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Pohodniške poti
in sprehodi po
lepotah zgornje
Gorenjske so
opisane že v
številnih knjigah,
turističnih
brošurah,
veliko informacij
in opisov je
dostopnih tudi
na spletu.
Zakaj torej
še en vodnik?

Ideja za vodnik, ki ga imate v rokah, je nastala pri izvajanju
mednarodnega projekta DEMOCHANGE, v katerega smo
se sodelavci Urbanističnega inštituta RS vključili leta 2009.
Osrednja tema projekta so demografske spremembe, ki so eden
ključnih izzivov današnje Evrope. V alpskem prostoru so zaradi
značilnosti, kot so redka poseljenost, draga infrastruktura,
pomanjkanje delovnih mest in izseljevanje prebivalstva,
te spremembe še bolj občutene. V projekt so vključene štiri
občine zgornje Gorenjske: Bled, Bohinj, Gorje in Kranjska Gora.
Vse se soočajo z naraščajočim deležem starejšega prebivalstva.
V okviru projekta smo izvedli nekaj konkretnih aktivnosti,
uporabnih za lokalno prebivalstvo. Skupaj z domačini smo
ugotovili, da se starejši ljudje – velja tako za domačine kot
tudi izletnike in turiste – velikokrat ne odločajo za ogled
naravnih in kulturnih znamenitosti ali zanimiv sprehod, ker
ne vedo, ali bodo zmogli pot. Tako je nastala ideja za knjižico
Poti za vse generacije. Iz širokega nabora poti v štirih
občinah smo izbrali dvajset takšnih poti, ki so primerne za
vse generacije in na katere se lahko dedki in babice brez skrbi
odpravijo skupaj s svojimi vnuki. Dokončni izbor smo pripravili
s člani lokalnih društev upokojencev, pri čemer smo želeli, da so
poti zanimive, da vodijo do kulturnih ali naravnih znamenitosti
ali da so ob njih botanične, geološke ali druge posebnosti. Vse
poti smo s člani projektne skupine DEMOCHANGE prehodili
in zanje pripravili »izkustvene« opise in slikovni material.
Pri zadnjih popravkih besedil so nam pomagali številni
posamezniki iz lokalnega okolja, za kar smo jim zares hvaležni.
Upamo in verjamemo, da bodo opisane poti in lepote ob njih
spodbudile domačine in obiskovalce, da se odpravijo na potep.
Barbara Černič Mali
vodja projektne skupine
DEMOCHANGE na UI RS
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V vsaki izmed občin, ki so sodelovale v projektu, smo pripravili
izbor petih poti. Poglavja so poimenovana po imenu občin
in ne po krajevnih imenih.

Občina Bled

Opisane poti so najprimernejše za obisk v dneh od pomladi
do jeseni. Za večino poti je primerna športna obutev.
Pri poteh, za katere priporočamo pohodniško obutev,
je to posebej navedeno.
Zahtevnost:
Poti so glede na stopnjo zahtevnosti razvrščene v tri kategorije:
»lahka«, »srednje zahtevna« in »zahtevna«, pri čemer
je pojem zahtevnost prilagojen starejšim pohodnikom in/ali
otrokom. Nobena od opisanih poti torej ni »zahtevna« v smislu,
kakršnega najdemo v običajnih planinskih in ostalih vodnikih.
Dolžina poti:
Navedena je dolžina poti od izhodišča do cilja z izjemo krožnih
poti, kjer sta izhodišče in cilj na istem mestu.
Čas hoje:
Naveden je čas, ki ga zahteva zmerna hoja.
Tip poti:
Opredeljeni so trije tipi poti: gozdna pot, makadam in asfalt,
ki se pri večini poti izmenjujejo. Podrobnosti, kot so manjši
vzponi, spusti in ovire, so navedeni v opisih poti.
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Lovska pot – od Ribčevega Laza do Ukanca
Ob jezeru pod Pršivcem in Vogarjem
Do razgledne točke na Peči in čez travnike ob Mostnici
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Občina Kranjska Gora
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Poti za vse generacije

Do Jakove klopce
na Ribenski gori
Pašniki pod Ribensko goro

Zanimivosti

• javni prevoz Bled–Ribno
• parkirišče prireditvenega 		
prostora pod Ribensko goro
• dobro označena pot
• več klopi v začetnem delu,		
Jakova klopca tik pod grebenom
• pri izhodišču je gostinska ponudba,
otroško igrišče, športne površine,
prireditveni prostor pod Ribensko
goro

• Ribenska gora je manjši osamelec,
ki se strmo dviga nad dolino Save
Bohinjke, preden se ta zlije s Savo
Dolinko
• poznogotske freske 		
v cerkvi sv. Jakoba v Ribnem
• okoli Ribenske gore vodi krožna
pot, ki se navezuje na nižje ležeče
poti ob Savi Bohinjki, na vrh gore
pa vodita dva glavna pristopa –
južni in severni

Gozdna pot proti Jakovi klopci

P

ot se začne na parkirišču pri hotelu Ribno, kjer poiščemo
dobro uhojeno pot, ki vodi v gozd ob hotelu. Nekaj minut
hodimo po ravnem, na levi nas spremlja strmo pobočje,
ki se spušča do Save Bohinjke. Nato izberemo dobro označeno
pot, ki se odcepi desno navkreber na Ribensko goro. Po nekaj
serpentinah se gozd začne redčiti, ko se konča, je do Jakove
klopce le še nekaj korakov. Od tu se odpira lep pogled na Savo
Bohinjko in pobočja Jelovice z Babjim zobom. Še lepši razgled
je z vrha Ribenske gore, ki ga dosežemo v 5 minutah, 		
če se na razcepu nad Jakovo klopco usmerimo levo po grebenu
navzgor. Če nam je hoja po izpostavljenem grebenu neprijetna,
lahko izlet zaključimo pri Jakovi klopci in se vračamo po isti poti
ali pa se na razcepu nad Jakovo klopco usmerimo desno. Dobro
uhojena, a mestoma strma pot nas bo vodila po severnem
pobočju Ribenske gore do vznožja pri naselju Ribno, 		
do izhodišča se vrnemo po pešpoti, ki teče ob vznožju.

Pogled na severno pobočje Jelovice

Zahtevnost:
lahka
Dolžina poti:
2 km
Čas hoje:
40 minut
Tip poti:
- gozdna pot

Jakova klopca

BLED

Koristne informacije
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Ob Savi do kapelice
pod Kupljenikom
Od kapelice se odpira lep razgled na okolico

Koristne informacije

Zanimivosti

• javni prevoz Bled–Ribno, 		
postajališče 15 minut 		
hoje od izhodišča
• parkiranje na izhodišču 		
poti ob Ribenskem mostu
• travniki ob reki so v poletnem
času spremenjeni v pašnike –
prosto prehajanje je v tem času
oteženo zaradi pašnih ograj
• razglednik pri kapelici
pod Kupljenikom
je opremljen s klopmi

• Sava Bohinjka je z vodnimi 		
in obvodnimi biotopi zaščitena
kot naravna znamenitost
• od kapelice pod Kupljenikom
se odpira slikovit pogled na bližnje
naselje Selo pri Bledu, osameli
vzpetini Dobra gora in Straža
ter pogorje Karavank v ozadju
• v pobočju nad kapelico 		
je manjši slap, ki pozimi zamrzne
in je priljubljena destinacija lednih
plezalcev

Ob Savi Bohinjki proti Kupljeniku

O

d Ribenskega mostu se po desnem bregu odpravimo 		
ob vodi navzgor po dobro vzdrževani makadamski cesti,
ki čez pašnike vodi proti Selskemu mostu. Ko ga dosežemo,
se naša pot začne oddaljevati od reke in rahlo dvigati. Tik pred
koncem se naklon zelo poveča, a ne za dolgo – čez manjši
lesen most prečkamo hudourniško strugo in po 100 metrih
dosežemo kapelico. Od kapelice do Selskega mostu se vrnemo
po isti poti, tokrat most prečkamo in se do Ribenskega mostu
vračamo po makadamski poti na levem bregu reke. V območju
pod Ribensko goro je pri mokrišču s stoječo vodo in skalnim
balvanom urejen prostor za oddih.

Zahtevnost:
srednje
zahtevna
Dolžina poti:
5 km,
krožna pot
Čas hoje:
1 ura 30 min.

BLED

Mimo travnikov

Tip poti:
- gozdna pot
- makadam
- asfalt

Naravni rezervat ob Savi Bohinjki

Smerokaz proti Kupljeniku
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vračamo po makadamski poti na levem bregu reke. V območju
pod Ribensko goro je pri mokrišču s stoječo vodo in skalnim
balvanom urejen prostor za oddih.

Zahtevnost:
srednje
zahtevna
Dolžina poti:
5 km,
krožna pot
Čas hoje:
1 ura 30 min.

BLED

Mimo travnikov

Tip poti:
- gozdna pot
- makadam
- asfalt

Naravni rezervat ob Savi Bohinjki

Smerokaz proti Kupljeniku

10

11

Poti za vse generacije

Z Bodešč do sotočja
obeh Sav
Proti Bledu

Zanimivosti

• javni prevoz Bled–Bodešče
• v primeru zelo visokih voda
so deli steze ob Savi Dolinki
lahko poplavljeni
• poti v okolici kampa Šobec 		
so opremljene s klopmi
• pot vodi mimo kampa Šobec
z gostinsko ponudbo v poletni
sezoni

• obrečni prostor je na sotočju zaradi
posebnih hidroloških in klimatskih
pogojev zelo bogat z edinstveno
obvodno floro
• nedaleč od sotočja na Savi Bohinjki
stoji Cajhnov jez, ki so ga zgradili
za potrebe Cajhnove žage, vendar
ni prehoden
• če se vračamo krožno mimo
Bodeškega mostu, nas pot vodi
mimo pečine, ki jo plezalci poznajo
pod imenom Plezališče Bodešče

Sava Dolinka pri Šobcu

I

z Bodešč se po glavni asfaltirani cesti odpravimo v smeri proti
Koritnemu, po 300 metrih se pot odcepi desno na kolovoz,
ki vodi proti Savski ježi. Sledimo smernim tablam za kamp
Šobec in se prek dveh ovinkov čez ježo spustimo do Save. 		
Na razpotju ob reki še vedno sledimo tabli za Šobec in po
nekaj 100 metrih pridemo do mostu, ki vodi v kamp. Mostu
ne prečkamo, ampak pot nadaljujemo po stezi navzdol ob reki.
Steza se na sotočju zaključi, prehod čez reko ni mogoč. Če se
ne želimo vračati po isti poti, jo lahko zaključimo krožno tako,
da se čez pašnik med obema rekama podamo proti zahodu in
pod manjšo vzpetino Na skali poiščemo dobro makadamsko
pot, ki proti jugu vodi do Bodeškega mostu. Po desetih minutah
hoje po tej poti pridemo do mostu, od tod se po asfaltirani
cesti dvignemo nazaj v Bodešče. Med vzponom čez ježo se
odpre lep pogled na Savo Bohinjko.

Pašniki pri Bodeščah

Zahtevnost:
lahka
Dolžina poti:
3 km
Čas hoje:
45 minut
Tip poti:
- gozdna pot
- makadam
- asfalt

Usmerjevalni steber

BLED

Koristne informacije
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Poti za vse generacije

Z Bodešč do sotočja
obeh Sav
Proti Bledu

Zanimivosti
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• v primeru zelo visokih voda
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lahko poplavljeni
• poti v okolici kampa Šobec 		
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• obrečni prostor je na sotočju zaradi
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pogojev zelo bogat z edinstveno
obvodno floro
• nedaleč od sotočja na Savi Bohinjki
stoji Cajhnov jez, ki so ga zgradili
za potrebe Cajhnove žage, vendar
ni prehoden
• če se vračamo krožno mimo
Bodeškega mostu, nas pot vodi
mimo pečine, ki jo plezalci poznajo
pod imenom Plezališče Bodešče

Sava Dolinka pri Šobcu

I

z Bodešč se po glavni asfaltirani cesti odpravimo v smeri proti
Koritnemu, po 300 metrih se pot odcepi desno na kolovoz,
ki vodi proti Savski ježi. Sledimo smernim tablam za kamp
Šobec in se prek dveh ovinkov čez ježo spustimo do Save. 		
Na razpotju ob reki še vedno sledimo tabli za Šobec in po
nekaj 100 metrih pridemo do mostu, ki vodi v kamp. Mostu
ne prečkamo, ampak pot nadaljujemo po stezi navzdol ob reki.
Steza se na sotočju zaključi, prehod čez reko ni mogoč. Če se
ne želimo vračati po isti poti, jo lahko zaključimo krožno tako,
da se čez pašnik med obema rekama podamo proti zahodu in
pod manjšo vzpetino Na skali poiščemo dobro makadamsko
pot, ki proti jugu vodi do Bodeškega mostu. Po desetih minutah
hoje po tej poti pridemo do mostu, od tod se po asfaltirani
cesti dvignemo nazaj v Bodešče. Med vzponom čez ježo se
odpre lep pogled na Savo Bohinjko.

Pašniki pri Bodeščah

Zahtevnost:
lahka
Dolžina poti:
3 km
Čas hoje:
45 minut
Tip poti:
- gozdna pot
- makadam
- asfalt

Usmerjevalni steber

BLED

Koristne informacije
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Poti za vse generacije

Z Bodeškega mostu
na Talež
Muharjenje v Savi

Zanimivosti

• javni prevoz Bled–Bodešče,
20 minut hoje od izhodišča
• parkirišče ob Bodeškem mostu
• označena pot (lovska koča Talež)
• klopi pri spomeniku NOB
• gostinska ponudba v lovski 		
koči Talež

• Sava Bohinjka je v območju
Bodeškega mostu znan ribiški
revir, v poletnih mesecih pa tudi
priljubljena destinacija kopalcev
• v spodnjem delu poti stoji nad
potjo mogočna dvodebelna smreka
• severna pobočja Jelovice so izrazito
strma, zato voda po njih odteka
po strmih hudourniških strugah –
eno od njih vidimo tudi ob poti

Skozi gozd

P

rečkamo Bodeški most in se na desnem bregu Save
usmerimo po cesti navzgor ob vodi, po nekaj metrih nas
tabla za Talež usmeri levo navkreber. Dobra makadamska pot
se zložno vzpenja skozi gozd. Ko se pot zravna, na levi strani
poti opazimo visoko dvodebelno smreko. Po nekaj minutah
hoje se priključimo ovinku druge makadamske poti, ki prihaja
iz doline – usmerimo se levo, navkreber. Kmalu se cesta začne
še bolj vzpenjati in doseže eno od hudourniških grap. V tem
kratkem delu je pot najbolj strma, kmalu dosežemo plato s
spomenikom NOB in križem ter klopjo. Čez nekaj deset metrov
se vzpenjanje konča, zapustimo makadamsko cesto in sledimo
usmerjevalni tabli ‘’Lovska koča Talež’’ desno na gozdno pot.
Ta nas pripelje na drugo makadamsko cesto, po kateri po 5
minutah hoje prispemo do lovske koče Talež, od koder je lep
razgled po zgornji Gorenjski in vrhovih Karavank. Vračamo se
po isti poti.

Pogled proti Bledu z okolico

Zahtevnost:
zahtevna
Dolžina poti:
3 km
Čas hoje:
1 ura
Tip poti:
- makadam

Spominsko obeležje

BLED

Koristne informacije

12

13

Poti za vse generacije

Z Bodeškega mostu
na Talež
Muharjenje v Savi

Zanimivosti

• javni prevoz Bled–Bodešče,
20 minut hoje od izhodišča
• parkirišče ob Bodeškem mostu
• označena pot (lovska koča Talež)
• klopi pri spomeniku NOB
• gostinska ponudba v lovski 		
koči Talež

• Sava Bohinjka je v območju
Bodeškega mostu znan ribiški
revir, v poletnih mesecih pa tudi
priljubljena destinacija kopalcev
• v spodnjem delu poti stoji nad
potjo mogočna dvodebelna smreka
• severna pobočja Jelovice so izrazito
strma, zato voda po njih odteka
po strmih hudourniških strugah –
eno od njih vidimo tudi ob poti

Skozi gozd

P

rečkamo Bodeški most in se na desnem bregu Save
usmerimo po cesti navzgor ob vodi, po nekaj metrih nas
tabla za Talež usmeri levo navkreber. Dobra makadamska pot
se zložno vzpenja skozi gozd. Ko se pot zravna, na levi strani
poti opazimo visoko dvodebelno smreko. Po nekaj minutah
hoje se priključimo ovinku druge makadamske poti, ki prihaja
iz doline – usmerimo se levo, navkreber. Kmalu se cesta začne
še bolj vzpenjati in doseže eno od hudourniških grap. V tem
kratkem delu je pot najbolj strma, kmalu dosežemo plato s
spomenikom NOB in križem ter klopjo. Čez nekaj deset metrov
se vzpenjanje konča, zapustimo makadamsko cesto in sledimo
usmerjevalni tabli ‘’Lovska koča Talež’’ desno na gozdno pot.
Ta nas pripelje na drugo makadamsko cesto, po kateri po 5
minutah hoje prispemo do lovske koče Talež, od koder je lep
razgled po zgornji Gorenjski in vrhovih Karavank. Vračamo se
po isti poti.

Pogled proti Bledu z okolico

Zahtevnost:
zahtevna
Dolžina poti:
3 km
Čas hoje:
1 ura
Tip poti:
- makadam

Spominsko obeležje

BLED

Koristne informacije
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Poti za vse generacije

Na Stražo
Smučišče na Straži

Zanimivosti

• ob spodnji postaji 		
sedežnice je parkirišče
• poleg spodnje postaje 		
dvosedežnice je otroško igrišče
• mostiček s stopnicami prek
sankaške proge
• na vrh Straže se lahko peljemo
tudi z dvosedežnico
• gostinska ponudba na Straži

• lep razgled na Bled 		
z gradom in jezerom, 		
Julijske Alpe in Karavanke
• po vzporedni trimstezi na Stražo
poteka tradicionalni Riklijev pohod
• spomenik Arnoldu Rikliju, začetniku
organiziranega turizma na Bledu
• možnost poletnega sankanja
na Straži
• pustolovski park na Straži

Zadnji ovinek pred vrhom

S

parkirišča spodnje postaje sedežnice smučišča in sankališča
pri naselju Želeče na vrh Straže vodi urejena, serpentinasto
speljana makadamska pot, prvih 200 metrov poteka po gozdu,
nato po smučišču. Straža ima več vrhov, tako se z razglednih
točk odpirajo pogledi v različne smeri. Pot nas v vzhodni
smeri pripelje skozi lep gozdič do spomenika Arnolda Riklija.
Vzporedno s potjo na vrh Straže poteka kondicijsko zahtevnejša
Riklijeva trimsteza. Vračamo se po isti poti ali po trimstezi.

Zahtevnost:
srednje
zahtevna
Dolžina poti:
1 km
Čas hoje:
30 minut

BLED

Koristne informacije

Tip poti:
- makadam

Pogled na Bled z okolico

Poletno sankanje na Straži
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Poti za vse generacije

Na Stražo
Smučišče na Straži

Zanimivosti

• ob spodnji postaji 		
sedežnice je parkirišče
• poleg spodnje postaje 		
dvosedežnice je otroško igrišče
• mostiček s stopnicami prek
sankaške proge
• na vrh Straže se lahko peljemo
tudi z dvosedežnico
• gostinska ponudba na Straži
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z gradom in jezerom, 		
Julijske Alpe in Karavanke
• po vzporedni trimstezi na Stražo
poteka tradicionalni Riklijev pohod
• spomenik Arnoldu Rikliju, začetniku
organiziranega turizma na Bledu
• možnost poletnega sankanja
na Straži
• pustolovski park na Straži

Zadnji ovinek pred vrhom

S

parkirišča spodnje postaje sedežnice smučišča in sankališča
pri naselju Želeče na vrh Straže vodi urejena, serpentinasto
speljana makadamska pot, prvih 200 metrov poteka po gozdu,
nato po smučišču. Straža ima več vrhov, tako se z razglednih
točk odpirajo pogledi v različne smeri. Pot nas v vzhodni
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Zahtevnost:
srednje
zahtevna
Dolžina poti:
1 km
Čas hoje:
30 minut

BLED

Koristne informacije

Tip poti:
- makadam

Pogled na Bled z okolico

Poletno sankanje na Straži
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Poti za vse generacije

Bohinj
Legenda:
A Lovska pot – od Ribčevega Laza do Ukanca
B Ob jezeru pod Pršivcem in Vogarje
C Do razgledne točke na Peči
D Pod studorsko steno
E Iz Srednje vasi do slapov Ribnice

1

km

BOHINJ

0

Vir: GURS, 2012; UIRS, 2012; TNP, 2012
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Poti za vse generacije

Bohinj
Legenda:
A Lovska pot – od Ribčevega Laza do Ukanca
B Ob jezeru pod Pršivcem in Vogarje
C Do razgledne točke na Peči
D Pod studorsko steno
E Iz Srednje vasi do slapov Ribnice

1

km

BOHINJ

0

Vir: GURS, 2012; UIRS, 2012; TNP, 2012
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Poti za vse generacije

Lovska pot – od Ribčevega
Laza do Ukanca
Gozdna pot proti Ukancu

Zanimivosti

• na izhodišču je urejeno parkirišče
(prireditveni prostor, plezališče
Pod skalco)
• dobro označena pot
• ob poti so postavljene klopi
• na poti je nekaj mostov čez
hudournike
• po močnejšem deževju 		
je pot ponekod blatna
• pitna voda ob poti, gostišče
na izhodišču in na koncu poti

• z razgledne točke je lep pogled
na Pršivec in na slap Govic 		
(nastane le po močnejšem deževju)
• botanično zanimiva pot (sleč,
trilistna vetrnica, jetrnik, črni
teloh, tevje, šmarnica, dvobarvni
planinšček)

Suhi hudournik

P

rijetna in mehka gozdna pot vodi od parkirišča pri
prireditvenem prostoru »Pod skalco« proti Ukancu. 		
Na začetku se pot zložno vzpne ravno toliko, da se odmaknemo
od hrupa s ceste, potem se nadaljuje bolj ali manj naravnost.
Ob poti je postavljenih nekaj klopi, ob eni je pitna voda
iz bližnjega potočka, druga pa ponuja lep razgled na Pršivec
in Bohinjsko jezero. Prijetno in nezahtevno pot skozi bukove
gozdove, obdano z zanimivim alpskim cvetjem, končamo
pri spodnji postaji žičnice na Vogel, od koder se na izhodišče
lahko vrnemo s turistično ladjico, z avtobusom ali pa peš po
makadamski poti ob cesti. Bolj spočiti lahko pot nadaljujejo
do pokopališča iz prve svetovne vojne, do slapa Savice ali pa
se vrnejo po drugi, severni strani jezera (glej pot »Ob jezeru
pod Pršivcem in Vogarjem«).

Pogled na Pršivec in Bohinjsko jezero

Zahtevnost:
lahka
Dolžina poti:
5 km
Čas hoje:
1 ura 30 min.
Tip poti:
- gozdna pot

Zanimiva klop

BOHINJ

Koristne informacije
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Poti za vse generacije

Lovska pot – od Ribčevega
Laza do Ukanca
Gozdna pot proti Ukancu

Zanimivosti

• na izhodišču je urejeno parkirišče
(prireditveni prostor, plezališče
Pod skalco)
• dobro označena pot
• ob poti so postavljene klopi
• na poti je nekaj mostov čez
hudournike
• po močnejšem deževju 		
je pot ponekod blatna
• pitna voda ob poti, gostišče
na izhodišču in na koncu poti

• z razgledne točke je lep pogled
na Pršivec in na slap Govic 		
(nastane le po močnejšem deževju)
• botanično zanimiva pot (sleč,
trilistna vetrnica, jetrnik, črni
teloh, tevje, šmarnica, dvobarvni
planinšček)

Suhi hudournik

P

rijetna in mehka gozdna pot vodi od parkirišča pri
prireditvenem prostoru »Pod skalco« proti Ukancu. 		
Na začetku se pot zložno vzpne ravno toliko, da se odmaknemo
od hrupa s ceste, potem se nadaljuje bolj ali manj naravnost.
Ob poti je postavljenih nekaj klopi, ob eni je pitna voda
iz bližnjega potočka, druga pa ponuja lep razgled na Pršivec
in Bohinjsko jezero. Prijetno in nezahtevno pot skozi bukove
gozdove, obdano z zanimivim alpskim cvetjem, končamo
pri spodnji postaji žičnice na Vogel, od koder se na izhodišče
lahko vrnemo s turistično ladjico, z avtobusom ali pa peš po
makadamski poti ob cesti. Bolj spočiti lahko pot nadaljujejo
do pokopališča iz prve svetovne vojne, do slapa Savice ali pa
se vrnejo po drugi, severni strani jezera (glej pot »Ob jezeru
pod Pršivcem in Vogarjem«).

Pogled na Pršivec in Bohinjsko jezero

Zahtevnost:
lahka
Dolžina poti:
5 km
Čas hoje:
1 ura 30 min.
Tip poti:
- gozdna pot

Zanimiva klop

BOHINJ

Koristne informacije
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Poti za vse generacije

Ob jezeru pod Pršivcem
in Vogarjem
Ukanc

Koristne informacije

Zanimivosti

•
•
•
•
•
•

• v bližini poti je slap Govic
• pot poteka v neposredni 		
bližini Bohinjskega jezera
• cerkev sv. Janeza v Ribčevem Lazu
• botanično zanimiva pot (črni gaber,
mali jesen, žarkasta košeničnica,
sternbergov nageljček, glavinec,
kukavice ali orhideje)

parkirišče pri križišču Ukanc
dobro označena pot
informacijske table
na poti prečkamo dve melišči
ob poti so postavljene klopi
gostišče na izhodišču 		
in na koncu poti

“Za jezerom”

O

d kampa Zlatorog (ali pa od hotela Zlatorog) se odpravimo
po označeni poti do izliva Savice, jo prečkamo in
nadaljujemo pot čez travnike Ukanca. Od tod se ponujajo
lepi razgledi na ledeniško Zgornjo Bohinjsko dolino. Tu je
postavljena tudi informacijska tabla. Pri polotoku Na jami pot
zavije malce stran od jezera, nad nami so hudourniški nanosi
Govica, ki pa nastane le ob močnejšem deževju. Pot se razširi
v udobno gozdno pot, ki nas nekaj metrov nad jezerom vodi
mimo opuščene ribogojnice. Ko pridemo iz gozda, se nad potjo
bočijo prostrani pašniki. Ob poti je postavljenih nekaj klopi, v
poletnem času je veliko priložnosti za skok v vodo na eni izmed
mnogih skritih plaž. Ko prispemo v Ribčev Laz, se v Ukanc lahko
vrnemo s turistično ladjico, z avtobusom ali pa peš po južni
strani jezera ali po Lovski poti (glej »Lovska pot - od Ribčevega
Laza do Ukanca«).

Čez Savico

Zahtevnost:
lahka
Dolžina poti:
7 km
Čas hoje:
2 uri
Tip poti:
- gozdna pot
- makadam

Studenček

BOHINJ

Bohinjsko jezero
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Poti za vse generacije

Ob jezeru pod Pršivcem
in Vogarjem
Ukanc

Koristne informacije

Zanimivosti

•
•
•
•
•
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O

d kampa Zlatorog (ali pa od hotela Zlatorog) se odpravimo
po označeni poti do izliva Savice, jo prečkamo in
nadaljujemo pot čez travnike Ukanca. Od tod se ponujajo
lepi razgledi na ledeniško Zgornjo Bohinjsko dolino. Tu je
postavljena tudi informacijska tabla. Pri polotoku Na jami pot
zavije malce stran od jezera, nad nami so hudourniški nanosi
Govica, ki pa nastane le ob močnejšem deževju. Pot se razširi
v udobno gozdno pot, ki nas nekaj metrov nad jezerom vodi
mimo opuščene ribogojnice. Ko pridemo iz gozda, se nad potjo
bočijo prostrani pašniki. Ob poti je postavljenih nekaj klopi, v
poletnem času je veliko priložnosti za skok v vodo na eni izmed
mnogih skritih plaž. Ko prispemo v Ribčev Laz, se v Ukanc lahko
vrnemo s turistično ladjico, z avtobusom ali pa peš po južni
strani jezera ali po Lovski poti (glej »Lovska pot - od Ribčevega
Laza do Ukanca«).

Čez Savico

Zahtevnost:
lahka
Dolžina poti:
7 km
Čas hoje:
2 uri
Tip poti:
- gozdna pot
- makadam

Studenček

BOHINJ

Bohinjsko jezero
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Poti za vse generacije

Do razgledne točke na Peči
in čez travnike ob Mostnici
Ob kolesarski stezi

Zanimivosti

• parkiramo na enem 		
od označenih parkirišč 		
na Ribčevem Lazu
• dobro označena pot
• klopi na razgledišču 		
in ob kolesarski poti
• gostišče na izhodišču 		
oziroma koncu poti

• lepi razgledi na jezero in zahodni
del doline z razgledne točke Peč
• razgledi na studorske stene
na poti čez senožeti

Proti Zgornji dolini

P

odamo se po označeni poti proti Rudnici, ki se začne pri
Levovem mostu na robu Stare Fužine. Sledimo oznakam
za Rudnico. Po približno 15-minutnem zložnem vzponu
od parkirišča po jasno označeni gozdni poti prispemo do
smerokaza. Nadaljujemo v smeri proti Peči in po 10 minutah
se odpre lep pogled na jezero in okoliške gore, na razgledišču
so postavljene tudi klopi. Po postanku se obrnemo nazaj in se
po isti poti vrnemo do smerokaza, tokrat izberemo smer za
Rudnico. Čez travnike hodimo še približno 20 minut do odcepa
za v dolino – na desno se nadaljuje pot za Rudnico, mi pa se
obrnemo levo in se po utrjeni gozdni cesti spustimo proti
Stari Fužini. Pot nas vodi mimo senikov in čez travnike, ob celi
dolžini spusta so lepi pogledi na Staro Fužino, Srednjo vas in
jezero. Ko dospemo do križišča s potjo iz Studorja, na Rudnico
zavijemo proti Stari Fužini (označeno). Nadaljujemo do križišča
s kolesarsko potjo, ki ji ob Ribnici in nato Mostnici sledimo v
smeri proti Ribčevemu Lazu do izhodišča pri Levovem mostu.

Ob bistrem potočku

Zahtevnost:
lahka
Dolžina poti:
4 km
Čas hoje:
1 ura 30 min.
Tip poti:
- gozdna pot
- makadam

Razgled s pobočja Peči

BOHINJ

Koristne informacije
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Poti za vse generacije

Do razgledne točke na Peči
in čez travnike ob Mostnici
Ob kolesarski stezi

Zanimivosti

• parkiramo na enem 		
od označenih parkirišč 		
na Ribčevem Lazu
• dobro označena pot
• klopi na razgledišču 		
in ob kolesarski poti
• gostišče na izhodišču 		
oziroma koncu poti

• lepi razgledi na jezero in zahodni
del doline z razgledne točke Peč
• razgledi na studorske stene
na poti čez senožeti

Proti Zgornji dolini

P

odamo se po označeni poti proti Rudnici, ki se začne pri
Levovem mostu na robu Stare Fužine. Sledimo oznakam
za Rudnico. Po približno 15-minutnem zložnem vzponu
od parkirišča po jasno označeni gozdni poti prispemo do
smerokaza. Nadaljujemo v smeri proti Peči in po 10 minutah
se odpre lep pogled na jezero in okoliške gore, na razgledišču
so postavljene tudi klopi. Po postanku se obrnemo nazaj in se
po isti poti vrnemo do smerokaza, tokrat izberemo smer za
Rudnico. Čez travnike hodimo še približno 20 minut do odcepa
za v dolino – na desno se nadaljuje pot za Rudnico, mi pa se
obrnemo levo in se po utrjeni gozdni cesti spustimo proti
Stari Fužini. Pot nas vodi mimo senikov in čez travnike, ob celi
dolžini spusta so lepi pogledi na Staro Fužino, Srednjo vas in
jezero. Ko dospemo do križišča s potjo iz Studorja, na Rudnico
zavijemo proti Stari Fužini (označeno). Nadaljujemo do križišča
s kolesarsko potjo, ki ji ob Ribnici in nato Mostnici sledimo v
smeri proti Ribčevemu Lazu do izhodišča pri Levovem mostu.

Ob bistrem potočku

Zahtevnost:
lahka
Dolžina poti:
4 km
Čas hoje:
1 ura 30 min.
Tip poti:
- gozdna pot
- makadam

Razgled s pobočja Peči

BOHINJ

Koristne informacije
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Poti za vse generacije

Pod studorsko steno
Stara ljudska arhitektura

Koristne informacije

Zanimivosti

• javni prevoz Bohinjska Bistrica–
Stara Fužina
• na izhodišču je parkirišče
• dobro označena pot
• v delu, kjer hodimo po 		
kolesarski poti, so klopi
• gostinska ponudba 		
v Stari Fužini in v Studoru

• cerkev sv. Pavla v Stari Fužini
z delno ohranjenimi gotskimi
freskami na zahodni fasadi
• Oplenova hiša – Muzej v Studoru
• skupina »stogov« pod vasjo Studor
• zanimivi primeri ljudske arhitekture
v vasi Studor
• iz vasi Studor lahko nadaljujemo
pot do Srednje vasi (15 min.)
in od tam do slapov Ribnice
(glej pot »Iz Srednje vasi 		
do slapov Ribnice«)

Oplenova hiša

Z

a cerkvijo sv. Pavla v Stari Fužini zavijemo na prijetno
senčno gozdno pot, ki nas vodi pod melišči in strmimi
studorskimi stenami. Čez dolino se odpirajo lepi pogledi na
Rudnico. Po približno 20 minutah zmerne hoje pridemo do
Studora.
Na začetku vasi dospemo do križišča s kolesarsko stezo,
pot nadaljujemo skozi vas do Oplenove hiše, kjer si lahko
ogledamo muzej. Po ogledu se vrnemo skozi vas do križišča
s kolesarsko stezo, zavijemo levo in po njej nadaljujemo pot.
Na levi se nam odprejo lepi pogledi na studorske kozolce ali
»stogove«. Potem ko prečkamo glavno cesto med Staro Fužino
in Srednjo vasjo, nas pot vodi čez senožeti do potoka Ribnica.
Po kolesarski poti prečkamo Ribnico in se ob potoku, od koder
lahko občudujemo razgled na bohinjske vršace, vračamo proti
Stari Fužini. Ko pridemo do vasi, zavijemo desno in ponovno
prečkamo Ribnico ter se vrnemo na izhodišče ob cerkvi 		
sv. Pavla.

Pod studorsko steno

Zahtevnost:
lahka
Dolžina poti:
3,5 km,
krožna pot
Čas hoje:
1 ura 30 min.
Tip poti:
- gozdna pot
- makadam
- asfalt

Značilni toplarji

BOHINJ

Počivališče ob kolesarski stezi
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Poti za vse generacije

Pod studorsko steno
Stara ljudska arhitektura

Koristne informacije

Zanimivosti

• javni prevoz Bohinjska Bistrica–
Stara Fužina
• na izhodišču je parkirišče
• dobro označena pot
• v delu, kjer hodimo po 		
kolesarski poti, so klopi
• gostinska ponudba 		
v Stari Fužini in v Studoru

• cerkev sv. Pavla v Stari Fužini
z delno ohranjenimi gotskimi
freskami na zahodni fasadi
• Oplenova hiša – Muzej v Studoru
• skupina »stogov« pod vasjo Studor
• zanimivi primeri ljudske arhitekture
v vasi Studor
• iz vasi Studor lahko nadaljujemo
pot do Srednje vasi (15 min.)
in od tam do slapov Ribnice
(glej pot »Iz Srednje vasi 		
do slapov Ribnice«)

Oplenova hiša

Z

a cerkvijo sv. Pavla v Stari Fužini zavijemo na prijetno
senčno gozdno pot, ki nas vodi pod melišči in strmimi
studorskimi stenami. Čez dolino se odpirajo lepi pogledi na
Rudnico. Po približno 20 minutah zmerne hoje pridemo do
Studora.
Na začetku vasi dospemo do križišča s kolesarsko stezo,
pot nadaljujemo skozi vas do Oplenove hiše, kjer si lahko
ogledamo muzej. Po ogledu se vrnemo skozi vas do križišča
s kolesarsko stezo, zavijemo levo in po njej nadaljujemo pot.
Na levi se nam odprejo lepi pogledi na studorske kozolce ali
»stogove«. Potem ko prečkamo glavno cesto med Staro Fužino
in Srednjo vasjo, nas pot vodi čez senožeti do potoka Ribnica.
Po kolesarski poti prečkamo Ribnico in se ob potoku, od koder
lahko občudujemo razgled na bohinjske vršace, vračamo proti
Stari Fužini. Ko pridemo do vasi, zavijemo desno in ponovno
prečkamo Ribnico ter se vrnemo na izhodišče ob cerkvi 		
sv. Pavla.

Pod studorsko steno

Zahtevnost:
lahka
Dolžina poti:
3,5 km,
krožna pot
Čas hoje:
1 ura 30 min.
Tip poti:
- gozdna pot
- makadam
- asfalt

Značilni toplarji

BOHINJ

Počivališče ob kolesarski stezi
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Poti za vse generacije

Iz Srednje vasi
do slapov Ribnice
Cerkev sv. Martina

Koristne informacije

Zanimivosti

• javni prevoz Bohinjska Bistrica–
Srednja vas
• na izhodišču je parkirišče
• označena pot
• gostinska ponudba v Srednji vasi
• priporočena je pohodniška obutev

• cerkev sv. Martina v Srednji vasi
– freske znanih slovenskih slikarjev,
zanimiva oltarna miza in orgle
iz leta 1830
• slapovi Ribnice
• razglednik Na Kresu, 		
10 minut hoje 			
od osnovne šole

Pogled iz Srednje vasi na Rudnico

I

z središča vasi – od gostilne Pri Hrvatu – gremo ob potoku
Ribnica do konca asfaltirane ceste do zidanih hudourniških
pregrad. Pot nadaljujemo po gozdni poti, ki se ob potoku
zlagoma vzpenja. Po pol ure zmerne hoje, gremo levo čez
mostiček in pot nadaljujemo navkreber. Na tem mestu moramo
biti pozorni, saj se pot za nekaj metrov »izgubi« oz. gre čez
z mahom porasle manjše skale in korenine. Po 10 minutah
hoje pridemo do prvega 10 metrov visokega slapu, ki so ga
poimenovali Nezemljan. Še nekoliko više (približno 10 minut
hoje) pa pridemo do drugega 15 metrov visokega slapu. Od
tu naprej je še nekaj manjših slapov, vendar moramo po
brezpotjih, zato se od drugega slapu vrnemo v Srednjo vas po
isti poti. V vasi si lahko ogledamo cerkev sv. Martina, ker je
umeščena visoko v breg, se od tam ponujajo lepi razgledi na
Zgornjo Bohinjsko dolino, Senožeta in spodnje bohinjske gore.

Čez z mahom porasle skale

Zahtevnost:
srednje
zahtevna
Dolžina poti:
1,5 km
Čas hoje:
45 minut
(do drugega
slapu)
Tip poti:
- gozdna pot
- makadam
- asfalt

Eden od slapov Ribnice

BOHINJ

Most
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Poti za vse generacije

Iz Srednje vasi
do slapov Ribnice
Cerkev sv. Martina

Koristne informacije

Zanimivosti

• javni prevoz Bohinjska Bistrica–
Srednja vas
• na izhodišču je parkirišče
• označena pot
• gostinska ponudba v Srednji vasi
• priporočena je pohodniška obutev

• cerkev sv. Martina v Srednji vasi
– freske znanih slovenskih slikarjev,
zanimiva oltarna miza in orgle
iz leta 1830
• slapovi Ribnice
• razglednik Na Kresu, 		
10 minut hoje 			
od osnovne šole

Pogled iz Srednje vasi na Rudnico

I

z središča vasi – od gostilne Pri Hrvatu – gremo ob potoku
Ribnica do konca asfaltirane ceste do zidanih hudourniških
pregrad. Pot nadaljujemo po gozdni poti, ki se ob potoku
zlagoma vzpenja. Po pol ure zmerne hoje, gremo levo čez
mostiček in pot nadaljujemo navkreber. Na tem mestu moramo
biti pozorni, saj se pot za nekaj metrov »izgubi« oz. gre čez
z mahom porasle manjše skale in korenine. Po 10 minutah
hoje pridemo do prvega 10 metrov visokega slapu, ki so ga
poimenovali Nezemljan. Še nekoliko više (približno 10 minut
hoje) pa pridemo do drugega 15 metrov visokega slapu. Od
tu naprej je še nekaj manjših slapov, vendar moramo po
brezpotjih, zato se od drugega slapu vrnemo v Srednjo vas po
isti poti. V vasi si lahko ogledamo cerkev sv. Martina, ker je
umeščena visoko v breg, se od tam ponujajo lepi razgledi na
Zgornjo Bohinjsko dolino, Senožeta in spodnje bohinjske gore.

Čez z mahom porasle skale

Zahtevnost:
srednje
zahtevna
Dolžina poti:
1,5 km
Čas hoje:
45 minut
(do drugega
slapu)
Tip poti:
- gozdna pot
- makadam
- asfalt

Eden od slapov Ribnice

BOHINJ

Most
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Poti za vse generacije

Gorje
Legenda:
A Miklavževa pot
B Riklijeva pot
C Pokljuška soteska
D Pot skozi pokljuške gozdove
E Radovna z izviroma Lipnik in Zmrzlek

1

km

GORJE

0

Vir: GURS, 2012; UIRS, 2012; TNP, 2012

28

29

Poti za vse generacije

Gorje
Legenda:
A Miklavževa pot
B Riklijeva pot
C Pokljuška soteska
D Pot skozi pokljuške gozdove
E Radovna z izviroma Lipnik in Zmrzlek

1

km

GORJE

0

Vir: GURS, 2012; UIRS, 2012; TNP, 2012
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Poti za vse generacije

Miklavževa pot
Cerkev sv. Miklavža v Mevkužu

Koristne informacije

Zanimivosti

• javni prevoz Bled–Zgornje Gorje
• parkirišče ob pokopališču
v Zgornjih Gorjah
• označena pot
• informacijske table
• mimo Komarjevega mlina 		
ob Radovni je pot slabo označena,
pot poteka za hišo do brvi čez reko
Radovno
• gozdna pot v dolino reke Radovne
je dokaj strma, na posameznih
odsekih je pot prepletena
s koreninami
• klop in razgledna točka ob poti
• priporočena je pohodniška obutev

• pot je dobila ime po zaščitniku
cerkve sv. Miklavža iz leta1428
v Mevkužu
• približno 100 metrov od Rekarjeve
domačije je lep razgled na vas
Mevkuž in Blejsko jezero
• ob poti je več zanimivih objektov
kulturne dediščine: Komarjev mlin,
Rekarjeva domačija, Hudovernikovo
znamenje, znamenje pri mostu
v Grabčah in še delujoč grajski mlin

Proti Grabčam

P

oleg parkirišča ob pokopališču v Zgornjih Gorjah je na
informacijski tabli predstavljena Miklavževa pot. Od tu nas
pot vodi po cesti mimo Pogvajnove kovačnice v vasi Višelnica
proti vasi Mevkuž, kjer stoji cerkev sv. Miklavža. Poleg cerkve
je vaško korito, kamor se steka »Miklavževa voda«. Proti dolini
reke Radovne se lahko spustimo po dveh poteh: ena se dokaj
strmo spusti desno skozi gozd, druga, lažja pa skozi vas mimo
Komarjevega mlina do brvi čez reko Radovno. Gozdna pot se
kar strmo dviga proti vasi Zgornje Laze in po pobočju nadaljuje
mimo Rekarjeve domačije do razgledne točke, od koder se
odpre lep razgled mimo vasi Mevkuž proti Blejskemu jezeru.
Dalje se pot ob gozdu počasi spušča proti vasi Grabče, kjer čez
most prečkamo reko Radovno. Na tej točki se Miklavževa pot
konča. Do izhodiščne točke se vrnemo po cesti navzgor skozi
naselje Zgornje Gorje.

Pogled na Mevkuž z Blejskim jezerom v ozadju

Zahtevnost:
zahtevna
Dolžina poti:
4,5 km,
krožna pot
Čas hoje:
2 uri
Tip poti:
- gozdna pot
- makadam
- asfalt

Usmerjevalni steber

GORJE

Logotip Miklavževe poti
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Poti za vse generacije

Miklavževa pot
Cerkev sv. Miklavža v Mevkužu

Koristne informacije

Zanimivosti

• javni prevoz Bled–Zgornje Gorje
• parkirišče ob pokopališču
v Zgornjih Gorjah
• označena pot
• informacijske table
• mimo Komarjevega mlina 		
ob Radovni je pot slabo označena,
pot poteka za hišo do brvi čez reko
Radovno
• gozdna pot v dolino reke Radovne
je dokaj strma, na posameznih
odsekih je pot prepletena
s koreninami
• klop in razgledna točka ob poti
• priporočena je pohodniška obutev

• pot je dobila ime po zaščitniku
cerkve sv. Miklavža iz leta1428
v Mevkužu
• približno 100 metrov od Rekarjeve
domačije je lep razgled na vas
Mevkuž in Blejsko jezero
• ob poti je več zanimivih objektov
kulturne dediščine: Komarjev mlin,
Rekarjeva domačija, Hudovernikovo
znamenje, znamenje pri mostu
v Grabčah in še delujoč grajski mlin

Proti Grabčam

P

oleg parkirišča ob pokopališču v Zgornjih Gorjah je na
informacijski tabli predstavljena Miklavževa pot. Od tu nas
pot vodi po cesti mimo Pogvajnove kovačnice v vasi Višelnica
proti vasi Mevkuž, kjer stoji cerkev sv. Miklavža. Poleg cerkve
je vaško korito, kamor se steka »Miklavževa voda«. Proti dolini
reke Radovne se lahko spustimo po dveh poteh: ena se dokaj
strmo spusti desno skozi gozd, druga, lažja pa skozi vas mimo
Komarjevega mlina do brvi čez reko Radovno. Gozdna pot se
kar strmo dviga proti vasi Zgornje Laze in po pobočju nadaljuje
mimo Rekarjeve domačije do razgledne točke, od koder se
odpre lep razgled mimo vasi Mevkuž proti Blejskemu jezeru.
Dalje se pot ob gozdu počasi spušča proti vasi Grabče, kjer čez
most prečkamo reko Radovno. Na tej točki se Miklavževa pot
konča. Do izhodiščne točke se vrnemo po cesti navzgor skozi
naselje Zgornje Gorje.

Pogled na Mevkuž z Blejskim jezerom v ozadju

Zahtevnost:
zahtevna
Dolžina poti:
4,5 km,
krožna pot
Čas hoje:
2 uri
Tip poti:
- gozdna pot
- makadam
- asfalt

Usmerjevalni steber

GORJE

Logotip Miklavževe poti
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Poti za vse generacije

Riklijeva pot
Skedenj na pašniku

Zanimivosti

•
•
•
•
•

• Poglejska cerkev – skalni spodmol
z manjšo votlino na obrobju vasi
Poljšica pri Zgornjih Gorjah, v kateri
so arheologi našli človekovo orodje
iz starejše kamene dobe
• od Poglejske cerkve je lep razgled
na Gorje, Gorenjsko ravan, Blejski
kot, Pokljuko, Debelo peč, Rjavino
in Triglav
• z najvišje točke poti je lep razgled
na Blejsko jezero

na izhodišču je urejeno parkirišče
označena pot
informacijske table
ob poti so postavljene klopi
na nekaterih delih je pot precej
strma
• priporočena je pohodniška obutev

Mimo travnikov do Poljščice

I

zhodišče je v križišču nad vasjo Poljšica, kjer se pot razcepi
proti zaselkoma Zaboršt in Zatrata in kjer je postavljena
informacijska tabla. Od tam se po strmi asfaltirani cesti
vzpnemo do gozda. Ob oznaki zavijemo na prijetno gozdno
pot, ki ji od enega do drugega smerokaza sledimo skozi bukov
gozd navzgor, dokler se nam na najvišji točki ne odpre pogled
na Blejsko jezero. Tu zavijemo levo in se po makadamski gozdni
cesti spustimo do kamnitega korita z informacijsko tablo. Pot
nadaljujemo po makadamski cesti mimo travnikov in pašnikov
nazaj do izhodišča nad Poljšico. Ob koncu ali pa že ob začetku
poti si v bližini izhodišča lahko ogledamo še Poglejsko cerkev –
arheološko najdišče s konca mlajše ledne dobe.

Zahtevnost:
srednje
zahtevna
Dolžina poti:
4 km,
krožna pot
Čas hoje:
2 uri
Tip poti:
- gozdna pot
- makadam
- asfalt

Gozdna pot

Logotip Riklijeve poti

GORJE

Koristne informacije
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Poti za vse generacije

Riklijeva pot
Skedenj na pašniku

Zanimivosti

•
•
•
•
•

• Poglejska cerkev – skalni spodmol
z manjšo votlino na obrobju vasi
Poljšica pri Zgornjih Gorjah, v kateri
so arheologi našli človekovo orodje
iz starejše kamene dobe
• od Poglejske cerkve je lep razgled
na Gorje, Gorenjsko ravan, Blejski
kot, Pokljuko, Debelo peč, Rjavino
in Triglav
• z najvišje točke poti je lep razgled
na Blejsko jezero

na izhodišču je urejeno parkirišče
označena pot
informacijske table
ob poti so postavljene klopi
na nekaterih delih je pot precej
strma
• priporočena je pohodniška obutev

Mimo travnikov do Poljščice

I

zhodišče je v križišču nad vasjo Poljšica, kjer se pot razcepi
proti zaselkoma Zaboršt in Zatrata in kjer je postavljena
informacijska tabla. Od tam se po strmi asfaltirani cesti
vzpnemo do gozda. Ob oznaki zavijemo na prijetno gozdno
pot, ki ji od enega do drugega smerokaza sledimo skozi bukov
gozd navzgor, dokler se nam na najvišji točki ne odpre pogled
na Blejsko jezero. Tu zavijemo levo in se po makadamski gozdni
cesti spustimo do kamnitega korita z informacijsko tablo. Pot
nadaljujemo po makadamski cesti mimo travnikov in pašnikov
nazaj do izhodišča nad Poljšico. Ob koncu ali pa že ob začetku
poti si v bližini izhodišča lahko ogledamo še Poglejsko cerkev –
arheološko najdišče s konca mlajše ledne dobe.

Zahtevnost:
srednje
zahtevna
Dolžina poti:
4 km,
krožna pot
Čas hoje:
2 uri
Tip poti:
- gozdna pot
- makadam
- asfalt

Gozdna pot

Logotip Riklijeve poti

GORJE

Koristne informacije
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Poti za vse generacije

Pokljuška soteska
Botanično bogastvo

Koristne informacije

Zanimivosti

•
•
•
•
•

• ena najlepših suhih sotesk v tem
delu Evrope, z naravnimi mostovi
in izjemno zanimivimi galerijami
v najožjem delu soteske
• botanične in geološke posebnosti
• na prehodu pod naravnim mostom
med zadnjima dvema »vrtcema«
so že leta 1930 uredili zahtevne
lesene galerije, poimenovane
»galerije kraljeviča Andreja«
• Slovenska geološka pot

na izhodišču je parkirišče
dobro označena pot
informacijske table
klopi na začetku in na koncu poti
priporočena je pohodniška obutev

Počitek v soteski

P

eljemo se skozi Spodnje in Zgornje Gorje, kjer zavijemo
proti Krnici. Na koncu vasi Krnica se asfalt konča, po
makadamu se peljemo do parkirišča pri vhodu v sotesko, lahko
pa parkiramo tudi v vasi Krnica in ta del poti, dolg približno
kilometer, prehodimo, saj je pot zložna in lepa. Pot od Zgornjih
Gorij do parkirišča označujejo leseni smerokazi, vendar
moramo biti kar pozorni, še posebno pri odcepu v Zgornjih
Gorjah.
Od parkirišča na spodnjem delu soteske, kjer so postavljene
informacijske table, ki opisujejo številne zanimivosti soteske,
nas vodi pot navkreber po gozdni poti. Na začetku pot vodi
ponekod po strugi. Soteska se zoži v ozke prehode med
mogočnimi stenami, nato pa se pri Pokljuški luknji zopet razširi.
Med posameznimi ožinami so peščene izravnave z bujno
vegetacijo, tako imenovani »vrtci«. V zgornjem delu soteske
pot zaokroži in naredi zanko, nato se po isti poti vrnemo 		
na izhodišče.

Vrtci

Zahtevnost:
srednje
zahtevna
Dolžina poti:
1 km
Čas hoje:
1 ura
Tip poti:
- gozdna pot
- makadam
- asfalt

Prehod skozi galerije

GORJE

Informacijske table na poti
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Poti za vse generacije

Pokljuška soteska
Botanično bogastvo

Koristne informacije

Zanimivosti

•
•
•
•
•

• ena najlepših suhih sotesk v tem
delu Evrope, z naravnimi mostovi
in izjemno zanimivimi galerijami
v najožjem delu soteske
• botanične in geološke posebnosti
• na prehodu pod naravnim mostom
med zadnjima dvema »vrtcema«
so že leta 1930 uredili zahtevne
lesene galerije, poimenovane
»galerije kraljeviča Andreja«
• Slovenska geološka pot

na izhodišču je parkirišče
dobro označena pot
informacijske table
klopi na začetku in na koncu poti
priporočena je pohodniška obutev

Počitek v soteski

P

eljemo se skozi Spodnje in Zgornje Gorje, kjer zavijemo
proti Krnici. Na koncu vasi Krnica se asfalt konča, po
makadamu se peljemo do parkirišča pri vhodu v sotesko, lahko
pa parkiramo tudi v vasi Krnica in ta del poti, dolg približno
kilometer, prehodimo, saj je pot zložna in lepa. Pot od Zgornjih
Gorij do parkirišča označujejo leseni smerokazi, vendar
moramo biti kar pozorni, še posebno pri odcepu v Zgornjih
Gorjah.
Od parkirišča na spodnjem delu soteske, kjer so postavljene
informacijske table, ki opisujejo številne zanimivosti soteske,
nas vodi pot navkreber po gozdni poti. Na začetku pot vodi
ponekod po strugi. Soteska se zoži v ozke prehode med
mogočnimi stenami, nato pa se pri Pokljuški luknji zopet razširi.
Med posameznimi ožinami so peščene izravnave z bujno
vegetacijo, tako imenovani »vrtci«. V zgornjem delu soteske
pot zaokroži in naredi zanko, nato se po isti poti vrnemo 		
na izhodišče.

Vrtci

Zahtevnost:
srednje
zahtevna
Dolžina poti:
1 km
Čas hoje:
1 ura
Tip poti:
- gozdna pot
- makadam
- asfalt

Prehod skozi galerije

GORJE

Informacijske table na poti
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Poti za vse generacije

Pot skozi pokljuške gozdove
Gozdni rob na planini Javornik

Koristne informacije

Zanimivosti

• javnega prevoza do Pokljuke ni,
možen je prevoz s taksijem z Bleda
• parkirišče ob cesti, ki od Mrzlega
studenca vodi na Rudno polje; cesta
do izhodišča je tudi pozimi redno
plužena
• priporočena je pohodniška obutev

• Pokljuka je zakrasela uravnana
planota z nekaj izrazitimi vrhovi –
s planine Javornik se odpira lep
pogled na Viševnik in verigo
sosednjih vrhov
• edina zidana stavba na planini
je sirarna, ostale so lesene
• v zimskem času so na planini
in v okoliških gozdovih urejene
smučarsko-tekaške proge, dolžina
prog po celotni Pokljuki presega
30 kilometrov

Pokljuški gozd z značilnimi vitkimi smrekami

I

zhodišče poti je ob cesti, ki od Mrzlega studenca vodi na Rudno
polje – po slabem kilometru in pol se v ovinku ostro desno odcepi
dobra makadamska pot – po njej nadaljujemo pot skozi gozd.
Po nekaj minutah hoje se makadamska pot obrne proti severu,
gozd se tu razredči in odpre se pogled na travnike. Po približno
dvajsetih minutah hoje se pot začne rahlo spuščati, pridemo do
križišča s cesto, ki teče po južnem pobočju Jerebikovca – usmerimo
se levo, nekaj časa še hodimo po makadamski poti, potem pa se
ta spremeni v gozdno pot in na koncu stezo, ki postaja ožja in na
nekaterih delih delno zarasla z grmovjem. Kljub temu nadaljujmo
v isti smeri (proti zahodu) in po nekaj minutah hoje skozi gozd
pridemo do planine Javornik. Prostor je z lesenimi stavbami in
gorskimi vrhovi v ozadju zelo slikovit. Vračamo se po makadamski
cesti, ki s planine vodi proti jugu. Pot nas pripelje nazaj na glavno
cesto, po kateri se vrnemo do izhodišča. Če se hoji po glavni cesti
želimo izogniti, se nekaj sto metrov pred njo z makadamske ceste
usmerimo levo na gozdno cesto, ki poteka vzporedno z glavno cesto.

Ptičja valilnica

Zahtevnost:
lahka
Dolžina poti:
6 km,
krožna pot
Čas hoje:
2 uri
Tip poti:
- gozdna pot
- makadam
- asfalt

Lovska opazovalnica

GORJE

Pogled na planino Javnornik

36

37

Poti za vse generacije

Pot skozi pokljuške gozdove
Gozdni rob na planini Javornik

Koristne informacije

Zanimivosti

• javnega prevoza do Pokljuke ni,
možen je prevoz s taksijem z Bleda
• parkirišče ob cesti, ki od Mrzlega
studenca vodi na Rudno polje; cesta
do izhodišča je tudi pozimi redno
plužena
• priporočena je pohodniška obutev

• Pokljuka je zakrasela uravnana
planota z nekaj izrazitimi vrhovi –
s planine Javornik se odpira lep
pogled na Viševnik in verigo
sosednjih vrhov
• edina zidana stavba na planini
je sirarna, ostale so lesene
• v zimskem času so na planini
in v okoliških gozdovih urejene
smučarsko-tekaške proge, dolžina
prog po celotni Pokljuki presega
30 kilometrov

Pokljuški gozd z značilnimi vitkimi smrekami

I

zhodišče poti je ob cesti, ki od Mrzlega studenca vodi na Rudno
polje – po slabem kilometru in pol se v ovinku ostro desno odcepi
dobra makadamska pot – po njej nadaljujemo pot skozi gozd.
Po nekaj minutah hoje se makadamska pot obrne proti severu,
gozd se tu razredči in odpre se pogled na travnike. Po približno
dvajsetih minutah hoje se pot začne rahlo spuščati, pridemo do
križišča s cesto, ki teče po južnem pobočju Jerebikovca – usmerimo
se levo, nekaj časa še hodimo po makadamski poti, potem pa se
ta spremeni v gozdno pot in na koncu stezo, ki postaja ožja in na
nekaterih delih delno zarasla z grmovjem. Kljub temu nadaljujmo
v isti smeri (proti zahodu) in po nekaj minutah hoje skozi gozd
pridemo do planine Javornik. Prostor je z lesenimi stavbami in
gorskimi vrhovi v ozadju zelo slikovit. Vračamo se po makadamski
cesti, ki s planine vodi proti jugu. Pot nas pripelje nazaj na glavno
cesto, po kateri se vrnemo do izhodišča. Če se hoji po glavni cesti
želimo izogniti, se nekaj sto metrov pred njo z makadamske ceste
usmerimo levo na gozdno cesto, ki poteka vzporedno z glavno cesto.

Ptičja valilnica

Zahtevnost:
lahka
Dolžina poti:
6 km,
krožna pot
Čas hoje:
2 uri
Tip poti:
- gozdna pot
- makadam
- asfalt

Lovska opazovalnica

GORJE

Pogled na planino Javnornik
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Poti za vse generacije

Radovna z izviroma
Lipnik in Zmrzlek
V dolini reke Radovne

Koristne informacije

Zanimivosti

• ni urejenega parkirišča, mogoče
je parkiranje pred mostom čez
Radovno ali ob hidroelektrarni
Gorje ob cesti po dolini 		
reke Radovne
• pot do izvira Lipnik je označena
s stebrički TNP
• informacijska tabla pri izviru Lipnik
• brv čez potok Lipnik ni v dobrem
stanju, vendar je prehod vseeno
možen
• priporočena je pohodniška obutev

• pot vodi do izvira Lipnik, 		
ki je opredeljen kot hidrološka
naravna dediščina
• ob poti sledimo reki Radovni mimo
izvira Zmrzlek do majhnega jezera

Izvir Lipnika

P

ot lahko začnemo pri hidroelektrarni Gorje v dolini reke
Radovne, 100 metrov višje ob cesti gremo levo čez most,
tu se pričnejo označbe (stebrički TNP). Po približno 50 metrih
nas smerokaz usmeri levo proti potoku Lipnik, prečkamo
leseno brv in nadaljujemo po ozki poti ob potoku navzgor
vse do izvira. Pot do izvira Lipnik je ozka in vlažna, na poti so
posamezni kamni in korenine, zato hodimo previdno. Ob izviru
je informacijska tabla z opisom izvira. Vrnemo se po isti poti
nazaj vse do razcepa, kjer pot nadaljujemo mimo hiš, prečkamo
leseno brv in sledimo reki Radovni ob toku navzgor. Kolovoz
poteka delno po gozdu in neposredno ob reki, po približno pol
ure hoje pridemo do izvira Zmrzlek, ki teče čez pot in se izliva
v reko Radovno. Nadaljujemo pot in prispemo do travnika 		
na desni strani poti, na katerem je slikovito jezerce. Vračamo
se po isti poti.

Jezerce v dolini Radovne

Zahtevnost:
lahka
Dolžina poti:
3 km
Čas hoje:
1 ura
Tip poti:
- kolovoz
- gozdna pot

Usmerjevalni steber

GORJE

Brv čez Lipnik
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Poti za vse generacije

Radovna z izviroma
Lipnik in Zmrzlek
V dolini reke Radovne

Koristne informacije

Zanimivosti

• ni urejenega parkirišča, mogoče
je parkiranje pred mostom čez
Radovno ali ob hidroelektrarni
Gorje ob cesti po dolini 		
reke Radovne
• pot do izvira Lipnik je označena
s stebrički TNP
• informacijska tabla pri izviru Lipnik
• brv čez potok Lipnik ni v dobrem
stanju, vendar je prehod vseeno
možen
• priporočena je pohodniška obutev

• pot vodi do izvira Lipnik, 		
ki je opredeljen kot hidrološka
naravna dediščina
• ob poti sledimo reki Radovni mimo
izvira Zmrzlek do majhnega jezera

Izvir Lipnika

P

ot lahko začnemo pri hidroelektrarni Gorje v dolini reke
Radovne, 100 metrov višje ob cesti gremo levo čez most,
tu se pričnejo označbe (stebrički TNP). Po približno 50 metrih
nas smerokaz usmeri levo proti potoku Lipnik, prečkamo
leseno brv in nadaljujemo po ozki poti ob potoku navzgor
vse do izvira. Pot do izvira Lipnik je ozka in vlažna, na poti so
posamezni kamni in korenine, zato hodimo previdno. Ob izviru
je informacijska tabla z opisom izvira. Vrnemo se po isti poti
nazaj vse do razcepa, kjer pot nadaljujemo mimo hiš, prečkamo
leseno brv in sledimo reki Radovni ob toku navzgor. Kolovoz
poteka delno po gozdu in neposredno ob reki, po približno pol
ure hoje pridemo do izvira Zmrzlek, ki teče čez pot in se izliva
v reko Radovno. Nadaljujemo pot in prispemo do travnika 		
na desni strani poti, na katerem je slikovito jezerce. Vračamo
se po isti poti.

Jezerce v dolini Radovne

Zahtevnost:
lahka
Dolžina poti:
3 km
Čas hoje:
1 ura
Tip poti:
- kolovoz
- gozdna pot

Usmerjevalni steber

GORJE

Brv čez Lipnik
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Poti za vse generacije

Kranjska Gora
Legenda:
A V Podkoren skozi Leše
B Skozi Čičare v Gozd Martuljek
C Iz Kranjske Gore v Planico
D Iz Mojstrane v Dovje
E Iz Mojstrane do slapu Peričnik

1

km
KRANJSKA GORA

0

Vir: GURS, 2012; UIRS, 2012; TNP, 2012
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Poti za vse generacije

Kranjska Gora
Legenda:
A V Podkoren skozi Leše
B Skozi Čičare v Gozd Martuljek
C Iz Kranjske Gore v Planico
D Iz Mojstrane v Dovje
E Iz Mojstrane do slapu Peričnik

1

km
KRANJSKA GORA

0

Vir: GURS, 2012; UIRS, 2012; TNP, 2012
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Poti za vse generacije

V Podkoren skozi Leše
Ob gozdnem robu

Koristne informacije

Zanimivosti

• javni prevoz Jesenice–Podkoren
• pot je dobro označena
• par lesenih stopnic, mostički, krajši
vzpon in spust z večjim naklonom,
pot je sicer večinoma ravninska
oziroma z blagim naklonom
• ob poti je več klopi
• pot ni krožna, lahko pa v Podkorenu
prečkamo glavno cesto 		
in se vračamo po pešpoti 		
ali kolesarski stezi/dovozni cesti,
ki vodi od Kranjske Gore do Planice
• priporočena je pohodniška obutev

• pot lahko nadaljujemo z ogledom
vasi Podkoren z lepim vaškim
jedrom in spominsko tablo 		
naravoslovcu in izumitelju 		
siru Humphryju Davyju
• v bližini je proga za svetovni
pokal v alpskem smučanju

Pogled na Špikovo skupino

P

ot se začne pri manjšem mostu čez reko Savo ob glavni
cesti Jesenice–Rateče. Do mostu pridemo iz Kranjske Gore,
če se pri avtobusni postaji ali pri penzionu Lipa usmerimo proti
glavni cesti. Prečkamo most in se odpravimo levo po široki
makadamski poti ob robu travnika, sledimo reki Savi,
ko pridemo do roba travnika, se usmerimo desno proti hribu.
Pot se nadaljuje kot gozdna steza, po krajšem vzponu in spustu
pridemo do roba gozda, držimo se poti ob robu in sledimo
oznakam. Ko se začnejo travniki, se pot razširi v kolovoz in
zavije levo. Nadaljujemo v smeri Podkorena, pri prvih hišah
prečkamo suho hudourniško strugo in nadaljujemo pot do vasi.
Vračamo se po isti poti ali po poti, ki vodi od Kranjske Gore 		
do Planice in poteka po drugi strani glavne ceste Jesenice–
Rateče (glej pot »Iz Kranjske Gore v Planico«).

Označbe poti v Kranjski Gori

Zahtevnost:
lahka
Dolžina poti:
2,5 km
Čas hoje:
45 minut
Tip poti:
- gozdna pot
- makadam
- asfalt

Mostiček na poti

KRANJSKA GORA

Korenško polje
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Poti za vse generacije

V Podkoren skozi Leše
Ob gozdnem robu

Koristne informacije

Zanimivosti

• javni prevoz Jesenice–Podkoren
• pot je dobro označena
• par lesenih stopnic, mostički, krajši
vzpon in spust z večjim naklonom,
pot je sicer večinoma ravninska
oziroma z blagim naklonom
• ob poti je več klopi
• pot ni krožna, lahko pa v Podkorenu
prečkamo glavno cesto 		
in se vračamo po pešpoti 		
ali kolesarski stezi/dovozni cesti,
ki vodi od Kranjske Gore do Planice
• priporočena je pohodniška obutev

• pot lahko nadaljujemo z ogledom
vasi Podkoren z lepim vaškim
jedrom in spominsko tablo 		
naravoslovcu in izumitelju 		
siru Humphryju Davyju
• v bližini je proga za svetovni
pokal v alpskem smučanju

Pogled na Špikovo skupino

P

ot se začne pri manjšem mostu čez reko Savo ob glavni
cesti Jesenice–Rateče. Do mostu pridemo iz Kranjske Gore,
če se pri avtobusni postaji ali pri penzionu Lipa usmerimo proti
glavni cesti. Prečkamo most in se odpravimo levo po široki
makadamski poti ob robu travnika, sledimo reki Savi,
ko pridemo do roba travnika, se usmerimo desno proti hribu.
Pot se nadaljuje kot gozdna steza, po krajšem vzponu in spustu
pridemo do roba gozda, držimo se poti ob robu in sledimo
oznakam. Ko se začnejo travniki, se pot razširi v kolovoz in
zavije levo. Nadaljujemo v smeri Podkorena, pri prvih hišah
prečkamo suho hudourniško strugo in nadaljujemo pot do vasi.
Vračamo se po isti poti ali po poti, ki vodi od Kranjske Gore 		
do Planice in poteka po drugi strani glavne ceste Jesenice–
Rateče (glej pot »Iz Kranjske Gore v Planico«).

Označbe poti v Kranjski Gori

Zahtevnost:
lahka
Dolžina poti:
2,5 km
Čas hoje:
45 minut
Tip poti:
- gozdna pot
- makadam
- asfalt

Mostiček na poti

KRANJSKA GORA

Korenško polje
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Poti za vse generacije

Skozi Čičare
v Gozd Martuljek
Pri mostu čez Savo Dolinko

Zanimivosti

• javni prevoz Jesenice–Podkoren,
pot lahko prehodite le v eni smeri
in se vrnete z avtobusom
• parkirišče v naselju Čičare 		
(izhodišče)
• pot je dobro označena, razen takoj
pri mostu v Čičarah, ko pot zavije
ostro desno ob Savi Dolinki
• klopi ob poti
• na posameznih predelih poti
so stopnice, mostovi, na gozdnem
delu je pot prepletena s koreninami,
na zahtevnejših predelih poti
so nameščene ograje
• priporočena je pohodniška obutev

• iz smeri Kranjske Gore lahko
spremljamo, kako se Sava Dolinka
iz majhnega potoka postopoma
spremeni v reko
• v bližini Gozda Martuljka se nam
odpre lep pogled na Martuljkovo
ali Špikovo skupino

Gozdna pot ob Savi Dolinki

I

zhodišče je iz naselja Čičare v Kranjski Gori, ob desni strani glavne
ceste Jesenice–Rateče, kjer lahko parkiramo, ali iz Kranjske Gore
čez glavno cesto in mostič pri športnem parku. Pot poteka ob bregu
reke Save Dolinke, pri kovinskem mostu v naselju Čičare zavije
ostro desno ob mostu in se nadaljuje kot gozdna steza. Ob jasi pot
zavije levo navzgor ob gozdu, prečkamo potok in nadaljujemo po
stezi, ki poteka nekoliko stran od reke. Na tem delu je pot slabše
označena, držimo se bolj uhojenih odsekov. Na nekaterih gozdnih
delih je precej korenin in kamenja, zato je potrebna previdna hoja,
na zahtevnejših odsekih so ograje za oprijem. Sledijo krajši vzponi in
spusti, pot se razširi in ob mostu čez Savo zavije levo, stran od reke.
Od tu dalje je pot bolje označena in se nadaljuje ob bregu Save do
naselja Gozd Martuljek, kjer si lahko ogledamo naselje, se vrnemo
po isti poti ali se odločimo za povratek z javnim prevozom. Ker je pot
kar dolga in zahteva nekaj fizične pripravljenosti, jo lahko skrajšamo
in prehodimo le prvi del od Kranjske Gore, ki poteka po gozdu 		
ob Savi.

Dolina Save pri Gozd Martuljku

Zahtevnost:
srednje
zahtevna
Dolžina poti:
3,5 km
Čas hoje:
1 ura 30 min.
Tip poti:
- gozdna pot
- makadam
- asfalt

Stopnice na poti

KRANJSKA GORA

Koristne informacije
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Poti za vse generacije

Skozi Čičare
v Gozd Martuljek
Pri mostu čez Savo Dolinko

Zanimivosti

• javni prevoz Jesenice–Podkoren,
pot lahko prehodite le v eni smeri
in se vrnete z avtobusom
• parkirišče v naselju Čičare 		
(izhodišče)
• pot je dobro označena, razen takoj
pri mostu v Čičarah, ko pot zavije
ostro desno ob Savi Dolinki
• klopi ob poti
• na posameznih predelih poti
so stopnice, mostovi, na gozdnem
delu je pot prepletena s koreninami,
na zahtevnejših predelih poti
so nameščene ograje
• priporočena je pohodniška obutev

• iz smeri Kranjske Gore lahko
spremljamo, kako se Sava Dolinka
iz majhnega potoka postopoma
spremeni v reko
• v bližini Gozda Martuljka se nam
odpre lep pogled na Martuljkovo
ali Špikovo skupino

Gozdna pot ob Savi Dolinki

I

zhodišče je iz naselja Čičare v Kranjski Gori, ob desni strani glavne
ceste Jesenice–Rateče, kjer lahko parkiramo, ali iz Kranjske Gore
čez glavno cesto in mostič pri športnem parku. Pot poteka ob bregu
reke Save Dolinke, pri kovinskem mostu v naselju Čičare zavije
ostro desno ob mostu in se nadaljuje kot gozdna steza. Ob jasi pot
zavije levo navzgor ob gozdu, prečkamo potok in nadaljujemo po
stezi, ki poteka nekoliko stran od reke. Na tem delu je pot slabše
označena, držimo se bolj uhojenih odsekov. Na nekaterih gozdnih
delih je precej korenin in kamenja, zato je potrebna previdna hoja,
na zahtevnejših odsekih so ograje za oprijem. Sledijo krajši vzponi in
spusti, pot se razširi in ob mostu čez Savo zavije levo, stran od reke.
Od tu dalje je pot bolje označena in se nadaljuje ob bregu Save do
naselja Gozd Martuljek, kjer si lahko ogledamo naselje, se vrnemo
po isti poti ali se odločimo za povratek z javnim prevozom. Ker je pot
kar dolga in zahteva nekaj fizične pripravljenosti, jo lahko skrajšamo
in prehodimo le prvi del od Kranjske Gore, ki poteka po gozdu 		
ob Savi.

Dolina Save pri Gozd Martuljku

Zahtevnost:
srednje
zahtevna
Dolžina poti:
3,5 km
Čas hoje:
1 ura 30 min.
Tip poti:
- gozdna pot
- makadam
- asfalt

Stopnice na poti

KRANJSKA GORA

Koristne informacije

46

47

Poti za vse generacije

Iz Kranjske Gore v Planico
Pot primerna za vse

Zanimivosti

• javni prevoz Jesenice–Podkoren,
postajališči v Kranjski Gori 		
in Podkorenu
• več parkirišč ob dovozni cesti,
ki poteka vzporedno z glavno
cesto, npr. ob bencinskem 		
servisu ali ob smučišču Podkoren
• pot je s strani Kranjske Gore
dobro označena, v nadaljevanju
pa so oznake pomanjkljive
• klopi ob poti
• priporočena je pohodniška obutev

• v bližini poti se nahaja naravni
rezervat Zelenci
• smučarske skakalnice v Planici
• pot lahko nadaljujete naprej
v Tamar

Cvetoči travniki pod Vitrancem

P

ot poteka po asfaltirani cesti, ki je namenjena kolesarjem
in lastnikom parcel, od smučišča v Kranjski Gori vzporedno
z glavno cesto Jesenice–Rateče. Če želimo pot skrajšati, se
iz zahodnega dela Kranjske Gore pri smučišču odpeljemo
do bencinskega servisa ali smučišča Podkoren, kjer lahko
parkiramo. Pri smučišču Podkoren se pešpot odcepi levo z
asfaltirane kolesarske steze/dovozne poti. Po rahlem vzponu
se makadamska pot oziroma kolovoz nadaljuje med travniki.
Ko prispemo do gozdička, zavijemo desno, od tu lahko pot
nadaljujemo do naravnega rezervata Zelenci (sledimo oznakam)
ali zavijemo levo skozi gozd ob produ in pot nadaljujemo v
smeri Planice. Pot je razmeroma nezahtevna, vendar prvi del
od Kranjske Gore do Podkorena poteka večinoma po odprtem
in je zelo osončen. Vračamo se po isti poti ali v bližini smučišča
Podkoren prečkamo glavno cesto in se vračamo po pešpoti od
Podkorena skozi Leše do Kranjske Gore (glej pot »V Podkoren
skozi Leše«).

Velika skakalnica v Planici

Zahtevnost:
lahka
Dolžina poti:
5,5 km
Čas hoje:
2 uri
Tip poti:
- gozdna pot
- makadam
- asfalt

Ostanki kozolca
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Poti za vse generacije

Iz Kranjske Gore v Planico
Pot primerna za vse

Zanimivosti
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Poti za vse generacije

Iz Mojstrane v Dovje
Osrednji trg v Dovjem

Koristne informacije

Zanimivosti

• javni prevoz Jesenice–Podkoren,
postajališče Dovje
• parkirišče ob parku Triglavski gaj,
pri mostu čez Savo Dolinko 		
ob vstopu v Mojstrano iz smeri
Kranjske Gore
• pot je s strani Mojstrane dobro
označena
• na poti ni ovir, previdnost 		
je potrebna ob prečkanju glavne
ceste izven naselja Dovje in pri hoji
ob glavni cesti do Dovjega, kjer
ni pločnika
• klopi ob poti
• gostišče ob poti – v Dovjem

• iz Dovjega je lep pogled
na Mojstrano in triglavsko pogorje
• zanimiv sprehod skozi vas Dovje
z značilnimi kmečkimi hišami
in gospodarskimi poslopji, 		
vodnjaki ter cerkvijo sv. Mihaela
s pokopališčem, kjer je pokopan
Jakob Aljaž

Cerkev sv.Mihaela v Dovjem

O

d parkirišča pri parku Triglavski gaj ob mostu čez Savo
Dolinko poteka pot po kolovozu ob reki proti Jesenicam.
Čez lesen most pridemo do glavne ceste, ki jo prečkamo,
zavijemo levo in ob njej nadaljujemo pot do Dovjega. Ob
kampu Kamne zavijemo desno in po asfaltirani cesti dospemo
do vasi. Tu lahko pot nadaljujemo desno do razgledne točke,
s katere je lep pogled na Triglav in okoliške hribe, ali levo
skozi vas, do trga poleg hiše Pr’Katr. Od tu pot nadaljujemo
do cerkve ali se vračamo v južni smeri ob župnišču do glavne
ceste, ki jo prečkamo in prispemo do parkirišča pri izhodiščni
točki. Pot ni preveč naporna, vendar jo del poteka ob glavni
cesti in ima precej izpostavljeno sončno lego. Pot lahko
skrajšamo in se od parkirišča pri Triglavskem gaju odpravimo
v obratni smeri, čez glavno cesto do Dovjega, si ogledamo vas
in se odpravimo do razgledne točke in nazaj.

Mojstrana z Mežaklo

Zahtevnost:
lahka
Dolžina poti:
3,5 km,
krožna pot
Čas hoje:
1 ura 30min.
Tip poti:
- gozdna pot
- makadam
- asfalt

Usmerjevalni steber
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Poti za vse generacije

Iz Mojstrane v Dovje
Osrednji trg v Dovjem

Koristne informacije

Zanimivosti
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Poti za vse generacije

Iz Mojstrane
do slapu Peričnik
Brv čez Bistrico

Zanimivosti

• javni prevoz Jesenice–Podkoren,
postajališče v Mojstrani
• parkirišče v Mojstrani ali manjša
parkirišča ob poti
• pot je dobro označena
• klopi ob poti
• gostišče ob poti – 		
koča pri Peričniku
• priporočena je pohodniška obutev

• naravna znamenitost slap Peričnik
• pot poteka po dolini Vrata, eni
najlepših slovenskih alpskih dolin
• do koče pri Peričniku se lahko
odpravimo po cesti iz Mojstrane
do Aljaževega doma ali ob levem
bregu Triglavske Bistrice po pešpoti
• Slovenska planinska pot

I

z Mojstrane se odpravimo po cesti v dolino Vrata do koče
pri Peričniku. Prek mostu čez Triglavsko Bistrico se pešpot
nadaljuje po drugi strani reke in se ponovno združi s cesto
po dolini Vrata 100 m pred kočo pri Peričniku. Slap lahko
opazujemo že s poti v bližini koče. Do slapu se je mogoče
povzpeti po strmi gozdni poti (10 minut hoje do spodnjega
slapu), ki je dokaj zahtevna zaradi korenin in kamenja ter
v zgornjem delu mokra in spolzka. Slikovita pot vodi pod
skalnim previsom, čez katerega pada slap in po drugi strani
grape nazaj do koče. Od koče pri Peričniku se do Mojstrane
vračamo po isti poti.

Zahtevnost:
srednje
zahtevna
Dolžina poti:
4,5 km
Čas hoje:
1 ura 30 min.
Tip poti:
- gozdna pot
- makadam
- asfalt

Makadamska pot ob Bistrici

Pot za slapom Peričnik

Slap Peričnik
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Poti za vse generacije

Iz Mojstrane
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Občina Gorje

Cilj projekta DEMOCHANGE je boljše razumevanje preteklih,
sedanjih in prihodnjih regionalnih in prostorskih učinkov
demografskih sprememb v alpskih regijah. Projekt združuje
prostorske načrtovalce, odločevalce na lokalni in regionalni
ravni, študente s področja načrtovanja, gospodarstva,
socialnega dela in geografije. Poleg izboljšanja osveščenosti
o pomenu demografskih sprememb v Alpah med oblikovalci
in izvajalci politik ter med širšo javnostjo bodo ključni rezultati
projekta priprava prilagoditvenih prostorskih strategij,
vzpostavitev mednarodne mreže za izmenjavo izkušenj
in znanj ter priprava predlogov za izvedbo konkretnih ukrepov.
V projektu sodeluje 13 partnerjev iz Avstrije, Italije, Nemčije,
Slovenije in Švice.
Več informacij o projektu je dostopnih na spletnem naslovu:
www.demochange.org

LTO Kranjska Gora

Publikacija Poti za vse generacije je bila pripravljena v okviru pilotnih aktivnosti
projekta DEMOCHANGE Demografske spremembe v Alpah, ki ga sofinancira
Evropski sklad za regionalni razvoj, program Evropsko teritorialno sodelovanje
2007–2013, Območje Alp. Projekt je sofinanciralo tudi Ministrstvo za okolje
in prostor Republike Slovenije. Pilotne aktivnosti so delno finančno podprle
občine Kranjska Gora, Bled, Bohinj in Gorje ter Turizem Bled, LTO Kranjska Gora
in Turizem Bohinj.

Turizem Bohinj

Za ustvarjalno pomoč pri oblikovanju ideje in za nasvete pri izboru poti se avtorji
najlepše zahvaljujemo: Danijeli Mandeljc, Ljubici Zych, Ludviku Sokliču, Borisu
Bregantu, Mirku Rabiču, Metki Smolej, Ivi Lapajne, Dragi Pretnar, Alenki Ivanuš,
Martini Hribar Brus, Vidi Černe, Marjani Burja in Marjeti Albinini.

Turizem Bled
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