij kljub različni velikosti objektov vendarle 
zasnovana na podoben način. Glede na to, da so bila grajena v kraških kotanjah in ob 
vznožju številnih hribov, lahko rečem, da so bila v določeni meri med sabo izolirana. 
Vseeno pa lahko trdim, da vsako izmed naselij, tako tistih v istem območju (Podgorje, 
Srednjegorje, Visokogorje) kot tistih na različnih višinskih točkah, vsebuje skupne 
elemente razporeditve in organizacije. Kot je že rečeno, objekti, pomožni objekti in šterne 
so se gradili iz lokalnih materialov, zlasti kamna in lesa. Postavljeni so bili na pobočje 
hriba in zaradi potrebe po maksimalnem izkoriščanju rodovitnih tal ob robu kmetijskih 
površin ter v neposredni bližini lokalne poti. Objekti, ki na prvi pogled kažejo arhaično 
podobo, so bili grajeni zelo sistematsko, kar je omogočilo določiti njihovo tipologijo, 
opisano v tem poglavju.  
 
 
 

Slika 62: Diagram odnosa naselbine in njenih prebivalcev do okolice (Lisac in Ivanuš, 2010: 435) 
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2.3.3 Opis in klasifikacija kmetijskih zemljišč 
 
2.3.3.1 Splošno o vrstah in tipologiji kmetijskih zemljišč ob jadranski obali 
 
Ozemlje ob Sredozemskem morju je bilo od nekdaj poseljeno s številnimi etničnimi 
skupinami, ki so imele lastne in pogosto zelo različne jezike, vero in kulturo. Skozi 
zgodovino, so se ljudstva mešala med seboj, izginjala in na novo nastajala. Nenehno so 
ustvarjala in podirala države, pisala zakone in uvajala pravila. V tem včasih zelo kaotičnem 
procesu, ki je trajal več tisočletij so ustvarila družbo, iz katere je posledično nastala 
zahodna civilizacija. Čeprav dostikrat izjemno različni, pa so se pripadniki narodov ob 
Sredozemskem morju ukvarjali z enakimi dejavnostmi. Jadrali so in lovili ribe, gojili 
rastline in se ukvarjali z živinorejo. Kot posledica teh vsem Sredozemcem skupnih 
dejavnosti so nastale avtohtone podobe njihovih naselij, ob naselbinah pa avtohtona kultura 
grajenja suhozidnih ograj. Enako je bilo tudi ob vzhodni jadranski obali, piše Ogrin (2005) 
v svojem referatu »Mediterranean landscapes – contribution to a better managment«.  
 
Primeri gradnje suhozidov se v zelo majhnih a očitnih detajlih razlikujejo od regije do 
regije. Kultura suhozidov ob vzhodni jadranski obali in njenih otokih je zelo poenotena, 
zato lahko njene primere razdelimo na nekatere povsod prisotne in prepoznavne kategorije. 
Glede na to, da je v sredozemskem okolju količina rodovitne prsti zelo majhna, v večini 
primerov, ko govorimo o kmetijskih površinah, govorimo pravzaprav o primerih kulture 
suhozidov. Že stari prebivalci Sredozemlja v predantičnem obdobju so ugotovili, da do 
rodovitnih tal lahko pridejo le, če najprej odstranijo kamnito plast, ki jih prekriva. Ob 
ustvarjanju vrtov so odstranjene kamne zlagali v suhozide, ki so novonastale kmetijske 
površine obkroževali in jih hkrati varovali pred zunanjimi (naravnimi in človeškimi) vplivi.  
 
Na območju jadranske obale lahko kot osnovne elemente kulture suhozidov oziroma 
suhozidnih ograj, ki so obdajale kmetijske površine, kot pravijo Aničić in sod. (2007) v 
članku »Revitalisation of the agricultural landscape on the island of Korčula«, Aničić in 
sod. (2004) v članku »Structural vocabulary of cultural landscape on the island of Krk« ter 
Hrdalo in sod. (2008) v svoji študiji »Tipologija poljoprivrednih krajobraza dubrovačkog 
primorja kao osnova za usmjeravanje razvoja«,  izpostavimo naslednje tvorbe v prostoru: 
kraška polja, kultivirane doline, območja teras in pašnike. 
 
Kraška polja lahko definiramo kot večje, z rodovitno prstjo zapolnjene kraške kotanje sredi 
nerodovitne, kamnite okolice,. Ponavadi so podolgovate, nepravilne oblike, včasih dolgi 
tudi do nekaj kilometrov. Dno kraškega poljia je večinoma ravno ali le rahlo razčlenjeno. 
Praviloma polja vsebujejo tudi vodna telesa, kot so lokve ali vodnjaki, nemalokrat pa tudi 
potoke ali reke. Taka polja so bila od nekdaj v kmetijski rabi. Služila so predvsem za 
gojenje zelenjave, ob njihovem robu pa so bila posajena drevesa, večinoma z užitnimi 
plodovi. Čeprav so danes pogosto zapuščena, je na njihovi površini še vedno vidna 
parcelacija, ki je nastala zaradi tisočletne kmetijske obdelave. 
 
Kultivirane doline predstavljajo posebnost v kulturi grajenja suhozidov na Jadranu. 
Največkrat so prisotne na otokih, vendar jih tudi na kopnem ne primanjkuje. Tako kot vsi 
primeri suhozidov, ki nastanejo kot posledica po želji za kmetovanjem v izrazito kamnitem 
prostoru, so tudi one nastale z odstranjevanjem kamnov in njihovim zlaganjem v zidove. 
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Njihova posebnost je v tem, da ponavadi nastanejo v skupinah, na dnu drage, kjer se je 
zaradi erozije nabralo nekaj decimetrov plodne prsti. Kultivirane doline so, kadar nastopajo 
v skupinah, sestavljene iz več majhnih vrtov ovalne oblike, ki se nahajajo eden pod drugim 
in sledijo smeri poteka drage. Zaradi zelo tankega sloja prsti so večinoma služile za 
gojenje nezahtevnih rastlinskih kultur ali zadrževanje drobnice v času slabega vremena in 
ponoči. 
 
Območja teras predstavljajo enega najbolj pogostih primerov kulture suhozidov, in sicer ne 
samo na Jadranu ampak v celotnem Sredozemlju. Prav visoka prisotnost takega izredno 
zahtevnega načina pridobivanja kmetijskih površin dokazuje veliko potrebo po pridelavi 
živil na revnih tleh. Čeprav se velikost posameznih teras tako kot debelina in višina 
suhozidov, ki jih podpirajo, razlikuje, so le-te večinoma grajene na zelo strmih in težko 
dostopnih pobočjih. Praviloma so obrnjene proti jugu in zahodu, služile pa so za gojenje trt 
in sadik. Večje terase in položnejši tereni pa so se uporabljali kot travniki oziroma pašniki. 
 
Pašniki so posebej zanimiva kategorija kmetijskih zemljišč. Tako kot vsa ostala so obdani s 
suhozidi, toda med njimi obstajata dve različici. Prvo različico pogosto najdemo na 
severnih straneh otokov severnega Jadrana, kjer so bila kamnita območja z redko travo in 
nizkim grmičevjem namenjena paši drobnice. Gre za ogromne površine z majhnim 
deležem vegetacije, na katerih so živali brez nadzora lahko preživljale tudi po nekaj 
tednov. Druga različica jadranskih pašnikov so vegetacijsko bolj bogata območja, ki so le 
včasih obdana s suhozidi. Ta se ponavadi ne nahajajo ob sami obali, ampak bolj v 
notranjosti oziroma na višjih območjih, predvsem če gre za reliefno bolj razgibano obalno 
območje, kot je območje obdelave tega diplomskega dela. 
 
 
2.3.3.2 Primeri znotraj območja obdelave 
 
V prejšnjih poglavjih je bilo območje obdelave razdeljeno na tri dele, in sicer na Podgorje, 
Srednjegorje in Visokogorje. Taka porazdelitev je primerna tudi za opis in klasifikacijo 
kmetijskih zemljišč oziroma suhozidnih ograj. 
 
Na območju Podgorja lahko suhozidove razdelimo na sestavljene in enostavne. Sestavljeni 
so tisti primeri, ki so obdani z včasih več kot 1,5 m debelim suhozidom, znotraj katerega se 
prostor s pomočjo tanjših suhozidov naprej deli na manjše vrtove. Take primere naprej 
delimo na terase – ležeče na strmem pobočju z izrazitimi suhozidnimi terasami, na katerih 
se je sadila trta in včasih zelenjava, in ravnine – postavljene na ravnem oziroma rahlo 
nagnjenem terenu. Ravnine se po nadaljnji porazdelitvi včasih s tanjšimi suhozidi delijo na 
posamezne parcele. V ravninah se je sadila zelenjava, vzdrževali so se travniki in sadile 
sadike, koncentrirane na njihovih robovih. 
 
Enostavne vrste suhozidov delimo na skupinske in prostostoječe. Skupinski so načeloma 
enaki kot kultivirane doline, opisane v prejšnjem poglavju, toda na območju obdelave 
obstajajo tudi primeri gradnje skupin na ravnem oziroma rahlo padajočem terenu, to je 
zunaj drag. Prostostoječe vrste so tisti suhozidi, tudi ovalne oblike, ki niso v skupinah, 
vendar stojijo posamično v prostoru. Ponavadi so nastajali v manjših dolinah in nad 
vrtačami. Pri obeh vrstah enostavnih suhozidov je bila sajena zelenjava ali sadike. 
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Tudi srednjegorske suhozide lahko razdelimo na sestavljene in enostavne, toda na tej 
nadmorski višini sestavljeni suhozidi zaradi položnejšega terena ne vsebujejo teras. 
Površinsko gledano so večji kot tisti na obalnem območju in se znotraj zunanjega suhozida 
delijo le na nekoliko večjih parcel, ki so bile samo občasno razdeljene z zidovi. Večinoma 
so se uporabljali kot pašniki za drobnico in konje, včasih pa tudi za gojenje zelenjave. 
 
Poudarek na sajenju zelenjave in sadik je bil prisoten predvsem pri enostavnih suhozidih, 
ki jih tako kot tiste ob obali delimo na skupinske in prostostoječe. Lastnosti skupinskih so 
enake kot pri enostavnih suhozidih ob morju, razlika je le v številu. Prostostoječih 
primerov je v Srednjegorju veliko manj, kakor tistih ob obali. Poleg kmetijskih površin, ki 
so bile vedno obdane s suhozidi, se v Srednjegorju začnejo pojavljati tudi srednjegorski 
pašniki, namenjeni predvsem gojenju drobnice in večje živine. 
 
Na območju Visokogorja kot dominantna oblika kmetijskih zemljišč veljajo visokogorski 
pašniki, postavljeni v kraške kotanje, obdane z gozdom. Znotraj in ob visokogorskih 
pašnikih najdemo primere suhozidov, ki pa jih je tu v primerjavi z ostalima dvema 
območjema najmanj. 
 
Visokogorske suhozide ravno tako lahko razdelimo na sestavljene in enostavne. Sestavljeni 
so bolj podobni tistim ob obali, kakor tistim v Srednjegorju. Ker so prebivalci v 
Visokogorju živeli le v poletnem času in ker sta bila na tem območju glavna vira preživetja 
gozdarstvo in živinoreja, so sestavljeni suhozidi ležali v neposredni bližini naselij (včasih 
so delovali kot del naselja) in so ograjevali skromen prostor, ki je služil predvsem sajenju 
zelenjave. Podobno je bilo tudi z enostavnimi, ki jih lahko razdelimo na skupinske in 
prostostoječe. Tako kot v Visokogorju, skupine enostavnih suhozidov niso nastale kot 
posledica pridobivanja nekaj decimetrov plodne prsti v dragah, ampak so nastale na 
mestih, kjer je bila prst bolj kakovostna od okoliške. V skupinskih suhozidih so prebivalci 
sadili zelenjavo, medtem ko so prostostoječe suhozide uporabljali kot pašnike za drobnico 
in konje. Večina suhozidov je postavljena sredi visokogorskih pašnikov, kar pomeni, da so 
v tem primeru zidovi tisto, kar je bilo znotraj njih, ščitili tako od človeka in narave kot tudi 
od živine, ki se je tam pasla. 
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 2.3.4 Problematika opuščenih kmetijskih zemljišč in objektov 
 
Ko govorimo o problematiki opuščenih kmetijskih zemljišč tako na celotni jadranski obali 
kot tudi na območju obdelave, najdemo podobne ali celo enake težave. Ne glede na to, o 
katerem delu prostora govorimo, so kmetijska zemljišča in njihove suhozidne ograje 
prepuščene propadanju in naravni sukcesiji (izjeme so redke in skoraj nezaznavne). Čeprav 
naravna sukcesija v območju, ki je zelo nerodovitno, deluje kot pozitiven pojav, hkrati tudi 
negativno vpliva na obstoj kulturnih vrednot v prostoru, povečuje nevarnost požarov in iz 
kolektivnega spomina umika podobo suhozidne kulturne krajine, pravi Ogrin (2005).  
 
Ogrin (2005) naprej ugotavlja, da je naravna sukcesija posledica propadanja. Do 
propadanja kmetijskih površin na območju celotnega Velebita poleg odselitve prebivalstva 
prihaja zaradi modernizacije in mehanizacije v kmetijstvu. Omenjena procesa vplivata na 
rabo kmetijskih zemljišč tako, da lastnike oziroma uporabnike postavita pred izbiro: 
opustitev ali modernizacija. Glede na to, da je na območju obdelave diplomskega dela 
veliko majhnih kmetijskih zemljišč, medtem ko so večja v osnovi že razdeljena ali 
vsebujejo terase, je zaradi nerentabilnosti tudi v primerih, ko se redki lastniki niso odselili, 
prišlo do njihovega propadanja. Kmetijska zemljišča na območju obdelave so povezana s 
kulturo grajenja suhozidov. Tudi če bi obstajala možnost in potreba po razvoju in 
modernizaciji teh zemljišč, bi prišlo do konflikta med rentabilnostjo in kulturno dediščino, 
čemur bi sledilo uničevanje oziroma izguba lokalne kulturne identitete. 
 
Stanje objektov, ki so bili zapuščeni v 2. polovici 20. stoletja je podobna tisti s kmetijskimi 
zemljišči, pišejo Lisac in Ivanuš (2010). Številni objekti, predvsem tisti v težje dosegljivih 
območjih, kot sta srednjegorski in visokogorski del, propadajo in se zaraščajo. Sicer je res, 
da so nekateri med njimi tudi obnovljeni in služijo kot vikendi, a je le pri redkih obnova 
potekala na ustrezen način. Pri tej problematiki je treba upoštevati potrebe sodobnega 
človeka po električni energiji, pitni vodi in vsaj približno urejenem sistemu odstranjevanja 
odpadnih vod, a to vseeno ne opravičuje številnih posegov na starejših objektih, kot so 
dodajanje teras, betonskih balkonov, neprimerno velikih oken in vrat ter gradnja garaž in 
podobnih pomožnih betonskih objektov, pišejo Ivanuš in sod. (2009).  
 
Ob resnični želji po ustrezni prenovi objektov in revitalizaciji kmetijskih površin znotraj 
območja obdelave se kaže še problem neurejenega lastništva. Redki objekti so sploh 
vrisani v kataster, še redkejši pa so tisti, ki imajo znanega lastnika. Problem z določanjem 
lastništva ni samo v zelo pogosti nedoslednosti državnih služb, ampak tudi v dejstvu, da so 
imele družine, ki so pred tremi (ali več) generacijami gradile te objekte, imele številne 
potomce. Podobne situacije nastanejo tudi pri iskanju lastnikov kmetijskih zemljišč (Belaj, 
2004).  

 
 
 
   

Slika 64 in 65: Primera neustrezno 
obnovljenih objektov (Ivanuš in 
sod., 2009: 57)

Slika 65:
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2.3.5 Predlog revitalizacije objektov in kmetijskih zemljišč  
 
Težko si je torej zamisliti, kako bi se taka situacija s številnimi lastniki, nerentabilnimi 
objekti in kmetijskimi površinami lahko razrešila, zato kot del prostorskih rešitev te naloge 
predlagam državno revitalizacijo območja, predvsem znotraj narodnega parka. Objekti, ki 
še niso v procesu privatne obnove, naj se ustrezno očistijo tako od zaraščajočega rastlinja 
kot tudi podrtih lesenih delov. Predmeti, najdeni v objektih, naj se popišejo, obnovijo in 
shranijo v ustrezno ustanovo, kot je muzej ali arhiv. Zidovi objektov naj se obnovijo, a le v 
najbolj minimalni podobi oziroma tako, da obdržijo sedanjo podobo objekta, brez da ta 
predstavlja nevarnost za potencialnega obiskovalca. Znotraj očiščenih zidov naj se za vsak 
objekt postavijo posebno oblikovani leseni vstavki z ustrezno umeščenimi odprtinami za 
okna in vrata (odvisno od tega, katere odprtine objekt sploh vsebuje). Vložki naj bi bili na 
enostaven način sestavljeni na terenu in bi se trdno postavili ob minimalnem dotiku z 
obstoječimi stenami v notranjosti objekta.  
 
Podoba lesenega vstavka je lahko zelo poljubna in vsebuje številne ureditvene možnosti. 
Lahko je popolnoma enostavna in posnema podobo in dimenzije originalnega objekta, 
lahko pa je tudi višja in drugačne oblike, kot je bil originalni objekt. Vstavki so lahko le 
višji, saj je to edina smer, v katero se lahko širijo, brez da bi vplivali na obstoječo 
strukturo, poleg tega nobeden izmed objektov nima originalne strehe, ki bi bila v tako 
dobrem stanju, da bi jo bilo možno obdržati. 
 
Namen gradnje oziroma vlaganja takih sodobnih konstrukcij je njihova večuporabnost. 
Osnovna ideja te naloge je predlog obnove žičnice Stinica - Alan s postajališčem na 
Dundović podu. Njena primarna funkcija je povezovanje Narodnega parka Severni Velebit 
z obalo, žičnica pa lahko na planino izjemno hitro pripelje veliko število obiskovalcev, ki 
so bodisi turisti ali planinci. Vsaj del obiskovalcev bo prišel z namenom, da na planini tudi 
prenoči. Glede na to, da so edine prenočitvene kapacitete v zelo skromni planinski koči 
Alan, obnova pastirskih stanov na predlagani način odpira novo vrsto prenočitvenih 
možnosti. Objekte znotraj že obstoječih naselbin, katerih infrastruktura, kot so poti in 
šterne, je še vedno uporabna, lahko na nov in izviren uporabimo kot sezonske bivake in s 
tem povečamo prenočitvene kapacitete na planini. Objekti, prenovljeni na tak način, 
ustvarjajo sodobno podobo nekdanje ljudske arhitekture in dediščine. 
 
Obnovljeni objekti pa ne bi bili namenjeni samo za sprejem turistov in planincev. Njihova 
vloga bi bila tudi ta, da bi pritegnili potomce razseljenih bunjevških staroselcev za začasno 
vrnitev v stari kraj in mogoče tudi postopno revitalizacijo vrtov in srednjegorskih ter 
visokogorskih pašnikov. Pastirske stanove z vstavki lahko uporabljajo tudi lovci ali 
pripadniki nevladnih organizacij, šolarji in taborniki, pa tudi osebje parka ali prostovoljci, 
ki bi hkrati s košenjem travnikov pridobivali seno za srne, gamse in podobne divje 
rastlinojedce. 
 
Zaraščeni travniki naj bi se revitalizirali postopoma. Kot je že omenjeno, travniki, ki jih 
sukcesivno zarašča gozd, predstavljajo požarno nevarnost, Ob uveljavitvi predlagane 
obnove objektov pa lahko pride do želje po revitalizaciji, ki jo je možno izvajati 
postopoma in gozd odstranjevati po etapah, če ni realne potrebe po takojšnji odstranitvi 
vsega gozda. 
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Odstranitev vsega na novo zraslega gozda naenkrat je res nepotrebno. Toda njegovo 
vzdrževanje in čiščenje grmičevja na njegovem robu je nekaj drugega. Ob obnovi objektov 
predlagam tudi čiščenje in obnovo suhozidnih ograj in suhozidov, ki podpirajo terase. 
Čeprav za njimi ne bo prvotnih travnikov ali vrtov, bodo vseeno predstavljali vpogled v 
preteklost in tisočletno kulturo kraja. Ta bo najbolje vidna ravno uporabnikom žičnice, ki 
bodo imeli posebno perspektivo na krajino. 
 
 

 
Slika 66: Shematski prerez trenutne podobe suhozidnih vrtov in načrtovane podobe z označenimi vidnimi 
deli prostora pred in po predvidenem posegu revitalizacije 

 
 
Ob ilustraciji revitalizacije kmetijskih površin so priloženi tudi prostorski prikazi 
trenutnega stanja opuščenih objektov in ilustracije njihove potencialne prenove. Priložene 
risbe prikazujejo tri tipične objekte (A, B in C), ki jih lahko zasledimo na Alanu in 
Dundović podu. Obnova vsakega objekta s pomočjo lesenih vstavkov je zasnovana v 
najbolj osnovni podobi, ki posnema originalno obliko propadlega objekta in ilustrirana s 
tremi bolj sodobnimi različicami.  
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2.4  ŽIČNICA STINICA - ALAN 
 
2.4.1 Zgodovina in nastanek žičnice 
 
V poglavju o zgodovini območja obdelave (2.2.3.1) se omenja večstoletna prisotnost 
lesnopredelovalne dejavnosti, ki je s časom postala industrija. Z izkoriščanjem velebitskih 
gozdov so se na začetku ukvarjali jamboraši, po izgradnji ceste Stinica - Štirovača pa tudi 
kirijaši. Kot piše Balen (1979) v svoji knjigi o zgodovini kraja, je bila ob dodatnem zagonu 
lesnopredelovalne industrije v Štirovači zgrajena parna žaga, ki ji je v kratkem sledila še 
ena na Alanu. Po požaru, ki je žago na Alanu popolnoma uničil, so zgradili novo, vendar v 
Stinici. Njeni ostanki so vidni tudi danes. V času po 2. sv. vojni, so kirijaše in njihove 
vozove zamenjali tovornjaki, te pa je čez nekaj let zamenjala žičnica Stinica – Alan.  
 
V času po 2. sv. vojni se je zaradi pomanjkanja delovnih mest in prostorske izoliranosti 
začel proces izseljevanja iz podvelebitskega območja in tudi gradnja žičnice ni veliko 
pomagala pri rešitvi tega problema. Večino zaposlenih so v novem lesnopredelovalnem 
kompleksu predstavljali kaznjenci iz bližnjega zapora na Golemu otoku, tako da je zelo 
malo lokalnih prebivalcev dobilo službo na žičnici. Končen udarec zelo slabi ekonomski 
ponudbi območja je dodala še odločitev o zapiranju žičnice in žage zaradi nerentabilnosti, 
kar je številne Podgorce dodatno prisililo k selitvi v različne kraje bivše Jugoslavije, 
predvsem v Reko in Zagreb, medtem ko sta žičnica in žaga ostali prepuščeni propadanju. 
 
V sedemdesetih letih 20. stoletja so na območju Stinice odprli turistični kamp. Nekateri 
deli lesnopredelovalnega kompleksa in žičnice so bili spremenjeni v sanitarne prostore in 
trgovino. Toda ob koncu osemdesetih let je tudi ta dejavnost propadla. 
 

 
Slika 73, 74 in 75: Začetna postaja Stinica (zgoraj), vmesna postaja Dundović pod (v sredini) in končna 
postaja Alan (spodaj) 

Slika 74
Slika 73: Začetna postaja Stinica (zgoraj), vmesna postaja Dundović pod (v sredini) in 
končna postaja Alan (spodaj) 
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2.4.2 Trasa žičnice 
 
Kot pravi ime, žičnica Stinica – Alan povezuje pristanišče Stinico s planinskim sedlom 
Alan. Trasa se vzpenja z nadmorske višine 10 m na višino 1400 m, ne poteka v ravni liniji, 
ampak vsebuje vmesno postajo oziroma ovinek, ki se nahaja na nadmorski višini 660 m na 
robu Dundović poda. Glede na vmesno postajo jo torej lahko razdelimo na dva dela – 
spodnji in zgornji del. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ko je še delovala, je žičnica prevažala les z velebitskega Visokogorja na obalo, kjer se je v 
neposredni bližini njene postaje v Stinici le-ta predeloval. Glede na smer tovorjenja lesa bi 
jo lahko poimenovali žičnica Alan – Stinica, a bomo zaradi predlagane revitalizacije in 
novega namena zadržali že uporabljano ime. Konstrukcija je vsebovala kovinske nosilne 
stebre, na katerih je bil položen kovinski kabel. Večina stebrov je še vedno v prostoru, 
nekateri pa so bili zaradi dotrajanosti in bližine naselij v desetletjih po zapiranju 
odstranjeni. Še vedno prisotni stebri so različnih višin in stojijo na betonskih temeljih, 
prisotni pa so tudi temelji že odstranjenih stebrov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 76: Trasa žičnice s postajami (kart. podlaga: TTN, 2001)

Slika 77: Stebri žičnice Stinica – Alan 



83 
Jakovac G. Povezava Narodnega parka Severni Velebit z obalo. 
    Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2013 
 

 
 

2.4.3 Percepcija prostora ob vožnji z žičnico 
 
Osnovna ideja diplomskega dela je povezava Narodnega parka Severni Velebit z obalo. Ob 
že obstoječi povezavi s pomočjo ceste Stinica - Štirovača ter s planinskimi stezami je 
načrtovana še povezava s prenovljeno tovorno žičnico. Poleg tehničnih razlogov 
(načrtovana cestna infrastruktura, parkirišča in trajektni terminal, obstoječe prenočitvene 
kapacitete in dejstvo, da je trasa žičnice obstajala, preden je bilo območje okoli nje 
razglašeno za naravni oziroma narodni park) obstajajo še dodatni razlogi za tak projekt: 
okoljevarstveno bolj sprejemljiv način dostopanja obiskovalcev v park in percepcija 
prostora, njegovih kulturnih in naravnih elementov ob vožnji z žičnico. 
 
Ob načrtovanju prostorskih rešitev je bilo na temelju analiz in inventarizacije prostora 
določeno, da je končna postaja žičnice na Alanu narejena tako, da ustreza skladiščenju lesa 
na planini, preden se ta z žičnico spusti na obalo. Zaradi teh razlogov je končna postaja 
postavljena v severni, nižji del doline na Alanu in ne na njen rob, kot bi bilo pričakovano, 
saj je tam najvišja točka trase. Posledica tega je, da končna postaja ne stoji na najvišji točki 
trase, istočasno pa zadnjih nekaj sto metrov, če gledamo iz smeri od Stinice proti Alanu, 
prehaja čez komaj nagnjeno, skoraj ravno območje. Tak potek trase je nesmiseln, zato je 
njen del, ki pelje čez dolino na Alanu, v analizah in končnih rešitvah tega projekta 
odstranjen. Nova končna postaja je načrtovana na najvišji točki trase, in sicer v skalovju ob 
ovinku ceste Stinica – Štirovača. Podoba nove postaje in njene okolice je bolj podrobno 
prikazana v poglavjih o končnih rešitvah območja ureditve 3. 
 
Sama trasa, če jo spremljamo v smeri iz začetne proti končni postaji, v svojem spodnjem 
delu prečka zaliv Stinica in naknadno zgrajeno turistično naselje Stinica. Na poti do 
Srednjegorja oziroma Dundović poda pelje ob dolini Dražica, zapolnjeni z zaraščenimi 
suhozidnimi vrtovi, prečka vas Šegote ter pelje v neposredni bližini naselbinskih ostankov 
na pobočju hriba Pekasovica. Po prehodu čez jadransko magistralo oziroma betonski lok 
pelje čez nerazgiban prostor, poimenovan Bila strana, za katerim se začne približevati 
Ognjeni dragi. Trasa pelje v njeni neposredni bližini in jo neposredno pred prihodom v 
vmesno postajo tudi prečka. Po prihodu na vmesno postajo se začne njen zgornji del. Le-ta 
na začetku spet prehaja čez tokrat začetni del Ognjene drage, potem pa preide nad reliefno 
manj razvito območje. Le-to se od spodnjega dela razen po razgibanosti reliefa razlikuje 
tudi v vegetacijskem pokrovu. Medtem ko je vegetacijski pokrov spodnjega dela trase zelo 
redek in razporejen med skalnatimi območji, je pokrov zgornjega dela bolj gost in 
sestavljen iz srednjegorskih in visokogorskih gozdov, med katerimi so razporejena manjša 
skalovita območja. Čeprav je relief manj razgiban, sta v tem delu v neposredni bližini trase 
vrhova Šegotska glava in Pjeskovita kosa. V svojem zadnjem delu trasa prehaja čez Ježev 
brig in zahaja v Visokogorje oziroma na planinsko sedlo Alan. Preden se konča s končno 
postajo Alan, prečka cesto Stinica – Štirovača in nekaj visokogorskih travnikov, vključno s 
travnatim vrhom Ježevega briga. Doživljanje prostora ob vožnji s prenovljeno žičnico je 
bolj podrobno predstavljena z diagramom ob prerezu trase (slika 82). 
 
Podobno kot pri perspektivnem diagramu bližnjega prostora je izdelana tudi analiza 
percepcije širšega prostora v polmeru 500 metrov (slika 83). Analiza vsebuje reliefne 
danosti, gozdnata območja ter lokacije objektov, ki se nahajajo ob trasi. Tudi ta kot oporno 
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točko vzame prerez trase žičnice. Fotografije, posnete na še obstoječih stebrih, kažejo 
poglede, ki se ob vožnji z žičnico pri jasnem vremenu odpirajo obiskovalcem. 

 

Slika 
75 

Slika 78: Pogled iz gondole v smeri začetne postaje, pri hribu Pekasovica

Slika 80: Pogled iz gondole v smeri vmesne postaje, pri končni postaji žičnice

Slika 79: Pogled iz gondole v smeri vmesne postaje, pri hribu Pekasovica
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2.4.4 Doživljanje prostora po vožnji z žičnico in možnosti vrnitve na začetno postajo  
 
Ob prihodu z žičnico na Dundović pod ali Alan lahko obiskovalec poljubno preživlja čas 
glede na ponudbo v neposredni bližini postojanke oziroma v sami postojanki ali se glede 
na lastne želje in zmožnosti premika po prostoru. V poglavjih, ki se ukvarjajo s 
predlaganimi območji ureditve, bodo bolj natančno opisane in predstavljene možnosti, ki 
jih bo prostor ob postojankah ponujal. V tem poglavju bo prestavljena potencialna 
infrastruktura za obiskovalce, ki imajo željo po aktivnem doživljanju prostora s hojo, 
kolesarjenjem in jahanjem.  
 
Razgibanost terena omogoča obiskovalcem, ki imajo željo po hoji v naravnem okolju, 
možnost tako rekreacijske hoje po nerazgibanem terenu kot tudi planinske hoje, ob kateri 
je potrebno premagati večje višinske razlike. Številne vaške poti in tudi cesta Stinica – 
Štirovača lahko služijo kot sredstvo doživljanja prostora v obliki krajših sprehodov, 
predvsem za obiskovalce z nižjo stopnjo kondicije oziroma družine z otroci in starejše 
osebe. Glede na to, da so le-te del širše mreže po celotni planini prepletajočih se poti, lahko 
služijo tudi kot začetek večdnevnih in bolj zahtevnih rekreacijskih in planinskih 
pohodniških tur.  
 
Podobne možnosti prostor ponuja tudi kolesarjem. Trasa ceste Stinica – Štirovača je glede 
na svoj zelo blag nagib ter dejstvo, da vsebuje dodatno cestno povezavo z vasjo Dundović 
pod, možna izbira za ne preveč naporne kolesarske izlete po Severnem Velebitu. 
Obiskovalec lahko sam odloča, kje bo izstopil iz žičnice in v katero smer bo kolesaril. Ob 
odločitvi, da se bo z žičnico pripeljal na planino in potem spustil nazaj do začetne 
postojanke, lahko izbira med obema planinskima postajama, hkrati pa se mu ob prihodu do 
križišča med cestami za Jablanac in Stinico odpira tudi možnost izbire več različnih 
povratnih poti. Seveda ima potencialni obiskovalec parka tudi možnost, da se s kolesom 
pripelje v narodni park, ne da bi sploh uporabil žičnico.   
 
Glede na to, da je središče za jahalno dejavnost predvideno v stari stavbi končne postaje 
žičnice (več o tem v poglavju 3.1.3.9), je krožna jahalna pot kot osnova za enodnevne 
jahalne izlete po delu narodnega parka, ki sodi v območje obdelave, zasnovana tako, da se 
začne in konča na Alanu. Krožna jahalna pot obiskovalca na konju popelje po stari 
jamboraški vlaki do vmesne postaje na Dundović podu. Od postaje pot pelje po večjem 
delu planote, in sicer po cestni povezavi na cesto Stinica – Štirovača, nadaljuje po njej in 
jezdeca pripelje do začetne točke. Poleg krožne jahalne poti so v prostoru predvidene tudi 
alternativne jahalne poti, ki se navezujejo na obstoječo cestno infrastrukturo in jezdeca 
peljejo v smeri vzhodno od Alana, in sicer tudi na večdnevne ture skozi narodni park (slika 
86). 
 
Poleg kolesarjev imajo tudi pešci po prihodu na Velebit s pomočjo žičnice možnost vrnitve 
na začetno postajo, in sicer ne glede na izstopno postajo. V ta namen so v prostoru 
določene štiri delno prekrivajoče se in med sabo večkrat povezane pešpoti (slika 87). Vse 
štiri smeri se začnejo pri končni postaji, s tem da se trasi smeri 1 in 2 na začetku prekrivata. 
Enako je tudi s smermi 3 in 4. Glede na posamezno smer se vsaka po določeni razdalji 
razcepi na svojo lastno traso. Trasi 1 in 2 obiskovalca pripeljejo do vmesne postaje na 
Dundović podu, trasa 3 pa poteka v posredni bližini postaje. Trasa 4 se sicer ne približa 
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vmesni postaji, a je obiskovalcem, ki tam izstopijo, dosegljiva s pomočjo dela trase 3 in 
povezovalne poti med trasami 3 in 4. Trase so torej med seboj povezane tako, da ima 
obiskovalec ob spustu proti začetni postaji več možnosti za zamenjavo izbrane smeri. Tudi 
znotraj določene smeri obstaja več alternativnih tras, tako da se spust lahko tudi večkrat 
ponovi, brez da bi se hodilo po že prehojeni poti. Vse trase so speljane po že obstoječih 
jamboraških vlakah, ki jih bo treba ustrezno obnoviti in označiti s smerokazi. Smeri se 
prekrivajo tudi v svojih končnih delih, in sicer takrat, ko peljejo ob morski obali. Vse so 
zasnovane tako, da vsaj na enem delu peljejo skozi katero izmed obstoječih naselij. Seveda 
pa poti obiskovalca lahko peljejo tudi v nasprotno smer, navzgor v hrib oziroma delujejo 
tudi kot planinske steze. 
 

 
Slika 83: Podoba jamboraške vlake v Visokogorju – skupni deli tras 1 in 2 
 

 
Slika 84: Podoba jamboraške vlake v Podgorju – del trase 1 
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3. PREDLOGI PROSTORSKIH UREDITEV 
 
 
3.1 UREDITVE TREH OBMOČIJ 
 
Rezultat diplomskega dela je predlog ureditve povezave Narodnega parka Severni Velebit 
z obalo s pomočjo obnovljene žičnice in ob upoštevanju varstvenih režimov znotraj 
narodnega in naravnega parka. Kot končni izdelek naloge so ob zasnovah poti za vrnitev in 
gibanje po prostoru območja obdelave predstavljeni trije podrobni predlogi ureditev ob 
postajah žičnice . 
 
Posamezne postojanke in prostor okrog njih je urejen glede na obstoječo infrastrukturo 
žičnice, avtohtone materiale, uporabljane v lokalni arhitekturi, ter potrebe sodobnega 
obiskovalca. Ob začetni in končni postojanki je razvit tudi dodaten prostorski program, ki 
se navezuje na že obstoječo infrastrukturo in dejavnosti.  
 
  

 
Slika 87: Prikaz območja obdelave z območji ureditve in traso žičnice (kart. podlaga: TTN, 2001) 
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3.1.1 Ureditev obale in začetne postaje žičnice ob pristanišču Stinica - območje 
ureditve 1 
 
3.1.1.1 Naravne danosti prostora 
   
Območje ureditve 1 zajema del obale, ki vsebuje pristanišče Stinico in njegovo neposredno 
okolico, vključno s polotokom Pulver. Pristanišče se nahaja južno od Pulverja in zahodno 
od hriba Kalunača, katerega jugozahodno pobočje je pokrito s primorskim gozdom, 
severovzhodno pobočje pa s travo in zimzelenim grmičevjem ter posameznimi drevesi. 
Čeprav le manjši del obale služi za pristajanje ladij, pa zaradi na načrtovano trajektno 
pristanišče navezanih funkcij celotnemu prostoru znotraj območja ureditve 1 lahko rečemo 
pristanišče Stinica. 
 
Obala se ob pristanišču Stinica blago spušča in na posameznih delih omogoča neposreden 
dostop do morske gladine. Določeni deli obale vsebujejo tudi plaže in se v poletnem 
obdobju uporabljajo kot kopališča. V Stinici pihajo trije vetrovi. Burja, ki piha iz 
severovzhodne smeri, tramontana, ki piha iz severozahoda, ter jugo, ki piha iz jugozahodne 
smeri. 

Slika 88: Naravne danosti prostora območja ureditve 1 (kart. podlaga: TTN, 2001)
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 3.1.1.2 Inventarizacija obstoječe infrastrukture 
 
Kot je bilo že omenjeno v zgodovinskem pregledu območja obdelave, se je v pristanišču  
nahajal del lesnopredelovalnega kompleksa, ki je s planinskega sedla Alan s pomočjo 
žičnice pridobival lesno surovino za nadaljnjo predelavo. Zato v samem središču območja 
ureditve 1 najdemo številne opuščene industrijske objekte: zapuščeno žago in bazene za 
toplovodno predelavo lesa ter začetno postajo žičnice. Kot del nekdanjega 
lesnopredelovalnega kompleksa sta prisotna še dva parkirna in skladiščna prostora, od 
katerih je eden vezan na pristaniščni pomol, drugi pa na stavbo žičnice. V jugovzhodnem 
delu območja se nahaja še stavba opuščene tovarne usnjenih izdelkov. V letih pred 
razpadom Jugoslavije je v njej deloval nočni klub za mladino, medtem ko je veliki del 
pristanišča vrsto let deloval kot turistični kamp. Dejavnosti danes ne delujeta več. 
Obstoječi objekti opuščene žage so med seboj povezani z asfaltiranimi cestami, medtem ko 
je bila tlakovana pešpot zgrajena ob koncu osemdesetih let 20. stoletja kot del kopališke 
infrastrukture bližnjega turističnega naselja. Makadamska pešpot je deloma nastala 
generično zaradi številnih turistov in kopalcev iz naselja in kampa, ki so obiskovali polotok 
Pulver, deloma pa se navezuje na traso stare obalne poti. 

Slika 89: Inventarizacija obstoječe infrastrukture območja ureditve 1 (kart. podlaga: TTN, 2001) 



94 
Jakovac G. Povezava Narodnega parka Severni Velebit z obalo. 
    Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2013 
 

 
 

3.1.1.3 Analiza robov, poti, vozlišč in znamenj 
 
Prostor zajet v prikazu območja ureditve 1 vsebuje nekaj izrazitih robov, ki so posledica 
naravnega stanja prostora in človekovega poseganja v prostor. Robovi, določeni kot 
posledica človekovih posegov, sta podporni steni, nastali pri ureditvi obale (severno od 
postaje žičnice in vzhodno od pristanišča) in visoki vetrobrani (v središču območja 
ureditve), nastali ob gradnji lesnopredelovalnega kompleksa.  
 
Neizraziti robovi so prisotni v manjšem številu in so posledica slabo razgibanega reliefa, 
antičnih suhozidov in pojava primorskega gozda.  
 
Vozlišča, ki jih najdemo v prostoru, so zelo vidna in se nahajajo na križiščih obstoječih 
prometnic in pešpoti.  
 
Znamenja v prostoru so večinoma vezana na obstoječe objekte, kot je postaja žičnice, 
zapuščena tovarna usnja in bivša trgovina ob pristanišču. Le eno izmed znamenj je delno 
naravnega izvira, in sicer je to vrh hriba na polotoku Pulver oziroma ostanki srednjeveške 
utrdbe, ki se tam nahajajo. 

Slika 90: Analiza robov, poti, vozlišč in znamenj območja ureditve 1 (kart. podlaga: TTN, 2001) 
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3.1.1.4 Inventarizacija kulturne dediščine 
 
V besedilu te naloge je ob opisu kulturne dediščine in zgodovine tega kraja omenjeno tudi, 
da je na območju današnje Stinice obstajala rimska naselbina Ortopla, zatem pa še 
srednjeveška, Murula. Obe naselbini sta se nahajali na polotoku Pulver, severno od 
današnjega pristanišča. O njunem obstoju pričajo številni ostanki zidov in suhozidov, 
katerih tloris in način gradnje ter številni deli mozaikov in opečne kritine, najdenih na 
polotoku, dokazujejo prisotnost posameznih stanovanjskih enot v antični dobi in 
obrambnih zidov ter trdnjav v kasnejših stoletjih. Celotno območje je zaščiteno kot 
arheološko najdišče oziroma kot kulturna krajina 1. in 2. kategorije. 
 
Pobočje hriba Pekasovica, ki se nahaja vzhodno od pristanišča, je v času antike delovalo 
kot pokopališče za prebivalce rimskega naselja. Od pokopališča je ostal samo še suhozid, 
ki ga je obdajal, medtem ko prostor znotraj zidu zaraščajo drevesa in grmičevje. 
 
Kot primera sodobnejše kulturne dediščine lahko izpostavim še dva masivna vetrobrana. 
To sta kamnita zidova, ki sta dele lesnopredelovalnega kompleksa in posledično tudi ladje 
v pristanišču ščitila od močne burje.  

Slika 91: Inventarizacija kulturen dediščine območja ureditve 1 (kart. podlaga: TTN, 2001) 



96 
Jakovac G. Povezava Narodnega parka Severni Velebit z obalo. 
    Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2013 
 

 
 

3.1.1.5 Inventarizacija načrtovane, odstranjene in ohranjene infrastrukture 
 
Poleg povezovanja Narodnega parka Severni Velebit z obalo je namen diplomskega dela 
tudi integracija že obstoječih projektov v njeno končno podobo. Zato je pri načrtovanju 
neposredne okolice začetne postaje žičnice v pristanišču Stinica upoštevan tudi projekt 
izgradnje novega pristanišča in trajektnega terminala za trajektno povezavo kopno - otok 
Rab.  
 
Ob upoštevanju podobe obstoječega projekta trajektnega terminala, pomola za ladje in 
dostopne ceste je prišlo do odstranjevanja nekaterih infrastrukturnih delov 
lesnopredelovalnega kompleksa, in sicer predvsem stavb, v katerih je bila žaga z bazeni za 
obdelavo lesa ter nekaj pomožnih objektov, ki se nahajajo v bližini začetne postaje žičnice. 
Pri določenih objektih ni bilo potrebe po odstranjevanju, kar predvsem velja za bivše 
upravne stavbe in stavbo, v kateri je bila trgovina, danes pa se v njej nahaja podjetje za 
servisiranje plovil. Ohrani se lahko tudi bivša tovarna usnja v jugovzhodnem delu 
območja.   
 
Del ohranjenih objektov bo doživel spremembo namembnosti, ki bo bolj ustrezal 
načrtovani rabi prostora, del njih pa se bo samo obnovil in vključil v načrtovani projekt. 

 Slika 92: Inventarizacija načrtovane, odstranjene in ohranjene infrastrukture območja ureditve 1 
(kart. podlaga: TTN, 2001)



97 
Jakovac G. Povezava Narodnega parka Severni Velebit z obalo. 
    Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2013 
 

 
 

3.1.1.6 Koncept ureditve prostora 
 
Ob upoštevanju naravnih in kulturnih elementov prostora ter projekta izgradnje novega 
pristanišča predlagam naslednji koncept ureditve prostora: 
Območje obdelave 1 se razdeli v štiri samostojne, a hkrati med seboj povezane enote. 
Območje arheološkega parka bo s svojo lego in predvideno infrastrukturo čakajočim na 
trajekt omogočalo prostor za sprostitev, medtem ko bodo vizure, ki se od tod odpirajo, 
obiskovalcem ob spremljevalnem prostorskem programu omogočile vizualno uživanje v 
opazovanju ožjega in širšega prostora. Območje kopališč vsebuje že obstoječe in deloma 
urejene plaže. Z novo prostorsko ureditvijo bodo le-te na ustreznejši način povezane z 
okolico, medtem ko se njihova obstoječa infrastruktura delno obnovi in po potrebi tudi 
prenovi. Območje trajektnega terminala in začetne postaje žičnice predstavlja izrazito 
uporaben del prostora. Terminal obiskovalca vodi okoli postaje žičnice in mu tako 
predstavi možnost obiska planine z žičnico. Območje zelenih površin deluje kot prostor, 
primeren za sprehod in rekreacijo, hkrati pa s svojo ureditvijo in predvideno zasaditvijo 
ponazarja osnovne elemente lokalnega prostora. Deluje tudi ko prehodni prostor iz 
naravnega okolja v zelo urejeno in namensko razdeljeno območje pristanišča Stinica in 
obratno, odvisno ali obiskovalec prihaja ali iz pristanišča odhaja. 

Slika 93: Koncept ureditve prostora območja ureditve 1 (kart. podlaga: TTN, 2001)
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3.1.1.7 Shema načrtovane prometne ureditve in infrastrukture 
 
Ob upoštevanju obstoječega projekta izgradnje trajektnega terminala, pristanišča in 
dostopne ceste ter potrebi po posebnem parkirnem prostoru za obiskovalce, ki nimajo 
namena uporabiti trajektno linijo za otok Rab, vendar nameravajo uporabiti žičnico ali 
drugo infrastrukturo v pristanišču, je bilo načrtovano dodatno parkirišče v neposredni 
bližini postaje. Parkirišče bo tako za pešce kot za voznike ustrezno povezano z 
načrtovanim programom na območju Stinice. Zato je bila zasnovana prometna shema, ki 
različne skupine obiskovalcev z vozili usmerja do želenega cilja, brez da bi motili druge 
skupine, predvsem tiste, namenjene na trajekt. Samo parkirišče je zasnovano tako, da je 
zelo pregledno, hkrati pa pretočno za promet z vozili. Locirano je ob obstoječem 
vetrobranu, ki zaradi svoje lege v popoldanskem času zlasti poleti ustvarja prijetno senco. 
V prometno shemo je bila vključena tudi avtobusna postaja, namenjena uporabnikom 
medkrajevne avtobusne povezave ob poti za otok Rab. 
 

 

Slika 94: Shema načrtovane prometne ureditve in infrastrukture  območja ureditve 1  
(kart. podlaga: TTN, 2001)
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3.1.1.8 Shema mreže pešpoti 
 
Pri načrtovanju prostora je poleg prometne sheme pomembna tudi shema pešpoti. Le-ta je 
bila zasnovana glede na obstoječo infrastrukturo, namenjeno pešcem, ter obstoječe 
generično nastale pešpoti.  
 
Shema je zasnovana tako, da vsebuje primarne in sekundarne smeri gibanja pešcev po 
prostoru. Primarne poti služijo kot sredstvo osnovne komunikacije med elementi prostora, 
hkrati pa se navezujejo na že obstoječe pešpoti in lahko obiskovalca posredno vodijo tudi 
do lokacij, ki so zunaj območja ureditve 1 (turističnega naselja Stinica, Jablanca, 
Zavratnice, Velebita).  
 
Sekundarne poti se tako kot primarne, posledično navezujejo na obstoječo mrežo pešpoti 
vendar njihova funkcija je bolj usmerjena proti povezovanju lokalnih prostorskih 
elementov znotraj območja ureditve 1. Čeprav navezane na primarne poti so predvidene za 
bolj ležerno premikanje po prostoru in krajši sprehod. 
 

Slika 95: Shema mreže pešpoti območja ureditve 1 (kart. podlaga: TTN, 2001) 
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3.1.1.9 Opis rešitve območja ureditve 1 
 
Kot prikazujejo grafične analize, inventarizacije in koncepti je pri ureditvi začetne postaje 
žičnice in prostora, ki jo obkroža, upoštevan obstoječi projekt izgradnje trajektnega 
terminala, pristaniščnega pomola in dostopne ceste. Določeni elementi projekta so bili 
ohranjeni, nekateri pa so bili prilagojeni ciljem te naloge. Položaj pristaniščnega pomola, 
dostopnih ramp za vozila in smeri prometnic so ohranjene, njihove zasnove pa so bile 
obogatene z ustrezno zasaditvijo in navezavami z načrtovanimi programi, kot so arheološki 
park, parkirišče ob začetni postaji žičnice ter povezava pločnikov z obstoječim kopališčem 
in plažami. Iz analiz je razvidno, da je predlagana ureditev prostora upoštevala tudi 
navezavo na obstoječo mrežo pešpoti in posredno tudi na že obstoječe prostorske 
programe. 
 
Prostor ob sami stavbi začetne postaje je načrtovan tako, da potencialnemu obiskovalcu 
omogoči prijetno čakanje trajekta za otok Rab ali na žičnico, ki ga bo zapeljala na Velebit. 
Oblikovan je kot park na rahlo nagnjenem terenu, zapolnjen s sodobnimi različicami 
terasastih suhozidov, katerih postavitev sledi plastnicam. Terase so zasajene z 
grmovnicami in manjšimi zimzelenimi drevesi, tako da krajinska podoba, ki jo ustvarjajo, 
ostane prisotna tudi v zimskem času. Območje terasnega parka sega do samega vhoda v 
pristaniški kompleks oziroma do avtobusne postaje, katere zasnova ravno tako sledi 
postavitvi sodobnih suhozidov. Južno od postaje, v zapuščeni tovarniški stavbi, je 
zasnovan hostel za obiskovalce tako pristanišča kot narodnega parka. Začetek in konec 
posameznega suhozida sta zamišljena tako, da se navezujeta na smer ceste ali poti, ob 
katerih se začnejo oziroma končajo. Na ta način suhozidi ustvarijo dodaten poudarek na 
razgibanosti terena, po katerem pelje cesta ali pot, hkrati pa ustvarijo možnost enostavnega 
dostopa do posamezne terase, takrat ko se le-ta izravna z višino ceste.  
 
Skozi najnižje terase poteka vrsta drevoredov. Drevesa služijo kot vir sence v poletnem 
obdobju, istočasno s svojo poenoteno postavitvijo nakazujejo prostor, v katerem prihaja do 
ustvarjanja čakalnih vrst za vstop na trajekt. Oblikujejo in določajo prostor, v katerem naj 
bi se vozniki in pešci obnašali v skladu s prometnimi pravili, medtem ko čakajo na ladjo. 
Njihov položaj v prostoru nakazuje pravo smer premikanja ter pomaga pri jasni delitvi 
prostora na območja za sprostitev in območja za čakanje v prometni vrsti. 
 
Parkirišče za avtomobile uporabnikov žičnice se nahaja južno od njene postaje. Zasnovano 
je na ravnem terenu, na zahodni strani ga določa masivni kamniti vetrobran, ki poleti 
ustvari prijetno senco, hkrati pa deluje kot mejnik med parkiriščem in počivališčem ter 
otroškim igriščem. Posamezna parkirna mesta so postavljena ob enosmerni poti, ki se 
navezuje na glavno prometnico (povezavo pristanišča z jadransko magistralo), in 
omogočajo uporabo ne glede na število avtomobilov, ki čakajo na trajektnem terminalu. 
Prometna zasnova parkirišča je namreč ločena od prometne zasnove terminala. 
 
Trajektni terminal je zasnovan kot prostor za promet, razdeljen na tri glavne pasove. Med 
pasovi so zasajena drevesa, ki v poletnem času ustvarjajo senco, hkrati pa določajo prostor 
in s svojo postavitvijo dodatno usmerjajo promet proti trajektu. Širina posameznega 
prometnega pasu je zasnovana kot širina dveh standardnih parkirnih mest za osebne 
avtomobile. Na ta način se v primeru izrednih prometnih gneč (takih, ki redno nastanejo v 
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poletnem času) lahko število avtomobilov, ki stojijo v vrsti, podvoji in se na ta način 
razbremeni cestišče pred terminalom. Glede na to, da se v takih primerih avtomobili 
premikajo zelo počasi, je takšna širina cestišča več kot zadostna. Podobna praksa se je že 
uveljavljala v trenutnem trajektnem pristanišču, Jablancu. Zelenico med cestnimi pasovi 
terminala na dveh točkah prekinjajo njihove medsebojne povezave, ki služijo za nujne 
primere, regulacijo prometa ali primere, ko se posameznik odloči, da ne želi potovati na 
otok Rab ampak izstopiti iz avtomobilske vrste. 
 
Ob prekinitvah zelenice se med pasovi nahajata prehoda za pešce, ki povezujeta otroško 
igrišče in prostor za počitek ter ploščad ob začetni postaji žičnice z obalno črto. Prehoda se 
nadaljujeta v betonska pomola, ki delujeta kot razgledni točki na otok Rab in Goli otok ter 
na Velebit, hkrati pa je z njih preko stopnišča mogoč dostop do plaž, ki se nahajajo pod 
trajektnim terminalom. 
 
Smer gibanja, ki ga nakazujeta prehoda za pešce, preseka pločnik, ki obiskovalca pelje od 
umetne plaže vzdolž terminala vse do samega pristanišča, kjer se nadaljuje kot obmorska 
krožna sprehajalna pot, ki obdaja območje arheološkega parka. 
 
Arheološki park se nahaja na območju nekdanje rimske kolonije in srednjeveškega mesta 
na polotoku Pulver. Obe naselbini sta bili omenjeni v poglavjih o zgodovini in kulturni 
dediščini območja obdelave. Obmorsko pot, ki obdaja polotok in je zasnovana na obstoječi 
stezi, presekajo tri načrtovane steze, narejene iz lesa in kovine ter postavljene na kovinske 
nosilce. Načrtovane steze povezujejo obmorske pomole, narejene iz istih materialov, in 
leseno teraso, ki se nahaja na vrhu polotoka ter obdaja ostanke srednjeveške utrdbe. Terasa 
poleg utrdbe obdaja tudi ostanke rimskih in srednjeveških objektov. Tako kot načrtovane 
steze je tudi ta postavljena na kovinske nosilce z namenom čim manjšega dotika z elementi 
kulturne dediščine. Tudi klopi ob terasi so odmaknjene od arheoloških ostankov. Terasa 
zaradi svoje lege ponuja pogled na vse smeri in nudi izjemne vizure na otoke Pag, Rab, 
Goli otok in Krk ter seveda na Velebit. Hkrati pa nudi tudi pregled nad prihodi in odhodi 
trajektov. Zasaditev ob terasi in v celotnem arheološkem parku je bila zasnovana tako, da 
ne zapira, ampak poudarja obstoječe vizure in usmerja poglede obiskovalcev. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 96: Shematski prerez lesenega pomola in obmorske poti v arheološkem parku 



102 
Jakovac G. Povezava Narodnega parka Severni Velebit z obalo. 
    Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2013 
 

 
 

 
Slika 97: Shematski prerez lesene terase na vrhu hriba v arheološkem parku 
 
 
Dostop do lesene terase na vrhu polotoka je možen iz treh različnih točk. Vsaka točka se 
nahaja ob obmorski poti. Steze, ki obiskovalca pripeljejo do terase, sledijo poteku antičnih 
in srednjeveških zidov, njihovi ovinki pa so zasnovani kot manjša počivališča z razgledom 
in informacijskimi tablami. 
 
Zahodno od arheološkega parka je ob začetku obmorske poti v že obstoječem objektu 
zasnovan lokal in prostor s sanitarijami. Obstoječi objekt se obnovi, ob njem pa se zgradi 
ploščad, namenjena odprti terasi. Lega lokala je idealna za čakajoče na trajekt, saj je iz 
njega vidno, kdaj trajekti prihajajo in odhajajo ter kakšno je stanje v čakalni vrsti, hkrati pa 
se od tu odpirajo tudi pogledi proti otokom in Velebitu. 
 
Na južni strani polotoka je ob trajektnem pristanišču zasnovan dodaten betonski pomol za 
manjša plovila lokalnih prebivalcev, ki bodo ob gradnji pristanišča izgubili svoje trenutne 
priveze. V neposredni bližini pristanišča je na celini zasnovana tudi suha marina za manjša 
plovila, ki ji je potrebno bodisi zaradi popravil ali v zimskem času odstraniti iz vode. 
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Slika 100: Veduta  območja ureditve 1: pogled na arheološki park, trajektni terminal in pristanišče 
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 Slika 101: Veduta območja ureditve 1: pogled na začetno postajo žičnice in trajektni terminal 
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3.1.2 Ureditev vmesne postaje na Dundović podu – območje ureditve 2 
 
3.1.2.1 Naravne danosti prostora 
 
Območje ureditve 2 prikazuje prostor ob vmesni postaji žičnice, njeno stavbo in 
neposredno okolico ter v primerjavi z ostalima ureditvenima območja zajema manjšo 
površino. 
 
Postaja žičnice je postavljena na zelo razgibanem terenu drugega planinskega roba, na meji 
med Podgorjem in Srednjegorjem oziroma ob južnem robu Dundović poda. Južno od 
postajališča se v smeri vzhod – zahod nahaja proti morju strmo spuščajoča se draga. To je 
začetek Ognjene drage, ki se konča kot del zaliva Stinica. Prostor severno od objekta je 
manj razgiban in predstavlja del srednjegorske planinske terase. 
 
Vegetacijski pokrov je v tem delu planine še vedno zelo redek. Prisotne so predvsem 
skupine grmovnic in manjših dreves, na bolj strmem pobočju in pod drugim planinskim 
robom pa opazimo tudi manjše skupine dreves in grmičevja. 
 
 Na tem prostoru je od vetrov prisotna samo burja, ki piha iz smeri vzhoda proti zahodu, 
oziroma se v sunkih spušča po pobočju proti morski morski gladini. 

Slika 102: Naravne danosti prostora območja ureditve 2 (kart. podlaga: TTN, 2001)
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3.1.2.2 Inventarizacija obstoječe infrastrukture 
 
Obstoječa infrastruktura je v območju ureditve 2 zelo maloštevilna. Poleg že obstoječe 
vmesne postaje žičnice in njene trase ter opuščenih že zelo propadlih stebrov žičnice je v 
prostoru mogoče opaziti le bivšo servisno pot, ki je včasih služila vzdrževanju žičnice, 
danes pa deluje kot planinska steza. 
 
 

Slika 103: Inventarizacija obstoječe infrastrukture območja ureditve 2 (kart. podlaga: TTN, 2001) 
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3.1.2.3 Analiza robov, poti, vozlišč in znamenj 
 
Čeprav je v prostoru zelo malo znamenj (vmesna postaja žičnice) in vozlišč (križišče 
planinske poti in dostopne steze do postaje), je le-ta zapolnjen s številnimi robovi.  
 
Najbolj izrazit je reliefni rob, ki je pravzaprav del večjega, drugega planinskega roba. V 
svoji večkilometrski dolžini se razteza vzdolž celotne primorski strani Velebita. Odsek tega 
planinskega roba, ki poteka skozi območje ureditve 2, se nahaja pod stavbo vmesne 
postaje.  
 
Robovi gozdnih zaplat, ki se nahajajo na pobočju pod drugim planinskim robom, 
predstavljajo primere neizrazitih  robov. 
 
Prostorske prvine povezuje planinska pot, ki Dundović pod v smeri zahoda poveže z obalo, 
v smeri vzhoda pa z velebitskim Visokogorjem. 
 

 
Slika 104: Analiza robov, poti, vozlišč in znamenj območja ureditve 2 (kart. podlaga: TTN, 2001) 
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3.1.2.4 Koncept ureditve prostora 
 
Koncept ureditve območja je zelo enostaven. Glede na danosti prostora, predvsem relief in 
morfologijo ter obstoječo infrastrukturo, lahko definiram le tri različna območja.  
 
Že samo ime območje vmesne postaje govori o njegovem namenu. Vmesna postaja se bo 
prenovila in posodobila. V preteklosti je služila zgolj kot ovinek na trasi žičnice, sedaj pa 
bo postala dejanska vmesna postaja, kjer potniki lahko izstopijo ali vstopijo oziroma po 
predahu nadaljujejo vožnjo z gondolo v obe smeri. Objekt bo potrebno zaradi dotrajanosti 
prenoviti z uporabo kamna in lesa, ki so prisotni v lokalni ljudski arhitekturi. Okolica 
objekta bo urejena tako, da bo obiskovalcem, ki se pripeljejo z žičnico, peš, na kolesih ali 
konju, ponujala prijazen odprt prostor s privlačnimi pogledi, hkrati pa bo ponujala zaprt 
prostor za zaklon ob slabem vremenu, sanitarije in pitno vodo. Območje nerazgibanega 
terena lahko zaradi svoje dostopnosti deluje kot podaljšek odprtega prostora pred postajo 
žičnice, a se vanj razen zasaditve posameznih dreves ne bo posegalo. Območje 
razgibanega terena je težko dostopno, zato se prepusti naravnim procesom in 
prizadevnim planincem ter se vanj ne posega. 
 

Slika 105: Koncept ureditve prostora območja ureditve 2 (kart. podlaga: TTN, 2001)
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3.1.2.5 Prikaz načrtovanih ureditev 
 
Čeprav velikih posegov v prostor ne bo, bodo določeni posegi le potrebni. Dostopna pot do 
postojanke se bo po potrebi uredila, medtem ko se bodo ob njenem stiku s planinsko potjo, 
ki je del smeri 2 za vrnitev do začetne postaje, dodali ustrezni smerokazi in informacijske 
table. 
 
Stavba vmesne postaje se bo zaradi širjenja njenih obstoječih ter dodajanja novih 
dejavnosti povečala. Uredile se bodo so sanitarije, prodajno mesto za vozovnice, 
informacijska točka in podobno.  
 
Severno od objekta bo urejena ploščad, namenjena zadrževanju obiskovalcev, kolesarjev 
jezdecev in planincev. Zaradi svoje lege bo privlačila številne obiskovalce, saj se z nje 
odpirajo pogledi in vizure tako na morje in otoke kot na planinske vrhove. 
 

Slika 106: Shema načrtovane infrastrukture območja ureditve 2 (kart. podlaga: TTN, 2001) 
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3.1.2.6 Shema poti in prometa 
 
V območju ureditve 2 razen planinske poti, ki povezuje Dundović pod in Visokogorje s 
Podgorjem in obalo, ni prometnic, zato sta analiza oziroma zasnova pešpoti in prometa 
združeni v spodnji shemi. 
 
V prostoru sta prisotni le trasa žičnice in njena vmesna postaja ter planinska pot, ki pelje v 
dveh smereh, to je proti obali in vrhu planine. Načrtovano pristopno oziroma povezovalno 
pot med postojanko in planinsko potjo bo potrebno zgolj obnoviti. 
 
 
 

 
Slika 107: Shema poti in prometa območja ureditve 2 (kart. podlaga: TTN, 2001)
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3.1.2.7 Opis rešitve območja ureditve 2 
 
Iz grafičnih analiz, inventarizacije in koncepta ureditve prostora je očitno, da je območje 
ureditve 2 programsko najmanj bogato, a zato nič manj pomembno kot ostali dve.  
 
V času delovanja žičnice je postaja primarno delovala kot ovinek na trasi za transport lesa 
in šele sekundarno kot dejanska postojanka. Zato v njeni neposredni bližini poleg servisne, 
danes planinske, poti ne najdemo drugih programov. Razen opuščene pastirske vasi in 
nekdanjih pašnikov, obdanih s suhozidi, ki so od postojanke oddaljeni več kot pol 
kilometra, je okoli nje zgolj kraška divjina. 
 
Ob prenovi stavbe žičnice ostane njen namen ovinka na trasi nespremenjen, vnese pa se 
tudi nove dejavnosti. Stavba postane dejanska postaja, na kateri lahko obiskovalci izstopijo 
ali vstopijo v žičnico in nadaljujejo svojo pot v želeni smeri. Tisti, ki izstopijo, lahko 
uživajo na ploščadi pred stavbo, s katere se odpirajo razgledi na otoke Rab, Pag, Goli otok, 
Krk, Lošinj in ob lepem vremenu tudi na oddaljene otoke Dalmacije ter planino Učko na 
jugu istrskega polotoka. Obiskovalci ploščadi lahko izkoristijo tudi možnosti, ki jih ponuja 
objekt, v katerem je urejen lokal, sanitarije, informacijska točka in prodajalna kart za 
nadaljnjo vožnjo z žičnico ter vstop v narodni park.  
 
Sama stavba postaje je zasnovana kot objekt v katerega gondole vstopajo in izstopajo. 
Tako kot njihovi potniki. Ker se postojanka nahaja ob obstoječi planinski poti, ob izstopu 
potniki lahko nadaljujejo pot proti Visokogorju in končni postojanki na Alanu, ali se 
spustijo nazaj proti Podgorju in obali. Katerokoli izbrano pot lahko opravijo peš, določene 
pa tudi z gorskimi kolesi. Seveda obstaja tudi možnost sprehoda, ali kolesarjenja po 
terensko nezahtevnem Dundović podu ali malo zahtevnejša pot do bližnjih kukov na južni 
strani poda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 108: Načrtovana podoba vmesne postaje žičnice – pogled proti severozahodu
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Slika 109: Načrtovana podoba vmesne postaje žičnice – pogled proti jugovzhodu

Slika 110: Načrtovana  podoba vmesne postaje žičnice – pogled proti jugu
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Slika 113: Veduta območja ureditve 2: pogled na začetno postajo žičnice in trajektni terminal 
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Slika 114: Veduta območja ureditve 2: pogled proti Alanu in končni postaji žičnice
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3.1.3 Ureditev okolice in končne postaje žičnice na Alanu - območje ureditve 3 
 
3.1.3.1 Naravne danosti prostora 
 
Območje ureditve 3 zajema sedlo in planinski prehod Alan. Določa ga manjša, plitva 
kotanja, obdana z gozdom in zapolnjena z visokogorskimi travniki in nekdanjimi 
visokogorskimi pašniki. Dolina se odpira proti jugozahodni, morski strani, medtem ko je 
na severni in strani zaprta z južnim pobočjem planinskega vrha Alančić. Najnižji del doline 
se nahaja v njenem jugozahodnem delu.  
 
Prostor je obdan z gozdovi, predvsem na severni strani in tudi delno na jugo zahodni. 
Relief v sami dolini je slabo razgiban, z manjšimi višinskimi razlikami v posameznih delih. 
Obkrožena je z številnimi planinskimi vrhovi in grebeni ter tretjim planinskim robom na 
vzhodni strani. 
 
Tako kot na Dundović podu, na območju Alana piha samo en veter - burja. Le ta se 
podobno kot na Dundović podu v podobi vetrni sunkov kotali prek planinskega sedla v 
smeri zahod – vzhod in se obruši proti Srednjegorju in Podgorju. 

3.1.3.2  Inventarizacija obstoječe infrastrukture 
Slika 115: Naravne danosti prostora območja ureditve 3 (kart. podlaga: TTN, 2001)
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Znotraj območja ureditve 3 najdemo grajene elemente, ki pričajo o človekovih interesih v 
tem območju, kot so živinoreja in izkoriščanje gozdov, ki so skozi čas ostali 
nespremenjeni, spreminjala se je le podoba njihove manifestacije.  
 
Današnje pešpoti in planinske poti so ostanki bivših jamboraških vlak, po katerih so 
lokalni prebivalci s pomočjo konjev in volov vlekli les do obale. Na podobo in smer poti 
sta vplivala tudi položaj in način ureditve pastirske vasi na Alanu. Vas in vlake so nastali v 
približno istem času. 
 
Z razvojem industrializacije je vlake zamenjala cesta Stinica - Štirovača, ki pelje skozi 
območje ureditve 3. Ob razvoju planinarjenja po Velebitu je v njeni neposredni bližini 
nastala planinska koča Alan ter navezava na planinsko pot Premužićeva steza.   
 
Najnovejši infrastrukturni poseg je končna (iz perspektive transporta lesa do obale pa 
začetna) postaja žičnice in njena trasa, ki je bila zgrajena nekaj let po 2. sv. vojni. 

Slika 116: Inventarizacija obstoječe infrastrukture območja ureditve 3 (kart. podlaga: TTN, 2001) 
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3.1.3.3 Analiza robov, poti, vozlišč in znamenj 
 
Čeprav je znotraj območja obdelave 3 veliko robov, le enega lahko okarakteriziramo kot 
izrazitega. Ta poteka po hribu, ki na zahodni strani obdaja dolino na Alanu. Ostali robovi, 
ki so v prostoru zelo očitni, so samo neizraziti robovi, sestavljeni iz gozdnih robov in 
prehodnih morfoloških oziroma reliefnih danosti. 
 
Na območju so prisotna tudi vozlišča in znamenja. Za vozlišča opredeljujem predvsem 
stičišča planinskih poti s cesto Stinica – Štirovača, med znamenja pa uvrščam planinsko 
kočo Alan, stavbo končne postaje žičnice, spomenik padlim borcem (poškodovan v času 
zadnje vojne) in skupino dominantnega skalovja na jugozahodnem delu območja, okoli 
katerega pelje cesta Stinica - Štirovača.  
 
 

Slika 117: Analiza robov, poti, vozlišč in znamenj območja ureditve 3 (kart. podlaga: TTN, 2001) 
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3.1.3.4 Inventarizacija kulturne dediščine 
  
Tako kot v Podgorju in Srednjegorju so tudi v Visokogorju suhozidi priče večstoletne 
človekove prisotnosti na tem območju. Poleg suhozidov so v prostoru prepoznavni tudi 
pastirski stanovi, majhni enostavni življenjski objekti, katerih zidovi so bili večinoma 
vzidani v pobočje hriba ali vključeni v sistem suhozidnih ograj, ki so označevale in 
varovale visokogorske pašnike in vrtove. 
 
Kot primere kulturne dediščine lahko v prostoru razpoznam tri vrste gradnje, vse tri pa so 
vezane na obstoj suhozidov, in sicer: prostostoječe suhozide, ki so služili izključno kot 
ograja za pašnike in se nahajajo južno od ceste, območje vrtov, grajenih v podobi 
suhozidnih teras, dodatno obdanih s suhozidno ograjo ter območje pastirskih stanov, v 
katerem so prisotne vrtne terase, medtem ko so ograje iz suhozidov bolj redke. 
 
Med kulturno dediščino štejem še elemente iz druge polovice 20. stoletja, spomenik padlim 
borcem ob cesti Stinica - Štirovača ter planinsko kočo Alan in postojanko žičnice. 
 
 

Slika 118: Inventarizacija kulturne dediščine območja ureditve 3 (kart. podlaga: TTN, 2001) 
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3.1.3.5 Koncept ureditve prostora 
 
Območje Alana sodi v območje najmanjšega varstva znotraj NP Severni Velebit, kar 
pomeni, da lahko načrtovalci v prostor posegamo, vseeno pa moramo načrtovati sonaravno 
in ustvarjati čim manjše negativne učinke. 
 
Koncept ureditve prostora lahko razdelimo na štiri kategorije, le dve izmed njih pa bodo 
vsebovale dejanske posege v prostor. V območju gozdov in območju travnikov poleg 
rednega vzdrževanja ekosistemov in poti, ki peljejo skozi njih, niso predvideni nobeni 
posegi. Območje pastirske vasi bo deležno obnove suhozidov in pastirskih stanov. 
Porušene suhozidne ograje bodo obnovljene in očiščene odvečne vegetacije, ki se je 
zarasla skozi desetletja zapuščenosti. Enako velja za obstoječe objekte, ki jih zasebni 
lastniki še niso obnovili. Cesta Stinica - Štirovača bo po potrebi obnovljena, ob njej pa bo v 
območju končne postaje žičnice, konjeniškega centra in zelenih površin zgrajena nova 
stavba postaje žičnice. Le-ta bo s staro postojanko, ki bo preurejena v konjeniški center, 
povezana z urejenimi stezami in zelenimi površinami. Pred novo postajo bo zgrajena 
ploščad za obiskovalce. Objekt bo zgrajen pretežno iz kamna in lesa in bo tako kot pri 
ostalih postojankah vseboval sanitarije, informacijsko točko, prodajalno vozovnic in 
podobno. 

Slika 119: Koncept ureditve prostora območja ureditve 3 (kart. podlaga: TTN, 2001) 
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3.1.3.6 Shema načrtovane prometne ureditve 
 
Ob gradnji nove postaje žičnice bo potrebno urediti in uskladiti tudi lokalni motorni 
promet in gibanje pešcev zaradi spremembe obstoječe trase žičnice in izgradnje nove 
dostopne ceste do konjeniškega centra. 
 
Smer trase žičnice bo ostala ista, spremenila se bo le njegova dolžina. Z izgradnjo nove 
končne postaje namreč ne bo več tistega dela trase, ki je peljal po ravnem območju čez 
osrednji del doline. S skrajševanjem trase se v središču doline odpre prostor za zadrževanje 
in rekreacijo obiskovalcev. 
 
Potek obstoječih planinskih poti se prilagodi novi prometni shemi, njihova infrastruktura 
pa se uredi na mestih, kjer je to potrebno. 
 

 
Slika 120: Shema načrtovane prometne ureditve območja ureditve 3 (kart. podlaga: TTN, 2001) 
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3.1.3.7 Shema mreže pešpoti 
 
Shematski prikaz pešpoti se tako kot pri območju ureditve 1 deli na primarne in 
sekundarne pešpoti. 
 
Z ureditvijo pastirske vasi, ceste in žičnice na Alanu je nastala izredno funkcionalna in 
prostorsko gledano zelo logična mreža pešpoti. V vse primarne pešpoti sodijo obstoječe 
pešpoti, ki se bodisi navezujejo ali so del obstoječih planinskih steza oziroma bivših 
jamboraških vlak. Zaradi časa, v katerem je grajena, in slabe intenzitete motornega 
prometa je tudi trasa ceste Stinica - Štirovača opredeljena kot pešpot. 
 
Sekundarne pešpoti so zamišljene kot kombinacija obstoječih in načrtovanih poti. 
Obstoječe pešpoti so nastale zaradi povezovanja med različnimi deli pastirske vasi, 
načrtovane pa so tiste, ki jih bo potrebno v prostor umestiti za povezovanje med novimi ali 
prenovljenimi prvinami, kot so nova postojanka žičnice ali konjeniški center. 

 
Slika 121: Shema mreže pešpoti območja ureditve 3 (kart. podlaga: TTN, 2001)
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3.1.3.8 Shema načrtovane infrastrukture 
 
Dokončni načrt območja ureditve 3 bo v prostor vnesel nekaj novih infrastrukturnih 
vsebin. Nova postojanka žičnice in ploščad pred njo bosta zgrajeni v zahodnem delu 
območja. Z mrežo načrtovanih pešpoti bosta povezani s staro postojanko žičnice, ki bo 
spremenjena v konjeniški center. Do konjeniškega centra bo speljana dostopna cesta, 
medtem ko bo južno od njega v najnižji točki doline urejeno umetno jezero. Jezero bo 
predstavljalo krajinski element z dodatno vlogo vodnega rezervoarja v primeru požara. 
 
Mreža pešpoti bo urejena tako, da se bo navezovala na obstoječo infrastrukturo planinskih 
steza in vaških poti. Pri njenem načrtovanju bodo upoštevane danosti prostora ter obstoječi 
elementi kulturne dediščine, kot so suhozidi in pastirski stanovi. 
 

 
Slika 122: Shema načrtovane infrastrukture območja ureditve 3 (kart. podlaga: TTN, 2001) 
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3.1.3.9 Opis rešitve območja ureditve 3 
 
Tako kot pri ostalih dveh območjih ureditve je bila tudi za območje ureditve 3 s pomočjo 
besedil in grafičnih prikazov ustvarjena analiza, inventarizacija in koncepti ureditve 
prostora. Tudi to območje vsebuje določene posebnosti, zaradi česar je pristop k njegovi 
ureditvi nekoliko drugačen od ostalih dveh.  
 
Ko je še delovala, se je trasa žičnice po nekaj kilometrskem vzponu ravno pred koncem 
svoje poti začela spuščati. Njen spust je bil posledica položaja končne postaje žičnice, saj 
je ta locirana v najnižjem delu doline. Lokacija postaje je bila izbrana zaradi neugodnih 
zimskih vremenskih razmer in želje po čim bolj optimalnem shranjevanju posekanega lesa. 
Ker je bil namen žičnice nekdaj izrazito uporabniški, je v luči spremembe v turistično lega 
njene končne postaje postala nesmiselna. Na bližnjem grebenu se bo zgradila nova končna 
postaja, obstoječa pa se bo spremenila v konjeniški center. 
 
Nova končna postaja je zasnovana kot večnadstropna sodobna stavba, narejena iz lesa in 
kamna. Njen izgled posnema okolje, v katerem se nahaja, hkrati pa je njena oblika 
prilagojena vremenskim razmeram v Visokogorju. Zaradi velike količine snega in močne 
burje, ki se pojavljata v zimskem času, je postaja zasnovana kot objekt z visoko in strmo 
streho, prilagojen smeri pihanja burje in delno vkopan v pobočje obstoječega hriba. Stavba 
deluje tudi kot začetna točka za planince in pohodnike, ki se odločijo za sestop do morja 
oziroma kot ena izmed končnih točk za tiste, ki so se odločili za plezanje. Terasa ob stavbi 
je vključena v skalnato okolje, ki jo obdaja, nanjo pa se navezuje sprehajalna pot, ki pelje 
obiskovalca do obnovljenih suhozidnih oborov za konje, umetnega jezera ob konjeniškem 
centru in se naveže na obstoječo planinsko pot in cesto. 
 
Na območju Alana je bila od nekdaj poleg lesne proizvodnje prisotna tudi konjereja. Konje 
so uporabljali kot pomoč pri spravilu lesa do obale, zato bo kot del obnove te dejavnosti 
nekdanja končna postojanka žičnice zasnovana kot konjeniški center. Zapuščene suhozidne 
ograje v bližini načrtovanega konjeniškega centra se bodo ustrezno obnovile in služile za 
rejo in jahanje konjev. 
 
Poleg zaprtih krožnih tvorb se suhozidi pojavljajo tudi kot del bližnje visokogorske vasi, ki 
se nahaja severozahodno od načrtovanega konjeniškega centra. Vas je sestavljena iz 
številnih enostavnih sezonskih pastirskih stanov, grajenih iz suhozidov z lesenimi strehami, 
pa tudi nekoliko bolj stabilnih objektov, v katerih se je bivalo skozi celo leto. Suhozidi, ki 
so služili kot ograja za vrtove, so velikokrat navezani na zidove posameznih objektov in so 
v izjemno slabem stanju (tako kot tudi strehe stanov, ki so večinoma popolnoma propadle) 
ter potrebni ustrezne obnove. Obnovili naj bi se le do določene mere, objekti pa naj bi se 
posodobili, kot je prikazano v poglavjih o problematiki obnove pastirskih stanov. Poseben 
poudarek pri obnovi suhozidov bo potreben na območju, poimenovanem dolac. Ta del 
doline zaradi položaja suhozidnih teras, ki ga obkrožajo, spominja na amfiteater. Prav 
zaradi te lastnosti se ta prostor lahko nameni srečevanjem in dogodkom na prostem, v 
katerih bi lahko sodelovale večje skupine ljudi kot so na primer taborniki, planinci ali 
sodelujoči v različnih športnih tekmovanjih. 
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Kot je prikazano v poglavju o revitalizaciji objektov in kmetijskih zemljišč (2.3.5), naj bi 
se pastirski stanovi obnovili tako, da ne bi vplivali na obstoječo kulturno dediščino, hkrati 
pa naj bi obnovljeni objekti spet služili kot enostavno urejena poletna bivališča, ki bi jih 
lahko uporabljale že naštete skupine obiskovalcev. 
 
Območje Alana trenutno deluje kot začetna točka številnih aktivnosti v narodnem parku, ki 
pa so osnovane na predpostavki, da obiskovalci pridejo v park z osebnim avtomobilom ali 
avtobusom. Namen predlagane ureditve območja Alan je, da se taka vrsta obiskovanja 
parka v največji mogoči meri zmanjša. Zato sam načrt ne vsebuje skoraj nobenega 
parkirišča razen nekaj nujno potrebnih parkirnih mest ob konjeniškem centru. Obiskovalci 
naj bi v park prihajali s pomočjo žičnice (ali peš), potem pa naj bi, če le želijo, svojo pot 
nadaljevali s čim manjšim številom motornih prevoznih sredstev oziroma s konji, kolesi ali 
peš. 
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Slika 125: Veduta območja ureditve 3: pogled na območje Alana z prostorskimi prikazi načrtovane končne 
postaje žičnice 
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4 RAZPRAVA 
 
Že vrsto desetletij je na območju vseh evropskih držav in posledično tudi na območju 
Republike Hrvaške prisoten trend priseljevanja prebivalstva iz podeželja v mesta. Čeprav 
je tak trend na določenih predelih države povzročil visoko raven upadanja prebivalstva in 
hkratno propadanje lokalne kulturne dediščine ter naravno revitalizacijo obstoječih 
ekosistemov (pogosto na škodo opuščene kulturne krajine), se v zadnjih letih obuja želja 
po rekreativnem obiskovanju takih pokrajin. Ponovno zanimanje za zapuščena in za 
preživljanje prostega časa privlačna območja lahko zapostavljeni prostor obudi, lahko pa 
ga tudi uniči. Zaradi sodobnega načina življenja in zvišanega vpliva posameznika na 
okolje, lahko pride do konfliktov tako pri rabi prostora kot pri uspešnem obstoju novih ter 
že obstoječih ekosistemov, predvsem pri nepremišljeni oziroma stihijski revitalizaciji. 
Taka problematika je še večja v zaščitenih delih odprtega prostora. Naloga načrtovalcev je, 
da s kreativnim načrtovanjem na ustrezen način združimo varovanje naravnih in kulturnih 
prvin določenega prostora z izkoriščanjem njegovih potencialov za družbeni in predvsem 
trajnostni turistični razvoj.  
 
Prisotnost človeka na območju obdelave tega diplomskega dela in na splošno na območju 
Velebita je opazna že vrsto stoletij. Bogata ljudska zgodovina je pustila značilne in 
raznolike kulturne sledi na sicer v evropskih merilih zelo majhni planini, ki je obenem tudi 
izjemno bogata z redkimi biološkimi in kraškimi pojavi. Zato je ta prostor v podobi 
Naravnega parka Velebit in dveh narodnih parkov, Paklenice in Severnega Velebita, tudi 
ustrezno zavarovan. Obstoj uradno in zakonsko zavarovanih območij privlači obiskovalce 
z različnimi željami po uporabi prostora. Potencialni obiskovalci Narodnega parka Severni 
Velebit lahko po trenutni shemi obiskovanja parka do njega dostopajo z motornimi vozili, 
kolesi ali peš. Čeprav je v zadnjih letih prišlo do vidnega izboljšanja prometne 
infrastrukture in regulacije prometa v smislu ureditve parkirišč in ustrezne signalizacije za 
usmerjanje obiskovalcev, je potencial, ki ga ima prostor na ravni trajnostno ustreznejšega 
načina dostopanja obiskovalcev v park, še vedno slabo izkoriščen. Dejstvo, da je do takih 
sprememb prišlo, dokazuje, da obstaja ustrezno število obstoječih in potencialnih 
obiskovalcev, zaradi katerih bi bila ureditev sodobnejšega in ustreznejšega načina za 
dostop v park sploh smiselna. 
 
V poglavju 2.2.3.3, ki se ukvarja s prometno infrastrukturo območja obdelave tega 
diplomskega dela, se omenja prisotnost regionalne ceste, jadranske magistrale in z njo 
povezanega načrtovanega trajektnega terminala, ki bo v prihodnje iz pristanišča ob začetni 
postaji opuščene žičnice obiskovalce prevažal na otok Rab. Čeprav je osnova tega dela 
revitalizacija opuščene žičnice, se le-to osredotoča na prostor v neposredni bližini postaj 
žičnice kot tudi na širši prostor, ki obdaja njeno traso. Diplomsko delo je razdeljeno na dva 
sklopa: teoretični in načrtovalski. Teoretični del se ukvarja s prostorskimi danostmi 
območja obdelave ter obstoječo kulturno in naravno dediščino, medtem ko se načrtovalski 
del ukvarja s tremi prostorskimi rešitvami in ureditvijo mreže jahalnih, kolesarskih in 
pešpoti. Kot dodatek pa so znotraj načrtovalskega dela postavljene tudi smernice za 
revitalizacijo kmetijskih površin in izdelani prostorski prikazi primerov revitalizacije 
opuščenih objektov – primerov ljudske arhitekture tega območja. 
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Podrobnejši načrti treh območij ureditve v svojih rešitvah podajajo oblikovanje prostora, 
ob katerem so upoštevani tako zakonski predpisi, ki se nanašajo na različne oblike 
zavarovanih območij kot tudi na naravne in kulturne elemente prostora, istočasno pa 
upoštevajo tudi  potrebe sodobnih obiskovalcev, predvsem tiste, ki se navezujejo na 
rekreacijo v odprtem in naravnem prostoru. 
 
Poleg podrobnih prostorskih načrtov so obravnavane tudi ureditve povezav znotraj 
prostora, ki niso odvisne od žičnice. Pri njihovem načrtovanju so tako kot pri podrobnejših 
načrtih upoštevane kulturološke in naravne danosti prostora ter možnosti navezave na 
ostale podobne prostorske prvine, prisotne na južni strani Velebita. 
 
Končne rešitve in smernice, podane v diplomskem delu so bile oblikovane tako, da 
ustrezajo načelom trajnostnega razvoja tako območja obdelave kot širšega prostora, ki je 
družbeno,  poselitveno in turistično zelo slabo izkoriščen. 
 
Posamezna družba dele svojega življenjskega prostora razglasi za zavarovane zaradi 
njihovih naravnih in kulturoloških posebnosti. Razglasitev določenega dela odprtega 
prostora za naravni ali narodni park pa ne pomeni, da človek v tem prostoru ne sme biti več 
prisoten. Vprašanje je, kako se bo človekova prisotnost v zavarovanem prostoru 
obravnavala in usmerila ter nenazadnje tudi izpeljala na način, da bo prostor ustrezno 
predstavljen, kar pomeni, da ne bo ogrožena biodiverziteta, hkrati pa bo ustrezno 
zavarovana in nadaljnjemu razvoju in uporabi prilagojena tudi kulturna dediščina. 
Omenjene pogoje lahko zadovoljimo le z izdelavo natančnega koncepta in načrta, ki bo 
sprva deloval kot zelo aktiven poseg, vendar bo pa dolgoročno prispeval k splošnemu 
sonaravnemu razvoju območja, tako lokalnega kot regionalnega. Seveda pa obstaja tudi že 
zelo znana alternativa, in sicer stihijska gradnja objektov in ostale turistične infrastrukture, 
ki pa bi posledično uničila okolje, zaradi katerega je prvotno nastala. 
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5 POVZETEK 
 
Diplomsko delo se ukvarja z možnostmi za oblikovanje turistične infrastrukture, ki bo 
povezovala NP Severni Velebit z obalo, istočasno pa bo omogočala tudi bolj trajnostno 
usmerjanje vstopa obiskovalcev v park in razbremenila prometno infrastrukturo, ki 
trenutno opravlja to vlogo. Poleg tega delo približuje kulturne in naravne danosti 
Severnega Velebita lokalnem obalnem območju, ki ima turistično infrastrukturo bolje 
razvito, a je s planinskim zaledjem na številnih ravneh zelo slabo povezana. 
 
V začetnih poglavjih diplomsko delo opredeli prostor obdelave. Najprej definira širše 
območje celotnega Velebita, potem pa se osredotoči na območje Narodnega parka Severni 
Velebit in končno tudi na samo območje obdelave. Območje obdelave se analizira iz vseh 
mogočih vidikov - reliefnega, morfološkega, klimatskega,  prometnega ter naravnih in 
kulturnih danosti. Poseben poudarek pri analiziranju prostora je usmerjen na traso žičnice 
oziroma doživljanje prostora posameznika ob vožnji z gondolo. 
 
Preden se delo posveti podrobnim rešitvam treh izbranih območij ureditve, lociranih ob 
postajah žičnice, se v obliki besedila in kart podajo tudi smernice in predlogi za ureditev 
konjeniških, kolesarskih in pešpoti, ki delujejo kot alternativna oblika gibanja obiskovalcev 
med obalo in postajami žičnice. Poleg predlaganih poti se kot del rešitve, ki jo ponuja 
diplomsko delo, predstavijo tudi smernice in prostorski prikazi revitalizacije tipičnih 
opuščenih objektov in zaraščenih kmetijskih površin. Podane smernice so vključene tudi v 
podobo končnih rešitev treh posameznih območij ureditve. Pri oblikovanju posameznega 
območja ureditve so upoštevani tako obstoječi projekti kot zavarovana območja. Poleg 
analiz in konceptov ter tlorisov ureditev so v nalogi podani tudi prostorski prikazi 
načrtovanih objektov. 
 
Namen diplomskega dela ni zmanjšati števila obiskovalcev NP Severni Velebit. Ravno 
nasprotno, njen namen je povečanje števila obiskovalcev, ki bo urejeno na ustrezen in 
sonaraven način ter ga povezati z ostalimi, potencialno uporabnimi območji širšega 
prostora, s katerimi park in celotno območje Severnega Velebita trenutno nima ustrezno 
urejenih povezav. Predlagana ureditev, bi poleg ustreznejšega načina dostopa obiskovalcev 
na planino, le-to in NP Severni Velebit približala in naredila bolj privlačno tudi turistom iz 
okoliških obalnih predelov ter otokov kot so Rab, Pag, Krk in Lošinj. Obiskovalci z otokov 
se z rabskim trajektom ali turističnimi ladjami lahko pripeljejo do trajektnega terminala in 
brez večjih težav obiščejo planino in narodni park ter se še v istem dnevu (ali po več dneh) 
vrnejo na otoke. Enako je z obiskovalci obalnega območja pod Velebitom, ki v bližini 
terminala lahko parkirajo svoje avtomobile in potem cel dan (ali več dni) preživijo v 
narodnem parku ter se ob koncu obiska z žičnico ali peš vrnejo nazaj na obalo. Predlagana 
rešitev torej ne bi povečala zgolj lokalnih turističnih kapacitet ampak tudi tiste, ki z 
Velebitom sploh niso neposredno povezane. Predlagane rešitve bi najbolj koristile NP 
Severni Velebit, saj bi s prihodki, pridobljenimi zaradi povečanega števila obiskovalcev, 
lahko posodobil manjkajočo in lažje vzdrževali obstoječo turistično in parkovno 
infrastrukturo. 
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