
Kraji, ki hočejo ostati takšni, kot so
LUČE - Ta kraj se je kot drugi v Sloveniji pridružil zdru-

ženju Gorniških vasi (Bergsteigerdorfer). Prvo je bilo lani
Jezersko. Gre za mrežo, ki povezuje približno trideset krajev
v Avstriji, Bavarski, Južni Tirolski in ostah Itahji ter Slove-

niji. Združenje poudarja zavezanost teh krajev trajnostnem
M7vnin

V njem namreč ni krajev, ki
so se odločili za množični turi-
zem. »Z ostalimi kraji tega pre-

čudovitega alpskega prostora,

ki so že bili v tem združenju,
nas namreč povezujejo po-
dobni cilji in ideali. Prav tako

podoben način razmišljanja in
delovanja,« je povedal luški žu-
pan Ciril Rose ob sobotni ura-

dni slovesnosti sprejema Luč v

mrežo Gorniških vasi. Župan
je prepričan, da bodo Luče do-
dale - s svojo privlačno turistič-
no ponudbo in z zavzemanjem
za ohranitev krajevnih in na-

ravnih vrednot - prepoznaven
kamenček v mozaiku majhnih
in lepih gorniških vasi.

V Planinski zvezi Slovenije,

ki je nosilka projekta na obmo-

čju naše države, poudarjajo, da
se vasi v združenju zavedajo

potrebe po harmoniji med na-

ravo in človekom, pri čemer
človek spoštuje zmožnosti
narave. Vodilo teh vasi je zato

- manj in zato bolje. Med pogo-
ji za vključitev je tudi, da ima

kraj manj kot 2.500 prebivalcev
in da je med njegovo najnižjo
ter najvišjo točko več kot tisoč
metrov višinske razlike. Kraj,
ki kandidira, prav tako ne sme

imeti velikih hotelov. Zaradi

obvarovanja takšnih krajev
in izpolnjevanja ciljev Alpske
konvencije je projekt povezal
planinske zveze Avstrije, Itali-

je, njene Južne Tirolske, Nem-

čije in Slovenije. V naši državi

ga posebej podpirata ministr-
stvi za okolje in prostor, ki skr-
bi za izvajanje Alpske konven-

cije, ter za gospodarski razvoj
in tehnologijo.

Približno polovica ozemlja
občine Luče je na območju Na-
ture 2000. »V Lučah se nam je
zdelo, da je projekt za naš kraj
ravno pravšnji, saj si tudi dol-

goročno želimo takšno vrsto

turizma,« pravi župan. Pred

vstopom v združenje so Lu-
čani lani novembra uspešno
opravili zagovor. Ob vstopu je
izšla tudi brošura Luče - Gnez-
do sredi gora, ki podrobno opi-
suje kraj in njegove turistične
možnosti. Objavljena je tudi

na spletu. »Milost in milina za

dušo je, da sem danes krajan
Luč, gorske vasi, ki vzpenja
pogled tja proti vrhovom,« je
v knjižnici zapisal najbolj znan
občan, priseljenec pater Karel
Gržan.
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