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Uvodna beseda

Vabljeni k odkrivanju edinstvenih 
doživetij slovenskega turizma

S
poštovani obiskovalci sejma 
Alpe-Adria, cenjeni razstavljavci, 
dragi kolegi in kolegice sloven-
skega turizma!

Pred nami je 33. sejem Alpe-Adria, 
osrednji turistični sejem v Sloveniji. Slo-
venska turistična organizacija že vrsto 
let partnersko pristopa k sejmu z izved-
bo strokovnih dogodkov in tematsko 
obarvano predstavitvijo na osrednjem 
razstavnem prostoru v Marmorni dvora-
ni Gospodarskega razstavišča v Ljubljani.

V Sloveniji smo s Strategijo sloven-
skega turizma 2022–2028 jasno začrtali 
smer, ki sledi načelu »nekaj več, a veliko 
bolje«. Zato v sodelovanju s slovenskim 
turističnim gospodarstvom in drugimi 
partnerji v okviru letošnje predstavitve 
posebno pozornost namenjamo spod-
bujanju razvoja produktov višje dodane 
vrednosti ter dvigu ugleda poklicev v 
turizmu in gostinstvu. V sodelovanju z 
destinacijami in turističnimi ponudniki 
na razstavnem prostoru I feel Slovenia 
izpostavljamo doživetja, ki nosijo znak 
Slovenia Unique Experiences (SUE). Gre 
za edinstvena, avtentična doživetja, ki 
spoštujejo naravna in kulturna bogastva 
ter tradicijo, hkrati pa odgovarjajo na 
potrebe sodobnega potrošnika. V zbirki 
SUE je skupno že 26 doživetij, od tega 
kar 12 novih.

Doživetja SUE bodo tudi v središču 
letošnjega strokovnega dogodka Slo-
venske turistične organizacije. V sklopu 
sejma bo tako v dvorani Urška 1 in sicer 
16. februarja med 10.15 in 12.00 potekalo 

predavanje o trženju edinstvenih doži-
vetij, sledila bosta moderiran pogovor z 
izbranimi ponudniki doživetij SUE ter 
predstavitev Poziva za edinstvena doži-
vetja za leto 2023.

V slovenskem turizmu se zavedamo, 
da so za oblikovanje edinstvenih doži-
vetij ključni ljudje. Zavedamo se, da je 
pomemben sleherni zaposleni v turizmu, 
še posebej pa tisti, ki neposredno vpliva-
jo na izkušnjo gosta. Zato na razstavnem 
prostoru I feel Slovenia posebno pozor-
nost namenjamo tudi tematiki kadrov v 
gostinstvu in turizmu.

Dragi obiskovalci sejma in ljubitelji 
aktivnega oddiha. Vabim vas, da raziš-
čete edinstvena in avtentična doživetja 
naše dežele v okviru sejma Alpe-Adria 
tako na strokovnem dogodku kot na raz-
stavnem prostoru Slovenske turistične 
organizacije. Naj vas doživetja navdušijo 
za raziskovanje znanih in manj znanih 
kotičkov Slovenije. Vzemite si čas. Za 
raziskovanje. Moja Slovenija. *

Mag. Maja Pak, direktorica Slovenske 
turistične organizacije 
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Pogovor: Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport

V turizem okoli  
155 milijonov evrov naložb

Vesna Levičnik

N
edavna pandemija je močno 
prizadela turistično panogo, 
tako pri nas kot drugod po 
Evropi. Še posebej so bili pri-

zadeti gostinci, industrija srečanj in tudi 
nekateri v hotelskem segmentu. A kot 
pove Matjaž Han, minister za gospodar-
stvo, turizem in šport, moramo pohvaliti 
predhodno vlado, ki je turizmu pomaga-
la. »Primer tega so seveda turistični boni, 
ki so omogočili slovenskemu turizmu, 
da je v večji meri lahko ostal delujoč, 
Slovenci pa smo na ta način tudi pobližje 
spoznali marsikateri prelep konec 
Slovenije.« Po besedah ministra imamo 
sprejeto dobro strategijo slovenskega tu-
rizma, ki jasno opredeljuje smer razvoja 
do 2028, in sicer v smeri od množičnega 
turizma k večji kakovosti storitev in 
dodani vrednosti za vse; za goste, za de-
lavce in podjetja ter tudi turistične cilje. 
»Okrevanje turističnega sektorja je tako 
hitrejše in v nekaterih segmentih zdaj že 
lahko govorimo o številkah, ki presegajo 
tiste iz leta 2019, torej pred pandemijo.« 
V prvih desetih mesecih leta 2022 smo 
na primer iz naslova izvoza potovanj že 
prejeli 2,5 milijarde evrov prilivov, kar 
je skoraj 3 odstotke več kot v enakem 
obdobju leta 2019.

Turizem je v Sloveniji pomembna 
gospodarska panoga, ki v BDP prispeva 
kar 12,8-odstotni delež. Menite, da 
bi si dejavnost lahko zaslužila svoje 
ministrstvo?
Mislim, da to ni pravo vprašanje, ali 
si turizem zasluži svoje ministrstvo. 
Dejstvo je, da je turizem prepoznan kot 
ena od strateških panog Slovenije. Na 
ministrstvu ima turizem svoj direktorat, 
samostojno javno agencijo STO, obenem 
pa smo turizem ponovno vključili v ime 
novega ministrstva – Ministrstvo za go-
spodarstvo, turizem in šport. Mislim, da 
je vključitev vseh treh področij pod en 
resor ključna za izkoristek sinergij, pove-
zovanje in multiplikativen učinek turiz-
ma tako s športom kot z gospodarstvom.

Za obnovo obstoječih turističnih 
zmogljivosti je ministrstvo namenilo 

okoli 69 milijonov evrov. Menite, da bodo 
naložbe sledile strategiji turizma?
Za obnovo turističnih zmogljivosti smo 
namenili več kot le teh 69 milijonov, 
saj smo lani objavili še javni razpis za 
naložbe v nastanitvene zmogljivosti in 
javno turistično infrastrukturo. Letos bo 
tako slovenski turizem deležen okoli 155 
milijonov evrov naložb. Obnavljamo ali 
gradimo nove hotele, motele, glampinge 

… Pomembno prestrukturiranje poteka 
v smučarskih središčih, ki jim s tem 
omogočamo prestrukturiranje v gorska 
središča s celoletnim turizmom in s tem 
manjšo odvisnost od uspešnosti zimskih 
sezon. In nenazadnje obnavljamo javno 
infrastrukturo. Konec koncev tudi ure-
jenost okolice, sprehajalne poti, urejene 
plaže, parkirišča, … pustijo trajni pečat 
na turistu in ga prepričajo, da se k nam 
še vrne. Vsekakor vse te naložbe sledijo 
strategiji turizma.

Lahko govoriva o izzivih, ki jih prinaša 
sama strategija?
Ne bi rekel, da strategija prinaša izzive, 
ampak jih le jasno opredeljuje, obenem 
pa vsebuje konkretne ukrepe, s kate-
rimi bomo dosegli cilje. Ključni izziv, 
ki ga vidim, je, da bomo v prihodnjih 
letih res vsi – država, občine, turistična 
podjetja in organizacije ter zaposleni 
v turizmu – stremeli k istim ciljem. 
Sodelovanje in povezovanje bo ključ-
no. Skupaj s turističnimi partnerji in 
drugimi resorji smo pristopili k pripravi 
akcijskega načrta za prihodnji dve leti, 

v katerem bomo opredelili konkretne 
aktivnosti za izvedbo.

Zadnja leta, morda tudi na račun 
turističnih bonov, opažamo prezasedenost 
določenih turističnih ciljev. Kako to 
omejiti oziroma – kako preprečiti 
množični turizem, s katerim se borijo na 
Hrvaškem?
Zavedati se moramo, da je včasih ravno 
ta številčnejši turizem reševal turistič-
no gospodarstvo. V Sloveniji ne more-
mo resno govoriti o prekomernem ali 
množičnem turizmu. Pomembno je, da 
najdemo pravo ravnovesje, predvsem 
pa se moramo bolj posvetiti uravnote-
ženemu upravljanju turističnih tokov 
skozi vse leto in skozi vse turistične 
cilje. Želimo zaščititi naravo in naše 
»bisere« ter hkrati predstaviti svetu več 
Slovenije. Konec koncev je tudi naša 
strateška usmeritev v turizmu »malo 
več in veliko bolje«.

Ko smo že pri naših južnih sosedih – si 
lahko tudi slovenski turizem obeta kaj več 
s prostim prehodom meje?
Seveda. Odprtje meje bo olajšalo poto-
vanja, pa ne samo Slovencem na morje 
in Hrvatom na smučanje v Slovenijo. 
Potovanje bo lažje tudi za vse državljane 
EU in druge turiste, ki prek Slovenije 
potujejo na Hrvaško, ter za vse, ki iz 
smeri Hrvaške potujejo v Slovenijo. Še 
posebej je to pomembno za turiste iz 
oddaljenih držav, ki prihajajo na krožna 
potovanja po Evropi. Poleg tega bomo 
lahko svojo turistično ponudbo zdaj 
kombinirali s Hrvaško ponudbo ob 
meji. S tem bomo lahko zadržali stacio-
narne in izletniške goste na naši strani 
meje, saj si bodo lahko brez ovir na meji 
privoščili tudi obisk hrvaških obmejnih 
znamenitosti. Bo pa za to potrebna 
kakovostna storitev naših ponudnikov, 
o čemer pa ne dvomim.

Kakovostna storitev temelji tudi na 
kadrih. V enem od intervjujev ste omenili 
debirokratizacijo postopkov, da bo 
turistično gospodarstvo kadre dobilo iz 
tujine. Je to res edina rešitev?

Potrebne so naložbe v 

turistično privatno in javno 

infrastrukturo, vzpostaviti 

moramo letalske linije. In 

prav na vseh teh področjih že 

intenzivno delamo.
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Resnično verjamem, da lahko 

gospodarstvo, turizem in šport 

povežemo v zgodbo, ki bo 

prinesla dobre rezultate, bolj 

zdravo življenje ter dodano 

vrednost in prepoznavnost 

Slovenije.

Minister Matjaž Han verjame, da imamo sprejeto dobro strategijo slovenskega turizma. Foto: Žan Kolman

Težave s pridobivanjem kadrov se 
dogajajo v večini panog in tudi v 
drugih evropskih državah. In pridobi-
vanje kadrov iz tujine gotovo ni edina 
rešitev. Prepričan sem, da lahko kljub 
profesionalnemu pristopu tujih kadrov 
le domači zaposleni predstavljajo 
našo državo gostom z več tukajšnje 
pristnosti, gostoljubnosti in srčnosti. 
Nenazadnje pogosto radi rečemo, da 
smo turizem ljudje. Zato na ministr-
stvu skupaj z drugimi turističnimi 
partnerji dvigujemo ugled gostinstva in 
turizma v javnosti ter mladim predsta-
vljamo številne možnosti za zaposlitev 
v tej panogi. Na terenu iz gospodarstva 
pogosto slišim tudi za dobre prakse, 
ki kažejo, da se trend spreminja. Tudi 
v gostinstvu in turizmu se delovni 
pogoji, delovni čas in tudi višina plač 
izboljšujejo. To moramo spodbujati 
in o tem je treba govoriti. Kar se tiče 
zaposlovanja tujcev, pa si skupaj s 
pristojnimi ministrstvi prizadevamo za 
debirokratizacijo in skrajšanje postop-
kov za pridobivanje delovnih dovoljenj 
za tujce. Tukaj so še davčna politika, 

odnosi, plače … Vse to so elementi v 
mozaiku rešitev.

Kaj bi bilo treba po vašem mnenju v 
slovenskem turizmu zelo hitro spremeniti?
Ta hip je verjetno najbolj pereče vpra-
šanje kadra. Potrebne so naložbe v 
turistično privatno in javno infrastruk-
turo, vzpostaviti moramo letalske linije. 
In prav na vseh teh področjih že inten-
zivno delamo. Predvsem pa potrebujemo 
stabilno okolje, mirne razmere – pa ne 
le v Sloveniji, ampak širše, in da nas za 
vogalom ne čakajo spet nove krize, kot 
smo jim priča v zadnjem času.

Če bi morali turista pritegniti, da pride 
v Slovenijo, katere tri stvari, dogodke 
oziroma doživetja bi omenili?
Vedno govorim, da so športniki naši 
največji ambasadorji, zato bi najprej 
omenil, da je Luka Dončić naš človek – 
in tukaj bi lahko našteval še druga velika 
športna imena. Tudi večji športni do-
godki lahko pritegnejo, na primer pokal 
Vitranc in skoki v Planici. Seveda pa je 
odvisno, s kom se pogovarjaš. Vsi niso 

navdušeni nad športom. Zato pa vsi radi 
dobro jemo, tako da bi vsekakor omenil 
vrhunsko gastronomsko in vinsko 
ponudbo. Tujci, ki kaj vedo o Sloveniji, 
že poznajo Bled, Ljubljano … številni 
tudi Postojnsko jamo in Lipico. Malokdo 
pa ve, da je prav tako lepo sprehajati 
se med gradovi po Bizeljskih gričih ali 
med nasadi češenj v Goriških brdih. In 
da se lahko marsikje po Sloveniji pozimi 
segrejejo, poleti pa ohladijo v katerem 
od naših termalnih središč. V Sloveniji 
je najboljše to, da lahko prav vsak najde 
kaj zanimivega po svojem okusu.

Na kakšen način radi preživljate prosti 
čas? Morda tudi šport, s katerim se radi 
ukvarjate, kolikor vam čas to dopušča?
Svoj prosti čas, ki ga je zadnje čase 
bolj malo, najraje preživljam s svojimi 
domačimi in s prijatelji. Se pa veselim, 
da bo področje športa postalo del mojih 
delovnih nalog. Resnično verjamem, da 
lahko gospodarstvo, turizem in šport 
povežemo v zgodbo, ki bo prinesla dobre 
rezultate, bolj zdravo življenje ter doda-
no vrednost in prepoznavnost Slovenije. 
Osebno pa kar priznam, da imam šport 
skoraj najraje s pozicije tribune. (smeh)

Bi vas kot rojenega Celjana lahko pocukali 
za rokav, da nas kot domačin popeljete po 
knežjem mestu?
Celje je res lepo mesto, v katerem sem 
se rodil. Vendar pa za svoje zdaj šte-
jem predvsem Radeče, kjer sem doma. 
Tako da če me srečate v Radečah ali v 
Laškem, me kar pocukajte za rokav. Z 
veseljem vas povabim na ogled mesta 
in dobro kavo.

Turizem so doživetja in je tudi kulinarika. 
S čim vas bo prepričal gostinec, da se 
boste k njemu vrnili?
Zame je kulinarika pomemben del turiz-
ma, lahko pa rečem, da v zadnjem času v 
Sloveniji sploh nisem imel slabe izkušnje. 
V katero koli restavracijo sem prišel, bodi-
si tako povsem običajno ali pa tisto z Mi-
chelinovimi zvezdicami, povsod sem bil 
postrežen z dobro hrano in – kar je prav 
tako pomembno – prijazno besedo. *
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Turizem Ljubljana

Moč prstana in Doživetje zlatega runa

Meta Černoga

K
o vstopimo v zlatarno Zlato 
runo na Rimski cesti v Ljublja-
ni, nas z veselim nasmehom 
pričaka Christoph Steidl 

Porenta, mojster zlatar, restavrator 
žlahtnih kovin in edini mojster obde-
lovanja srebra v Sloveniji. Na policah 
v trgovini, ki je pravzaprav bolj delav-
nica, se bleščijo njegovi izdelki: ročno 
izdelani prstani, ogrlice, broške, uhani, 
čaše, meči, jedilni pribor, liturgični 
predmeti in skulpture. Po izobrazbi 
je industrijski mehanik, kasneje pa je 
znanje o zlatarskih tehnikah pridobil v 
benediktinskem samostanu v Würzbur-
gu. Izjemni mojster, ki ga ne poznajo le 
v Sloveniji, pač pa tudi po svetu, je na 
primer izdelal urne kazalce na katedrali 
v Münchnu, globus Tehniškega muzeja 
v Bonnu, njegovo delo so številni ško-
fovski prstani, križi in kelihi cerkvenih 
dostojanstvenikov z vsega sveta.

»Veste, moja delavnica je drugač-
na, ni takšna kot v zlatarnah, kjer se 
zlato prodaja na gram – tukaj se nakit 
izdeluje od začetka do konca. To so 

tehnike, ki so bile znane že tisoč let 
pred Kristusom – in do danes se ni nič 
bistveno spremenilo,« se zasmeji moj-
ster in pove, da pri njem ne boste našli 
računalnika, tudi telefoni ne delujejo 
dobro. Skromno pove, da ga tisti, ki jih 
to področje zanima, dobro poznajo, saj 
dela tako z državnimi kot z zasebnimi 
institucijami. Ravno zdaj je na primer 
končal relikvijo za Brezje. Nekateri pri-
dejo v njegovo delavnico tudi iz tujine. 
Izdelajo nakit in odletijo nazaj.

Srebro veliko cenejše

Največkrat izdela nakit iz srebra, saj je 
zlato draga stvar. Za primerjavo navede, 
da je za kilogram srebra trenutno treba 
odšteti okoli 600 evrov, za prav toliko 
zlata pa vrtoglavih 56.000 evrov. In tudi 
zato se takoj odločimo, da bomo naše 
prstane izdelali iz srebra. Zakaj potre-
bujemo zlitine, zakaj ne uporabljamo 
čistega zlata ali srebra, nas vpraša in 
odgovor ponudi kar sam: »Gotovo ste 
kdaj videli v filmih, ko ugriznejo v 
zlatnik in rečejo: 'Da, to je zlato.' Zlato 

Vsi, ki jih področje izdelovanja nakita zanima, lahko pridejo na delavnice Christopha Steidla 

Porente.  Foto: Bojan Velikonja

je čisto mehko, premehko za nakit, 
čisto zlato bi takoj izgubilo obliko in 
razpadlo. Tudi srebro je mehko, zato 
mu dodajajo baker. V delavnici delamo 
izključno z odpadnimi materiali, kot 
so pribor, zlatniki, ki nimajo numizma-
tične vrednosti, in tako dalje. Upora-
bimo tudi diamante in briljante, ki jih 
ljudje ne želijo več imeti, ker niso več v 
trendu, mi pa kamen vzamemo ven in 
ga uporabimo. Slab občutek bi imel, če 
bi delal z materialom, zaradi katerega 
ljudje v Amazoniji umirajo, ko pa je to-
liko odpadnega materiala, da ga nikoli 
ne bo zmanjkalo.«

V delavnici so vse mogoče stvari, ki 
jih potrebuje zlatar: različna kladivca, 
stroji, večje mize, na katerih se kuje, 
lota, polira ... V skledico damo naš ko-
nec srebra, da ga pretalimo. »S pretalje-
njem dobimo srebro v tekočem stanju. 
Izdelamo palico, potem sledi dolgo-
trajno luščenje boraksa, ki se prilepi 
na srebro. Košček zlata moramo dati v 
kislino, vendar pozor: le z medeninasto 
pinceto, ki lahko gre v kislino. Na vpra-
šanje, zakaj je žveplena kislina zelene 

Doživite tradicijo ljubljanske obrti

V Turizmu Ljubljana so se povezali s 

petimi ljubljanskimi obrtniki in skupaj 

z njimi pripravili osem novih butičnih 

doživetij; Popravi svoj dežnik, Tiskar 

za en dan, Natisni svoj plakat v stari 

tiskarni, Tkalstvo od A do Ž, Odprto 

vreteno, Igra v dvoje, Doživetje zlatega 

runa in Moč prstana predstavljajo 

še obstoječe ljubljanske obrti, kot 

so dežnikarstvo, tiskarstvo, tkalstvo, 

lončarstvo in zlatarstvo. »Domačim in 

tujim obiskovalcem Ljubljane želimo 

ponuditi priložnost, da destinacijo 

izkusijo in občutijo skozi aktivno 

udeležbo in lastno izkušnjo, ki je 

edinstvena in posebna za lokalno 

okolje, v katerem počitnikujejo,« 

pojasnjuje direktorica Turizma Ljubljana 

mag. Petra Stušek.
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Christoph Steidl Porenta,mojster zlatar, restavra-

tor žlahtnih kovin in edini mojster obdelovanja 

srebra v Sloveniji  Foto: Bojan Velikonja

Skromno pove, da ga tisti, 

ki jih to področje zanima, 

dobro poznajo, saj dela tako 

z državnimi kot z zasebnimi 

institucijami. Nekateri pridejo v 

njegovo delavnico tudi iz tujine. 

Izdelajo nakit in odletijo nazaj.

barve, mojster pojasni, da ta prihaja od 
bakra. »Če bi v kislino šli z jekleno pin-
ceto, bi škodili materialu,« spet razloži 
in hitro nam je jasno, da mora zlatar 
tudi zelo dobro poznati kemijo, saj dela 
z različnimi materiali in nekateri gredo 
skupaj, drugi pa ne.

»Kar tolci, tolci ...«

Ker ima material, ki smo ga dobili, 
grobo strukturo, v kateri so morda 
tudi zračne luknje, ga je treba kovati. 
Odrežemo palico in jo potolčemo s kla-
divom. »Kar tolci, tolci ... In vmes vrti, 
pa tolci, še močneje, še močneje,« nas 
spodbuja in ko vidi, da nam to nekako 
ne gre, prevzame kladivo in začne pro-
fesionalno kovati, da vidimo, kako se to 
v resnici dela in kakšen mora biti zvok 
kovanja. »Odlično!« je zadovoljen. In 
spet vzamemo pinceto, primemo svoje 
srebro, ga damo pod vodo, da se ohladi, 
potem pa spet z medeninasto pinceto 
nazaj v kislino. Pa pod vodo in spet v 
kislino. Hitro nam je jasno, da to še zda-
leč ni enostaven postopek. Pa smo šele 
na začetku. »Ja, ljudje mislijo, da pač 
kupiš neko žico in izdelaš prstan. A če 
vse delaš sam, ne gre tako enostavno,« 

prikima mojster in nas povabi k poseb-
nemu stroju, podobnemu tistemu, s 
katerim se izdeluje rezance. In sledi va-
ljanje naše srebrne palice – toliko časa, 
da dobimo pravo obliko in širino.

Palico damo spet pod ogenj, potem 
pa izmerimo velikost prstov, na kate-
rih želimo prstan nositi, da vidimo, 
kako velik obroček je treba narediti. 

Naš prstan počasi napreduje, oblika 
se že kaže. Z žago odžagamo žico, kot 
bi igrali violino, ponazori mojster, in 
potem sledi kovanje. »Ne božati, kovati 
je treba,« se prešerno zasmeji, ko se 
lotimo dela in spoznamo, kolikšna je 
moč prstanov. Hitro nam postane jasno, 
zakaj se dogodek, ki smo ga obiskali, 
imenuje tako, kot se. Prstana se kmalu 

zasvetita in po izjemni dogodivščini 
izdelovanja ponosno odidemo iz prijet-
ne zlatarne, mojster Christoph Steidl 
Porenta pa se s svojimi tremi vajenkami 
spet loti dela. *
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Tematske poti na mobilni aplikaciji

Po tematskih poteh do 
skritih biserov Slovenije

Turistična zveza Slovenije

Logarska dolina Foto: iStock

K
daj ste bili nazadnje v Logarski 
dolini? Še niste bili?! Vabljeni 
na Pot po Logarski dolini, pod 
vznožje gora, do starožitnih 

domačij, bajt in planšarij. Uglasite se z 
naravo in spoznajte, kako so nekoč živeli 
domačini. Od kmetije Logar v spodnjem 
delu doline se sprehodite skozi gozdove, 
mimo kmetij, prek travnikov, potokov 
in hudourniških strug do slapa Rinka. 
Spoznajte zanimivosti narave in dedišči-
ne ter se prepustite vodenju izkušenega 
lokalnega vodnika.

Pot po Logarski dolini je komisija za 
naj poti pri Turistični zvezi Slovenije v 
okviru natečaja Moja dežela – lepa in 
gostoljubna leta 2021 izbrala za najbolj-
šo tematsko pot. Na tokratnem sejmu 
Alpe – Adria se je Pot po Logarski dolini 

uvrstila v ožji izbor za 12. nagrado Jakob 
2023, ki je bila letos posvečena prav 
tematskim potem. Nagrado Jakob za leto 
2023 in naziv ambasador tematskih poti 
je prejela tematska pot Drvošec, ki je na 
našem natečaju slavila že leta 2020.

Med 28. prijavljenimi tematskimi 
potmi za nagrado Jakob je bila tudi Pot 
zelene rege, za katero že ime pove, da 
je namenjena spoznavanju takšnih in 
drugačnih žab in njihovega naravnega 
okolja, in je skupaj s Potjo med krošnja-
mi, ki pohorske gozdove predstavi tako 
kot jih vidijo ptice, zmagala na lanskem 
natečaju Turistične zveze Slovenije. Za 
naziv ambasador tematskih poti se Pot 
zelene rege poteguje skupaj z učno potjo 
Po sledeh Vodomca, ki je ornitološko-bo-
tanična krožna pot.

Pot zelene rege.  Foto: Zavod Vodomčev gaj

Za povezovanje dveh turističnih 
produktov so se v Vodomčevem gaju 
odločili, »ker tematske poti povezujejo«. 
To je tudi moto izbora Naj pot, ki ga v 
okviru natečaja Moja dežela – lepa in 
gostoljubna vsako leto prireja Turistič-
na zveza Slovenije: »Tematske poti nas 
povezujejo in učijo manj je več.« Gre za 
pletenje mreže med pohodniki pa tudi 
med posameznimi deležniki; od občin, 
društev do kulturnih in turističnih or-
ganizacij ter podjetij – s ciljem izboljšati 
turistično ponudbo.

Organiziran vstop v naravno okolje

Tematske poti omogočajo varna doži-
vetja individualnim gostom ali manjšim 
skupinam, predstavljajo našo kulturno 
in naravno dediščino ter omogočajo 
razvoj turizma s povezovanjem lokalnih 
ponudnikov. Največja dodana vrednost 
tematskih poti je brez dvoma njihov 
izobraževalni pomen, je poudaril Jože 
Prah, član strokovne komisije za nagrado 
jakob 2023 in vodja komisije za naj poti. 
Slednja je v dobrem desetletju v sodelo-
vanju z Zavodom za gozdove Slovenije 
in Slovenia Outdoor ocenila več kot 
400 tematskih poti, in sicer na podlagi 
naslednjih kriterijev: vtisa in privlačnos-
ti, upravljanja in vzdrževanja, vodenja 
in ponudbe, dostopnosti in varnosti ter 
sporočilnosti in predstavitvi.

Gre za skrbno načrtovane in urejene 
poti, ki pohodniku omogočajo spo-
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znavanje določene tematike: kulturno 
in zgodovinsko dediščino, etnologijo, 
kulinariko, vinske zgodbe, rastlinski in 
živalski svet ter druge krajevne zanimi-
vosti. Z njimi povezujemo krajinske in 

regionalne posebnosti ter usmerjamo 
obiskovalce, ki na ta način organizirano 
vstopajo v naravno okolje. Gre za poho-
dniško izkušnjo z dodano vrednostjo, ki 
omogoča pristno doživetje narave.

Turistična zveza Slovenije je kot prva 
prepoznala potencial organiziranega in 
vodenega vstopa v naravno okolje ter s 
partnerji ponuja strokovno pomoč pri 
snovanju in razvoju tematskih poti ter 
pri izobraževanju vodnikov. V ta namen 
komisija za naj poti pri Turistični zvezi 
Slovenije vsako leto organizira posvet, ki 
poteka na najbolje uvrščeni poti pretekle 

sezone. Ker tematske poti v zadnjem 
času rastejo kot gobe po dežju, je po 
mnenju strokovnjakov nastopil skrajni 
čas za certificiranje poti in določitev 
minimalnih standardov za turistični 
produkt pod imenom tematska pot.

»Slovenski turistični vodnik«  
za brezskrbno poletje

V Sloveniji je več kot 700 tematskih poti, 
med katerimi so številne dostopne na 
aplikaciji Slovenski turistični vodnik. Gre 
za mobilno aplikacijo, ki jo Turistična 
zveza Slovenije v okviru projekta »Digita-
lizirajmo lokalne turistične vsebine« tre-
nutno nadgrajuje v konfigurator izletov. 
Slednji bo uporabniku omogočal, da si 
sam sestavi načrt za izlet.

Projekt je v zaključnih fazah, saj že 
poteka faza zbiranja in vnosa vsebin v 
podatkovno bazo, v kateri hkrati dopol-
njujemo obstoječe vnose, je povedala 
Andreja Vesel, strokovna sodelavka za di-
gitalizacijo pri Turistični zvezi Slovenije.

Številne tematske poti so 

že dostopne na mobilni 

aplikaciji Slovenski turistični 

vodnik, ki ga TZS nadgrajuje 

v konfigurator izletov. Ta bo 

uporabniku omogočal, da sam 

sestavi načrt za izlet, in bo na 

spletni strani TZS predvidoma 

na voljo do poletja.

• Pot med krošnjami (2022)

• Pot zelene rege (2022)

• Pot po Logarski dolini (2021)

• Učna pot Drvošec (2020)

• Učna pot škrata Bisera (2019)

• Kneippova bosonoga pot (2018)

• Živi muzej Krasa (2017)

• Strunjan v podobah morja 

(2016)

• Solčavska panoramska cesta – 

pot najlepših razgledov (2015)

• Vinatour pot Svečina–Račane 

(2014)

• Pot kulturne dediščine 

Žirovnica (2012)

• Učna pot Škocjan (2011)

Najboljše tematske poti 

po izboru Turistične zveze 

Slovenije

Za ponudnike vsebin in občine bodo 
sistem vnosov še nadgradil, da bodo sami 
lažje in hitreje vnašali lokalne vsebine 
in ponudbo. Za obiskovalce in uporab-
nike konfuguratorja izletov pa bodo pri 
Turistični zvezi Slovenije pripravili še 
predpripravljene izlete, možnost brskanja 
po posameznih interesnih točkah, temat-
skih poteh in ponudbah tudi na spletu…

Slovenski turistični vodnik bo tako 
na voljo tudi na spletu, kjer bo ponujal 
brskanje po vseh vsebinah in kategori-
jah in preprosto deljenje svojih izletov 
s prijatelji.

Nova turistična storitev bo za javnost 
dosegljiva preko različnih promocij in 
seveda na spletni strani TZS predvidoma 
do poletja oziroma vrhunca turistične 
sezone. Ena od glavnih nalog Turistične 
zveze Slovenije je namreč razvoj in pro-
mocija lokalnega turizma, saj ta pred-
stavlja pomembno priložnost za razvoj 
in promocijo območij, ki niso množično 
obiskovana in bi jim lahko rekli kar »skriti 
biseri Slovenije«. *

Slovenski turistični vodnik bo na voljo tudi na 

spletu.
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Slovenska Istra združena na spletu

Odkrij, doživi in načrtuj – slovensko Istro

T
uristični cilji Portorož & Piran, 
Izola, Koper in Ankaran so 
predstavili novo spletno stran 
z naslovom loveistria.si, ki v 

treh korakih – odkrij, doživi in načrtuj 
– slovensko Istro predstavlja na enovit 
način skozi njene naravne in kultur-
ne danosti ter gastronomske zaklade. 
»Poseben poudarek je na doživetjih, 
ki smo jih v zadnjih letih razvijali tako 
turistične organizacije kot tudi turistič-
no gospodarstvo. Spletna stran je torej 
krovni pregled istrskih lepot, dobrot in 
doživetij, za konkretne napotke pa še 
naprej usmerjamo na posamezne strani 
krajevnih turističnih organizacij, saj so 
prav vse v zadnjih letih veliko sredstev 
namenile svojim spletnim predsta-
vitvam, rezervacijskim sistemom in 
spletnim trgovinam,« je na januarski 
predstavitvi povedala Luca Stančič Ko-
darin, soustvarjalka spletne strani.

Gradijo kakovostno ponudbo

Spletna stran je korak dlje k večji pre-
poznavnosti, učinkovitejšemu trženju 
turističnih produktov in grajenju kako-
vostne ponudbe. S tem zasledujejo naci-
onalno strategijo, ki spodbuja združeva-
nje krajevnih turističnih ciljev v regijske 
cilje, kar prinaša učinkovitejšo poveza-
nost in poslovno sodelovanje, predvsem 
pa prodornejšo promocijo in trženje.

Pri vsebinskem oblikovanju nove 
spletne strani, ki gosti na domeni love-
istria.si, so sodelovale vse štiri krajev-
ne turistične organizacije s predlogi 
postavitve strukture, izborom besedil, 
fotografij in zunanjih povezav na posa-
mezne cilje. Za izdelavo spletne strani je 
bila med ponudbami izbrana agencija AV 
Studio, ki je z možnostjo naprednih teh-
ničnih nadgradenj in učinkovite sistema-
tizacije podatkov ponudila najcelovitejšo 
rešitev. Spletna stran ponuja vsebine v 
štirih jezikovnih različicah.

Istrski turistični cilji so v lanskem letu 
s povezovanjem dosegli izjemne rezul-
tate z digitalno promocijsko kampanjo 
na ključnih trgih v pred- in posezoni 
s poudarkom na aktivnih in krajevnih 
istrskih doživetjih. »Med pomembnejši-
mi predstavitvami slovenske Istre je bila 
zagotovo tista na svetovni razstavi EXPO 
v Dubaju, ki je goste navdušila z vrhun-

Kolesarjenje v Hrastovljah  Foto: Jaka Ivančič

sko izvedbo,« je o sodelovanju povedala 
Nina Jurinčič iz Občine Ankaran.

Aktivno bo tudi letošnje leto. Poleg 
sejmov, delavnic in drugih predstavitev 
na ključnih trgih bo veliko pozornosti 
usmerjene v močno in vsebinsko kako-
vostno komunikacijo prek nove spletne 
strani ter posledično prek družbenih 
omrežij. »Letošnja krovna tema bodo 
zgodbe ljudi, ki so se iz različnih krajev 

• Krajinski park Sečoveljske soline 

– obiščite muzej solinarstva na 

Fontaniggah in odkrijte, kako so 

nekoč tam prebivale solinarske 

družine. Ljubitelji ptic lahko 

odkrivajo številne vrste (prek 300 

registriranih vrst), ki jih lahko 

opazujemo v pestrem prepletu 

različnih življenjskih okolij solin.

• Krajinski park Strunjan – obiščite 

solinarsko hišo, povzpnete se 

lahko do Strunjanskega križa ter 

pokukate v župnijsko cerkev in 

samostan Marijinega prikazanja 

na vrhu vzpetine nad morjem.

Krajinski parki in rezervati Istre

• Krajinski park Debeli rtič 

–  je del območja Natura 2000 

in ekološko pomembnega 

območja ter zaobjema šest 

naravnih vrednot, ki jih tvorijo 

geološki, morfološki in biotski 

pojavi.

• Naravni rezervat Škocjanski 

zatok – 122 hektarjev velik 

naravni rezervat, ekološko 

pomembno območje, posebno 

varstveno območje (območje 

Natura 2000) ter botanična, 

zoološka in ekosistemska 

naravna vrednota.

Mesečev zaliv  Foto: Jaka Ivančič
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Slovenska obala Jadranskega 

morja je skoraj v celoti 

zaščitena. Tu so kar trije 

krajinski parki in pomemben 

naravni rezervat. Po gričih 

zelene Istre vas pozdravljajo 

nasadi oljk, vinogradi in 

sadovnjaki. Med njimi in po 

obali so speljane zanimive 

pohodniške in kolesarske poti. 

Med najbolj priljubljenimi je 

Porečanka – pot po nekdanji 

trasi obmorske železnice.

priselili v Slovensko Istro, in razlogi, 
zakaj so jo tako vzljubili. Digitalna 
promocijska kampanja bo podprta z 
novimi foto in video vsebinami. V svet 
pa jo bomo ponesli z digitalnim ogla-
ševanjem, kjer se bomo osredotočili na 

ključna tržišča: Slovenijo, Italijo, Av-
strijo, Nemčijo, Madžarsko in Poljsko,« 
je poudaril Dean Kocjančič, direktor 
Turističnega združenja Izola.

Da je Istra nerazdružljiva in gostje ne 
poznajo občinskih meja, je poudarila tudi 
Mojca Vojska, direktorica Zavoda za mla-
dino, kulturo in turizem Koper. »Korak 
naprej k še tesnejšemu povezovanju bo 
skupna strategija na področju turizma, 
ki jo bomo začeli pripravljati že letos,« 
je še dodala.

Pot slapov

Pred obiskom Obale tako toplo priporo-
čamo ogled nove spletne strani, saj ponu-
ja kopico doživetij. Morda za katero niti 
niste vedeli. Ena takih atrakcij je zagoto-
vo Pot slapov v občini Koper. Pod vasjo 
Trebeše lahko občudujete najvišji slap v 
slovenski Istri – Stranice. Gre za približno 
20 metrov visok slap, ki je najbolj zanimiv 
v obdobjih močnejših padavin, torej spo-
mladi in jeseni. Pozimi, če so temperature 
res nizke, včasih tudi zamrzne. V poletnih 
obdobjih se je tudi že zgodilo, da je slap 
enostavno presahnil. Drugi slap, ki ga 
lahko občudujete na poti, je Veli vir. Prib-
ližno osem metrov visok slap, ki drsi prek 
skale v tolmun prelepe smaragdno zelene 
barve. Tudi ta slap lahko v poletnem času 
presahne. V bližini si lahko ogledate še 
slapa Slapoc in Trmčič.  * vl

Pristne izkušnje Istre

Istra je polna velikih zgodb. Doživite 

jih v družbi poznavalcev! Izberite 

svoje naj doživetje. Raziskujte lokalne 

posebnosti v družbi domačinov in 

vsaj za kak dan zaživite na pristen 

istrski način. Potepajte se po lokalnih 

poteh in si privoščite veliko izletov. 

Morda kulinarično doživetje Lisjak s 

starodobniki. Lahko se sprehodite v 

zakulisju enega najbolj skrivnostnih 

poslov in spoznate edinstveni lov na 

tartufe v slovenski Istri. Izlet bo vodil 

izkušen lovec na tartufe, ki bo razkril 

skrivnosti lova na tartufe s psi. Vsem 

ljubiteljem morja in morske hrane 

ponujajo zanimivo in nepozabno 

doživetje, vodene oglede ribogojnice 

in školjčišč Fonda. Na idiličnem kraju 

v Simonovem zalivu pa boste doživeli 

rimske okuse pod zvezdami.
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Pogovor: prof. dr. Janez Bogataj

Tematske poti so iskan turistični proizvod
Vito Avguštin

N
agrado, ki ima mednarodno 
razpoznavno ime po zavetniku 
romarjev, popotnikov in tudi 
turistov, letos podeljujejo že 

dvanajstič. Vsako leto je objavljen razpis 
za drugo tematiko, letos so to temat-
ske poti. Pogovarjali smo se s prof. dr. 
Janezom Bogatajem, ki je član oziroma 
predsednik strokovne komisije od same-
ga začetka podeljevanja te nagrade.

Gre pri razpisanih tematikah za strokovni 
pogled na področja, ki jih velja v 
prihodnje razvijati ali vsaj dopolnjevati?
Vsekakor – in prav zato so v strokovni 
komisiji vedno posamezniki, ki jim je 
določeno področje poznano do te mere, 
da lahko presodijo, ali gre le za kopira-
nje neke že znane in uresničene ideje 
ali lahko govorimo o inovativnosti. Z 
odsotnostjo slednje ima na primer kar 
velike težave slovenski turizem.

Kaj pa odziv tistih, ki se potegujejo za 
nagrado? Gre ob aktualnosti tudi za 
inovativnost?
Čeprav v razpisu vedno navedemo, da je 
ob določeni tematiki glavni poudarek na 
inovativnosti, tega v odzivih na razpis 
pogosto ne zasledimo. Vzrokov za to je 
več. Najprej se postavlja vprašanje, ali 
(kljub globalnosti, medijev in potovanj) 
ne poznamo, kaj se v svetu dogaja na 
področju razvoja turizma. Ali pa smo se 
navadili bližnjic, ki jih prekopiramo iz 
širnega sveta in jih z vsebinsko »kozme-
tiko« ponudimo kot izvirne.

Nagrada je bila od vsega začetka 
zamišljena kot mednarodna. Je poleg 
Slovenije danes že prepoznavna v drugih 
regijah oziroma državah?
Nagrada je mednarodna. Vsako leto je 
bilo prijavljenih razmeroma malo pre-
dlogov iz soseščine Slovenije in prostora 
AA. Vendar so bili skoraj vsi zelo kako-
vostni in z veliko mero inovativnosti. 
Slovenija je sicer naredila premalo za 
uveljavitev nagrade v drugih evropskih 
okoljih. Ob tem se postavlja vprašanje, 
kakšne so naše povezave s temi okolji.

V čem je po vašem mnenju vzrok?
Menim, da ni naloga naše turistične 
promocije le privabljanje v zeleno deželo 
in pobiranje raznih tujih priznanj, ampak 

Prof.dr. Janez Bogataj je predsednik strokovne komisije nagrad Jakob že od samega začetka.

tudi sodelovanje s turističnimi odloče-
valci in načrtovalci v drugih okoljih, kjer 
bi morali uveljaviti tudi našo nagrado. 
Spominjam se, da je bilo zelo težko 
dobiti ustrezne naslove v tujini, na katere 
naj bi vsako leto pošiljali naš razpis za 
nagrado. Zdi se, kot da je v Sloveniji 

zasidrano mnenje, da je to naloga zgolj 
Gospodarskega razstavišča, ne pa turiz-
ma kot takega.

Katera tematika je razpisana za letošnji 
12. izbor za nagrado jakob in kakšen je bil 
odziv?
Tematika letošnjega razpisa so tematske 
poti kot turistični proizvodi. Z veseljem 
lahko navedem, da smo prejeli kar 28 
vlog, od teh eno iz Hrvaške ter eno iz Bo-
sne in Hercegovine, druge so iz Slovenije.

Kako lahko ocenite letošnje vloge?
Letošnja tematika se odlično povezuje 
tudi z dejstvom, da po delu slovenskega 
ozemlja poteka mednarodna romarska 
Jakobova pot. Poleg te je v Sloveniji še 
vrsta drugih tematskih poti. Veseli me 
tudi, da se ti zeleni proizvodi, kar so 
tematske poti, začenjajo uresničevati 
tudi na sosednjem Balkanu. Vse temat-
ske poti imajo seveda najpomembnejše 
poslanstvo v izobraževalnih vsebinah, kar 
pomeni, da niso pomembni prehojeni, s 
kolesom prevoženi ali na konjskem hrbtu 
prejahani kilometri, ampak srečanja in 
spoznavanja simbioz posameznikov, sku-
pin in prebivalcev v celoti, ki sobivajo z 
naravo in razvijajo oblike gospodarskega 
prizadevanja, družbenih odnosov ter šte-
vilna področja duhovnih ustvarjalnosti. *

Strokovna komisija, ki 

jo glede na razpisano 

tematiko sestavljajo različni 

predstavniki s turizmom 

povezanih področij, ne določa 

le tematike razpisov, ampak 

pri ocenjevanju zasleduje 

zlasti stopnjo inovativnosti v 

predlaganih, že uresničenih 

in delujočih projektih, 

programih ali vsebinah. Prav 

odsotnost inovativnosti je 

pogost vzrok, da nekateri 

predlogi ne dosegajo točk, ki bi 

vodile v ožji krog za nagrado. 

Nagrado sestavljata plaketa in 

brezplačen razstavni prostor 

na sejmu v naslednjem letu.
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Pot Drvošec in Center za obiskovalce 
Cerkniško jezero

N
agrado jakob za leto 2023 in 
naziv ambasador tematskih 
poti je letos prejel projekt Te-
matska pot Drvošec in Center 

za obiskovalce Cerkniško jezero, nad ka-
terim bdi Javni zavod Notranjski regijski 
park. Prijavili so projekt, ki je v letu 2022 
pridobil pomembno nadgradnjo; 1. ok-
tobra lani je na izhodišču Tematske poti 
Drvošec vrata odprl Center za obiskoval-
ce Cerkniško jezero. Obogaten je z inte-
raktivno razstavo, kjer lahko obiskovalci 
pred sprehodom ali po njem na tematski 
poti odkrijejo skrivnostni svet mistič-
nega Cerkniškega jezera in prisluhnejo 
zgodbam o njegovih preobrazbah.

V Centru za obiskovalce Cerkniško 
jezero so že pred leti postavili turistični 
informacijski center. Od lani pa lesena 
stavba na koncu Dolenjega Jezera ponuja 
nepozabno doživetje za vseh pet čutil. 
Center je zasnovan tako, da je za celovito 
doživetje treba uporabiti vsa čutila; 
veliko je tipanja, premikanja predme-
tov, sestavljanja, tudi vonjanja in seveda 
poslušanja: v centru boste lahko zavohali 
poletni vonj po jezerski meti, poslušali 
nočne zvoke Cerkniškega jezera, slišali 
zvok skrivnostne čaplje bobnarice, po-
kanje ledu na zaledenelem jezeru, lahko 
boste v 3D različici videli preobrazbo 
kačjega pastirja iz vodne ličinke v odra-
slega in še veliko veliko drugega. Prav 
zato je obisk centra priporočljiv kot uvod 
v odkrivanje jezera z njegovo okolico.

Čeprav je za obisk Cerkniškega jezera 
primeren vsak letni čas, največ ljudi 
sprejmejo od maja do septembra. Pri 
družinah je zagotovo najbolj priljubljena 
Tematska pot Drvošec, ki se začne na 
parkirišču pred Centrom za obiskovalce 
v Dolenjem Jezeru in se konča slabega 
pol kilometra pred vasjo Otok. Del poti 
poteka po makadamski cesti, nato pa za-
vije v gozd. Skupno je v eno smer dolga 
3,7 kilometra, a si jo obiskovalci lahko 
skrajšajo, če prvi del poti po makadam-
ski cesti prevozijo ter parkirajo pri prvi 
informacijski tabli po mostičku.

Ustvarjalci so pot speljali ob delu 
Cerkniškega jezera, od koder se najbo-
lje vidi obsežnost tega kraškega bisera, 
hkrati pa je toliko odmaknjena, da ni 
težav s poplavljanjem, saj bi bila sicer v 
času, ko se jezero napolni, nedostopna. 
Pot vodi po že prej obstoječih poteh ter 

Center je zasnovan tako, da je za celovito doživetje treba uporabiti vsa čutila.  Foto: www.notranjski-park.si

vlakah, ki pa niso krožne, nove poti so 
urejali samo na posameznih odsekih. Je 
pa vrnitev mogoča tudi po makadamski 
cesti ob Cerkniškem jezeru; za vnaprej 
najavljene skupine lahko organizirajo 
vožnjo z lojtrnim vozom s konjsko vpre-
go nazaj na izhodišče.

Najzanimivejši del poti je zagotovo 
po gozdu. Družinam, ki se v katerem 
koli letnem času odpravijo po poti, je na 
voljo knjižica Jezerska dogodivščina, s 
pomočjo katere otroci na zabaven način 

spoznavajo živali in rastline Cerkniškega 
jezera. Knjižico z nalepkami in desetimi 
nalogami je mogoče kupiti v TIC, dobite 
jo lahko skupaj s torbico in barvica-
mi. Uganke v knjižici otroci rešujejo s 
pomočjo informacijskih tabel ob poti. 
Za pravilno rešitev ob vrnitvi v center 
obiskovalcev otroci prejmejo nagrado.

Mimogrede: pot je označena s pikto-
gramom ptice bobnarice, ki v Sloveniji 
redno gnezdi le na območju Cerkniške-
ga jezera. * vl

Obrazložitev komisije

Obstoječo tematsko pot so v lanskem letu 

uspešno nadgradili in s tem naredili nov 

korak k vključevanju Cerkniškega jezera 

v take možnosti ter vsebine turistične 

ponudbe, ki si jih v Sloveniji samo želimo. 

Za Cerkniško jezero in njegove ljudi si zato 

ni treba izmišljati novih zgodb, ampak 

obstoječe vpenjati v drugačna razmerja, 

v katerih aktivno sodeluje tudi lokalno 

prebivalstvo. Zelo pozitivno je bilo tudi 

lansko odprtje Centra za obiskovalce, 

ki že zdaj prispeva k nadgradnji vsebin, 

predvsem pa obiskovalca uvedejo v 

dogajanja, ki jih bodo doživljali na poti. 

Jezero je ena sama velika pripoved 

in odkritje njegovih sprememb, ki so 

posledica posebnosti naravnega okolja 

ter hkrati svojevrstna dokumentacija 

stoletij človekovega bivanja z njim. K temu 

je treba dodati še mističnost prostora in 

prislovično poseben humor, ki je lahko 

samo »cerkniški«.
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Poti, ki jih spremljajo legende in pravljice

P
o vzoru planinskih poti nastaja 
prava slovenska transverzala z 
navihanimi škrati, čarovnicami 
in čarovniki ter drugimi pra-

vljičnimi bitji v zgodbah, ki otrokom na 
poseben način približajo bogato sloven-
sko kulturno in naravno dediščino. Za 
kreativnimi doživetji na presečišču raz-
ličnih področij – kulture, izobraževanja, 
turizma in športa – stoji Zavod Škrateljc, 
katerega gonilna sila sta zakonca Uroš in 
Nina Peče Grilc.

Poti, ki so primerne tudi za najmlajše 
pohodnike, ustvarijo le del doživetja – tu 
imajo pomembno vlogo še izvirna zgod-
ba v slikanici oziroma glasbeni pravljici, 
misija in naloge v beležnici ter številni 
živi programi ob priložnostnih dogodkih. 
Na poti so otroci na pomembni misiji, saj 
iščejo skrivna sporočila in škratje simbo-
le, premagujejo škratji urok, pomagajo 
živalim in uživajo v gozdnih dogodivšči-
nah. Animatorji, ki jih zavod usposobi za 
vsako pot posebej, pomagajo otrokom 
in staršem doživeti celotno izkušnjo 

poti. Seveda se lahko na doživljajsko pot 
kadar koli odpravite tudi sami.

Prava pustolovščina seveda ni vezana 
na samo en kraj. Tako v Zavodu Škrateljc 
ponujajo devet različnih doživljajskih 
poti, vsako s svojim dodatnim gradi-
vom. Najbolj obiskana je polhograjska, 
ki je z vidika pohodništva najlažja in 
primerna za najmlajše, zadnjo pot pa so 
pred kratkim odprli v bližini Ljubljane. 
Na zadnjih Dnevih slovenskega turizma 
v Laškem je Turistična zveza Sloveni-
je zavodu Škrateljc podelila posebno 
priznanje v kategoriji tematska pot za 

Prva planinska zvočna pot v Sloveniji Zven zaklete grofice vas skozi legendo o zakleti grofici iz gradu nad 

Dobrovo popelje na prav posebno popotovanje.  Foto: Bojan Velikonja

Pravljično-doživljajsko transverzalo po 
Sloveniji. V zadnjem obdobju so predali 
namenu poti Vilinski Homec in Zven 
zaklete grofice.

Zven zaklete grofice

Na Dobrovi je v gradu nekoč živela 
ošabna grofica. Njena nadutost je pri-
nesla nesrečo in grad je z grofico vred 
izginil. Urok zaklete grofice bi lahko 
rešil le nekdo, ki bi si s čisto vodo umil 
obraz. Ko je na Gradišču svojo čredo 
pasel pastirček, se je prikazala skrivno-
stna ženska in mu ponujala bogastvo, 
če si umije obraz. A pastirček tega ni 
storil in zakleta grofica še vedno čaka 
na nekoga, ki jo bo rešil prekletstva. 
Gre za kratek opis zgodbe, ki vas kot 
uvod pospremi na pot Zven zaklete 
grofice, ki je že deveta in zadnja v nizu 
doživljajskih poti Zavoda Škrateljc. 
Edinstvena je tudi zato, ker gre za prvo 
zvočno planinsko pot. Avtor zvočne za-
snove je Samo Kutin iz skupine Širom, 
zvočila, narejena iz kraškega kamna, pa 
je zasnovala Alenka Vidrgar. To je tudi 
najdaljša od vseh poti v Pravljično-do-
življajski transverzali po Sloveniji (5 
km, 489 višinskih metrov), urejena in 

dobro označena. Zvonka beležka (kupi-
te jo lahko pri samem izhodišču poti, ki 
je pri hotelu G Design na Tržaški cesti 
330 v Ljubljani, tik ob izvozu Brezovica 
s primorske avtoceste) vam odpre pot 
do vseh doživetij na poti, z njo spozna-
te zgodbo, spoznavate glasbo in zvočila, 
se učite o vrlinah, drevesih in krajih 
okoli Dobrove, na koncu pa otroci dobi-
jo še zasluženo zvonko nagrado.

Vilinski Homec

Po Pravljičnem Šumberku je Vilinski 
Homec že druga pravljično-doživljajska 
pot v občini Domžale. Zavod Škrateljc na 
vseh devetih lokacijah sodeluje tako z 
občinami kot z lokalnimi društvi, ki jim 
pot preda v upravljanje in skrb. Zgodba 
Vilinskega Homca je popotovanje skozi 
pravljični vilinski svet, na katerem otroci 
spoznajo veščine in vrednote vilincev, ki 
jih moramo vrniti med ljudi. Pri tem se 
naučijo skavtskih spretnosti in spoznajo 
skrivnosti nabiralništva, prisluhnejo 
vilam rusalkam in odpotujejo v prazgo-
dovinski Homec. Če otroci pred obiskom 
Vilinskega Homca preberejo slikanico 
Vilinski ples, je njihovo doživetje še 
bogatejše.  * vl

Obrazložitev komisije

Zavod Škrateljc nadaljuje svoje izjemno 

poslanstvo in vpenja pravljični svet v 

naravno in kulturno okolje. Turistični 

proizvod je namenjen otrokom in 

družinam, vsekakor pa tudi drugim 

starostnim skupinam, ki s pomočjo 

pravljičnih doživljajskih vsebin 

spoznavajo različnosti Slovenije.
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Pohodniška pot Karavanke

G
eopark Karavanke, ki se razpro-
stira čez pet slovenskih in devet 
avstrijskih občin, je pred časom 
dobil novo daljinsko pohodni-

ško pot Karavanke, ki jo je nagradila tudi 
letošnja komisija nagrad jakob. Pot, ki je 
dolga je 262 kilometrov in razdeljena na 
13 dnevnih etap, je kot celota namenjena 
izkušenim pohodnikom, manj zahtev-
ne etape pa si lahko družina prilagodi 
dinamiki članov.

Trend pohodništva tako v svetu kot 
tudi pri nas narašča. Nova pohodniška 
pot poteka prek osmih vrhov –  Ojstre, 
Topice, Pece, Raduhe, Smrekovca, 
Uršlje gore, Košenjaka in Malega Obira. 
Predlagane etape se po navadi končajo 
oziroma začnejo v bližini planinskih koč 
ali kakšne druge oblike nastanitev, kjer 
pohodnikom ponujajo toplo zavetje in 
prenočišče, krepčilno hrano in pijačo ter 
prijazne nasvete. Prav tako so v Geoparku 
Karavanke posebno pozornost namenili 
vzpostavitvi čezmejne mreže vodnikov. 
Ti imajo pomembno vlogo, saj se lahko 
manj izurjeni pohodniki na pot podajo v 
njihovi družbi. Vodniki (tudi na avstrijski 
strani) so se izurili, da je za obiskovalce 
doživetje območja čim bolj pristno. Kajti 
značilnost Geoparka Karavanke so globo-
ki zeleni gozdovi, prepredeni s kolovozi 
in gozdnimi potmi. Njihovi grebeni so 
dostopni po stezicah, ki praviloma vodijo 
do najboljših razglednih točk.

Daljinska pohodniška pot Karavanke  Foto: Jošt Gantar

Od Zgornjega Jezerskega  
vse do Mojstrane

Uvodna etapa karavanške poti se začne 
na Zgornjem Jezerskem, ki je izhodišče 
za pohodne poti v Kamniško-Savinjske 
Alpe. Dobrih 26 kilometrov dolga pot vas 
popelje mimo stare cerkve sv. Ožbolta, 

kjer se odpre pogled na Kamniško-Sa-
vinjske Alpe. Pot v nadaljevanju vodi 
po desnem bregu Kokre in kasneje nad 
dolinami ter vzhodnimi obronki Storžiča 
na Bašeljsko sedlo. Od tod sledi spust 
prek Hudičevega boršta po razglednih 
poteh v Preddvor.

Sledi druga etapa in veliko bolj prijet-
na pot, ki povezuje kraje pod Storžičem 
s prestolnico Gorenjske. Od Preddvora 
mimo posestva Brdo skozi manjša pri-

mestna naselja v globok kanjon Kokre 
po 13,4 kilometra dosežete stari mestni 
del Kranja. Tretji dan sledi 28,7 kilometra 
dolga in razgibana etapa, ki poteka stran 
od mestnega vrveža in pohodnika pope-
lje v pravo gorsko naravo. Iz Kranja do 
posestva Brdo, nato mimo Čukove jame 
in ribnika Račnik v osrčje krajinskega 
parka Udin boršt. Pot se začne vzpenjati 
mimo Golnika in naprej do vasice Gozd 
pod Kriško goro. Sledi prijeten spust v 
tržiško dolino z bogato industrijsko tra-
dicijo mesta, močno povezanega s Kara-
vankami. Četrta etapa pelje pod obronki 
Dobrče vse do Peračice. Ob poti lahko 
obiščete znamenito romarsko točko – 
Brezje z baziliko Marije Pomagaj, nato 
vrnitev v dolino Peračice, kjer pot vodi 
mimo čudovitih rečnih slapov. Pot pelje 
pod pokončnimi obronki gora vse do 
Begunj na Gorenjskem, kjer se 16,7 kilo-
metrov dolga etapa zaključi v kraju, pre-
poznavnem po Avsenikovih vižah. Peta 
etapa je pisana na kožo pohodnikom, saj 
se vije po najlepših predelih Karavank. 
Mimo sv. Petra in Smokuškega vrha se 
trasa spušča v dolino Završnice. Od tam 
sledi ponoven vzpon na slikovite planine 
pod Stolom, najvišjo goro Karavank, in 
Vajnežem. Nato mimo Valvasorjevega 
doma prek Potoške in Olipove planine 
do planine Stamare, od koder sledi še 
zadnji spust te etape do nekdaj rudar-
skega področja v Javorniškem Rovtu.

Od tod vodi pot na razgledne obronke 
Španovega vrha, ki pohodnika najbolj 
očarajo maja, ko so pobočja polna belih 
narcis. V nadaljevanju sledi pot na Pla-
nino pod Golico, ki ponudi raznolikost 
in polnost življenja pod gorami. Nato v 
smeri Plavškega Rovta in po razgibanem 
področju pod Hruškim vrhom, kjer se od-
pre pogled na Julijske Alpe. Sledi spust na 
Dovje in naprej na desno stran reke Save 
Dolinke, vse do Mojstrane. Etapa se konča 
tik pred ledeniško dolino Vrata, ki vodi 
pod znamenito severno ostenje Triglava.

Sedma etapa v Mojstrani se priključi 
na pohodniško pot Juliana, ki poteka 
od Mojstrane do Kranjske Gore. Prijeten 
ravninski del pohodnika spremlja vse 
do Gozda - Martuljka, kjer sledi vzpon 
na nižje obronke Karavank do razgledne 
točke, namenjene občudovanju Mar-
tuljške skupine – najmogočnejšega dela 
Julijskih Alp. Sledi še spust do Kranj-
ske Gore. * vl

Obrazložitev komisije

Geopark Karavanke je skupni projekt 

Slovenije in Avstrije. Pot poteka po 

območjih obeh držav in vključuje 

različne vsebine od geologije do 

kulturne dediščine v razdalji 265 

kilometrov in v 13 etapah.
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Pot po Logarski dolini

S
edem kilometrov dolgo tematsko 
Pot po Logarski dolini je Občina 
Solčava opremila s smernimi 
in vsebinskimi tablami, prav 

tako redno vzdržujejo pohodno pot. Ta 
vodi ves čas v bližini ceste in jo večkrat 
prečka, s tem pa ponuja več mogočih 
izhodišč za sprehod po krajših odsekih 
poti. Za osebe na invalidskih vozičkih 
in za otroške vozičke je urejen del poti, 
ki vodi do slapu Palenk, pa tudi krajši 
krožni, botanično obarvan odsek poti ob 
Domu planincev.

Od slapa Rinka do Okrešlja

Vsebine tabel, mobilne aplikacije in 
vodenj po poti skozi krajinski park pou-
darjajo izjemne naravne posebnosti ter 
zavest domačinov, ki so svoja življenja 
uglasili z naravo. Sprehod skozi najlepše 
kotičke Logarske doline, mednje sodijo 
izvir Savinje, mogočni skalni balvani, 
olcarska in oglarska bajta, lovska preža, 
brin velikan in številni drugi, pripelje do 
vrhunca poti – slapa Rinka. Pot zagotovo 
pritegne obiskovalce tudi k odstiranju 
zgodovinskih in etnoloških posebnosti 
kot pomnikov večstoletnega sobivanja 
ljudi in narave. Izhodišče za tematsko 
pot je kilometer po vstopu v Krajinski 
park Logarska dolina (poti pa se lahko 
pridružite na več mestih vzdolž doline in 
tako po želji skrajšate pot).

Od slapa Rinka lahko pot nadaljujete 
naprej do Okrešlja, kjer vas pričakuje 
oskrbnik Frischaufovega doma. Na poti 
se lahko odžejate iz izvira reke Savinje. 
Od slapa Rinka do koče na Okrešlju je 
hoje za okoli 45 minut do ene ure. Na 
vrhu, kjer je Frischaufov dom, se odpre 
manjša dolina pod vršaci Kamniško-
-Savinjskih Alp, kjer se lahko bolj vešči 
planinci odpravijo čez Kamniško in Sa-
vinjsko sedlo na Jezersko in do Kranjske 
koče na Ledinah (na planoti Ledine – 
ledenik pod Skuto).

Tematska pot Pravljični gozd

Družinam zagotovo priporočamo, da 
se podajo v pravljični gozd v Logarski 
dolini. Na površini, veliki nad 20.000 
kvadratnih metrov, ne boste spozna-
li samo najlepših svetovnih pravljic, 
ampak tudi slovenske in solčavske 
ljudske pripovedke ter sodobne zgodbe. 
Poleg gozda in zgodb, ki jih skriva, je na 

Občina Solčava nadaljuje svojo dosledno zeleno turistično usmeritev.  Foto: iStock

voljo tudi velika površina otroških igral. 
Vsako od 35 pravljic v Pravljičnem gozdu 
spremlja kratka uokvirjena obnova z 
izvirnim naslovom pravljice in naved-
bo avtorja. Večina pravljičnih postaj je 
obogatenih z vizualno predstavitvijo 
(lesene hiške, lesene podobe junakov in 
različni predmeti, povezani z vsebino 
pravljice). Vsebina pravljice je tematsko 
povezana s senzorično oziroma moto-
rično nalogo in z učno vsebino o gozdu, 
ki sta na voljo ob vsaki pravljični postaji. 
Vsi trije elementi se zlijejo v celovito 
nepozabno doživetje za otroke, starše 
oziroma strokovne spremljevalce ter vse, 
željne pravljičnih prigod in novih znanj. 
Izhodišče za Pravljično pot je penzion Na 
Razpotju, druženje s pravljični junaki pa 
lahko traja od pol ure do dobri dve uri.

Tematska pot Fidov gaj

Izhodišče za tematsko pot na temo zeli-
ščarstva, primerno tudi za družine, je pri 
gostišču in muzeju Firšt na pragu Logar-
ske doline, ob glavni cesti, le 2 kilometra 
pred vstopom v Krajinski park Logarska 
dolina in prav toliko iz vasi Solčava. V 
gostišču si priskrbite vodnik, ki vas nato 
vodi od ene do dve uri – odvisno od tega, 
koliko časa imate na voljo – po Fidovem 
gaju, zijavki, vrtu in razstavi Zdravje 
bolnikov; lahko se odločite tudi za voden 
ogled (potrebna najava). Vrt zdravilnih 
rastlin je urejen na idilični gozdni jasi in 
je osnovan po knjigi Zdravje bolnikov iz 
leta 1866, ki jo je napisal lokalni zdravi-
lec in učenjak Vid Strgar - Fido. Fidova 
zijavka je bila kar devet let njegov dom 
in zatočišče. Ob ogledu si lahko živo 
predstavljate življenjske razmere v jami 
in se spustite še globlje do manjše votli-
ne. Tam boste videli nastajajoče kraške 
podzemne pojave in se morda želeli v 
popolni tišini predati lastnim mislim 
in meditaciji. Urejena gozdna pot vas 
pripelje tudi do izvira studenčnice, ki vas 
odžeja in okrepi.

Domačini in upravljavci poti vabijo, 
naj vas Pot po Logarski dolini večkrat 
zvabi na sprehod. V vsakem letnem času 
vam bo odstrla drugačne podobe, na vsa-
kem koraku lahko srečate drugo zgodbo, 
pesem ali topel stisk roke. Vsebine poti 
poudarjajo misel: »Logarska dolina ni tu 
zato, da bi jo spreminjali, ampak da ona 
spremeni nas.«  * vl

Obrazložitev komisije

Občina Solčava nadaljuje svojo dosledno 

zeleno turistično usmeritev. V pot 

po Logarski dolini so vključili tako 

naravno okolje kot druge gmotne in 

duhovne vsebine, ki so povezane z 

okoljem. Tudi vsa infrastruktura na poti 

je v glavnem lesena, kar je značilnost 

solčavskega »rokopisa«.
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Nagrade jakob 2023 – finalist

Tematska pot Na svoji zemlji

T
ematska pot Na svoji zemlji 
dediščino filma trajno vpiše v 
prostor Baške grape s temat-
skimi tablami na lokacijah, kjer 

so bili posneti najpomembnejši prizori. 
Dopolnjujejo jih zgibanka, medijski 
točki na Grahovem ob Bači in pričujoča 
spletna stran.

Pot na osmih tematskih tablah pred-
stavlja sedem prizorov iz filma, zaključ-
no tablo pa so postavili ob spomeniku, 
ki je posvečen snemanju filma. Mladim 
obiskovalcem sta namenjeni Orličeva 
zgodba in poljudna razlaga filmskih 
elementov v spodnjem delu vsake table. 
Tematske table temeljijo na fotogramih 
(sličicah iz filma) in fotografijah scenske-
ga fotografa Erminia del Fabbra.

Opis poti

Na Grahovem ob Bači stojijo tri table: 
prva je posvečena prizoru veselja ob 
kapitulaciji Italije in stoji na voga-
lu Doma krajanov, druga prizoru, ko 
belogardisti zaprejo Tildico, in stoji nad 
vaškim koritom ob Štefcovemu vrtu, 
tretja pa stoji poleg spomenika snema-
nju filma nasproti Brišarja (vsebinsko je 
ta zaključna). Pot se mimo cerkve spusti 
do reke Bače in čez Logarjevo brv vodi 
proti mogočnemu Logarjevemu mostu; 
pred viaduktom stoji tabla s prizorom 
miniranja mostu.

Na drugem bregu Bače se pot vzpne 
po pobočju Spodnjega Bukovega do 
točke, kjer so bili posneti uvodni kadri: 
Stane, glej jo, našo Grapo! Prava točka 

Pot na osmih tematskih tablah predstavlja sedem prizorov iz filma.  Foto: Društvo Baška dediščina

je precej visoko na lokalni cesti proti 
Zakojci, skoraj enaka tabla pa stoji na 
domačiji Pri Brelhu, od koder je lep pog-
led na obe vasi, čeprav je očišče precej 
nižje kot v filmu. Blizu domačije Pri Ko-
balu se pot po gozdni stezi spusti proti 
Zarakovcu in prečka Bačo pri balinišču. 
Po desnem bregu vodi do Koritnice, kjer 
se povzpne do korita V klancu in točke 
O, moj Jezus! Spodaj, v središču vasi, pod 
hišo Pri Gasarju je bil posnet antologijski 
prizor Sezula se bom, ker grem poslednjič 
po naši zemlji. Tematska pot s Koritnice 
po desnem bregu Bače zakroži nazaj 
na Grahovo ob Bači do spomenika 
snemanju filma, izdelka kiparja Petra 
Jovanoviča, in zaključne table. Najbližjo 
medijsko točko najdete v okrepčevalnici 
Pri Brišarju.

Priporoča se ogled v družbi  
lokalnih vodičev

Tematsko pot si seveda vedno lahko 
ogledate sami, zagotovo pa je pristno 

doživeto ravno v družbi vodnikov, 
članov KTT Društva Baška dediščina. 
Napovedane skupine lahko začnejo 
tematski dan z ogledom filma Na 
svoji zemlji in razstave Tolminskega 
muzeja Na svoji zemlji – šestdeset 
let kasneje v tematski sobi v Domu 
krajanov na Grahovem ob Bači. 
Potem izberejo celovito različico (12 
kilometrov, predviden čas ogleda 5 
ur) tematske poti, krajšo različico (7 
kilometrov, predviden čas ogleda 3 
ure) ali »sprehajalno« različico (2,5 ki-
lometra peš, nato se izletniki zapelje-
jo do najvišje točke Stane, glej jo, našo 
Grapo! na cesti proti Zakojci, predvi-
den čas ogleda 3 ure). Vodiči Društva 
Baška dediščina po želji organizirajo 
srečanje z domačini, ki se še spomi-
njajo snemanja filma, ali pripravijo 
program ogleda druge kulturne in 
naravne dediščine Baške grape.

Tematska pot Na svoji zemlji je 
namenjena domačinom in obiskoval-
cem Baške grape, ljubiteljem filma in 
knjig, učencem, dijakom, študentom, 
družinam in upokojencem ter vsem, 
ki simpatizirajo z bojem zatiranih za 
osvoboditev. Pot je prosto dostopna. 
Gibalno ovirane osebe lahko dosto-
pajo do večine tematskih tabel in do 
medijske točke Pri Brišarju.  * vl

Obrazložitev komisije

Vsebinsko zelo inovativna pot, ki temelji 

na odličnem slovenskem filmu Na svoji 

zemlji. Pri nastajanju poti so poleg 

lokalnega prebivalstva sodelovali še 

predstavniki nekaterih strok, kar je v 

Sloveniji prej izjema kot pravilo.

Tematsko pot Na svoji zemlji popestrijo člani lokal-

nega društva.  Foto: Društvo Baška dediščina
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Idrija

Ogromno potenciala  
je še v turizmu na prostem

Vesna Levičnik Idrijska vrhunska kulinarika Foto: iStock

I
drija se zadnja leta uspešno prebija 
med pomembne turistične cilje 
na zemljevidu Slovenije. Nenaza-
dnje imajo kar nekaj produktov, 

na katere so lahko upravičeno ponosni. 
»Gre za naša doživetja, ki jih ponujamo 
– Lov na Perkmandlčkov zaklad, Lov 
na alkimistični zaklad, Zjalca pripove-
duje, Zapisano v kamninah, delavnica 
izdelave žlikrofov, pohod po Feldbanu, 
Medeni krog. Prav tako smo zadovoljni 
z umirjanjem prometa v Krajinskem 
parku Zgornja Idrijca, ki ga dosegamo z 
brezplačnim avtobusnim prevozom na 
relacijah Idrija–Lajšt in Črni Vrh–Lajšt. 
Obisk krajinskega parka namreč iz leta v 
leto narašča,« nam je v enem od pogovo-

rov povedala Valerija Božič, direktorica 
Zavoda za turizem Idrija.

Kljub vsemu ima kraj še ogromno 
potenciala ravno v turizmu na prostem, 
ki pa brez ustrezne infrastrukture zago-
tovo ne bo oživel. »Naprej bomo razvijali 
doživetja za manjše skupine, želimo 
pa si tudi večji izkupiček od dnevnih 
obiskov, ki ga bomo zopet lahko dosegli 
le z izboljšano gostinsko ponudbo,« je 
povedala Božičeva in dodala, da je njiho-
va vizija, da postane Idrija prepoznaven 
Unescov turistični cilj. »Pomemben del 
naše turistične ponudbe predstavljajo 
tudi naše prireditve – Praznik idrijskih 
žlikrofov, Festival idrijske čipke, Hg Trail 
Idrija in Rally Idrija.«

Sprehajalna pot ob reki Idrijci Foto: iStock

Najprej v center za obiskovalce

In kje začeti obisk v Idriji? Sami smo 
ga kar v Centru za obiskovalce Geo-
parka Idrija, ki predstavlja odlično 
izhodišče za raziskovanje Idrijskega. 
Na enem mestu, na razstavi Zapisano 
v kamninah tako spoznate, kaj vse si 
velja ogledati na Idrijskem, v TIC Idrija 
pa vam bodo turistični informatorji 
ponudili vse potrebne informacije, da 
bo nadaljevanje vašega obiska čimbolj 
enostavno in zanimivo.

V razstavi Zapisano v kamninah so 
poleg geološke zgodovine in procesov, 
ki soustvarjajo naš planet, predstavljeni 
kamnine in fosili, živalstvo in rastlinstvo 
geoparka, kraški svet s svojimi pojavi ter 
kulturne značilnosti Idrije in slikovitega 
idrijskega podeželja. Osnova te stalne 
razstave sta tektonika in njena pomemb-
na vloga pri oblikovanju območja, kjer se 
nahaja tudi slavno živosrebrovo rudišče. 
Tektonski pojavi, med katerimi je na 
Idrijskem najpomembnejši idrijski pre-
lom, so pomembno vplivali na naravo, 
kamnine, prst in pokrajino ter posle-
dično na zgodovino in način življenja, 
celo na značaj tukajšnjih prebivalcev. 
S predstavitvijo idrijskega območja ter 
najpomembnejših naravnih in kultur-
nih znamenitosti se trudijo navdihniti 
obiskovalca za nadaljnje potepanje in 
raziskovanje čudovitih kotičkov Idrijske-
ga – v mestu, na podeželju in v neokr-
njeni naravi.

Ker je razstava zasnovana z make-
tami, modeli, zanimivimi eksponati, 
animacijami in videopredstavitvami, s 
pomočjo katerih je vsebina predstavljena 
tako tistim, ki jih ta snov le bežno zani-
ma, kot tistim, ki se v vsebine razstave 
želijo bolj poglobiti, bo pritegnila tudi 
malo bolj zahtevnega gosta – najstnika. 
Prav tako so za najmlajše obiskovalce 
pripravljene tri otroške točke, kjer na 
igriv in interaktiven način odkrivajo 
naravne zanimivosti in zakonitosti.

Razstavo si je možno ogledati vodeno 
z usposobljenim vodnikom interpreta-
torjem, ki bo skupino glede na zanima-
nje in predznanje popeljal skozi razstavo 
ali pa samostojno. Samostojno se je skozi 

Dediščina vojnega časa

Politične in družbene spremembe 

so pustile svoj pečat na objektih 

nepremične dediščine na Idrijskem. Še 

posebno jih je zaznamoval čas prve in 

druge svetovne vojne, iz katerih danes 

ostajajo vojaške poti, obmejne utrdbe, 

grobišča ..., ki nas opominjajo na bolečo 

bližnjo preteklost. Partizanska tiskarna 

Slovenija na Vojskem predstavlja sklop 

lesenih barak za kuhinjo, strojnico, 

stavnico in knjigoveznico ter lastno 

elektrarno, zgrajen leta 1944. V osmih 

mesecih delovanja v času vojne je 

tiskarna Slovenija natisnila 313 različnih 

tiskov v več kot 1,3 milijona izvodih, 

med njimi edini tiskani dnevni časopis 

kakega odporniškega gibanja v Evropi – 

Partizanski dnevnik.
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razstavo možno sprehoditi s pomočjo 
aplikacije, ki na pametni napravi posto-
pno odkriva vsebine v razstavi in nanjo 
nalaga naloge, ki se jih z raziskovanjem 
po razstavi sproti rešuje. Kdor bi se skozi 
razstavo sprehodil v družbi znanega 
naravoslovca Johannesa Antoniusa 
Scopolija, pa s pomočjo QR-kode dostopi 
do avdiovodiča po razstavi Sprehod 
s Scopolijem, ki mu bo na svoj način 

razkril vsebine razstave in duh njegovega 
časa v Idriji.

Po tematskih pohodnih in 
kolesarskih poteh

Za tiste, ki jih bo ob prihodu navdušila 
že sama okolica – neokrnjena narava, 
pa naj namignemo, da Idrija ponuja 
obilico tematskih pohodnih in kole-

sarskih poti različnih težavnosti. Te pa 
niso namenjene le aktivnemu preživlja-
nju prostega časa, temveč potekajo 
ob številnih naravnih in kulturnih 
znamenitostih območja mimo turistič-
nih ponudnikov na podeželju, ki bodo 
poskrbeli za pristno lokalno okrepčilo 
med pohajkovanjem ali kolesarjenjem. 
Čeprav se zdi za tako majhno mesto 
Idrija nemogoče, so nas vendar pos-
tavili pred hudo dilemo, ko so nam 
dovolili, da se odločimo za katero koli 
od 24 predlaganih poti. Zato tudi vam 
na srce polagamo, da si pred obiskom 
Idrije ponudbo pogledate na njihovi 
spletni strani www.geopark-idrija.si in 
si načrtujete popoln dan ali podaljšan 
konec tedna.

Razgledni vrhovi

Nad uravnane kraške planote se dvigajo 
posamezni vrhovi z nadmorsko višino 
nad 1000 metrov. Vzponi na idrijske 
vrhove vas ne bodo pustili ravnodušnih, 
saj vam bodo ponudili čudovite razglede 
od Jadranskega morja do italijanskih Do-
lomitov, Julijskih Alp, Karavank ter Kam-
niško-Savinjskih Alp vse do Ljubljanske 
kotline ter postojnskih Javornikov. *

Najmlajši obiskovalci Idrije bodo uživali v Centru za obiskovalce Geoparka Idrija.  Foto: Bojan Tavčar
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Planinska zveza Slovenije

Mladi, vabljeni v dobro družbo

M
ladinska komisija (MK) 
Planinske zveze Slovenije 
skrbi za najmlajšo planinsko 
populacijo. Svoje aktivnosti 

ima razporejene na veliko področjih, kot 
so: planinski tabori, orientacija, izo-
braževanja za mlade in delo z mladimi, 
najrazličnejše družabnosti …

Ekipa MK želi v novem manda-
tu delati na povezovanju mladinskih 
odsekov planinskih društev, predvsem 
pa na povezovanju mladih v planinstvu. 
»Naša želja je, da planinskim društvom 
ponudimo čim več pomoči pri vključe-
vanju mladih, predvsem pa, da mlade v 
planinskem društvu zadržijo in vključijo 
v svoje aktivnosti. Pomembno vlogo pri 
tem ima kader.

Zato v letu 2023 organiziramo usposa-
bljanje za načelnike mladinskih odsekov, 
ki bo potekalo med 3. in 5. marcem na 
Planini nad Vrhniko. Ciljna skupina so 
udeleženci med 18. in 30. letom, vablje-
ni pa so tudi vsi drugi, katerih želja je 
prevzemanje dodatne odgovornosti pri 
mladinskih dejavnostih,« je povedala 
načelnica MK Ana Skledar.

Seminar za mladinske voditelje

V letošnjem letu bo potekal že 13. 
seminar za mladinske voditelje. Name-
njen je učencem, ki so v letošnjem letu 
končali 9. razred, in vsem srednješolcem. 
Namenjen je predvsem tistim mladim, 
ki imajo radi hribe in delo z mlajšimi 
člani mladinskih odsekov oziroma 
planinskih društev, ki v planinstvo šele 
vstopajo. Skozi izobraževanje pridobijo 
pomembne izkušnje, s katerimi lahko 
pomagajo v društvih. Seminar bo potekal 
od 7. do 15. julija v Bavšici.

Usposabljanje za mentorje

Tečaj za mentorje bo letos potekal v 
oktobru. Zaradi velikega zanimanja ga 
bodo v naslednjem letu 2024 izvedli v 
dveh terminih, v aprilu in v oktobru. 
»Mentorji so eni najpomembnejših 
členov društva, saj prav oni skrbijo za 
podmladek. Pomembno je, da društva 
skrbijo za mentorje in jim pri izvedbi 
izletov ponudijo vso potrebno pomoč 
ter skrbijo za povezovanje,« je razložila 
Ana Skledar.

Za mentorje bodo konec septembra 
organizirali tudi usposabljanje, v aprilu 

Člani Mladinske komisije (MK) pri Planinski zvezi Slovenije  Foto: PZS

pa vikend družabnosti, ki velja tudi kot 
dodatno usposabljanje za mentorje, 
udeleži pa se ga lahko kdor koli.

Dijaški in študentski izleti

Letos bodo izvedli več dijaških in štu-
dentskih izletov, saj so mnenja, da je 
treba povezati mlade, ki bi želeli gore 
obiskovati s svojimi sovrstniki. »Študent-
ski izleti so namenjeni vsem mladim, 
ki se želijo v hribe ali gore podati varno 
in v dobri družbi. So organizirani izleti, 
kjer lahko mladi pridobijo pomembne 
izkušnje o pravilni in varni hoji v hribe. 
Predvsem pa gre za druženje ter preple-
tanje novih prijateljstev in poznanstev, 
s katerimi se lahko kasneje še večkrat 
podate v hribe.«

Nova načelnica Mladinske 

komisije PZS Ana Skledar ima 

smele načrte za prihodnost 

komisije, predvsem pa si želi, 

da bi v tem mandatu vsi člani 

delali na povezovanju mladih 

v planinstvu, ki jim bo komisija 

ponudila različne seminarje, 

tečaje in izlete.

Dijaški tabor

Letos bo MK drugič izvedla dijaški tabor, 
ki bo med 19. in 26. avgustom potekal 
pod šotori v Čezsoči. »Dijakom želimo 
ponuditi zanimivo in nepozabno izku-
šnjo pod objemom gora. V septembru 
bo potekal še študentski tabor, ki pa je 
že zelo dobro uveljavljen. Tabora sta pri-
merna za vse, tako začetnike kot izkuše-
ne planince, predvsem pa priporočljiv za 
tiste z dobro voljo in željo po druženju.«

Tekmovanje iz orientacije

Mlade večkrat na leto združijo tudi v 
tekmovanjih iz orientacije ter Mladina 
in gore, kjer se mladi (in mladi po duši) 
planinci družijo, pokažejo zdravo mero 
tekmovalnosti, hkrati pa se učijo o raz-
ličnih temah planinstva.

Mladi so prihodnost društev in Pla-
ninske zveze Slovenije. Pomembno je, 
da jim predsedniki društev prisluhnejo, 
upoštevajo njihovo mnenje in želje. »Ve-
čina mladih rada obiskuje hribe v družbi, 
pomembno je, da jih še bolj povežemo, 
jih vključimo in spodbujamo k delova-
nju v društvih ter ponudimo ustrezno 
izobraževanje. Včasih pa je treba tudi 
razumeti, da mladi kakšno leto ali dve 
sodelujejo malo manj, potem pa se z 
veseljem aktivneje vračajo,« je zaključila 
predsednica Mladinske komisije.  * PZS
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Dolina Soče

Neokrnjena lepota in očarljivi tolmuni

Domačo friko vam postrežejo tudi na Eko kmetiji 

Robidišče pri Nadiži.  Foto: Jaka Gasar

Č
e ste ljubitelj aktivnosti na 
prostem, je Posočje zagotovo 
tisti kotiček Slovenije in Alp, ki 
ga morate obiskati. Podajte se 

na izjemna vodna doživetja, na kajak in 
rafting po reki Soči, odkrijte neokrnjene 
lepote kanjonov in očarljivost tolmunov, 
ki navdihujejo ribiče in kopalce.

Tisti, ki greste raje peš, boste uživali 
v prostranem svetu visokogorja in osu-
pljivih razgledih, ki jih ponujajo Julij-
ske Alpe vse tja do Jadranskega morja. 
Prebudite raziskovalca v sebi, odkrijte 
bisere narave in zapuščino soške fronte 
ter se podajte na označene nižinske 
pohodniške poti. Nad izjemno naravo in 
možnostmi za kolesarjenje se navdušuje 
tudi vse več kolesarjev, ki lahko izbirajo 
med potmi različnih težavnosti.

Tudi pristašem adrenalinskega utripa 
v dolini Soče zagotovo ne bo dolgčas. 
Poletite lahko z jadralnim padalom, 
zberite pogum za padalski skok iz letala, 
spustite se po jeklenici, ki je med daljši-
mi v tem delu Evrope, ali dvignite raven 
srčnega utripa v katerem od pustolo-
vskih parkov.

Zaljubili se boste v smaragdno Sočo

Lahko pa se podate na raziskovanje Tol-
minskih korit, ki so skupno ime za korita 
Tolminke in Zadlaščice ter so najnižja in 
ena najlepših vstopnih točk v Triglavski 
narodni park. Lahko jo priporočamo 
vsem izletnikom, ki radi zadihajo ob 
smaragdni vodi in se ob tem tudi malo 

razgibajo. Krožna pot, ki je primerno 
označena z informativnimi tablami, vodi 
skozi divja korita omenjenih rek, ki se 
med seboj zlijeta v edino sotočje v ko-
ritih na ozemlju Slovenije. Pot ni težka, 
vseeno pa se tja nikar ne odpravite brez 
športne oziroma pohodniške obutve, saj 
so – sicer urejene – poti ob vodi ponekod 
precej spolzke, ponekod zahtevajo nekaj 
vzpona, pa tudi sicer je dobra opora 
ključna za takšen izlet v naravi. Ob pri-
merni motivaciji lahko korita prehodite 
tudi z manjšimi otroki.

Pri jami pod Hudičevim mostom lah-
ko zaplavate ob termalnem izviru, kjer se 
povprečna temperatura giba med 18,8 in 
20,8 stopinj Celzija. Hudičev most boste 
opazili že kmalu ob vstopu v Tolminska 
korita, a se morate do njega najprej 
vzpeti skozi celotno krožno pot. Ta se 
namreč dviga vrtoglavih 60 metrov nad 
reko Tolminko.

Soteska potoka Kozjak

Slap Kozjak je priljubljena naravna 
znamenitost, ki ustvarja podobo raj-
skega kotička. Pred vsakdanjim svetom 
ga skrivajo visoke temačne stene, ki 
dajo soteski pravljičen občutek. Slap 
je zagotovo vreden obiska. Dostop je 
enostaven in primeren tudi za družine. 
Pešpot je lepo urejena. S parkirišča 

Dolina smaragdne Soče ponuja čudovite poglede na neokrnjeno naravo.  Foto: iStock

boste potrebovali le pol ure lahke hoje. 
Potok Kozjak, ki izvira v več povirnih 
krakih visoko pod Krnčico (2142 m), 
teče skozi več korit in pada v šestih 
slapovih, od katerih sta le dva dostopna 
za obiskovalce: poleg Velikega Kozjaka 
(slap Kozjak) še nekoliko nižji, osem 
metrov visok slap Mali Kozjak. Čeprav 
je slap Kozjak odlična ideja za sprehod 
v vročih poletnih dneh, saj strme stene 
prijetno zadržujejo hlad in nekoliko 

Na t'minsko ali tolminsko friko

Frika je tradicionalna jed, značilna za 

zgornje Posočje, izvira pa iz sosednje 

Furlanije - Julijske krajine. In če ste že na 

teh koncih, jo morate obvezno pokusiti. 

Frika je skozi zgodovino dobivala vedno 

več sestavin in različnih kombinacij. 

A tradicionalna pastirska oziroma 

gozdarska jed je v osnovi narejena iz 

dveh glavnih sestavin: krompirja in 

sira. Res odlično pripravi gospa Verica 

v Okrepčevalnici Tolminska korita, ki jo 

najdete tik ob vhodu v ta naravni biser. 

Mimogrede, imajo tudi odlične postrvi 

na žaru in kobariške štruklje.
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nižje temperature, kopanje v tolmunu 
pod slapom ni primerno. Da bi prvin-
sko doživetje slapa Kozjak ohranili 
za naslednje generacije, si lahko za 
kopanje izberete območja ob Soči, Na-
diži in Idrijci.

Za ljubitelje gorskih rož

Namesto visokogorja lahko obiščete 
Alpski botanični vrt Juliana. Ko se po 
serpentinah z Vršiča spuščate proti Tren-
ti, na levi strani zgolj opozorilna tabla 
pod vznožjem Kukle nakaže vrt, ki pod 
vršaci skriva lepoto, vidno le tistim, ki jo 
pogledajo z odprtimi očmi. Vrt Juliana, ki 
se razprostira na dobrih 2500 kvadratnih 
metrih, je na tej lokaciji že od ustano-
vitve leta 1926. Tu najdemo rastline iz 
Vzhodnih in Zahodnih Julijskih Alp, 
furlanskega hribovja in predalpskega 
sveta, nekaj pa jih je tudi iz Karavank 
in Kamniško-Savinjskih Alp. Kar 99 
odstotkov rastlin v vrtu je slovenskih, na 
manjšem delu, levo od vhoda, pa rastejo 
tuje vrste iz Zahodnih Alp, Pirenejev, 
Apeninov, z Atlasa in Kavkaza. Večji del 
teh rastlin je tu že od samega začetka, v 
vrt pa jih je prinašal ustanovitelj, v Trstu 
rojeni Albert Bois de Chesne, ali njegovi 
prijatelji, ki so ga obiskovali.

Javorca – evropska kulturna 
dediščina

Visoko nad strugo Tolminke se dviga 
leseno svetišče, spominska cerkev sv. 
Duha v Javorci, ki nosi znak evropske 
dediščine. Cerkev je posvečena padlim 

avstro-ogrskim branilcem bojišča soške 
fronte (1915–1917). Kot najlepši spomenik 
1. svetovne vojne pri nas je bila leta 1999 
razglašena za kulturni spomenik držav-
nega pomena, leta 2007 so jo uvrstili 
na seznam posebno pomembne zgodo-
vinske in kulturne dediščine Evrope, leta 
2018 je prejela znak evropske dediščine.

Spominska cerkev je bila zgrajena v 
času Avstro-Ogrske, obnavljale in ohra-

njale pa so jo oblasti treh držav: Italije, 
Jugoslavije in danes Slovenije.

Kot je zapisano tudi na spletni strani 
soca-valley.com/si, so cerkev sv. Duha 
v Javorci zgradili avstro-ogrski vojaki, 
mojstri različnih obrti. Ostaja simbol 
poziva k spravi in priča o povezovalni 
moči skupnega umetniškega ustvarjanja 
in gradnje. Nad vhodom se dviga zvonik 
s sončno uro, grbom Avstro-Ogrske in 
napisom PAX (mir).

Načrte za cerkev, ki je leta 2016 
praznovala stoto obletnico, je izdelal 
dunajski umetnik Remigius Geyling, te-
daj nadporočnik, gradnjo je vodil Géza 
Jablonszky, nadporočnik madžarskega 
rodu. Po vojni je bila prvič obnovljena 
leta 1934 (Italija), nato v začetku 80. let 
20. stoletja (Jugoslavija), popotresno 
v letih 2004–2005 (Slovenija), manjši 
posegi pa so bili izvedeni še v letih 
2016 in 2017.

Cerkev sv. Duha v Javorci vas ne bo 
navdušila le z zgodovinsko sporočil-
nostjo in izjemno gradnjo. Z razgledne 
terase ob cerkvi se razgrinja pogled na 
veličastni Rdeči rob, očarljivo verigo 
tolminsko-bohinjskih gora. Cerkev je 
ena od izbranih točk na znameniti Poti 
miru, ki povezuje spomenike in ostaline 
1. svetovne vojne v Dolini Soče. * vl
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Hoja v Julijskih Alpah

Zakaj v gore, zakaj peš spoznati Julijske Alpe
Martin Šolar

Juliana Trail je z vsemi svojimi obrazi pot skozi drugačnost. Foto: Žiga Koren

V
isokogorski svet z najvišjimi 
in najmogočnejšimi vrhovi 
v Sloveniji, globoko zareza-
ne ledeniške doline, jezera, 

visokogorski pašniki in gozdovi, izjemna 
biotska raznovrstnost, kultura v svojem 
najširšem pomenu, slikovite vasi z ne-
govano kulturno krajino ter ljudje, izza 
katerih morda trdih obrazov vejeta dob-
rota in toplina domačnosti – to vse so 
naše edinstvene Julijske Alpe. Izjemnost 
se kaže v tem, da tolikšnega števila in pe-
strosti vrst naravne in kulturne dediščine 
nikjer drugje v Evropi ne najdemo na 
tako enotno zaokroženem prostoru, kot 
so Julijske Alpe, ki so skoraj v celoti zava-
rovane kot Triglavski narodni park.

Julijske Alpe lahko kar najbolje 
spoznamo in prvinsko doživimo, če jih 
prehodimo. V vse smeri gre, navzgor, 
navzdol, naokoli ali iz doline v doli-

no. Zakaj hoditi, zakaj v gore, zakaj 
peš spoznati Julijske Alpe, ki v svojih 
nedrjih skrivajo enkratno in neponovlji-
vo lepoto narave, ki je ves čas na meji 
naravnega in pravljično romantične-
ga ter se zrcali v mnogoterih izvirnih 
oblikah. Preprosto zato, ker s hojo, naj 
bo to sprehod, pohodništvo, planinstvo 
ali gorništvo, odgovorno obiskujemo 
in najbolje spoznavamo vse skrivnosti 
Julijskih Alp. Gore, vrhovi, nove smeri 
in pristopi so večni izziv prave gor-
niške duše, ki obiskuje in raziskuje, ki 
doživlja in sobiva z gorsko naravo. Kot 
tako ima pravo gorništvo vedno svoje 
mesto pod svobodnim soncem ter je del 
istovetnosti in kulture našega naroda ali 
istovetnosti Trentarja v gorah nad Sočo, 
Zgornjesavca v brezpotju in stenah Mar-
tuljkove skupine ali pa Bohinjca v vencu 
Bohinjskih gora.

Poleg planinstva ali gorništva se vse 
bolj razvija tudi pohodništvo, ki ga od 
planinstva ločuje to, da cilj pohodništva 
ni osvajanje visokih in zahtevnih gora, 
pač pa peš popotovanje, ki ima za pre-
dnostni cilj hoditi z odprtimi očmi in 
srcem ter z željo spoznati pokrajino in 
ljudi. Pohodništvo v obliki krajših poho-
dnih poti v okolici turističnih krajev ali 
v obliki vse bolj priljubljenih daljinskih 
pohodniških poti je danes med najbolj 
vročimi dejavnostmi aktivnega turiz-
ma in je po svoji naravi trajnostno ter 
pomemben element danes vse pogosteje 
imenovanega odgovornega turizma.

Triglav

Kakor koli, planinskega doživetja Julij-
skih Alp si skoraj ne moremo predsta-
vljati brez Triglava. Vendar – kako naj 
vzpon na Triglav ostane pravo gorniško 
doživetje in tista dragocenost, za katero 
se je treba potruditi, imeti znanje in 
jo velja obiskati na tenkočuten način, 
s katerim bomo Triglav znali ceniti in 
varovati? Triglav je simbol, vrednota, 
prepoznavna blagovna znamka za osva-
jalce Julijskih Alp. Tak naj ostane tudi po 
našem obisku.

Slovenska planinska pot

V Julijskih Alpah poteka več kot 2000 
km označenih planinskih poti, ki nas ob 
spoštovanju gorske narave in zreli oceni 
naših sposobnosti varno vodijo na vrho-
ve, čez prelaze in skozi izjemne alpske 
doline. Kronski dragulj planinskih poti 
in s tem povezanih pravih doživetij gora 
je Slovenska planinska pot, ki sicer vodi 
od Maribora do Ankarana, a na svoji poti 
seveda ne zaobide največjih, najvišjih in 
za mnoge najlepših Julijskih Alp z vsemi 
svojimi najbolj mogočnimi vrhovi.

Daljinska pohodniška pot Juliana Trail

Juliana Trail je z vsemi svojimi obrazi pot 
skozi drugačnost. Osrčje Julijskih Alp z 
visokimi vrhovi, planotami, gozdovi in 
strmo zarezanimi dolinami je le veduta 
v naših pogledih s poti, ki obkroža našo 
največjo gorsko skupino in Triglavski 
narodni park. Je krožna daljinska po-
hodniška pot, dolga 270 kilometrov in 
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Osrčje Julijskih Alp z visokimi vrhovi.  Foto: Tomaž Šolar

razdeljena na priporočljive etape, ki so 
dolge povprečno od 17 do 20 kilometrov 
in nam vzamejo od 5 do 7 ur hoje na dan. 
Priporočljive dnevne etape so zasnovane 
tako, da lahko v krajih na začetku oziro-
ma na koncu etap prenočimo, se okrep-
čamo ali si kupimo hrano in pijačo. Pot 
se začne in konča v Kranjski Gori oziro-
ma jo lahko prehodimo v poljubni smeri, 
začnemo kjer koli in je tudi prehodimo, 
kolikor pač želimo. Etapo ali dve, morda 

pa tudi vse, v enem kosu ali pa v več 
letih. Pot Juliana Trail je zasnovana tako, 
da lahko pohodniki ob prehojeni etapi 
obiščemo še kakšno drugo zanimivost v 
bližini poti.

Alpe-Adria Trail

Pot Alpe-Adria oglašujejo kot poho-
dništvo po rajskem vrtu. Kaj pot, ki 
vodi izpod Velikega Kleka čez tri države 

do Jadranskega morja, ponuja rajskega 
v Julijskih Alpah? Povsod, kjer vodi pot 
Alpe-Adria, je rajsko lepo – mlada in 
razigrana Soča, strma pobočja, visoki 
vrhovi, pašne planine, narava in boga-
ta zgodovinska dediščina nam ponuja-
jo pristno pohodniško doživetje.

Odgovorno na poteh  
v Julijskih Alpah

Neokrnjena narava pri današnjem 
načinu in tempu življenja vse bolj pri-
dobiva pomen in tak trend rasti obiska 
je pričakovati tudi v prihodnje. Julijske 
Alpe pri tem niso izjema, pri čemer 
imata planinstvo in pohodništvo se-
veda svoje pomembno mesto in vlogo. 
Vendar se moramo na poteh v Julijskih 
Alpah zavedati, da vstopamo v obču-
tljiv svet redkih in ranljivih ekosiste-
mov ter da prisotnost pohodnikov ne 
sme motiti vsakdanjega življenja ljudi, 
ki tam živijo. Na obisk se zato odpravi-
te z občutkom; odgovorno in spošt-
ljivo. Julijske Alpe so dragocenost, za 
katero se je treba potruditi in imeti 
znanje. Velja jih obiskati na tenkoču-
ten način, s katerim jih bomo znali 
ceniti in varovati. *
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Povabilo v Tržič

V deželi strašnih zmajev in pridnih šuštarjev
Vesna Levičnik

K
o generaciji, rojeni sredi prej-
šnjega stoletja, omeniš Tržič, 
najprej pomisli na tovarno 
Peko in nepozabne smučarske 

dosežke Bojana Križaja. Odlični smu-
čarji dodajo še kakšno zanimivo zimsko 
anekdoto, tudi izkušnje s snežnimi 
plazovi, ki so bili značilni za nekoč 
izredno priljubljeno, danes pa propad-
lo smučišče Zelenica. Ribiči, predvsem 
muharji, pa se znajo pohvaliti z odličnim 
ulovom v Tržiški Bistrici. Vendar Tržič, 
ki je od prestolnice oddaljen le dobre pol 
ure vožnje, gostu, predvsem družinam z 
majhnimi otroki, lahko ponudi zanimiv 
vpogled v bogato dediščino kraja.

Otrokom prijazen muzej

Zadnja leta je mesto, ki ga večina le 
prevozi na poti čez prelaz Ljubelj, 
veliko pozornosti, energije, predvsem 
pa denarja namenilo razvoju turistične 
ponudbe. Od leta 2014 redno obnavljajo 
razstave, ki so svoj dom našle v Pollako-
vi kajži, kjer je bila nekoč manufaktura, 
danes pa je v njej urejen prostoren 
muzej. »Razstave so nove in vedno 
poskrbimo, da so pripravljene tako, da 
pritegnemo pozornost tako najmlajšega 
kot najstarejšega obiskovalca,« je pove-
dala Jana Babšek, direktorica muzeja in 
izpostavila prav otroke, na obisk kate-
rih so se dobro pripravili. »Zanje imamo 

Ko pri otrocih zmanjka pozornosti, pridejo v Dolžanovi soteski na vrsto klini in jeklena vrv v steni. Foto: Vesna Levičnik

poseben način vodenja, predvsem pri 
obrtnih zbirkah poskušajo naši kustosi 
dediščino razložiti na otrokom čim bolj 
razumljiv način. Prav zanje smo tudi 
pripravili ekrane, ki jih vodijo, veliko je 
predmetov na otip, prisluhnejo lahko 
tudi številnim zgodbam,« je povedala 
in omenila prav posebno sobo, ki jo 
otroci najraje obiščejo. »To je soba z 
zmajem, ki, če mu vržeš žogico v usta, 
glasno zarjove.«

Da je ogled za družine z otroki tudi 
motivacijsko zabaven, so pripravili po-
sebno knjižico, ki družino vodi po sobah. 
»V vsaki sobi je skrinja z žigom, ki jih 
otroci zbirajo v knjižici. V njej pa so tudi 
različne uganke, vprašanja in nalepke, ki 
jih lepijo v knjižico,« je še povedala sogo-
vornica in dodala, da razstava pritegne 
tudi starejše obiskovalce.

Na fliko v Kurnikovo domačijo

Del tržiškega muzeja je tudi najstarejša 
hiša, Kurnikova domačija. Po pred-
hodnem dogovoru, kot je povedala 
Babškova, zakurijo peč v črni kuhinji, v 
kateri lahko obiskovalci spečejo svojo 
fliko. »Lahko bi rekli, da gre za daljno 
sorodnico današnje pice, ko so gospo-
dinje ostanke testa od kruha ploščato 
razvlekle, nanj dale malo kisle smetane 
in kumine ali ocvirke in potisnile v 
peč,« je povedala direktorica in opo-

zorila še na stalno razstavo bivanjske 
kulture s konca 19. in začetka 20. stole-
tja. »Ker so bili Kurniki kolarji, imamo v 
zgornjem nadstropju domačije razsta-
vo o kolarstvu, otroci pa lahko poleg 
peke flik obiščejo delavnico pisanja s 
peresi na oblance, kot so to v hiši, v 
kateri se je rodil in živel pesnik Vojteh 
Kurnik, počeli nekoč.« Seveda se je za 
ogled hiše in delavnice treba predhod-
no dogovoriti.

Soteska, starejša od dinozavrov

Stari Tržičani znajo otroke hitro prepri-
čati, da so tod nekoč lazili zmaji. Eden 
od njih naj bi celo zakrivil nastanek 
Tržiča. Tako vas ogromen zmaj pozdra-
vi že ob prihodu v kraj. Če si boste za 
ogled soteske omislili lokalnega vodni-
ka – vsekakor ga toplo priporočamo –, 
vas bo hitro prepričal, da ima vsak ka-
men v Tržiču svojo zgodbo. Ko v sote-
ski, kjer kljub bogati geološki ponudbi 
ni gneče, pozornost presahne, pridejo 
na vrsto klini in jeklena vrv v steni. 
Plezalni del je ravno prav adrenalinsko 
obarvan, da poteši otroško radoživost, 
staršem pa dvigne adrenalin. V Dovža-
novi soteski nikar ne spreglejte geolo-
škega stebra. Če ste pri pouku geologije 
to prespali, vas bodo informativne table 
ponovno poučile o kamninah, starih od 
260 do 300 milijonov let. *
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Slovenj Gradec

Ko zadiši po mesnih dobrotah iz zelha
Vito Avguštin

Ž
ivljenje v spodnjem toku reke 
Mislinje je bilo vedno težavno, 
zato je bil tudi jedilnik bolj skro-
men. So pa zato na drugi strani 

znale mame in stare mame z jedmi, 
kot so mavžlji in kot je mežerli, iz manj 
uglednih kosov mesa pripraviti pravo 
kulinarično doživetje. Koroški jedilnik 
je sicer zaznamovan z repíco (krompir-
jem) in ajdo, veliko je tudi žgancev in 
močnikov. V starih kuhinjah je dišalo 
po bukovih drveh, kruhu iz krušne peči 
ter mesnih dobrotah iz zelha (pre-
kajevalnice).

Sicer pa, če boste na obisku v Slovenj 
Gradcu, je vsekakor zvezda med razstav-
nimi prostori umetniških del Koroška 
galerija likovnih umetnosti. V stavbi 
z napisom Središče sveta vas z bogato 
zbirko del sodobne likovne umetnosti 
pričakuje Koroška galerija likovnih 
umetnosti, ki se ponaša z več uspešno 
izvedenimi razstavami pod pokrovi-
teljstvom Združenih narodov, mednaro-
dnimi projekti in odmevnimi razstava-
mi slovenskih ter tujih umetnikov.

Naj omenimo še Koroški pokrajinski 
muzej, ki ponuja vpogled v zgodovino 
območja in muzejsko zbirko Čevljarska 

Stari del mesta Slovenj Gradec  

 Foto: dokumentacija Dnevnika

V starem mestnem jedru, ki je 

ohranilo svojo prvotno zasnovo 

in s tem srednjeveško obliko, se 

nahajajo tudi najpomembnejše 

kulturne institucije. V začetku 

14. stoletja so mesto obdali 

z obzidjem, ki danes velja 

za najvišje ohranjeno na 

Slovenskem, saj ponekod 

dosega višino cele štiri metre.

delavnica Levovnik, ki predstavlja odli-
čen primer ohranjene obrtne dediščine 
mesta, nikakor ne moremo niti mimo 
rojstne hiše svetovno znanega sklada-

telja poznoromantičnega samospeva 
Huga Wolfa (pred ponemčenjem se je 
pisal Volk). V hiši je danes spominski 
muzej, v okviru katerega deluje Medna-
rodni informacijsko dokumentacijski 
center Hugo Wolf.

Očarala vas bo tudi graščina Rotentu-
rn oziroma slikovit dvorec z arkadnimi 
hodniki in lepim baročnim portalom, 
ljubitelji knjig pa bodo kar nekaj časa 
preživeli v Meškovi bukvarni, kjer knji-
gam podarijo novo življenje. V bukvarni 
je moč najti tudi skoraj pozabljene 
ali pa dolgo iskane knjige. No, vsaj še 
nekaj velja obiskati: Medeni raj, ki ga je 
obiskalo že več kot 100.000 ljudi z vsega 
sveta in kjer sta že bila tudi Dalajla-
ma in Luciano Pavarotti. Otroci bodo 
zagotovo navdušeni nad velikansko 
hišo Janka in Metke iz medenjakov 
in bonbonov.

Med številnimi možnostmi rekrea-
cije in zdravega preživljanja prostega 
časa so kolesarske poti. Štrekna je na 
primer 24 kilometrov dolga kolesarska 
pot po Mislinjski dolini in je na lestvici 
zahtevnosti ocenjena kot lahka. Če se 
boste vozili v zmernem tempu in brez 
postankov, bo kolesarjenje trajalo dve 

uri. Potem je tu 22-kilometrska Pavja 
pot, ki je ocenjena kot srednje zahtev-
na, vožnja pa bo trajala dobri dve uri 
in tričetrt. Šišernikova pot je dolga 33 
kilometrov, a je označena kot težja, zato 
boste zanjo potrebovali kar dobre tri 
ure in pol. Omenimo še srednje zahtev-
no 46 kilometrov dolgo kolesarsko pot 
okoli Uršlje gore, ki jo boste z dobro 
kondicijo prevozili v dobrih treh urah. *
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Obiščite Ribnico

V deželo rokodelcev

V 
Ribniški dolini imajo najbolj 
prepoznavno domačo obrt v 
slovenskem prostoru, suho 
robo. Skozi to obrt lahko v 

Muzeju Ribnica raziskujete svojevrsten 
način življenja, ki se kaže na različnih 
ravneh in v različnih obdobjih obstoja 
ribniškega človeka.

Ribniški muzej odkriva skrivnosti 
čarovništva

Vso zgodbo tamkajšnjih ljudi lahko 
odkrijete v ribniškem muzeju, kjer 
poleg gostujočih razstav obiskovalcu na 
ogled ponudijo štiri stalne zbirke. Poleg 
razstave Ne pametuj, ločuj! avtorice 
etnologinje in kustosinje Andreje Mihelič 
je del stalne zbirke tudi pohištvo družine 
Rudež. Prva razstava ribniškega muzeja 
Suha roba in lončarstvo je bila odprta 
leta 1961 v ribniškem gradu; prenovljena 

je bila leta 2001. Zadnja, prenovljena 
razstava pa ima svoje domovanje v 
Rokodelskem centru Ribnica. Družinam 
vsekakor priporočamo ogled razstave o 
čarovnicah. Najdete jo v grajskem stolpu 
in je zanimiva že zaradi samega pros-
tora. Razdeljena je na tri sklope: čarov-
niški procesi na Slovenskem in ribniški 
čarovniški proces, mučenje ali tortura, 
zdravilna zelišča in uroki. Na razstavi 
najdete replike mučilnih naprav, kot so 
čarovniški stol, naprava za lomljenje 
palcev ..., repliko originalnega zapisnika 
čarovniškega procesa v Ribnici leta 1701. 
Zvočna podlaga obiskovalca seznani z 
zgodbo Marine Češarek, ki je bila pred 
tristo leti v Ribnici obtožena čarovništva.

Po Ribnici kar s kolesom

Ribnico lahko doživite tudi na kolesu, 
odpravite se lahko na vodeno razisko-

vanje, da iz prve roke začutite utrip srca 
samega mesta in ljudi, ki v njem živijo. 
Prisluhnite zanimivim zgodbam njihovih 
prednikov, spoznajte tradicijo, spreho-
dite se po starem mestnem jedru in se 
zapeljite po ozkih »gasah« do gručastega 
zaselka Hrovača.

Tik ob vaškem trgu stoji prefinjeno 
obnovljena domačija družine Škrabec, 
ki je hram kulturnega in poslovnega do-
gajanja. Obnovljena poslopja domačije, 
Kersničeva kovačnica in Boštjanova hiša 
vas bodo osupila. Če se boste za trenutek 
predali mirnemu okolju, boste zaslišali 
prijeten zvok čebel, znak, da je v bližini 
nekaj sladkega.

Dočakala vas bosta barvitost čebel-
njakov in dolgoletna tradicija družine 
Kojek, ki vam bo z veseljem pokazala, 
kakšno je življenje čebel, kako se prido-
biva in toči med, kaj je matični mleček 
in podobno. Lahko si ogledate medeno 
klet ter pokusite in nakupite medene 
izdelke. Polni sladkih okusov in prijetnih 
doživetij se boste zapeljali po mestnih 
ulicah mimo zgradb, ki so poleg zanimi-
ve arhitekture polne zanimivih zgodb. 
Pot se bo končala v Rokodelskem centru, 
kjer se boste prepustili vodstvu izkuše-
nega rokodelskega mojstra ter si izdelali 
unikaten izdelek.  * vl
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Pohorje – vaš popoln cilj

Prostrane planjave miru in pristnih ljudi

O
bljublja mir in sprostitev. To je 
svet mogočnih gozdov, skriv-
nostnih barij, globokih sotesk, 
odprtih planjav in čudovitih 

razgledov. Pohorje odprtih rok spreje-
ma vse, ki spoštujejo njegovo naravo in 
življenje. Osvobodite misli na 800 km2 
miru in se potopite v globino neukrot-
ljive narave.

Odlična lega

Pohorje je eno najbolj ohranjenih narav-
nih območij v Sloveniji. Je predalpsko 
hribovje, ki leži v severovzhodni Slo-
veniji in je večinoma poraslo z iglavci. 
Razteza se med reko Dravo na severu 
in Dravskim poljem na jugu, na zahodu 
doseže Dravograd in Slovenj Gradec, na 
vzhodu Maribor, drugo največje slo-
vensko mesto.

Črno jezero.  Foto: Jošt Gantar/www.slovenia.info

Skozi gozd po razgled

Na Pohorju je nemalo poti do razglednih 
točk, na katerih vas bo za trud nagradil 
prelep razgled. Na več kot 1000 kilome-
trih pohodnih poti in 240 kilometrih ko-
lesarskih povezav lahko uživate v objemu 
pohorskih gozdov med Mariborom in 
Slovenj Gradcem. Prijetne temperature in 
svežina gorskega zraka vam zagotavljajo 
užitek ob odkrivanju številnih zanimivo-
sti. Spoznajte svet visokih barij in planj, 
rečic s slapovi ter drugih naravnih biserov.

Za aktivne duše

Pet smučišč in središč za preživljanje 

časa na prostem

Zimske aktivnosti na Pohorju: 

• smučanje • turno smučanje • 

deskanje na snegu • sankanje • tek na 

smučeh • drsanje

Poletne aktivnosti na Pohorju: 

• kolesarski parki • kolesarjenje 

• pohodništvo • adrenalinske in 

druge aktivnosti

1. Raziščite gosto mrežo 

pohodniških poti, ki vodijo med 

gozdovi, jezeri in slapovi ter 

ponujajo čudovite razglede.

2. Čudovita narava, ki skriva pester 

rastlinski in živalski svet.

3. Pohorski pragozd, Lovrenško, 

Črno in Ribniško šotno barje z 

jezeri, bistra Lobnica, mogočni 

slapovi (Šumik, Framski slap), 

visokogorski travniki – planje …

4. Prelepi pogledi z razglednih 

točk in vrhov.

5. Zgodbe in legende, ki izlet 

popestrijo tudi otrokom.

6. Domača krajevna hrana in 

gostoljubnost.

Šest razlogov za obisk 

Pohorja:

Zakaj obiskati Pohorje pozimi

Pohorje je vaš popoln zimski cilj s 
petimi smučarskimi središči (Maribor-
sko Pohorje, Rogla, Kope, Trije Kralji in 

Ribnica na Pohorju) na dosegu roke, ki 
skupaj ponujajo 87 kilometrov smu-
čarskih in 34 kilometrov tekaških prog. 
Popolna kombinacija zimskih športov, 
izvrstnih središč dobrega počutja in 
čudovite narave. Tam najdete tudi naj-
daljšo progo za nočno smuko v Evropi. 
Proge so primerne za otroke in druge 
začetnike, pa tudi za najzahtevnejše 
smučarje. Na voljo so številni drugi zim-
ski športi: tek na smučeh, turna smuka, 
zabavni poligoni, sankanje, pležuhanje, 
krpljenje, zimsko pohodništvo …

Doživite turno smuko kot še nikoli

Pohorje, ki navdušuje v vseh letnih časih, 
je tudi med turnimi smučarji vedno bolj 
priljubljen cilj. Podajte se na »podrsava-
nje« med smrekovimi gozdovi do Črnega 
jezera, Lovrenških jezer ali na Jezerski 
in Črni vrh. Tudi Mariborsko Pohorje 
je ob zadostni snežni odeji idealno za 
turno smuko.

Prepustite se okusom  
pohorske kulinarike

Pohorska kuhinja temelji na receptih 
starih babic, dopolnjujejo pa jo oku-
si kakovostnega mesa in zelenjave, 
gozdnih dobrot in travniških zelišč. 
Pohorska kuhinja je krepka in aroma-
tičnih okusov. Značilne jedi so pohorski 
pisker, aromatska pohorska bunka s 
krajevnimi siri, preprosta pohorska 
omleta in pohorski žganci s krajevnim 
mlekom ali mlečno kavo.

Turistični cilj Pohorje je plod sodelo-
vanja 30 partnerjev in več drugih ključ-
nih deležnikov na Pohorju in v njegovi 
okolici, vključenih v Partnerstvo za 
Pohorje, ki ga vodi Regionalna razvojna 
agencija za Podravje Maribor. * vl
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Turistična kmetija Vimpolšek

Turistične kmetije bi 
morale bolj sodelovati

Dragana Stanković

V 
preteklosti so se pri Vimpolško-
vih ukvarjali s poljedeljstvom, 
živinorejo, vinogradništvom, 
pridelavo in predelavo mesnih 

izdelkov, kisanjem zelja, repe. Januarja 
2009 pa se je mladi prevzemnik odločil 
za preusmeritev v turistično kmetijo s 
poudarkom na kakovostni in izključno 
domači hrani. Nekoč so obdelovali okoli 
dvajset hektarjev zemlje, zdaj jih imajo 
sedem in pol, pripoved začne 37-letni 
Matija Vimpolšek. Še vedno imajo tudi 
kokoši, race, zajce in okoli trideset pra-
šičev. Seveda tudi krškopoljce. »Dvajset 
jih imamo. Delamo tudi svoj pršut. In 
ker mu ne smemo reči pršut, mu reče-
mo – kršut. Včasih pač moraš biti malo 
iznajdljiv. V prodajo gredo 2,5 leta stari 
pršuti, zorjeni pri nas v Šentlenartu. Že 
eno leto vnaprej so razprodani. Polovico 
jih delamo z dimom, pol brez dima. Gre 
za zelo nežen, hladen dim, ki ne preseže 
28 stopinj Celzija,« prida Vimpolšek, ki je 
končal gostinsko šolo, nato pa še študij 
menedžmenta na Gea Collegeu.

Že kot petošolec prodajal na tržnici

Njegova dobra volja in zgovornost sta 
nalezljivi. Izkušnje dela z ljudmi si je 
nabiral od malih nog. Že kot petošolec je 
samostojno prodajal domačo zelenjavo 
in mesne dobrote na brežiški tržnici. In 
kakšen prodajalec je bil? »Zelo dober!« 
odvrne v smehu. »Rad imam ljudi, rad 
se pogovarjam. Vse morebitne straho-
ve premagaš prav pri takšnem delu. 
Pridobil sem veščine, kako komunicirati 
z ljudmi, kako se obnašati. Tržnica mi je 
res dala ogromno,« prizna.

V zadnjem času je z domačijo naredil 
še korak naprej ter za goste uredil osem 
sob in tri apartmaje. Zdaj čakajo, da se 
trg malo stabilizira. »Da se ne zaletimo 
prehitro,« doda. »To bodo bolj luksuzne 
nastanitve. Pa saj tudi naša hrana ni 
povsem preprosta; je kompleksna, a še 
vedno domača. Ob nedeljah pa smo oh-
ranili prava hišna, nedeljska kosila.« Kot 
pravi, želijo obdržati neko ravnotežje 
med modernim in tradicionalnim. »Vsak 
izdelek, ki pride na mizo, je res naš, od 
ideje do končnega izdelka. Ne kopiramo 
drugih, ampak razvijamo svojo kulina-
riko. Vsaka jed je temeljito premišljena, 
preden pride pred gosta na mizo.« Pri 
delu pomagajo mama, tašča, žena in 
tudi drugo sorodstvo. Toda v kuhinji je 
vendarle glavni – on. »Včasih jim grem 
strašno na živce,« se nasmehne. »Ogrom-
no imam idej in v glavi že vidim, kako bi 
morala biti neka jed videti na krožniku, 
oni pa ne vedo točno, kaj hočem. Tako 
jim včasih kar narišem krožnik, ki sem si 
ga zamislil. Ali pa ga sestavim in potem 
točno vedo, kakšen mora biti.«

Največ idej dobi na vrtu, pravi, ali pa 
na snegu. So namreč strastni deskarji, 
vsa družina, tudi dva najmlajša člana. In 
privoščijo si tudi dopust, seveda. »Delo 
naj bo užitek, ne muka. Meni je kuhanje 
nekaj najljubšega. Uživam v tem, kar de-
lam,« prida nasmejani Vimpolšek. »Sem 
se pa v življenju naučil, da ne delam le 
zato, da delam, ampak zato, da tudi kaj 
imam. V januarju sem si tako z družino 
vzel štirinajst dni dopusta. Pomembno 
je, da ne pozabimo nase.«

Vedno tudi pozdrav iz kuhinje

Njemu zelo ljuba jed, ki predstavlja nje-
gov začetek prehoda s klasične hrane 
v svet kulinarike, je zorjena svinjska 
ribica krškopoljca, na hitro flambirana, 
s popečeno slivo, korenčkovim pire-
jem, ajdovim štrukljem, nežno poprovo 

»Delo naj bo užitek, ne muka. Meni je kuhanje 

nekaj najljubšega. Uživam v tem, kar delam,« pravi 

Matija Vimpolšek.  Foto: arhiv kmetije Vimpolšek

Vimpolškova kmetija je bila nekoč v sosednji vasi, 

Glavni poudarek kmetije Vimpolšek je izključno na 

 Foto: Tomo Jeseničnik, arhiv kmetije Vimpolšek

Brežic.  Foto: arhiv kmetije Vimpolšek
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omako, zraven pa še prah rdeče pese ter 
sveža zelišča, ki so takrat pač na voljo. 
»Kar dodajam, se spreminja glede na 
sezono. Spomladi so to česnovi vršič-
ki, razne trobentice in podobno. Tudi 
mikrozelenjave veliko uporabljam, gre 
za prve poganjke različnih kapusnic, 
graha, peteršiljčka, ki imajo res zelo 

nežen, čudovit okus.« Če sami nimajo 
neke surovine, denimo govejega mesa, 
morda kakšne zelenjave, jo nabavijo 
pri krajevnih kmetih ali pri kmetijski 
zadrugi, z vsemi potrebnimi certifika-
ti, tako da je res vse domače. »To nam 
veliko pomeni. Podpiramo lokalne 
ponudnike,« prida.

O svojih jedeh pripoveduje s takim 
žarom, da ne čudi, da se gostje k njim 
radi vračajo. Prihajajo iz Hrvaške, 
Avstrije, Italije in seveda iz Slovenije, 
vse bolj jih odkrivajo tudi domačini. 
»Kakovost naše hrane je res vrhun-
ska. Ne želim biti samohvalen, toda 
to se res pozna. Vedno presenetimo 
še s kakšnim pozdravom iz kuhinje, z 
jedjo, ki je ni na meniju. Trenutno je to, 
denimo, jesensko-zimska juhica. To je 
juha v juhi, bela v rumeni, kot narobe 
jajček, gre pa za bučno in cvetačno 
juho z nekaj kapljicami olja kapu-
cinke po vrhu in prahom rdeče pese. 
Kot mnoge jedi je tudi ta juha nastala 
povsem naključno, ko se je nekoč za 
otroka, zdaj stara sedem in devet let, 
namenil skuhati juho, pa je imel pri 
roki le bučo in cvetačo.

V ponudbi imajo več kot štirideset 
različnih steklenic vina, večina je seve-
da posavskih, so pa tudi primorska in 
štajerska. »Kombinacija hrane in vina 
mora biti v harmoniji. Vino mora biti 
začimba k hrani in ravno prav uravno-
vesiti vse skupaj,« dodaja Vimpolšek, ki 
ima za sabo prvo stopnjo someljejskega 
tečaja, zdaj se loteva druge stopnje. 
Nekoč so imeli pri hiši svoje vino. Toda 
pred leti se je odločil vinograd s 4500 
trtami posekati. »V nekem trenutku 
sem se moral odločiti, čemu bom na-
menil največ pozornosti. Vino pa je živa 
stvar in če nisi stoodstotno zraven pri 
kletarjenju in pridelavi, nima smisla.«

Vodil združenje turističnih kmetij

Šest let in pol je vodil Združenje turi-
stičnih kmetij Slovenije. Večinoma ima 
na to obdobje lepe spomine, toda dati 
stoodstotnega sebe na eni strani doma 
in na drugi v združenju je bilo enostav-
no preveč, pravi. Zato je sredi januarja 
odstopil s tega mesta, ostaja pa član 
združenja. V času njegovega vodenja 
je združenju uspelo ponovno priti do 
razpisov za turistične kmetije. Prej jih, 
kot pravi, kar nekaj let ni bilo. Poleg 
tega so razpise prilagodili, da se zdaj 
lahko prijavi še več kmetij, tudi take, 
kot je njihova. Mnoge kmetije so bile 
namreč pred leti na podeželju, ko pa so 
se mesta širila, so jih pogoltnila in kar 
naenkrat so postale kmetije v mestu in 
kot take na razpisih niso mogle kan-
didirati. Problematik glede turističnih 

kmetij pa je še veliko, pravi, od čistoče, 
zunanje ureditve do predstavitve hrane. 
»Mnogi znajo dobro kuhati, a hrane ne 
znajo predstaviti. Pa tudi povezovanju 
kmetij med seboj bi morali dati več po-
udarka. Dokler se bodo druga ob drugi 
počutile kot konkurenca, bo težko,« še 
opozori sogovornik. *

Pri delu na vrtu in v kuhinji zelo rada pomagata 

tudi najmlajša člana družine.  Foto: osebni arhiv

Juha v juhi; bučna in cvetačna juha, s kapljicami 

olja kapucinke in prahom rdeče pese  Foto: arhiv 

kmetije Vimpolšek

domači, kakovostni hrani.  

Šentlenartu, nato pa se je mesto širilo in postala je del 
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Kmetija Pri Kovačniku

Družina, ki ustvarja nebesa na Pohorju

Vesna Levičnik

Pri Kovačniku se vedno dobro je, prav tako lahko prespite.  

Č
e iščete nebesa na zemlji, jih 
boste našli na Pohorju, pri 
družini Štern na njihovi kmetiji 
Pri Kovačniku. Sami smo jih 

obiskali prvič in že ob dobrodošlici na 
hišnem dvorišču dobili občutek, da smo 
bili tukaj pred kratkim. Srčnost in topli-
na, ki ju je Barbara Štern privzgojila tudi 
svojim trem otrokom – in to kljub ce-
lodnevnemu garanju na kmetiji –, sta res 
iskreni. Medtem ko najstarejši sin Aljaž 
končuje študij, prav tako bo nadaljeval 
turistično dejavnost in prevzel kmetijo, 
hčerka Julija skrbi za živali. In dela, ki ga 
opravlja z vso srčnostjo, ji ne zmanjka.

Tudi najmlajše goste, ki počitnice 
preživljajo na kmetiji Pri Kovačniku, 
rada prevzame v varstvo in jim predstavi 
hišne ljubljenčke – konjička Malajko in 
Marsija, pujso Pepo, ovna Čarlija. Ves čas 
obiska se med nogami rada mota tudi 
prijazna psička Luna. Najmlajša članica 

družine je Ana, ki sledi svoji starejši se-
stri in obožuje kar 17 let starejšega brata. 
»Res imava z možem Danilom srečo, da 
se otroci razumejo,« je med pogovorom 
povedala Barbara Štern in poudarila, da 
je pomemben del družine tudi babica 
Angelca. »Večkrat se sprašujem, od kod 
babica črpa žarečo energijo, ki jo izraža. 
Njena podoba je odsev nežne miline in 
čiste dobrote, je moja velika vzornica,« 
iskrivo pripoveduje Šternova in dodaja, 
da je je kuhanja naučila prav ona.

Kuhinjo Pri Kovačniku plemenitita 
kulinarično znanje, ki se je skozi stoletja 
prenašalo iz roda v rod, ter ljubezen do 
vsega dobrega. Tradicionalne štajerske 
dobrote, kot so kiblflajš z zaseko in čebu-
lo, goveja juha z jetrnimi zvitki, štajerska 
kisla juha, pohorski pisker in mlada 
govedina iz domače reje, so le del razno-
like in bogate ponudbe, s katero bodo 
razvajali vaše brbončice. Pri Kovačniku 

Družina Štern, ki ustvarja nebesa na svoji kmetiji Pri Kovačniku.  Foto: arhiv kmetije Pri Kovačniku

vam bodo ponosno ponudili še bogate 
narezke, pri katerih ob vrhunskih doma-
čih mesninah, kot sta pohorska bunka 
in Kovačnikova salama iz govejega in 
svinjskega mesa, izdelana po receptu 
dedka Janeza, ne bosta manjkala niti 
domača jetrna pašteta in seveda hlebec 
svežega kruha, spečenega v krušni peči. 
Slastno ponudbo zaokrožajo raznotere 
sezonske in tradicionalne praznične jedi, 
na kmetiji pa po predhodnem naročilu z 
veseljem pripravijo tudi obroke za vege-
tarijance in vegane.

Barbara Štern je slikovito in z mnogo 
čustvi napisala knjigo z naslovom Naših 

40, ki govori o bogati kulturni dediščini 
tako domačije Pri Kovačniku kot tudi 
družine Štern, ki zadnjih štirideset let 
neumorno ustvarja v vasici Planica nad 

Tradicionalne štajerske dobrote, 

kot so kiblflajš z zaseko in 

čebulo, goveja juha z jetrnimi 

zvitki, štajerska kisla juha, 

pohorski pisker ter mlada 

govedina iz domače reje so 

le del raznolike in bogate 

ponudbe.
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o prespite.     Foto: arhiv kmetije Pri Kovačniku

Framom. Tam, kjer so dobili prvi certifi-
kat za slovensko potico, tam, kjer je po-
horska gibanica kot hrana za angele, je 
že davnega leta 1770 vzklila domačija Pri 
Kovačniku. Barbara zelo rada pove, da 
je imela najboljšo učiteljico pri kuhanju 
in peki, taščo Angelco, ki je sinovo ženo 
sprejela kot svojo drugo hčer in ne kot 
snaho. Pri delu v kuhinji sta tako dobro 
usklajeni, da jima ni treba izmenjati veli-
ko besed, saj vsaka ve, katero jed in kdaj 
jo mora pripraviti za goste, ki prihajajo 
k njim na oddih ali na kosilo ob koncu 
tedna. Angelca slovi po svoji pohorski 
gibanici, recepta zanjo ni izdala niti v 
knjigi Naših 40, ki so jo izdali ob 40. 
obletnici turistične kmetije, in tradicio-
nalnih slovenskih dobrotah: buhteljnih, 
štrukljih, štrudeljnu, pohorskem piskru, 
pečenki, gobovi juhi z ajdovimi žganci 
ter še številnih drugih. Barbara pa se 
raje loti priprave sodobnejših jedi, ki 
dopolnjujejo tradicionalni jedilnik. Ker 
gostom postrežejo le ob koncih tedna, so 
rezervirani mesec dni vnaprej.

Če iščete umik iz mesta, lahko v kate-
ri od treh sobic, ki so urejene v podežel-
skem slogu, ponovno napolnite baterije. 
In če imate željo, se lahko priključite ka-
teri od kuharskih delavnic, ki jih Barbara 
izvaja v svoji kuhinji. *

Za potičnik s premerom približno 18 

centimetrov

Testo

200 g gladke moke,

1,2 dl mlačnega mleka,

20 g svežega kvasa,

20 g sladkorja,

Orehova potica

Pri Kovačniku pripravljajo tudi delavnico peke 

domače potičke.  Foto: arhiv kmetije Pri Kovačniku

1 zavitek vaniljevega sladkorja,

2 rumenjaka,

1 žlica ruma,

� limone (naribana lupinica),

30 g masla,

2 g soli

Orehov nadev

200 g zmletih orehov,

1 dl vročega mleka,

50 g sladkorja,

1 zavitek vaniljevega sladkorja,

� žličke zmletega cimeta,

� žličke kakava v prahu,

30 g masla,

2 beljaka,

nekaj žlic drobtin

Priprava

Najprej pripravimo kvasec: mleko 

segrejemo do toplega. V lonček 

nadrobimo kvas, dodamo žličko 

sladkorja in prav toliko moke ter 

prilijemo malo toplega mleka. 

Pomešamo, da se kvas raztopi. V skledo 

presejemo moko, v sredino naredimo 

jamico. Vanjo vlijemo kvasec ter ga 

prekrijemo z malo moke in pustimo 

vzhajati. Medtem raztopimo maslo 

in ga dolijemo že pripravljenemu 

toplemu mleku, zraven pa dodamo še 

sladkor, vaniljev sladkor, rum, naribano 

limonovo lupinico, sol in rumenjaka. 

Ko kvasec vzhaja, začnemo k moki 

počasi prilivati mešanico mleka z 

maslom in drugimi sestavinami. 

Medtem ko prilivamo tekočino, 

mešamo s kuhalnico, da se sestavine 

sprimejo. Testo nato zvrnemo na 

dobro pomokano delovno površino in 

zgnetemo v hlebček. Biti mora prožno 

in gladko. Rahlo ga pomokamo in 

pokrijemo s prtičem, nato pa pustimo 

vzhajati od 15 do 20 minut. Pazimo, da 

ne vzhaja na hladni podlagi, in tudi, 

da je prostor primerno topel. Nadev 

pripravimo tako, da zmlete orehe 

zalijemo z vrelim mlekom, v zmes 

dodamo še preostale sestavine in 

ohladimo. Pozor: iz beljakov ne delamo 

snega, ampak jih kar nestepene 

vmešamo v nadev! Vzhajano testo zdaj 

na rahlo pomokani površini razvaljamo 

na debelino enega centimetra 

v pravokotnik in enakomerno 

premažemo z nadevom. Tam, kjer 

bomo začeli zavijati, ga namažemo do 

roba, centimeter zgornjega roba pa 

pustimo nenamazan in premažemo 

samo z vodo ali beljakom. Testo 

zavijamo po krajši stranici! Vzamemo 

šiviljski meter ter izmerimo premer 

potičnika – dolžina mora biti enaka 

dolžini zavitega štruklja, presežek 

testa pa lahko odrežemo in spečemo 

kot štrukeljčke (oziroma rolice ali osja 

gnezda). Potem potičnik namažemo z 

maslom in vanj preložimo potico. Testo 

z dlanmi in občutkom rahlo potlačimo 

in ga na več mestih prebodemo do 

dna z leseno špilo. Prekrijemo s prtom 

in pustimo vzhajati. Čas vzhajanja je 

odvisen od toplote v prostoru, velikosti 

potice in količine nadeva. Pred peko 

testo ponovno prebodemo na več 

mestih. Pečemo 45 minut pri 170 

stopinjah Celzija.
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GASTexpo 2023

Sejem v živo in digitalni 
sejem obenem

P
oleg sejma Alpe-Adria bo na 
Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani v času od 15. do 18. 
februarja sočasno v organizaciji 

Primorskega sejma tudi 16. mednarodni 
Sejem okusov, mnogim znan pod ime-
nom GASTexpo. Letos bo prvič potekal 
v hibridni obliki, kar pomeni, da bo že v 
predsejemskem času, v času sejma in po 
njem poskrbljeno za podporo in povezo-
vanje med razstavljavci in obiskovalci.

Direktor Primorskega sejma Matjaž 
Turk je najprej poudaril, da so za nami s 
korono zaznamovana leta, ki so resnično 
zadala hud udarec tako sejmarjem in 
sejmu kot tudi razstavljavcem, saj oboji 
delujejo na področju hotelirstva, resta-
vracij in cateringa (HoReCa). Sejemska 
branža je bila z vladnim odlokom zaprta 
celih štirinajst mesecev in zaradi tega 
so bili predlani primorani sejem celo 
odpovedati. To pa še ni vse, saj smo po 
besedah Matjaža Turka zdaj v obdobju, 
ko se v sejemski dejavnosti čutijo tako 
imenovane postkovidne posledice, 
predvsem v smislu občutnih povišanj cen 
zunanjih izvajalcev in dobaviteljev, in to 
na skorajda vseh področjih.

Sočasno sejem tudi na spletu

Kljub vsemu bodo sejem, na katerem 
bodo predstavljeni gostinska in hote-
lirska oprema, ponudniki živil in pijač 
ter gastronomija, poslovno nadgradili s 

Tudi letos bo dišalo na delavnicah za peko pice.  Foto: Arhiv GR

ciljem, da bodo razstavljavci z nastopom 
na njem pridobili nove poslovne prilož-
nosti in širili mrežo. Prvi korak k temu je 
izvedba hibridnega sejma, ki bo v takšni 
obliki pravzaprav prvi v Sloveniji in 
bližnji okolici. In kaj pravzaprav pomeni 
koncept hibridnega sejma?

Kot je povedal Matjaž Turk, to pome-
ni, da bo ob sejmu, ki poteka »v živo« na 
ljubljanskem Gospodarskem razstavišču, 
sočasno potekal še sejem na spletu – sle-
dnji bo sicer potekal tudi pred sejmom 
in po njem: »Spletna platforma bo odpr-
ta za mreženje med domačimi in tujimi 
razstavljavci, zainteresirano publiko ter 
potencialnimi obiskovalci. Kontakt med 
razstavljavcem in obiskovalcem je bil 
tako možen že pred sejmom, možen je v 
času sejma in še deset dni po zaključku 
klasičnega sejma. Zainteresirani posa-
mezniki se bodo digitalnega sejma lahko 
udeležili prek svojih telefonov, tablic 
ali računalnikov s prijavo v platformo 
in bodo imeli možnost neomejenega 
dostopa do razstavljavcev in zanimivih 
vsebin, novosti, ponudb, predstavljenih 
na platformi. Hibridni sejem poteka 
že od 24. januarja in bo odprt vse do 
28. februarja.«

Takšna hibridna oblika sejma bo 
seveda veliko prinesla tako razstavljav-
cem kot tudi obiskovalcem. Matjaž Turk: 
»Naša prioriteta kot organizatorja sejma 
je vedno bila in bo v prvi vrsti skrb za 
razstavljavca in obiskovalca s ciljem, 

da oba na sejmu dosežeta čim večji po-
slovni učinek. Prav zato smo se odločili, 
da bomo sledili svetovnim trendom 
in pripravili sejem v hibridni izvedbi, 
ki omogoča povsem novo dimenzijo 
poslovnega mreženja in širjenja poslov-
nih stikov. Če bodo tudi razstavljavci 
prepoznali potencial takšnega digital-
nega sejemskega ozadja in ga izkoris-
tili, se lahko nadejajo višjega števila 
obiskovalcev in potencialnih strank, saj 
se bo sejem iz 4-dnevnega pretvoril v 
enomesečno aktivnost. Prek platforme 
bosta možna medsebojna komunikacija 
in dogovarjanje za sestanke, razstav-
ljavci si bodo na osnovi tega lahko že 
vnaprej razporedili čas in se kakovostno 
posvetili osebnemu srečanju s stranko 
na samem sejmu. Ta način komunikacije 
namreč omogoča vzpostavitev kontakta 
in sklepanja poslov tudi v primeru, ko se 
obiskovalec sejma ne bo utegnil udeleži-
ti.« Povejmo še, da bodo v času sejma na 
digitalni platformi predvajali nekatere 
izbrane delavnice, predstavitve, tekmo-
vanja, videokonference …

Okoli 250 razstavljavcev

Ob tem je Matjaž Turk poudaril dejstvo, 
da je kontakt v živo še zmeraj izjemne-
ga pomena, zato je digitalni del sejma 
namenjen zgolj kot podpora klasičnemu 
sejmu. Dobro namreč ve, da človeškega 
stika in pristnega pogovora v živo ne 
more nadomestiti nobena tehnologija.

Sejem je že vsa leta in ostaja še naprej 
specializiran in strokoven s ciljno publiko 
tako razstavljavcev kot obiskovalcev, 
domačih in tujih – po besedah Matjaža 
Turka pričakujejo približno 250 razstav-
ljavcev. Vsakokrat je poudarek namenjen 
tudi praktičnim delavnicam s ciljem, da 
udeleženci s pridobljenim znanjem dvig-
nejo kakovost storitev v svojih restavraci-
jah, gostilnah in barih. »Tudi letos bo di-
šalo na delavnicah za peko pice, spoznati 
bo mogoče, kako speči dober kruh, sladi-
ce, kako pripraviti in postreči trendovske 
pijače, pivo, kavo …« je povabil vse na 16. 
Sejem okusov in 33. sejem Alpe-Adria, 
sejem turizma, kampinga in karavaninga 
v organizaciji Gospodarskega razstavišča, 
saj je vstopnica, ki jo boste kupili, veljav-
na za ogled obeh sejmov. * vav

• Delavnica kave vsak dan med 10. in 12. 

ter med 13. in 15. uro

• Delavnica pice: v sredo klasika, romana 

in napolitana od 10.30 do 14.30; v petek 

individualni tečaji od 10. do 19; v soboto 

hitra šola pice od 10.00 do 12.30.

Nekatere delavnice:
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Poreč

Po pristno 

doživetje jame

P
oreč ponuja veliko aktivnosti na 
prostem. Tudi Slovencem so že 
dobro poznane kolesarske poti, 
vedno več se jih poda na odkri-

vanje zaledja Istre kar peš. Tokrat pa vas 
izzivamo, da Istro spoznate še globlje 
kot bi si mislili, da jo lahko.

Jama Baredine

Prava zakladnica stalagmitov in sta-
laktitov, podzemnih skulptur, ki jih je 
ustvarila voda s svojim vztrajnim delom. 
Posebna zanimivost tega pustolovskega 
dogodka je spoznavanje podzemnega 
živega sveta, kjer boste videli človeško 
ribico, endemit širšega področja dinar-
skega krasa. Jama leži v zahodnem delu 
Istre, med Porečem (8 km), Višnjanom 

Ob soju svetilk in jamarske opreme se spustite v svet kapnikov.  Foto: Speleolit.com

(5 km) in Tarom (5 km). Skupna globina 
jame je 132 metrov skupaj s podzemnim 
jezeri, kjer njihova globina doseže tudi 
do trideset metrov. Obhod jame traja 40 
minut, po poti, ki je dolga 300 metrov, 
obiščete pet bogato okrašenih dvoran 
ter se nato spuščate do podzemnega 
jezera v globino 60 metrov.

Pristno doživetje jame

Za še bolj pristno doživetje pa vas vabi-
mo na Speleolit – poligon za jamarsko 
plezanje, kjer se lahko preizkusite v 
plezanju po vrvi. Je idealna popestritev 
dneva za malo večjega (in zahtevnega) 
najstnika ter za vse tiste mlade, ki se 
tako počutijo. Speleoavantura je name-
njena vsem, ki želijo doživeti čudovito 

izkušnjo pod površjem zemlje. Kot so 
zapisali ustvarjalci pristne avanture na 
svoji spletni strani www.speleolit.com, 
se ob soju svetilk in jamarske opreme 
spustite v svet kapnikov. Po predho-
dnem izobraževanju o sami opremi in 
pravilih njene uporabe se z organizi-
ranim prevozom pripeljete do vhoda v 
bližnjo jamo. Temu sledi spust v jamo po 
14-metrski navpični vrvi. Ko se vsi udele-
ženci spustijo v jamo, se tura začne. Vse 
vertikale v jami boste premagali z vrvjo. 
Ves čas ekskurzije je z vami usposobljen 
speleolog, ki skrbi za gibanje po jami. 
Ogled jame je kombinacija hoje in pleza-
nja. Po končani avanturi vas bodo vodiči 
vrnili na izhodiščno lokacijo. Skratka – 
zagotovljeno je edinstveno in nepozab-
no doživetje.  * vl

Doživi Poreč 365 dni
Popoln oddih v vseh letnih časih
Naš kraj in mediteranska klima sta popolna za bi-
vanje in privlačna čez celo leto. Zima, pomlad, po-
letje in jesen se nizajo, kot se nizajo številne zabave 
in možnosti prijetne sprostitve. Navdušile vas bodo 
dolge poti od obali prijetne za sprehode, prijatel-
jske klepete, kolesarjenje ali rekreativno tekanje. 
Našli boste urejene kolesarske poti skozi neokrnje-
no naravo, ki vas kliče, da jo raziščete. Vse vam je 
na dosego, tradicionalna istrska kuhinja v ponudbi 
domačinov, nove moderne interpretacije lokalnih 

jedi za ljubitelje slow fooda, odlična vina in olivna 
olja, svetovne kakovosti, naravne lepote, ohranjena 
kulturna zgodovina ter številni razlogi za bivanje v 
naravi. Vse to je samo del ponudbe Poreča in njegove 
okolice. Če pa že morate delati, vam nudimo številne 
vrhunsko opremljene kongresne dvorane, kasneje pa 
sproščanje v številnih wellness centrih. 
Tako enostavno je biti naš gost...

www.myporec.com 
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Makarska riviera

Vile na Biokovu in legenda o Gavanu
Vesna Levičnik

M
akarska riviera, ujeta med 
modrino morja in sivino 
veličastnih gora, ponudi do-
pustniku vse, kar si zaželi. Od 

poležavanj na eni najlepših plaž Jadrana do 
urejenih pohodniških poti, primernih tako 
za zahtevnega pohodnika kot za začetnika 
ali družino z majhnimi otroki.

In kam jo lahko mahnete, ko si zaželi-
te nekaj adrenalina? Zagotovo je vreden 
pozornosti kraj Imotski na drugi strani 
gorskega masiva Biokovo. Kraj z nekaj več 
kot 4000 prebivalci vas sam po sebi zagoto-
vo ne bi prepričal, a je kljub vsemu zanimiv. 
Vsaj ustavite se in se sprehodite po glavni 
ulici in si morda za začetek dneva privošči-
te jutranjo kavo. Tisto, kar Imotski uvršča 
na turistični zemljevid, pa sta Modro in 
Rdeče jezero, ki se skrivata v zaledju mesta. 
In še zanimivost: uradno gre za mesto z 
največ mercedesi na prebivalca na svetu!

Urejena pohodniška pot

Pot do Imotskega in Modrega jezera je 
primerno označena, prav tako večje parki-
rišče nad vstopno točko. V času največjih 
količin vode je lahko dolgo celo 800 in 
široko 500 metrov. Nad njim se dvigajo 
strme stene, od 386 do 538 metrov visoko. 
Na najvišji točki so na ogromni skali pred 
stoletji zgradili trdnjavo Topana, s katere 
je lep razgled na jezero. Globina jezera 
se spreminja, največja znaša 90 metrov, 
seveda pa skozi leto niha in se celo zgodi, 
da popolnoma presahne. Leta 1907 so v 
kraterju zgradili pohodniško pot, ki je pri-
merna tudi za družine z majhnimi otroki 
(za otroške vozičke z bolj konkretnimi 
kolesi). Sprehajalec bo zanjo z vmesnimi 
postanki za fotografiranje porabil dobrih 
15 minut. Ker je voda v jezeru čista, tem-
peratura v poletnih mesecih pa prijetno 

Ker je voda v Modrem jezeru čista, temperatura 

v poletnih mesecih pa prijetno sveža, postane 

obrežje majhno kopališče.  Foto: Vesna Levičnik



oddih 4114. februarja 2023

Skywalk Biokovo je top atrakcija Jadrana  Foto: iStock

V Parku narave Biokovo lahko 

obiskovalci hodijo po več kot 

20 pohodniških poteh, zelo 

atraktivne pa so učne poti 

in Info centri ter biokovski 

botanični vrt Kotišina.

sveža, postane obrežje majhno kopališče 
za domačine in turiste, ki kljub neodob-
ravanju tamkajšnjih turističnih delavcev 
radi skačejo v vodo.

Nekaj sto metrov od Modrega jezera 
je Rdeče jezero, ki je ime dobilo po rdečih 
skalah. Rdeče jezero je težje dostopno 
in je za povprečnega turista bolje, da 
ogromno luknjo občuduje samo z vrha. 
Če boste na robu pečine videli ljudi, ki v 
globel mečejo kamne, naj vam povemo, 
da se doslej še nikomur ni posrečilo vreči 
kamna v jezero. Mnogi so prihajali prav 
zaradi tega izziva, uporabljali različne 
zalete in posebne tehnike metanja, toda 
tisti znani čof se do zdaj ni slišal. Dokaz 
o vztrajnosti je že dejstvo, da je problem 
najti kamen ob cesti.

Nad Modrim jezerom, kot bi ga čuvala, 
stoji trdnjava Topana, ki je dobila ime po 
posebnem stolpu s topovi, ki je v vojaški 

terminologiji poznan kot topana. Znotraj 
trdnjavskega obzidja najdemo cerkvico 
Marije Angelske, na drugi strani obzidja pa 
navduši eden najlepših nogometnih sta-
dionov na svetu. Ugledni BBC je namreč 
leta 1986 zgrajeni stadion Gospin dolac 
uvrstil na šesto mesto najlepših stadionov 
na svetu. Stadion v svojem srcu ponosno 
nosijo tudi navijači NK Imotski, saj se ver-
zi njihove himne glasijo: »Pod trdnjavo iz 
kamenja in modrega jezera ponosno igra 
imotski prvak!«

Največja atrakcija Jadrana –  Skywalk

Če iščete odgovor na vprašanje, kje poi-
skati po mir in tišino, je jasno: Tučepi. Ča-
robnost kraja na Makarski rivieri je v tem, 
da ponuja modrino, zelenje, globine in 
višine. Med morjem in planinami boste v 
Tučepih z lahkoto izbrali oboje. Iskani mir 

boste našli s potepanjem po kozjih stezah 
planine Biokovo (1762), planine »s čelom 
visoko med strelami in nogami v morju«. 
Če ne iščete daljših in zahtevnih tur, se 
lahko enostavno sprehodite skozi nasade 
oljk in spoznate stare tučepske zaselke 
– Srida sela, Podpeč, Čovići, Podstrup, 
Šimići, Kraj – ter globoko vdihnete vonj 
Sredozemlja.

Spomladanski in jesenski čas lahko 
izkoristite tudi za odkrivanje gorovja Bio-
kovo. Dolgo je 36 kilometrov in sodi med 
najlepše pokrajine Sredozemlja in Ja-
drana, še posebno tisti del, ki se vzpenja 
nad Baško Vodo. Kot zidu med nekoliko 
hladnejšim zaledjem in toplejšo obalo 
se lahko Biokovu zahvalimo za močne 
zimske burje ter mešanje gorskega in 
morskega zraka, ki je prav med goro in 
morjem najbolj čist in zdrav. Ob vznožju 
najdemo klek, hrastov gaber, kraški ga-
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ber, bukev, javor in jelko, dalmatinski črni 
bor pa uspeva na višjih legah. Biokovo 
skriva tudi bolj zaščitene endemične ra-
stlinske vrste, kot sta biokovski zvonček 
in biokovski glavinec. Tudi živalski svet je 
izjemno raznolik, saj lahko srečate podla-
sico, kuno, uharico, orla, gamsa, muflone 
in druge živali. Lahko pa prisluhnete tudi 
vilam. Biokovo je že od antičnih časov 
v številnih legendah predstavljeno kot 
domovanje vil. Nekaj vil se najde tam, 
še posebej v tihem poletnem mraku, ko 
sonce škrlatno zasije na morje. Ljudstvo 
jih imenuje skalne vile, izročilo pa pravi, 
da kdor sliši njihovo petje, tega nikoli 

ne pozabi. Prav tako legenda pravi, da 
so bile najbolj čedne in najlepše od vseh 
vil na Biokovu.

Zadnja leta je Biokovo pridobilo 
vrhunsko atrakcijo – stekleno razgledišče 
Skywalk. Zanj so se turisti pripravljeni 
povzpeti po zanimivi gorski cesti, da bi 
se sprehodili po fenomenalni stekleni 
konstrukciji nad mogočnim Biokovom. 
To razgledišče v obliki podkve okoli 
pečine s stekleno površino za spreha-
janje se nahaja na jugozahodnem delu 
Naravnega parka Biokovo in tik ob 
informacijskem središču, na nadmorski 
višini 1228 metrov, kjer vladajo posebne 

vremenske razmere. Zraven je geološki 
steber – tridimenzionalni prikaz odsekov 
kamnin, ki so tvorile območje Biokova od 
njegovega nastanka do danes z geološko 
časovno tabelo ter opisom starosti in vrst 
kamnin. In če ste uspeli priti do stekle-
ne atrakcije, s katere boste na eno stran 
videli Italijo, na drugo Bosno, ni daleč do 
najvišjega vrha Sveti Jure z nadmorsko 
višino 1762. Poleg pohodniških poti do 
vrha vodi 23 kilometrov dolga cesta, ki 
je tudi najvišje ležeča asfaltirana cesta 
na Hrvaškem. Približno petdeset metrov 
pod vrhom je najvišje ležeča cerkev na 
Hrvaškem – sv. Jure. *

Ob trdnjavi Topava se nahaja legendarno nogome-

tno igrišče.  Foto: Vesna Levičnik

Legenda, ki je ostala do danes

Vsa čudesa, ki jih je dokazano ustvarila 

narava, imajo tudi legende. Eno takih 

lahko slišite tudi v Imotskem in govori 

o zelo bogatem človeku Gavanu, ki 

je seveda imel soprogo Gavanico in 

kopico otrok. Pravijo, da je bil po videzu 

človek, a je imel dušo samega hudiča. 

Da bi se prepričal o Gavanovi oholosti, 

je nekega večera do njegove hiše prišel 

angel, preoblečen v berača, ki je prosil 

miloščino. Vrata mu je odprla soproga 

Gavanica, toda ni mu hotela dati niti 

vode niti hrane. Na angelovo vprašanje, 

ali se ne boji boga, je bahata bogatunka 

kratko odgovorila: Naj bo bog tvoj, dokler 

je Gavan moj. V tem trenutku je angel 

odvrgel raztrgano obleko in izvlekel 

ognjeni meč. Nebo je pobesnelo, strele 

pa so divjale kot divji konji. Od sunkov 

se je odprla zemlja in v globoki luknji, 

kjer sta danes Rdeče in Modro jezero, so 

popadali Gavanovi in njihovo bogastvo. 

Če boste po zgodbi povprašali kakšnega 

Imotčana, vam bo vsak zagotovil, da ko 

piha burja, še danes slišijo njune krike iz 

globine jezera.
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Po otoku je speljanih veliko kolesarskih poti. 

 Foto: mah

M
arsikdo je prepričan, da je 
morsko obalo vredno obi-
skati le poleti. Toda jadran-
ski otoki so izredno zanimivi 

tudi v pozni jeseni, pozimi in spomladi. 
Tudi pozimi, če ni burje, ponujajo nekaj 
stopinj toplejše vreme kot na celini, 
poleg tega tam ni snega, obiskovalcem 
pa so vse leto na voljo dolgi sprehodi ob 
obali ali po otoških hribih.

Eden nam dokaj bližnjih otokov, ki v 
zimskem času ponuja razgibane poho-
dne poti, je Rab. Čeprav slovi kot otok 
močne zimske burje, je njegova južna 
stran v zavetrju, skriti zalivčki polotoka 
Kalifront pa tudi pozimi ponujajo odlič-
ne kotičke za martinčkanje. Kar zadeva 
pohodništvo, je na otoku za kar 200 ki-
lometrov najrazličnejših urejenih poti za 
sprehode, od promenad do kolesarskih 
in planinskih stez. Njihova značilnost je, 
da nimajo velikih vzponov, saj je najvišji 
vrh otoka Kamenjak visok le 408 metrov. 
Torej so pohodne poti primerne, tudi če 
niste v najboljši formi ali če se na spre-
hod odpravite z majhnimi otroki.

Po globokem mediteranskem gozdu

Tudi kar zadeva pokrajino, je izbira 
velika. Za zimske dni so odlične steze 
na jugu otoka. Med njimi sta dve še 
posebno nenavadni. Nedaleč od mesta 
Rab je polotok Kalifront, na katerem 
se razteza gozdni rezervat Dundo, vhod 
vanj je v vasi Kampor. Po sredini polo-
toka vodi cesta, ki je približno na sredi 
zaprta na promet. Ob prvi zapornici, 
ki pa je pozimi navadno odprta, so 
informacijske table ter zemljevidi poti. 
Najbolj priljubljena pešpot na polotoku 
je Capo Fronte, ki je ena od treh poti, 
nastalih v okviru projekta Rabske arhe-
ološke poti . Dolga je 22 kilometrov in se 
večinoma vije po gozdu. Je dobro ozna-
čena, pri navigaciji pa si lahko pomaga-
te tudi z aplikacijo projekta, ki deluje 
le na najnovejših mobilnih telefonih. V 
podobni smeri vodi tudi Premužićeva 
steza, in sicer od južne obale Kalifronta 
do Zaliva svete Evfemije. Ta je dolga 15 
kilometrov in označena s planinskimi 
markacijami.

Na poti na najvišji vrh otoka Raba Kamenjak je razgledna točka s čudovitim razgledom na okoliške otoke. Foto: mah

Za vse, ki se jim zdijo to predolge 
ture, pa je priporočilo preprosto: avto 
lahko parkirate ob cesti in se nato po-
date po kateri koli poti navzdol v gozd. 
Večinoma so to poti, ki jih poleti upora-
bljajo kopalci, saj je na koncu vsake go-
tovo skrita majhna uvala, samoten zaliv, 
obrnjen na jug in zatorej poln sonca. Od 

ceste do morja je približno pol ure hoda, 
poti pa niso primerne za kolesarje.

Krožne poti do peščenih zalivov

Otok Rab slovi po peščenih plažah. In res 
je predel v okolici Loparja, vsaj kar zadeva 
Jadran, na prvi pogled nenavaden. Poleg 
slovite Rajske plaže, ki je v zimskem času 
popolnoma prazna in je lahko tudi prije-
ten sprehod po več kot kilometru mivke, 
so prav skrivnostni tudi zalivi polotoka 
Lopar. Ena od pešpoti iz nabora Rabske 
arheološke poti se imenuje Epario. Dolga 
je 10 kilometrov, začne se tik ob trajek-
tnem pristanišču v Loparju, konča pa na 

Projekt Rabske arheološke (T)rase

Gre za aplikacijo, s katero prebivalci in 

turisti spoznavajo pretežno neznano 

kulturno dediščino, skrito zunaj znanega 

zgodovinskega jedra Raba. Izhajajoč iz ideje o 

muzeju na prostem projekt na 33 lokacijah in 3 

poteh (Frux, Capo Fronte in Epario) predstavlja 

arheološko, sakralno in etnografsko 

dediščino, skrito med nedotaknjene kotičke 

pokrajine. Predstavljene kraje povezujejo 

tri učne poti v skupni dolžini okoli 40 km, 

ki se razprostirajo po območju Loparja, 

Supetarske Drage in Kamporja. Poleg 

dobro označenih krajev in poti, namenjenih 

pešcem in kolesarjem, individualni ogled 

poti omogoča spletna stran z vsemi 

relevantnimi informacijami, tiskani zemljevid 

in drugi promocijski materiali, pripravljeni 

v okviru projekta. Aplikacija je dostopna 

na povezavi: rabarchaeologicaltraces.com/

preuzmi-aplikaciju

Morje pozimi

Do Sahare med rabskimi peščenimi piramidami
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Na otoku Rab je kar 200 

kilometrov najrazličnejših 

urejenih poti, ki ponujajo 

različne možnosti sprehodov 

od promenad ob morski obali 

do pravih planinskih poti.

Rajski plaži. Pot je sicer prijetna, vendar 
ni krožna, zato potrebujete, če greste peš 
in se nočete vračati po isti poti, prevoz 
nazaj na izhodišče. Zato je še posebno za 
družine primerneje, da si stezo razdelijo v 
dva krožna dela.

Prvi krog se začne pri parkirišču nad 
zalivom Ciganka. Pot je dobro označena, 
vodi pa sprva navzdol proti zalivu, nato 

pa po grebenu do naslednjih zalivov. Ob 
tem se razprostira pogled proti otoku 
Grgur ter za njim proti hribom med Staro 
Baško in Baško na otoku Krku. Pokraji-
na, po kateri vodi pot, je nenavadna tudi 
zaradi rabskih piramid, kakor imenujejo 
skulpture iz strjene mivke, ki nastanejo z 
erozijo. V vsakem od zalivov si pohodniki 

lahko privoščijo počitek. Ko pot doseže 
zaliv Sturići, se lahko odpravite po stopni-
cah nazaj do grebena polotoka ter se po 
asfaltni poti vrnete na izhodišče. Celoten 
krog zahteva uro in pol nezahtevne hoje.

Naslednji dan lahko nadaljujete pot, 
tokrat pa se podate do zaliva Sahara. Po-
leg Rajske plaže je to drugi največji pešče-
ni zaliv na otoku Rabu. Tokrat parkirate 
malce dlje na polotoku, pri izhodišču za 
zaliv Podšilo. Ponovno se spustite proti 
morju, ob poti pa lahko nabirate brinove 
jagode. Iz zaliva Podšilo sledite označeni 
poti do Sahare. Ta zaliv je res nenavaden, 
saj je skoraj polkrožne oblike, obdajajo pa 
ga sipine, zaraščene z redkim gričevjem. 
V času zunaj sezone je zaliv popolnoma 
samoten. Na izhodišče se vrnete tako, da 
sledite stezi v smeri Loparja, ko dosežete 
makadamsko cesto, pa se usmerite na jug. 
Cesta vas bo pripeljala na izhodišče.

Razgledna točka najvišjega vrha

Za zimske dni, ko ni burje, pa je idealen 
še malce bolj strm vzpon na Kamenjak, 
najvišji vrh otoka Raba. Začetek poti 
je dva kilometra od mesta Rab, v vasi 
Mundanije. Z avtom se lahko zapeljete do 
zadnjih hiš, ki so že na pol poti do vrha. 

Nato sledite planinski poti, ki vas najprej 
po približno 40 minutah hoje navkreber 
pripelje do Tomašićeve razgledne točke, 
od koder se ponuja neverjeten pogled na 
mesto Rab in okoliške otoke.

Od tod je do vrha le še dobrih petnajst 
minut hoje čez pašnike, obdane s kamni-
tim zidovjem. Sam vrh Kamenjaka sicer 
ni ravno privlačen, saj je na njem stara te-
lekomunikacijska centrala, a je osvojitev 
najvišjega vrha tega kvarnerskega otoka 
vseeno zabavno doživetje.

Za sladkanje rabska torta

Po zimskih otoških pohajkovanjih se 
prileže nekaj krepkega. A na Rabu to ni le 
šilce žganja, temveč tudi rabska torta, ena 
najslavnejših kvarnerskih slaščic. Brez 
dvoma imajo najboljšo v Hiši rabske torte 
v starem delu mesta Rab. Iz slaščičarne/
muzeja že na ulico diši po slaščici, ki je po 
legendi nastala leta 1177, ko je otok obiskal 
papež Aleksander III., nune pa so mu v 
pomanjkanju drugih sestavin naredile 
slaščico iz tega, kar so imele: pomaranč 
in mandljev. V Hiši rabske torte si lahko 
ogledate izdelavo slaščice, ki jo ob zani-
mivi pripovedi slaščičarjev seveda lahko 
tudi pokusite. * mah
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Narodni park Krka

Vesna Levičnik

Dobrodošli v Puljane, kjer so pred letom dni odprli Eko kampus Krka.  Foto: NP Krka

N
arodni park Krka, ki je dobil ime po reki Krki in je 
prepoznan po svojih slapovih in samostanih, ima 
bogato zgodovino, čeprav je eden najmlajših naro-
dnih parkov na Hrvaškem. Gibanje za narodni park 

reke Krke se je začelo leta 1971, a šele leta 1985 je Hrvaška 
razglasila območje od trdnjav Trošenj in Nečven do Šibeni-
škega mosta za narodni park.

Narodni park Krka ponuja različne pohodniške poti, 
izlete z ladjico, kolesarske steze in izobraževalne delavnice 
za družine. Obiskovalci se lahko sproščajo v okolju stran od 
množice ljudi in uživajo v osupljivih pogledih na slapove, 
reke in soteske.

Kaj početi v parku

Vse razloge, zakaj turisti potujejo v Narodni park Krka, je težko 
navesti. Zagotovo pa mednje sodi uživanje na pohodniških po-
teh do čudovitih slapov in samostanov, ki se nahajajo v parku. 
Najboljše mesto, ki ga morate obiskati med izletom v parku, je 
samostan Krka – najpomembnejši srbski pravoslavni samostan 
na Hrvaškem. Lokalni vodnik, ki je na voljo od sredine junija 
do sredine oktobra, vam vse razkaže ter pripoveduje o edin-
stveni arhitekturi in zgodovini samostana, ki je bil ustano-
vljen leta 1345.

Nepozabno doživetje je tudi izlet s čolnom do samostana ali 
do Roškega slapa. Ko ste že blizu Roškega slapa, se odpravite 
na vzhodno stran, kjer si lahko ogledate mline na vodi, ki so 
jih uporabljali za mletje pšenice. In če vam je vožnja z ladjico 
ljuba, nikar ne odlašajte in se zapeljite še do slapa Skradinski 

buk. Serijo slapov in kaskad, ki se stekajo v smaragdno zeleno 
reko, popestrijo ribe. Obiskovalci lahko uživajo tudi v bližnjih 
mlinarskih hišah, ki so bile spremenjene v prodajalne spomin-
kov, obrtne delavnice in manjše restavracije.

Najboljše pohodne in kolesarske poti

Narodni park Krka ponuja številne pohodniške poti in 
razgledne točke, ki jih lahko obiščete z družino, prijatelji 
ali sami. Številne poti so nezahtevne, nekatere pa vključu-
jejo tudi daljše vzpone, zato na podlagi smerokazov skrbno 
izberite ustrezno. Nujni so udobni čevlji, prav tako v poletnih 
mesecih ne pozabite na zadostno količino vode.

Skradinski most je bil zgrajen leta 1953 in označuje 
jugozahodno mejo Narodnega parka Krka. Nekaj manj kot 
4,5 km dolga pot, ki se začne pri recepciji pri Skradinskem 
mostu, je iz proda in zemlje, zato je dobro biti previden pri 
sestopu. Urejena je za sprehajalce in kolesarje.

Pot Skradinski buk se nahaja v bližini slapa Skradinski 
buk, ki je najvišji in najbolj znan slap v parku. Začetek poti je 
pri lesenem mostu čez slapove ali skozi etno vas. Pot je dolga 
1,9 km in obiskovalci lahko uživajo v čudovitem razgledu na 
bele vodne pene, ki se razbijajo v bližini.

Manojlovac je kratka pot, ki vodi do najvišjega slapa v 
parku Krka. Manojlovački slap, visok 60 metrov, je sestavljen 
iz niza naravnih kamnitih ovir. Obiskovalci lahko uživajo na 
izpostavljenih razglednih točkah, posebnost so tudi stopnice 
z rahlim padcem. Žal pot ni primerna za gibalno ovirane ali 
tiste, ki uporabljajo otroške ali invalidske vozičke.

Skradinski buk, eden najlepših in največjih hrvaških slapov Foto: iStock

Park neslutene lepote in pohodnih poti
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Učna pešpot Goriš–Torak

V bližini Roškega slapa, le petnajst minut vožnje iz Šibenika 

ali Drniša, lahko stopite na pohodniško pot: od vasi Goriš do 

jezerskega izvira Torak. Pot je dolga nekaj manj kot tri kilometre 

in je zaradi razgledne točke v kraju Krnići Gornji in učne pešpoti 

Brnjica–korito reke Čikole idealna za aktiven oddih v naravi. 

Na koncu poti vas pričaka razgledna točka, od koder se ponuja 

čudovit razgled na sotočje Krke in Čikole ter Torak, naravni 

fenomen na levem bregu reke Čikole. Čeprav gre za izvir, je zaradi 

okrogle oblike bolj podoben jezeru, zato ga imenujejo jezerski 

izvir. Pot se razcepi v dve smeri: ena vodi do razgledne točke, 

druga pa se spusti do Torka.

Pravočasno si zagotovite vstopnice.

Vas zanima izobraževanje, prostovoljstvo, 

raziskovalni projekti ali zgolj bivanje v naravi,

v tišini? Vse to najdete v čarobnem severnem 

predelu Narodnega parka Krka. 

V sklopu projekta Nepoznana Krka – skrita 

bogastva gornjega in srednjega toka so urejene tri 

pešpoti, splovljeni sta dve ladji na električni pogon 

in odprt je Eko tabor Krka v Puljanah, središče 

izobraževalnega značaja z namestitvenimi 

kapacitetami za obiskovalce.

v tišini skozi naravoV TIŠINI SKOZI NARAVO

www.npkrka.hr

Samostanska pot Krka je nekaj več kot 2 kilometra 
dolga krožna pot, dostopna neposredno z dvorišča samostana. 
Obdana je z borovci, ki ponujajo udobno senco za sproščujoč 
pohod. Poteka po makadamski cesti, zato poskrbite za udobno 
pohodno obutev.

Rimska pohodniška pot poteka na višini 630 metrov in je 
zgodovinska pot ilirskih plemen in starih Rimljanov. Pomemb-
na je bila za domačine, saj vodi do starih vodnih mlinov. Začne 
se kot makadam in ima na začetku rahel naklon.

Priporočamo ogled Eko kampusa Krka

V lanskem letu so v Puljanih odprli Eko kampus Krka. Razvijati 
so ga začeli leta 2005, sčasoma pa je postal del širšega projekta 
Nepoznana Krka: skriti zakladi zgornjega in srednjega toka 
reke Krke. Je pravzaprav hrbtenica tega projekta, močan motor 
gospodarstva okoliških krajev in prebivalcev ob reki. Že od 
odprtja želi in bi moral postati središče Narodnega parka Krka 
ter tudi celotne Šibeniško-kninske županije, ko gre za izobra-
ževanje, prostovoljstvo in raziskovalne projekte v naravi.

Večina vsebin v kampusu je primerna za otroke. Narodni 
park Krka namreč neguje dolgoletno prakso izobraževanja 
predšolskih in šolskih otrok o zavarovanem območju in de-
javnostih, ki se v njem izvajajo. Tako sta ureditev in oprema 
centra, vključno z dvema bogatima zbirkama, prinesli dodano 
vrednost in nove priložnosti izobraževalnim programom, ki se 
jih tam izvaja. Lani so začeli izvajati tudi prostovoljske progra-
me, potem ko je dolgoletno zanimanje za tovrstno dejavnost 
prineslo potrebne nastanitvene kapacitete. *

Sprehod skozi park popestrijo tudi kamnite hiše z zanimivo preteklostjo.  

 Foto: iStock
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Srem/Vukovar

Okusi se, če je vse v loncu domače

Vito Avguštin

Vukovarski vodni stolp, spomin na vojno.  

 Foto: iStock

N
a potovanju skozi Srem in ob-
močje Vukovarja boste pred 
seboj videli celo vrsto več kot 
zanimivih mest in vasi. Zato 

je pomembno predvsem, da si vzamete 
čas, da se ustavite in poslušate ...

Veliko vsega si velja ogledati, doži-
veti, izkusiti, ampak naj bo tokrat na 
prvem mestu gastronomija. Na tem 
območju namreč prebivajo izraziti 
naravni talenti v kuhinji. Iz svežih 
surovin brez velike filozofije ustvarjajo 
najboljše jedi, ki si jih lahko zamisli-
te, in to odvisno od tega, kaj si želite: 
na staromoden ali na sodoben način. 
Vedno pa z globokim spoštovanjem do 
tradicije in običajev.

Vsekakor velja obiskati restavracije 
z oznako Okusi Srema in Slavonije, 
uživali boste v najboljših tradicionalnih 

specialitetah, slastnih sladicah, vrhun-
skih vinih Srema in dišečih žganjih. 
Dobro, morda bo marsikdo pomislil: 
Lahko njim, ko pa imajo vrhunsko 
meso črnega prašiča, krape in some, 

sveže ulovljene v rekah, planjave, polne 
sadežev, in vrtove, polne sveže zelenja-
ve. A je tudi res, da se takoj okusi, ko je 
domače in naravno pridelano v loncu, 
na ponvi ali v prekajevalnici.

Na tem območju je hrana v resnici 
obilna in raznolika kot nikjer drugje, 

Ilok je najbolj vzhodno naselje Hrvaške,vinarstvo pa ima v regiji dolgo tradicijo.  Foto: iStock

ljudje pa so gostoljubni. Ponudili vam 
bodo ocvirke, kulen, šunko, slanino, 
klobaso z mladim sirom, pa ajvar ..., 
sledila bo krepka juha ali pikantna jed 
iz kotlička. Potem je na vrsti popolna 
pečenka, na koncu pa slastni piškoti 
vseh barv in velikosti. Nazdravili boste 
z dišečim žganjem, vsak obrok pa 
spremlja vrhunsko vino iz znamenitih 
vinogradov, ki so ga uživali tudi kralji ...

Poglejmo enega od jedilnikov: za 
hladno predjed boste dobili kulen, se-
veda, pa mladi sir, smetano in slanino. 
V jušniku nato prinesejo piščančjo juho 
z rezanci, za toplo predjed pa vam bodo 
ponudili piščančja jetra na čebuli. Za 
glavno jed bodo na mizo prinesli šo-
kaški zrezek – v zrezek zavijejo kulen, 
sir in šunko, vse skupaj pa povaljajo v 
moko, jajca in drobtine ter ocvrejo – in 
postrežejo s pečenim krompirjem. Če 
ste ljubitelj rib, bo prijal tudi donavski 
ribji paprikaš. Poleg seveda sodi 
krompirjeva solata z zeljem in peso. Za 
konec pa palačinke ali salenjaki ali kaj 
podobnega s sremsko marmelado.

Veliko preveč težke hrane? Na vzho-
du Hrvaške to ni problem, saj je na vo-
ljo cel kup možnosti, kako te kalorije 
porabiti. Lahko se na primer odločite 

Veliko preveč težke hrane? Na 

vzhodu Hrvaške to ni problem, 

saj je na voljo cel kup možnosti, 

kako te kalorije porabiti. 

Lahko se na primer odločite 

za katero od šestih tematsko 

urejenih, označenih in trasiranih 

pohodniških ter kolesarskih 

poti, od katerih štiri vodijo na 

253 metrov visoko Skandalo.
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za katero od šestih tematsko urejenih, 
označenih in trasiranih pohodniških 
ter kolesarskih poti, od katerih štiri 
vodijo na 253 metrov visoko Skandalo, 
skrajno vzhodno kontrolno točko Hr-
vaške planinske transverzale na Fruški 
gori. Najdaljša med šestimi potmi se 
vije 22 kilometrov od vasi Bapska do 
posestva Ladanjski Principovac. Prav 
na tem posestvu je leta 1710 znamenita 
iloška knežja družina Odescalchi, po 
kateri je pot dobila ime, zasadila prvo 
trto traminca. Danes je Principovac 
ena najprivlačnejših vinorodnih leg 
v celinski Hrvaški, v lasti nagrajene 
Iloške kleti.

Na vzhodu Hrvaške je sicer preple-
tenih na stotine kilometrov kolesarskih 
poti. Popeljejo vas ob rekah, skozi 
gozdove, slikovite vasi in zgodovinska 
mestna jedra ... Na primer v Gozdarski 
muzej v Bošnjacih, ob cesti si lahko 
ogledate mamuta iz slame v naravni 
velikosti, ki je edinstvena priložnost za 
fotografiranje. Naslednja izbira za izlet 
je adrenalinski park v Cerni z vsemi vr-
stami sadnega drevja, ki ga najdemo od 
severa Afrike do severa Evrope, Gradi-
šte, Bošnjaci in Tordinci pa so privlačne 
vasi za kmečki turizem.

Mesto Vukovar ponuja baročni 
center, v gradu Eltz je Mestni muzej, 
ki je prejel evropsko nagrado silletto 
za najboljši muzej v Evropi. Vsekakor 
obiščite Muzej vučedolske kulture, če 
vam bo čas dopuščal, pa tudi rojstno 
hišo kemika, nobelovca in častnega 
meščana Vukovarja Lavoslava Ružičke. 

V poletnih mesecih se lahko osvežite 
na Vukovarski adi, a pod pogojem, da 
boste pokusili specialiteto – krapa, 
pečenega na palici.

Izjemno zanimivo mesto so tudi 
Vinkovci, po raziskavah najstarejše 
naselje v Evropi, naseljeno že osem 
tisoč let. Sprehod po mestu sicer lahko 
začnete pri baročnem spomeniku, 
Mestnem muzeju, nato obiščite rojstno 
hišo Ivana Kozarca in začutite vzdušje 
tipične šokaške ulice. Po sprehajališču 
Dionizija Švaglja ob Bosutu se spreho-
dite še po korzu v mestnem jedru in 
uživajte v objemu zgodovinskih zgradb 
iz 18. stoletja. V Vinkovcih so v vsakem 
letnem času številne prireditve, na 
primer Rimski dnevi, vse leto pa so na 
voljo jedi starih Cibalov iz časa rim-
skega imperija.

Pravi kraj za dobrojedce je Ilok, eno 
najslikovitejših mest v tem delu Evro-
pe. V središču so trdnjava iz 14. in 15. 
stoletja, nekdanji sedež hrvaškega bana 
in bosanskega kralja Nikole Iločkega, 
hamam iz časa Sulejmana Veličastnega, 
grad Odescalchi in stara vinska klet 
iz 15. stoletja. In številne možnosti, 
kjer vas bodo pogostili, kot vas niso 
še nikjer. *

Središče za opazovanje ptic Nijemci

Nekaj prav posebnega je Center za 

opazovanje ptic Nijemci, ki se nahaja na 

več lokacijah. Prva je v parku Arboretum 

na bregu Bosuta v središču mesta, od 

tam do druge točke za opazovanje 

ptic lahko pridete po kopnem ali vodi. 

Ladjica Sveta Katarina pluje po reki 

Bosut od parka Arboretum do izletniške 

točke  Sopotac, kamor lahko pridete 

tudi peš ali s kolesom po tematski učni 

poti, opremljeni s 30 informacijskimi 

tablami in 6 pametnimi klopmi.
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Terme

Za zabavo, zdravje in rekreativne športnike

P
recej hrvaških termalnih zdra-
vilišč in kopališč je nedaleč od 
slovensko-hrvaške meje, kar 
pomeni, da so primerne tako za 

enodnevni izlet kot za obisk za konec 
tedna ali ves teden.

Terme Sveti Martin

Terme Sveti Martin stojijo v istoimen-
skem kraju ob Muri, le 15 minut vožnje 
od Razkrižja. Gre za eno najsodobnejših 
termalnih kopališč na Hrvaškem, čeprav 
imajo že več kot 100-letno tradicijo. Po-
dobno kot pri večini slovenskih term v 
Pomurju in Prekmurju so tudi v okolici 
Svetega Marina leta 1911 ob raziskovanju 
terena za naftne vrtine odkrili mineral-
no termalno vodo. Leta 1936 so zgradili 
prvi leseni bazen, nato pa še manjši 
pokriti bazen in sedem kadi za nama-
kanje. Do začetka 2. svetovne vojne so 
mineralno vodo tudi polnili in proda-
jali za pitje.

Danes terme nudijo številne različice 
klasičnih, kitajskih in tajskih masaž. 
Tako na primer Center Lumbalis ponuja 
fizioterapevtske storitve pri ljudeh s 
težavami gibalnega sistema, revmato-
loškimi in nevrološkimi stanji. Gostje 
z dihalnimi obolenji se lahko sprostijo 
v solni sobi. V poletni sezoni deluje na 
prostem tudi ogromen vodni park s 
tobogani in številnimi atrakcijami.

Terme Sveti Martin so obenem prvi 
specializiran kolesarski resort na Hrva-
škem, ki ponuja celostno infrastrukturo 
za kolesarje ter tudi za preostale pro-
fesionalne in rekreativne športnike. Na 
voljo je več kot 700 kilometrov kolesar-
skih poti, tam so tekaški park, igrišče za 
golf in disk golf ter igrišča za nogomet, 
odbojko, namizni tenis ...

Terme Tuhelj

Najdete jih v središču hrvaškega Zagor-
ja, 13 kilometrov zahodno od avtoceste 
Zagreb–Maribor. Zgodovina term sega 
v 18. stoletje, ko je vroče vodne vrel-
ce prvič opisal avstrijski zdravnik in 
botanik Johann von Crantz. V sredini 
19. stoletja je bilo zgrajeno prvo manjše 
kopališče, že pred drugo svetovno vojno 
pa so postavili prvo zgradbo za name-
stitvene in zdravstvene namene.

Vodni planet term Tuhelj obsega 8 
notranjih in 8 zunanjih bazenov s tobo-

gani, atrakcijami, podvodnimi masaža-
mi, vodno gimnastiko, največja zname-
nitost pa je naravno kopališče ob izvirih 
termalne vode s temperaturo 32–33 
stopinj Celzija. Imajo svet savn, ledeno 
jamo in nudistično teraso, ponujajo 
klasične, tajske, indijske ter havajske 
masaže, tretmaje za nego obraza in te-
lesa, obloge iz fango blata, programe za 
obnovo kože ter zmanjšanje celulita …

Istrske toplice

Stojijo v dolini reke Mirne, 10 minut 
vožnje od srednjeveškega mesteca 
Motovun. Nad zdraviliščem se vzpe-
nja 85 metrov visoka stena Gorostas, 
izpod katere izvira termalna voda. Škof 
Tomassini je že leta 1650 opisoval izvire 
tople vode, v katerih se kopajo domači-
ni in si s tem pomagajo pri revmatskih 
in kožnih obolenjih. Po drugi svetovni 
vojni so se toplice še imenovale Santo 
Stefano. Danes Istrske toplice ponujajo 
kopanje v notranjem in zunanjem ter-
malnem bazenu, hidroterapije, različne 
savne, različne vrste klasičnih masaž, 
spa tretmaje, tretmaje s fango blatom 
ter inhalacije žveplene pare in uparjene 
izvirske vode.

Na Hrvaškem je kar nekaj termalnih kopališč.  Foto: Maja Danica

Terme Jezerčica

So ene najmlajših term na Hrvaškem. 
Odprte so od leta 2005 in delujejo v 
osrčju hrvaškega Zagorja v manjšem 
kraju Donja Stubica. Leta 2012 so odprli 
vodni park, razdeljen na zunanji in not-
ranji kopalni del. V zunanjem delu so 
olimpijski, otroški in masažni bazen s 
tobogani, v notranjem pa 25-metrski in 
otroški bazen z manjšim toboganom ter 
bazen za neplavalce z masažami.

Velneški in Spa center ponujata 
mešanico zahodnjaških in vzhodnja-
ških masažnih tehnik, kopeli ter turški 
hamam tretma – masaža, piling kože 
ter nega telesa z naravnimi zeliščnimi 
pripravki. Seveda so tam tudi savne 
– klasična in aroma finska savna ter 
turška, infra in panoramska savna.

Bizovačke toplice

Bizovačke toplice so zdraviliško, špor-
tno in rekreacijsko središče v Osješko-
-baranjski županiji na Hrvaškem in 
ležijo nedaleč od ceste, ki povezuje 
Našice z Osijekom, od katerega so 
oddaljene okoli 18 kilometrov. Začetki 
term segajo v leto 1970, ko so v okolici 
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Bizovca iskali nafto in zemeljski plin. Iz 
ene od vrtin je iz globine 1862 metrov 
pritekla 92 stopinj Celzija vroča slana 
voda. Poleg devetih pokritih in zuna-
njih bazenov z vodnimi masažami ter 
112 metrov dolgega tobogana imajo 
tudi športno-rekreacijski center ter 
igrišča za nogomet, rokomet, košarko, 
tenis in odbojko.

Krapinske toplice

So najbolj znane toplice v Hrvaškem 
Zagorju. Ležijo v majhni dolinici rečice 
Kosteline, obdane z griči in oddaljene 
približno 45 kilometrov od Zagreba. 
V okolici toplic je veliko zelenja in 
parkov ter pestra zagorska pokrajina z 
zidanicami in vinogradi. Izviri termalne 
vode v Krapinskih Toplicah so znani 
že iz rimskih časov, ko so izvir imeno-
vali Aquae Vivae, prve preiskave vode 
pa so bile opravljene leta 1772. Sredi 
19. stoletja je Jakob Badel zgradil prvo 
poslopje bolnišnice in tako postavil 
temelj bodočemu zdravilišču. Narav-
no zdravilno sredstvo so hiperterme s 
štirimi termalnimi vrelci s temperaturo 
vode od 39 do 41 stopinj Celzija ter 
zdravilno blato.

Topterme Topusko

Ustanovili so jih pred dvajsetimi leti, 
a se je vse skupaj začelo že pred 3000 
leti, ko so Japodi odkrili naravne izvire 
termalne vode. Te so kasneje uporab-
ljali tudi Rimljani, zadnjih sto let pa je 
Topusko postalo zbirališče bogatašev, 
plemičev, generalov in škofov, ki so 
iz Francije, Nemčije, Italije in Velike 
Britanije prihajali uživat svež zrak in 
zdravilno vodo.

Danes je tam hotel z rekreacijskim 
središčem z notranjim in zunanjim 
bazenom, savnami, športno dvorano, 
telovadnico, prostorom za terapije in 
velnes, v neposredni bližini hotela pa 
so še kompleks petih zunanjih bazenov 
ter igrišče za odbojko na mivki, teniška 
igrišča, kegljišče, mini golf in zunanja 
restavracija. Termalna voda v bazenih 
je vulkanskega izvora in ima na izviru 
temperaturo od 68 do 72, v bazenih pa 
od 27 do 34 stopinj Celzija.

Zdravilišče Lipik

Znano je bilo že v rimskem obdobju, 
prvi pisni dokumenti pa segajo v 16. sto-
letje, ko so toplice v Lipiku omenjene 

kot Lipička vrela. Že druga polovica 19. 
stoletja je s seboj prinesla strokoven in 
resen pristop k lipiški termalni vodi ter 
ročno vrtanje vodnjaka, danes znanega 
Grofovega vrelca. Mineralna voda iz 
Grofovega vrelca je izvirala iz globine 
skoraj 300 metrov in je imela takrat 
temperaturo 64 stopinj Celzija. Danes je 
na voljo bazen, v katerem je temperatu-
ra vode med 32 in 33 stopinjami Celzija, 
zdravniki pa v njej priporočajo največ 
eno uro kopanja.

Varaždinske toplice

Najdete jih v vzhodnem delu hrvaškega 
Zagorja. Kraj je zrasel na poznavanju 
zakonitosti termalne vode, ki so jih poz-
nali že v rimskih časih kot Aquae Iasae. 
Danes je tam specializirana bolnišnica 
za rehabilitacijske dejavnosti ter hotel 
Minerva s termalnim vodnim parkom, 
ki obsega notranji termalni bazen, zu-
nanji olimpijski bazen, zunanji otroški 
bazen in kompleks toboganov. Naravni 
zdravilni sredstvi v termah sta voda s 
temperaturo do 58 stopinj Celzija in 
zdravilno blato. Še opozorilo: toplice 
niso primerne za bolnike s težjimi srčni-
mi okvarami.  * vav
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Kampiranje

Želja po 
svobodi in 
vrnitev k 
naravi
Vesna Levičnik

P
oletje, plaža, šotor, prikolica, 
počitnice, uživanje, dogodivščine 
– na to in še na veliko več lahko 
pomislimo, ko se spomnimo na 

kampiranje. »Predvsem v času epidemije 
in po njej se je zanimanje za preživljanje 
prostega časa na prostem povečalo. Ljud-
je so zamenjali hotelske sobe za mobilne 
hiške v kampih, ki dejansko ponujajo vse 
potrebno ugodje,« pripoveduje Klemen 

Hren, urednik spletnega portala avto-
kampi.si, in doda, da se je udobje kampi-

Jesensko kampiranje v kampu Istra Premium  Foto: Klemen Hren/avtokampi.si

ranja v zadnjem desetletju resda spreme-
nilo, zato pa ostaja filozofija enaka.

Načini kampiranja: avtodom, 
prikolica ali šotor

Ne glede na to, ali boste uživali ob jezeru, 
reki, ob morju, v gozdu, ali bodo počitni-
ce trajale vso sezono ali samo en konec 
tedna, je izbira načina kampiranja pred-
vsem vaša odločitev. Če se odločite za av-
todom, se boste lahko vsak dan odpravili 

na drugo lokacijo in uživali tam, kjer vam 
bo najbolj ustrezalo. Prednost prikolice je, 
da imate lahko na svojem izbranem pro-
storu vse tako, kot vam ustreza, vključno 
z opremo in pripomočki za kampiranje, ki 
jih uporabljate. Sodobna oprema omo-
goča, da tudi kuhinjo opremite morda še 
bolje kot doma – z žarom! Šotor pa je za-
gotovo najbolj primeren za tiste, ki iščejo 
stik z naravo in občutek svobode. Poleg 
tega je zanimivo sobivanje z drugimi, saj 
ni v kampu nikoli dolgčas.
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• Kamp Adria (Ankaran) je 

največji in eden najbolje 

urejenih kampov na slovenski 

obali in leži tik ob morju.

• Kamp Danica (Bohinjska 

Bistrica) ponuja moderno 

opremljene prostore.

• Kamp Liza (Bovec) ob reki 

Koritnici je namenjen le 

šotorjenju.

• Camping Trenta (Soča) je 

odlično izhodišče za  

planinske ture.

• Kamp Koren (Kobarid) je 

najstarejši kamp v dolini Soče.

• Kamp Carso (Kras) je ekološki 

kamp, ki deluje v okviru 

turistične kmetije.

• Kamp Saksida (Dornbek) 

najdete na kmetiji Saksida,  

med vinogradi.

Top kotički v Sloveniji

Pavšali dražji od 300 do 500 evrov

Vsesplošna rast cen se že pozna v 
ponudbi kampov, ki pred začetkom 
sezone potencialne goste nagovarjajo z 
novim cenikom. Čeprav je oblikovanje 
cen kampiranja nekoliko drugačno kot 
v drugih nastanitvah, Klemen Hren 
opozarja, da morajo kampi cene za 
naslednjo sezono zaradi tujih partner-
jev objaviti že jeseni, tako da so lansko 
poletno sezono veljale še cene, ki so jih 

pripravili jeseni 2021 in niso vključe-
vale podražitev, ki so bile posledica 
trenutnih razmer. »Hrvaški kampi 
so letos v nehvaležnem položaju, saj 
morajo ob podražitvi energentov in 
delovne sile, ki je v turizmu zelo pri-
manjkuje, upoštevati tudi podražitve, 
ki bodo posledica uvedbe evra,« poja-
snjuje Hren in dodaja, da se bodo na 
Hrvaškem cene kampiranja v sezoni 
2023 v povprečju povišale za okoli 20 
odstotkov. *

Kamping kartica Avtokampi

Kamping kartica Avtokampi vam omogoča 

popuste v več kot 200 kampih v Sloveniji, 

na Hrvaškem, v Italiji, BiH in Srbiji. Kartico 

brezplačno naročite ali obnovite in jo 

takoj dobite po elektronski pošti. Gre 

za elektronsko kamping kartico, ki jo po 

naročilu na obrazcu takoj dobite na vaš 

elektronski naslov. V kampu jo ob prijavi na 

recepciji pokažete prek mobilnega telefona, 

lahko pa si jo tudi natisnete. Popusti na 

kamping kartico Avtokampi veljajo za 

individualno kampiranje in ne veljajo za 

pavšale. Popusti se običajno ne seštevajo z 

ostalimi popusti. V primeru posebne cene, 

ki velja za 2 osebi, se dodatne osebe prišteje 

po ceniku kampa, dodatno se doplača 

turistično takso in prijavo. Kartica velja 

za vse osebe, prijavljene na eni parceli. Za 

odobritev popusta je treba kamping kartico 

pokazati že ob prijavi v kampu!
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Jadran in Mediteran 2023

V Kompasu  
praznujejo poletje

K
ompas se vsako leto obrne 
proti MEDITERANU ter z velikim 
navdušenjem in ljubeznijo snuje 
razkošna počitniška doživetja. 

Neskončna modrina Mediterana je nje-
gov večni navdih. Vedno znova je oča-
ran nad poletnimi jutri, ki se prebudijo 
takrat, ko se ribiči vračajo v pristan z 
nočnih poti. Poletni vrvež vasic in krajev 
vabi na vse strani kompasa. Tam, kjer 
morje poljubi nebo, Eol napove čarob-
nost večerov na Mediteranu, v okušanju 
njegovih dobrot, poslušanju nežnih me-
lodij, prisluškovanju zgodbam domači-
nov ali pa nekje v najlepšem in najbolj 
zaljubljenem zalivu.

Ni naključje, da si je Zevs za svoj 
rojstni kraj izbral prav mogočni otok 
Kreta, ki je še vedno zavit v tančico 
večnega mita, svojim obiskovalcem 
pa, poleg množice brezčasnih kulturno 
zgodovinskih zakladov, ponuja tudi očar-
ljivost in raznolikost neverjetne naravne 
lepote. Na Rodosu ima v osupljivem 
srednjeveškem mestu rodoških vitezov 
vsak kamen svojo zgodbo, tu se lahko 
prepustite grški gostoljubnosti, tradi-
cionalni kuhinji, živahnemu nočnemu 
življenju in dolgim peščenim plažam. Ali 
na Karpatosu, kjer grška tradicija, sanj-
ske plaže in gorata nedostopnost tvorijo 
popolnost egejskega bisera. Samos 
slovi kot najbolj zelen otok in je rojstni 
kraj Pitagore. V družbi z izbranimi grški-
mi otoki, za vse, ki vas bodo navdihnili 
prvič, in za vse, ki so vaša izbira vedno 
znova, se predstavljajo tudi Zakintos, 
Lefkas, Kefalonija in Kos.

V Turčiji nas navduši sožitje sodobne-
ga življenja in bogate kulturne dedišči-
ne. Impozantno gorovje Taurus okvirja 
najlepšo obalo Turčije, znano kot turška 
riviera, katere biser je Antalijski zaliv, ki 
je s priljubljenimi obmorskimi letovišči in 
izjemno all incluisve ponudbo ter dolgimi 
sončnimi poletji idealen počitniški cilj, ki 
ga zelo rade izberejo družine.

Za sončne zahode in spogledovanje 
z zvezdnatim nebom bodo poskrbeli 
počitniški kraji v skrivnostno večnem 
Egiptu, kjer velja pravilo, naj se vam ni-
koli ne mudi. Dežela, kjer vas domačini 

pozdravijo »Naharuk said« ali »Tvoj dan 
naj bo srečen«. Zaradi prečudovitega 
koralnega grebena so raj za potaplja-
ške navdušence ter meka za golfiste 
in surferje.

JADRAN pa je nališpan z neštetimi 
otočki in obliva eno najlepših obal na 
svetu. Vetrovi in morski tokovi vsak dan 
na novo rišejo raznovrstne plaže, skriti 
dragulji se skrivajo v divjih osamljenih 
uvalah. Galebi nosijo pesem od zgo-
dnjega jutra do poznega večera, ko škr-
žati uspavajo s svojo pripovedjo. Jadran 
je vedno privlačen in drugačen, medite-
ransko barvit in svetovljansko vabljiv.

Kamorkoli vas bo popeljal vaš 
počitniški kompas, so tudi na Jadranu 
skrbno izbrane nastanitvene kapacitete 
s pestro in bogato ponudbo za vse oku-
se in vse generacije, ob domači sloven-
ski obali, v čarobni Istri, na barvitem 
Kvarnerju, v kraljevski Dalmaciji ali 
vedno drugačni Črni gori.

Tradicionalno so v Kompasu pripra-
vili počitnice s klubskimi vsebinami in 

Katalog Jadran Katalog Mediteran

se kot vedno osredotočili na ponudbo 
za družine z odličnimi cenami za otroke. 
Najmlajši člani družine se bodo najbo-
lje počutili v Kompasovih družinskih 
klubih na odlični destinaciji v Dalmaciji, 
v hotelu Quercus 4* v Drveniku, mladi 
in mladi po srcu si lahko privoščijo bolj 
razgibane počitnice, pari mirnejši oddih 
v hotelih samo za odrasle, v pred in po-
sezoni pa vabljeni v Kompasove klube 
za zlato življenjsko obdobje.

Razkošje zgodnjih prijav do konca 
februarja še vedno ponuja razkošje 

popustov in ugodnosti. Poleg ugodnih 
plačilnih pogojev in možnosti plačila na 
do 84 obrokov so na voljo tudi popusti 
ali pavšalne cene za otroke. Brezskrben 
oddih zagotavlja tudi pester izbor nasta-
nitve z all inclusive storitvijo. In, tudi na 
počitnice z vašim najboljšim prijateljem 
niso pozabili.

Kompasove počitnice na Jadranu in 
Mediteranu imajo nešteto odtenkov. Naj 
bo prav vaš v 2023 najbolj razkošen.  * 

KOMPAS. RAZKOŠJE SPOMINOV.

Promocijsko besedilo

Informacije in rezervacije:

Poslovalnice Kompas

E: vednozvami@kompas.si

T: 01 2006 111

W: www.kompas.si
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