
Slovani in vodni viri  
v Kamniško-Savinjskih Alpah
V OKVIRU OPERACIJE MREŽA VODNIH POTI   
V KAMNIŠKO-SAVINJSKIH ALPAH 

TURISTIČNI PRODUKT

Območje Preddvora je skozi zgodbo Slovanov iz obdobja 
zgodnjega srednjega veka in naravnih vodnih virov kraj 
prepletanja narave in človekovega bivanja, skrb za zdravje in 
vitalnost z duhovnimi vidiki ter koristnih naukov tradicije iz 
zgodovine za sonaravno sedanjost. To posebno izkušnjo voda in 
zgodb prednikov želimo svojim obiskovalcem na naravi prijazen 
način približati skozi integralni turistični produkt. V njem smo v 
klasičnem in poustvarjenem pristopu povezali zgodbo Slovanov 
z naravnimi vodnimi viri v Kamniško-Savinjskih Alpah.

OPREDELITEV CILJNIH SKUPIN:
•  zainteresirani raziskovalci, ljubitelji narave, arheologije  

in zgodovinske dediščine;
•  aktivne družine in aktivni seniorji;
•  obiskovalci, ki iščejo posebne, specifične zgodbe in 

uživajo v naravi.

Za potrebe priprave turističnega produkta je bila izvedena 
raziskava obstoječih turističnih ter ostalih ponudnikov na 
območju Preddvora. S tem namenom so bila izvedena 
srečanja ter terenski ogledi lokacij. 
Turistična produkta na temo povezovanja Slovanov z 
naravnimi vodnimi viri v Kamniško-Savinjskih Alpah:
•  dvodnevni program s kulinarično, naravoslovno oz. 

naravovarstveno in etnološko vsebino ter vključeno 
nočitvijo;

•  enodnevni program s kulinarično, naravoslovno oz. 
naravovarstveno ter etnološko vsebino.

Predlagana turistična produkta sta bila pilotno izvedena 
in na podlagi pridobljenih izkušenj se bo sčasoma 
izoblikovala celovita oblika ponudbe, ki bo tržno zanimiva. 
Bistveno je, da se promocija vrši preko spletne predstavitve 
destinacije z vključevanjem in dodatnim izobraževanjem 
lokalnih vodnikov ter ostalih turističnih deležnikov, ki bodo 
aktivno pristopili k izvajanju turističnega produkta.

Zloženka je del operacije Mreža vodnih poti  KSA, ki jo sofinancirata 
Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (sklad EKSRP), pristop CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi 
skupnost) in Republika Slovenija. Organ upravljanja določen za 
izvajanje Programa za razvoj podeželja RS za obdobje 2014-2020 
je Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino 
zloženke je odgovoren LAS Gorenjska košarica.

Izdal: Zavod za turizem Preddvor. Besedilo: Zavod za turizem 
Preddvor, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj. Fotografije: 
Tomaž Lauko (Narodni muzej Slovenije), Jošt Gantar. Izvedba in tisk: 
Aleš Šenk s. p. Naklada: 300 izvodov. Leto izdelave 2021.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

OBČINA PREDDVOR



SLOVANI NA OBMOČJU PREDDVORA – RAZKOŠJE  
IN SONARAVNOST ŽIVLJENJA

Si predstavljate, da v obdobju zgodnjega srednjega veka svoje 
skromno domovanje zaklepate z mojstrsko izdelanimi ključi, 
svoje dragocenosti in dokumente pa hranite na varnem v lično 
okrašeni skrinjici? Da se moški kot konjeniki na pohode podajajo 
z razkošno obdelano in pozlačeno opremo, ženske pa privlačijo 
poglede z raznolikim in bogatim nakitom? Če je odgovor 
pritrdilen, potem ste se znašli v z obzidjem varovanem naselju 
Gradišče nad Bašljem, ki se glede na obilje in izpopolnjenost 
najdenih predmetov uvršča med edinstvena najdišča ne samo v 
Sloveniji, temveč v celotni Srednji Evropi. Gre za izreden primer 
višinske naselbine, ki je s svojimi prebivalci imela posebno 
mesto v nemirnih časih zgodnjega srednjega veka na tedanjem 
slovenskem prostoru.

Območje Preddvora je bilo zaradi svojih odličnih naravnih 
danosti skozi zgodovino dom številnih naselbin, med katerimi  
prav posebno mesto zaseda Gradišče nad Bašljem. Presenetljiva 
obilica najdenih predmetov (več kot 1700 primerkov hranita 
Narodni muzej Slovenije in Gorenjski muzej v Kranju) s svojo 
visoko kakovostjo in raznolikimi tehnikami izdelave pričajo o 
kvaliteti življenja in sonaravnosti takratnega bivanja.  

.

VODNI VIRI NA OBMOČJU PREDDVORA, KI SO JIH 
CENILI SLOVANI 

Obilica in kvaliteta vodnih virov je bila od prazgodovine pa vse 
do današnjih dni eden najpomembnejših dejavnikov za nastanek 
številnih naselbin. Slovani so v bližini Gradišča koristili okoliške 
izvire in vodotoke, točke ob vodah pa so kot sveta mesta imele 
pomemben položaj v njihovem duhovnem življenju oz. mitologiji. 
Bogati vodnih viri, ki so na območju Preddvora še danes ohranjena, 
izstopajo sledeča neoporečna vodna telesa:
•  Reka Kokra, ki kot glavna vodna žila teče skozi celotni vzhodni 

in osrednji del občine. Sodi med najbolje ohranjene slovenske 
reke, primerjajo jo z zgornjim tokom reke Soče.

•  Umetno jezero Črnava, ki ustvarja z gradom Hrib in Storžičem 
najbolj prepoznavno naravno veduto na širšem območju ter je 
ena izmed glavnih turistično privlačnih točk.

•  Številni vodni izviri oz. znatne zaloge podzemne vode na 
območju Kamniško-Savinjskih Alp v občini Preddvor, ki so vir 
pitne vode za prebivalstvo ne le Preddvora, temveč velikega 
dela Gorenjske oz. osrednje Slovenije.

V okviru projekta Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih 
Alpah so bili izviri na področju Preddvora biološko, kemijsko 
in mikrobiološko analizirani. Pri vseh je bila ugotovljena zelo 
kakovostna raven čistoče vode ter izmerjena tudi visoka 
vrednost pozitivne energije, kar priča o blagodejnem vplivu teh 
voda na človeka in njegovo zdravje

Slovani so na podlagi lokalnih virov pridobivali raznovrstno 
hrano (poljedelstvo, ribolov, med, ...) ter si iz naravnih 
materialov (ovčja volna) in tradicionalnih postopkov 
(tkanje) izdelovali tudi vse potrebno za življenje. Za 
današnje predstave tega obdobja je zelo zanimiv tudi 
globalni značaj Gradišča. Omenjene najdbe pričajo o stikih 
in izmenjavah z območji od mediteranskega prostora do 
današnje Nemčije.


