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POHODNIŠKA 
DOŽIVETJA 
NA MOJ NAČIN.
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Slovenija na dobrih 20 tisoč kvadratnih kilometrih ponuja 
več kot 10 tisoč kilometrov označenih planinskih poti in več 
kot 5 tisoč kilometrov označenih lažjih tematskih pohodnih 
poti. Na vsakem koraku lahko uživaš v njeni raznolikosti. 
Na vsakem razcepu si želiš, da bi lahko šel po obeh poteh. 
Na vsakem cilju te mika naslednji začetek. Izvoli! Čaka te. 

Korak za 
korakom 

??
?
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Slovenija je butična zelena destinacija za 
odgovorne ljudi, ki cenijo naravo in zdravje, 
lokalno kulturo in pristna doživetja. Kdor 
izbere Slovenijo za svoje pohode, spoštuje 
načela varnega odkrivanja gora in varstva 
narave na vseh svojih poteh.  

Odgovorna 
Slovenija 

??
?
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Trajnost je naša zaveza. 
Zelena shema slovenskega turizma je zgled za trajnostni razvoj 
turizma v evropi. več kot 200 ponudnikov, destinacij, parkov, 
znamenitosti, agencij in restavracij že ima certifikat slovenia 
Green. Med njimi so tudi specializirane pohodniške destinacije 
in ponudniki. 

Varnost je temelj oddiha. 
slovenija se že leta uvršča med 10 najvarnejših držav na 
svetu. varnost in zdravje povezujemo tudi z mednarodnimi 
potovalnimi standardi. v sloveniji jih označujemo z znaki 
Green&safe in safe travels. Zaradi lastne varnosti, varnosti 
drugih ljudi in varstva okolja na pohodniških poteh spoštujte 
planinska varnostna priporočila in pravila posameznih območij 
varovane narave!  

Raznolikost povezuje vse značilnosti Evrope. 
slovenija je bistvo vsega, kar ponuja evropa. je edina država, 
ki povezuje Alpe, Mediteran, Kras in panonsko nižino. Kjer 
koli ste, ste blizu izhodišč za pohodniške poti različnih stopenj 
zahtevnosti. 

Narava je navdih za turizem. 
Aktivnosti na prostem se povezujejo z odlično lokalno 
kulinariko, zdravjem in dobrim počutjem, z doživetji mest in 
kulture ter izvirnimi priložnostmi za poslovne dogodke. tudi v 
gorskih središčih! 

Pristnost je bistvo edinstvenih doživetij. 
najpristnejša lokalna doživetja, kot jih ni nikjer drugje na 
svetu, nosijo oznako slovenia Unique experiences. nekatera 
vključujejo tudi poti v višave ali v gozdove z medvedi! Za 
kakovost certificiranih edinstvenih doživetij jamči slovenska 
turistična organizacija.

najbolj trajnostno usmerjene pohodniške destinacije 
prepoznate po znaku slovenia Green destination. najboljše 
med njimi se ponašajo s platinastim znakom, druge z zlatim, 
srebrnim in bronastim znakom. vse izpolnjujejo zahtevne 
standarde trajnostnega poslovanja in razvoja turistične 
ponudbe.  
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  1500–2864 m  
Visokogorje 
Ker hočeš nad gozdno mejo.  

Strastne in izkušene planince 
privlačijo poti po najvišjih predelih 
Slovenije. V slovenskih Alpah 
je 352 vrhov, višjih od dva tisoč 
metrov! Julijske Alpe s Triglavom 
(2864 m), najvišjo slovensko 
goro, presenetijo z dediščino 
Triglavskega narodnega parka, 
rekami in jezeri. Karavanke s 
Stolom (2236 m) varujejo zanimive 
geološke posebnosti. V Kamniško-
Savinjskih Alpah z Grintovcem 
(2558 m) vas čakajo ledeniške 
doline in planšarske planine.  
visokogorje raziskujemo v poletnem 
času (od maja do oktobra), le ustrezno 
pripravljeni, s popolno opremo ter 
z vodnikom. pozimi je tu lahko tudi 
do pet metrov snega, zato se poti ne 
lotevajmo brez res skrbne priprave, 
opreme in vodnika! tudi planinske 
koče so, razen nekaj izjem, pozimi 
zaprte. 

  500–1500 m
Sredogorje 
Ker te zanima razgled. 

Prijazno Pohorje s Črnim vrhom 
(1543 m) se spogleduje z visokimi 
predeli Slovenije, s svojimi 
malce nižje ležečimi gorskimi 
središči pa vabi k raziskovanju 
sredogorja. Podobno velja za 
Škofjeloško hribovje z Ratitovcem 
(1672 m) in Blegošem (1562 m) 
ter številnimi nižjimi in lahko 
dostopnimi vrhovi, zaznamovanimi 
z utrdbami stare obrambne linije. 
Idrijsko-Cerkljansko hribovje 
vabi k raziskovanju predelov nad 
slovito Idrijo, mestom čipk in 
živega srebra, Posavsko hribovje 
s Kuma (1220 m) ponuja razgled 
na vsa hribovja med tremi rekami 
osrednje Slovenije. 
označene poti sredogorja so primerne 
za raziskovanje vse leto. tu je večina 
planinskih koč odprtih tudi pozimi, ko 
lahko na teh višinah zapade do meter 
snega. v zimski sezoni se v sredogorju 
lahko odpravimo na pohode s krpljami. 

Poti do 
vseh višin 
Slovenije
Od morske obale do visokih gora, od zanimivega 
tematskega sprehoda do daljinske pohodniške 
ture, od blagega vzpenjanja do poti z zahtevnimi 
višinskimi razlikami, od pohajkovanja po kolovozih 
do izzivov plezalnih sten na poti – Slovenija ima 
vse, kar si lahko zaželi pohodnikovo srce.

  0–500 m
Nižine 
Ker lahko greš še malo dlje.  

območja do 500 metrov nadmorske 
višine v slovenski Istri, na Krasu, 
Notranjskem, Dolenjskem, v 
Prekmurju in Prlekiji omogočajo 
lahke pohodniške ture. v vinorodnih, 
obmorskih in obrečnih predelih so 
urejene številne tematske poti do 
naravnih, kulturnozgodovinskih in 
drugih posebnosti teh območij. 
označene pohodniške ture, tematske 
in sprehajalne poti najdete tudi 
v mestih, zdraviliških krajih, na 
območjih regijskih parkov in 
Unescove dediščine ter v različnih 
turističnih središčih.

Slovenija je dežela, kjer se 
različnost pokrajin kar naprej 
prepleta. Poti v visokogorje 
pogosto začnete v sredogorju, 
s katerega se običajno spustite 
tudi v nižje predele. Ločnice v 
nadmorskih višinah so le 
pomoč pri presoji, kakšne 
razmere lahko kje 
pričakujete.    



9

??
?

Za zimske pohodnike in 
ledne plezalce 
Zaradi višine snežne odeje in 
nevarnosti plazov zimski pohodi v 
visokogorje niso priporočljivi, če pa je 
zima vaša strast, obvezno poskrbite za 
vse vidike varnosti! 
Zimsko raziskovanje lahko združite s 
turnim smučanjem z vodnikom ali s 
tekom na smučeh na urejenih progah. 
na voljo so vam tudi zaledeneli 
slapovi za lažje ali ekstremno ledno 
plezanje ter kombinirane smeri 
za snežno-ledno plezanje oziroma 
angleško dry tooling. poskrbite za 
varno plezalsko izkušnjo!    

Ferate za plezalno izkušene 
na zahtevnejših pohodniških 
poteh vam do cilja pomagajo odseki 
zavarovanih plezalnih poti oziroma 
tako imenovane klasične ferate s 
klini in jeklenicami. Začetniki se na 
poti s feratami podajte v spremstvu 
vodnikov! obiščete lahko tudi 
prizorišča športnih ferat za plezalne 
užitke brez usmerjenosti v izbrane 
pohodniške cilje. 

Posamezni vzponi in 
daljinske poti 
v sloveniji je hoja v hribe že več kot 
stoletje med najbolj priljubljenimi 
oblikami rekreacije. planinska zveza 
slovenije skrbi za označevanje poti, 
ki vodijo do bližnjih hribov in do 
najvišjih vrhov. izbirate lahko med 
posamezni cilji, dosegljivimi v nekaj 
urah, ali med etapami daljinskih 
poti, primernih za večdnevne ture. 
povezujejo več regij in so vpete tudi v 
mednarodne mreže daljinskih poti. 

Tematske poti za 
radovedne ljudi 
več kot 700 tematskih poti omogoča 
spoznavanje posebnosti slovenije, 
posamezne regije ali kraja. poti so 
večinoma krajše in krožne, primerne 
za vse generacije in za družine. na 
njih so predstavljene naravna in 
kulturna dediščina, gastronomija, 
etnologija, vabijo na gozdne učne poti 
ter k lažjim športnim preizkušnjam. 

Cilji, 
etape in 
novi izzivi 

Trase za gorske tekače 
ne le klasični gorski tek v visokogorju, 
tudi tek v naravi po dostopnejših in 
razglednih hribih ter blizu mest, tako 
imenovani trail tek, je privlačna oblika 
gibanja na prostem. Kombinacijo 
teka in hoje v naravi si v sloveniji 
lahko privoščite na lažjih in krajših 
progah ali pa raziščete tekmovalne 
trase. Upoštevajte, da gorski in trail 
tek zahtevata predhodne tekaške 
izkušnje! Začetniki lahko v sloveniji 
izbirate primerne višinske razlike, 
napredni gorski in trail tekači pa se 
pri nas lahko udeležite tekmovalnih 
preizkušenj. 
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Poskrbite 
za varno hojo  

??
?
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Načrtujte svoje pohode 
Ko se odpravljate v gore, skrbno načrtujte čas in izbiro 
poti. Upoštevajte svojo kondicijo in preverite vremenske 
razmere. Zaradi možnosti neviht se v visokogorje 
odpravite zgodaj zjutraj. Za načrt vaše poti naj ve kdo 
v dolini! na poti se vpisujte v planinske knjige. vnaprej 
preverite in rezervirajte nočitve v planinskih kočah, 
kjer se lahko oskrbite tudi s hrano in pijačo. na pohodih 
ostanite na označenih poteh. sledite markacijam in ne 
trenutnemu navdihu! 

Uporabljajte karte in aplikacije 
vaš najboljši pomočnik na poti so natisnjeni gorniški 
zemljevidi v merilih 1 : 50 000 in 1 : 25 000 ter knjižni 
vodniki za izbrana pogorja. najdete jih v knjigarnah, 
pohodniških nastanitvah in turističnoinformacijskih 
centrih pohodniških destinacij. Upoštevajte, da v gorah 
mobilni signal marsikje ne deluje. pri načrtovanju poti 
na mobilni telefon vnaprej naložite ustrezne Gps sledi 
izbranih poti ter digitalizirane topografske karte in 
aplikacije, kot so mapZs, outdooractive, slovenia trail, 
Alpe Adria trail, juliana trail, Monolit2Go, Komoot in 
druge. 
 
Bodite dobro opremljeni 
najpogostejši vzrok zdrsov je neprimerna obutev. 
Zavarujte noge s čevlji z dobro oporo v gležnjih in 
profiliranim togim podplatom. v nahrbtniku imejte 
zadostno količino vode in rezervno visokoenergijsko 
hrano, topla oblačila (anorak, kapo, rokavice, majico 
z dolgimi rokavi), mobilni telefon s polno baterijo ter 
osebno prvo pomoč. v visokogorje vzemite čelado, čelno 
svetilko in rezervne baterije, varovalno folijo, na težje 
poti z zavarovanimi odseki (feratami) tudi samovarovalni 
komplet, ki ga morate znati uporabljati. 

Pozimi ne hodite sami! 
pozimi je ustrezna oprema še pomembnejša. poskrbite 
za kakovostne čevlje, gamaše, oblačila. s seboj vzemite 
cepin in dereze, zaradi nevarnosti plazov pa tudi 
brezhibno delujoč lavinski trojček (žolna na obleki, 
sonda in lopata v nahrbtniku). prepričajte se, da znate 
to opremo tudi uporabljati! Upoštevajte, da številne 

koče pozimi niso odprte. spremljajte vreme. po obilnem 
sneženju ali otoplitvah še vsaj tri dni ne odhajajte v gore. 
na zimske pohode se ne odpravljajte sami! pridružite se 
organiziranim vodenjem ali se za pot dogovorite z gorskim 
vodnikom z licenco planinske zveze slovenije. 

Upoštevajte svoje počutje 
na pohode se odpravite zdravi. hodite v primernem ritmu 
za svojo stopnjo pripravljenosti. Utrujenost zmanjšuje 
zbranost. na poti skrbite za redne počitke in obnovo 
moči s primerno hrano in pijačo. Za seboj ne puščajte 
odpadkov in ne motite živali. Če se vam zdi, da ste zašli, 
se nemudoma vrnite na zadnje izhodišče z markacijami! 

V primeru nesreče ukrepajte prisebno
Če se zgodi nesreča, ostanite mirni, ocenite položaj in 
zaščitite sebe in ponesrečenca pred neposredno dodatno 
nevarnostjo. pokličete nujno pomoč na številko 112 ali 
na to številko pošljite kratko sporočilo z navedbo, kdo 
ste, kaj, kje in kdaj se je zgodilo, koliko je ponesrečencev, 
kakšne so poškodbe in kakšno pomoč potrebujete. 
v primeru nesreč posreduje Gorska reševalna zveza 
slovenije. Upoštevajte, da pomoč lahko pride šele čez 
nekaj ur.

Priporočilo: bivajte pohodniško in 
zaupajte gorskim vodnikom 
ob pohodniških poteh po sloveniji je 178 planinskih 
koč, zavetišč in bivakov. v sredogorju in dolinah 
so nekatere koče odprte vse leto, v visokogorju pa 
so oskrbovane od junija do konca septembra. v 
kočah lahko prenočite v manjših sobah ali sobah 
s skupnimi ležišči. prenočitev rezervirajte pred 
pohodom! specializirane pohodniške nastanitve 
ponuja tudi več kot 50 hotelov, penzionov in 
apartmajev. pogosto so povezane s ponudbo 
manjših turističnih agencij, ki skrbijo za vodene 
in organizirane pohode v sodelovanju z ustrezno 
usposobljenimi in licenciranimi gorskimi vodniki. 
dogovorite se lahko tudi za individualno vodenje.
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Knafelčeva markacija

Markacija tematskih poti

Označevalne table na planinskih in tematskih poteh

V Sloveniji so planinske poti označene z rdečimi 
Knafelčevimi markacijami, evropske in tematske poti 
pa z rumenimi markacijami ali lastnimi oznakami. 
Markacije, ki so v naravi vselej na desni strani v 
smeri poti, nas usmerjajo k izbranemu cilju. Na 
razpotjih različne cilje, predvideni čas hoje do cilja in 
težavnost poti označujejo rdeče usmerjevalne table. 
Upoštevajte, da je pot zaradi različnih dejavnikov 
lahko težja in da je tudi ob idealnih razmerah 
dojemanje težavnosti poti zelo osebno! Vse poti 
uporabljate na lastno odgovornost, zato pred turo 
ustrezno ocenite svojo pripravljenost in dejavnike, ki 
lahko otežijo pot. 
 
Vreme, letni čas in izpostavljene lege 
ob nenadni spremembi vremena, ki v gorah ni redka, se 
še tako lahek planinski izlet lahko spremeni v zahteven 
izziv. Upoštevajte možnosti megle, poletnih neviht in 
močnejšega vetra na izpostavljenih legah. tudi na lahkih 
poteh naletimo na izpostavljena mesta, ki lahko ob 
nepozornosti, napačnem koraku, manjši nerodnosti vodijo 
v padec! jeseni zahtevnost poti povečuje namočenost tal 
v osojah, v vseh letnih časih lahko v visokogorju naletimo 
na snežišča, ki jih morda nismo pričakovali. 

Je
ze

rs
ko

Izbirajte 
zase 
primerne 
poti 
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Dolžina poti in višinska razlika 
tudi če so razmere za pohod idealne, enako oznako 
zahtevnosti poti drugače dojemamo v sredogorju in 
visokogorju. na poteh, daljših od petih ur hoje, ki 
potekajo nad 2500 metri nadmorske višine ali terjajo več 
kot 1000 metrov višinske razlike pri vzponu, bomo enako 
klasificirano pot doživeli kot za stopnjo zahtevnejšo. 

Zdravje, strahovi in izbrani ritem hoje 
samo vi zares poznate svoje počutje in dejansko 
zdravstveno stanje. Če imate kronično bolezen, pred 
pohodom razmislite o možnih zapletih in morebitni 
dodatni nujni opremi. hodite v skladu z lastnimi 
sposobnostmi. izberite ritem, ki vam resnično ustreza! 
slabša telesna pripravljenost in prehiter ritem hoje 
spremenita lahke poti v zahtevne izzive. tudi če se vam 
zdi, da se ne bojite višine, upoštevajte, da se dojemanje 
okolice z vzpenjanjem spreminja. Če niste vajeni višine, 
lahko tudi lahka pot na denimo gorskih grebenih in 
izpostavljenih mestih postane prezahtevna.

Koristne informacije 
za pohodnike

Informacije o vremenu
•	 www.arso.gov.si
•	 www.pro-vreme.net

Javni prevoz
•	 avtobusni: 
 www.arriva.si, 
 www.nomago.si
•	 železniški: 
 www.slo-zeleznice.si

Informacije o specializiranih 
pohodniških nastanitvah
•	 www.slovenia-outdoor.com
•	 www.slovenia.info/pohodnistvo

Informacije o 
planinskih kočah
•	 www.pzs.si, http://koce.pzs.si/
•	 www.slovenia-outdoor.com
•	 www.slovenia.info/pohodnistvo
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(ZnAK) Lahka pot 
v sloveniji je večina poti označenih kot lahkih. Za te poti 
zadoščajo primerni planinski čevlji in običajna pohodniška 
oprema. na poti si ni treba pomagati z rokami, lahko pa 
uporabljamo pohodne palice. pozor! Zlasti v visokogorju 
tudi tehnično lahke poti lahko vključujejo izpostavljena 
mesta. 

(ZnAK) Zahtevna pot 
na zahtevnih poteh si na posameznih težjih mestih 
pomagamo z rokami. na poti naletimo na kline, ki nam 
pomagajo ohranjati ravnotežje na posameznih prehodih. 
Z oznako zahtevna pot je v sloveniji označenih približno 
80 kilometrov poti. 

(ZnAK) Zelo zahtevna pot 
približno 50 kilometrov označenih zelo zahtevnih poti 
ima vgrajene kline in jeklenice za varen prehod območij, 
ki bi bila sicer neprehodna. na teh poteh je uporaba rok 
nujna, priporočena je tudi uporaba samovarovalnega 
kompleta, s katerim se še dodatno zavarujemo, in čelade.   

Označbe lahkih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih poti 
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Merilo/stopnja specializacije

Lahko in družinsko 
pohodništvo

Pohodništvo 
v visokogorju

Trekinško 
pohodništvo

(treking)

Zahtevno 
pohodništvo

preprost in viden dostop do pohodniških spletnih podstrani

opisi raznovrstnih pohodniških tur z oznako vrste poti (tematska, 
sprehajalna, planinska) ter vrsto in opisom težavnosti

vrisane digitalne poti z možnostjo prenosa datoteke GpX

vodene ture pod vodstvom licenciranega vodnika

specializirane nastanitve za pohodnike, pohodniške prireditve, agencije, trgovine

organiziran javni prevoz do pohodniških izhodišč, p + R in shuttle servis

najmanj 5 lažjih nezahtevnih tur z doživljajskimi točkami

Urejeno varstvo za otroke in njihovo animacijo

omrežje označenih in urejenih poti tudi težavnostnih stopenj zmerno in 
zahtevno, tudi nad 1500 m

Možnost najema in nakupa opreme za visokogorje (nahrbtnik, palice, 
samovarovalni komplet, čevlji, vetrovka, čelada, dereze)

najmanj 7 pripravljenih trekinških tur po daljinskih poteh v destinaciji 
in najmanj ena na regionalni ali nacionalni stopnji

priprava ture na zahtevo v digitalni obliki (GpX)

destinacija ima vsaj 1 ferato in vsaj 10 športnoplezalnih smeri do enega 
raztežaja ter vsaj 3 opremljene večraztežajne smeri

predstavitev in opis vsaj 1 ferate in vsaj 1 večraztežajne plezalne smeri 
na spletni strani

Certifikat slovenia Green destination

Pohodniške 
destinacije 
po vaših željah 

TOP HIKE DESTINaTIONHIKE DESTINaTION PRO HIKE DESTINaTION
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alpine hiker sportive hikereasy & family ferrata & climbing

Ko izbirate pravo izhodišče za najljubše vrste poti, se lahko zanesete na specializacije 
pohodniških destinacij. Izbirate lahko med specializacijami za lahkotno in družinsko 
pohodništvo, trekinško pohodništvo ali s tujko treking, pohodništvo v visokogorje, zahtevno 
pohodništvo s feratami in plezalnimi odseki. Nekatere destinacije združujejo vse možnosti. 

Pohodnikom prijazna destinacija 
je s svojo ponudbo usmerjena v eno 

pohodniško zvrst. Med temi destinacijami 
so predvsem destinacije, primerne za 

družinske pohodniške potepe.  

Pohodniško zahtevna destinacija 
ponuja storitve za dve pohodniški 

specializaciji. Medtem ko bo del družine 
užival na lažji nezahtevni turi, se lahko 
najaktivnejši družinski član odloči za 

zahtevnejši vzpon z gorskim vodnikom.    

Destinacija za najzahtevnejše 
pohodnike in plezalce 

združuje vse ali vsaj tri specializacije. tu 
uživajo tudi iskalci zahtevnejših trekinških 

izzivov ali ljubitelji ferat. 
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Merilo/stopnja specializacije
informativna mapa v objektu z vsemi potrebnimi informacijami o splošni in pohodniški ponudbi: 
vozni red javnih prevoznih sredstev, športne trgovine in delovni čas, ponudba tur, ponudba 
sprostitvenih programov v objektu in destinaciji, podatki o označenih poteh, druge dejavnosti na 
prostem (outdoor)

poznavanje in svetovanje pri uporabi digitalnih topografskih kart slovenije

pomoč pri načrtovanju tur (lastnik, najemnik, vodnik, zaposleni) v slovenskem in vsaj enem tujem jeziku

Možnost najema osnovne pohodniške opreme (pohodne palice, nahrbtnik, sončna očala)

Možnost priprave malice (»lunch paket«) za pohodnike

podrobnejše informacije o lokalnem vremenu, poteh, zahtevnosti  

ponudba lažjih in srednje težkih tur v sredogorju in/ali visokogorju s planinskim/gorskim vodnikom  

posebna pralnica in sušilnica pohodniške opreme  

Možnost prevoza pohodnikove prtljage na lokacijo po dogovoru  

Usmerjevalne table za posamezne poti v vidnem polju od nastanitve  

priprava ture na zahtevo v digitalni obliki (datoteka GpX)    

ponudba vodenih tur vsaj 1-krat tedensko v sezoni    

Možnost nakupa osnovne pohodniške opreme, energetskih napitkov, pršil proti klopom, paketa 
prve pomoči v nastanitvi    

ponudba bio hrane in lokalnih izdelkov    

ponudba zahtevnejših tur v visokogorju z gorskim vodnikom v vseh letnih časih    

informativna mapa ali interaktivna predstavitev v sobi o pohodniški ponudbi in drugih pomembnih 
informacijah za pohodnika: vozni redi, informacije o turah, vodnikih, pohodniška oprema in podobno     

So
lč

av
a

Specializirane 
nastanitve za 
pohodnike 
V gorskih središčih, turističnih krajih in drugod lahko za aktivni oddih izberete 
nastanitev, ki resnično razume potrebe pohodnikov. Te namestitve nosijo oznako 
z enim, dvema ali tremi pohodniki. Zadnje navedene zagotavljajo nadstandardno 
podporo, kot so, med drugim, redno organizirane vodene ture, individualno 
načrtovanje poti in gorsko vodništvo v vseh letnih časih. 

alpine hiker sportive hikereasy & family ferrata & climbing

Lahko in družinsko 
pohodništvo

Športno pohodništvo v 
visokogorju

Trekinško pohodništvo
(treking) 'od koče do koče'

Plezanje po feratah, stenah 
in plezališčih
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Odkrivajte razlike med Julijskimi Alpami, Karavankami 
in Kamniško-Savinjskimi Alpami. Na osvajanje najvišjih 
predelov Slovenije se lahko odpravite iz priljubljenih gorskih 
središč. Osvojeni vrhovi vam ponujajo izjemne razglede čez 
več gorskih verig, na sredogorje in zelene doline pod vami.

V visokogorje 
iz alpskih 
središč
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Kam na pohodniška 
doživetja v sredogorju?

Od jezer in rek do Triglava 
v neokrnjenem Bohinju in na Bledu s slovitim jezerom, v 
športni Kranjski Gori in krajih med divjimi vodami doline reke 
soče pogled kar naprej sega proti nebu! v prvem biosfernem 
območju Unesca v sloveniji vas povsod obkrožajo vrhovi 
julijskih Alp. poti nanje izbirajte glede na svojo pripravljenost. 
na triglav (2864 m), najvišjo goro slovenije, se odpravite z 
vodniki. 

V kraljestvu Zlatoroga 
julijske Alpe v sloveniji veljajo za kraljestvo Zlatoroga. največje 
dragocenosti tega kraljestva že skoraj stoletje varuje triglavski 
narodni park. poleg naravne in kulturne dediščine, trajnostnega 
sožitja narave in ljudi vas v parku čakajo številne lahke in 
zahtevne planinske in pohodniške, daljinske ter vezne poti. 
nanje se podajajte z občutkom za varstvo okolja in upoštevajte 
vsa pravila, ki veljajo v parku!  

Po karavani gora  
severni rob slovenije tvorijo Karavanke z vedutami zelenih 
gozdov in belih skal. potujte v času s spoznavanjem geoloških 
posebnosti v dovžanovi soteski blizu tržiča in v Geoparku 
Karavanke pod okriljem Unesca. del parka je tudi gora peca na 
Koroškem z zanimivimi doživetji v podzemlju. 

Med najvišje ležeče kmetije
s Krvavca v Kamniško-savinjskih Alpah sega pogled na 
kotlino slovenskega glavnega mesta. Z življenjem planšarjev se 
seznanite na veliki planini. najvišje ležeče kmetije vas čakajo na 
solčavski panoramski cesti, ki se vzpenja nad slovito logarsko 
dolino – ledeniško dolino s slapovi in pravljičnim gozdom.

Spusti do hribovij in dolin 
izkušnje visokogorja so neločljivo povezane s posebnostmi 
predalpskih hribovij in nižjih predelov slovenije. Reliefno 
razgibanost slovenije opazite domala na vsakem pohodu, na 
pohodniško privlačen način pa izjemno pestrost povezujejo 
daljinske poti.  



18 |    Pohodništvo v sloveniji

PRO HIKE DESTINaTION

Simbol, vrednota, 
prepoznavna blagovna znamka 
za osvajalce Julijskih Alp.

Triglav
Triglavski narodni park
Julijske alpe

Tr
ig
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v

Javni zavod Triglavski narodni park  
 www.tnp.si
ljubljanska cesta 27, si-4260 Bled
t +386 (0)4 578 02 00
e triglavski-narodni-park@tnp.gov.si

Gora Triglav (2864m) v julijskih Alpah, je za slovence 
prvovrsten narodni simbol, upodobljen tudi v državnem 
grbu Republike slovenije. Kot najvišja gora buri domišljijo 
raziskovalcev, gornikov in alpinistov že od 18. stoletja, 
ko so ga prvič osvojili štirje srčni možje iz Bohinja. 
Čas prvih pristopov na najvišje vrhove in raziskovanje 
nekoristnega sveta sovpadata z začetki tako turizma kot 
tudi naravovarstva. 

Zaradi izjemne naravne lepote in ohranjene narave s 
kulturno krajino ter kulturno dediščino je obsežno območje 
julijskih Alp v sloveniji zavarovano, edini narodni park prav 
tako nosi ime po triglavu. triglav je gora, mit in simbol in 
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kot tak doma in tudi v svetu prepoznana vrednota ter vse 
bolj prepoznana blagovna znamka za osvajalce julijskih Alp. 

Aljažev stolp je bil postavljen že leta 1895, ko je vrh 
triglava odkupil župnik jakob Aljaž in nanj postavil stolp. 
Aljažev stolp je prepoznavna ikona najvišje slovenske gore 
in kulturni spomenik državnega pomena.

Kako in od kod na triglav? 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?
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Iz doline Vrata 
po poti prvih gorskih vodnikov 
iz vrat se pot hitro dvigne strmo ob rob stene, ki jo po 
zavarovani poti premagamo preko več strmih skalnih 
pragov. dalje do Kredarice in po grebenu na vrh triglava.

Oznaka na zemljevidu: 1

Čas hoje: 12 ur vzpona
Dolžina: 31,1 km
Zahtevnost: zahtevna
Skupni vzpon: 2.400 m
Izhodišče: parkirišče senožeta v srednji vasi
Koordinate GPS: 46.2910 n, 13.9297 e

Iz Bohinja  
po sledeh prvopristopnikov
pot gre iz doline čez Uskovnico in dalje okrog čokatega 
tosca na planino velo polje na južni strani triglava. od 
tu se na vrh povzpnemo mimo doma na planiki.
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Oznaka na zemljevidu: 2

Čas hoje: 6–7 ur vzpona
Dolžina: 7,6 km
Zahtevnost: zelo zahtevna
Skupni vzpon: 1.850 m
Izhodišče: parkirišče v vratih pred Aljaževim domom
Koordinate GPS: 46.4127 n, 13.8464 e

2.864 m2.864 m

Oznaka na zemljevidu: 3

Čas hoje: 6–7 ur vzpona
Dolžina: 14,3 km
Zahtevnost: zahtevna
Skupni vzpon: 2.250 m
Izhodišče: parkirišče v Zadnjici
Koordinate GPS: 46.3819n, 13.7619 e

Iz Trente po stezah 
trentarskih divjih lovcev
iz doline Zadnjice nas pot vodi po vojaški mulateri proti 
luknji, na razcepu gremo do koče na doliču. nadaljujemo 
v smeri triglavske škrbine in po grebenu na vrh.
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2.864 m
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Najvišja gora Slovenije, največje stalno jezero in 
eden najstarejših narodnih parkov v Evropi so 
le prvi razlogi za obisk ledeniške doline Bohinja. 
Tu tisočero botaničnih, naravnih in kulturnih 
posebnosti vabi na poti okoli Bohinjskega jezera, 
do planšarskih planin in vrhov Triglavskega 
narodnega parka. 

Maja in junija ne zamudite Mednarodnega  
festivala  alpskega  cvetja, septembra z domačini 
praznujte konec pašne sezone na Kravjem balu.

Adrenalin na vodi in kolesarske poti bogatijo 
poletje. smučanje, sankanje, krpljanje 
popestrijo zimo.

poskusite jezersko postrv s sirom mohantom. 
lokalno odlične jedi, pijače in rokodelske izdelke 
prepoznate po znaku Bohinjsko/From Bohinj.

Bohinj
Julijske alpe

PRO HIKE DESTINaTION

Turizem Bohinj  www.bohinj.si
stara Fužina 38, si-4265 Bohinjsko jezero
t +386 (0)4 574 75 90, e info@bohinj.si

10  

  mountain guided
  guided
  self-guided
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alpine hiker sportive hiker easy & familyferrata & climbing

>300 km  >100 km
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Na Črno prst 

iz Bohinjske Bistrice se pot vzpne do orožnove koče na 
planini za liscem, kjer je tudi začetek botanične poti. 
sledi strm vzpon do vrha Črne prsti. vračamo se prek 
planine za Črno goro do Bohinjske Bistrice.

Oznaka na zemljevidu: 4

Čas hoje: 7 ur
Dolžina: 15 km
Zahtevnost: srednje zahtevna
Skupni vzpon: 1.110 m
Izhodišče: stara Fužina
Koordinate GPS: 46.2898 n, 13.8887 e

Oznaka na zemljevidu: 5

Čas hoje: 7 ur
Dolžina: 15 km
Zahtevnost: srednje zahtevna
Skupni vzpon: 1.380 m
Izhodišče: Bohinjska Bistrica
Koordinate GPS: 46.2702 n, 13.9569 e

Na Pršivec

pot se začne skoraj pri Bohinjskem jezeru in se strmo 
vzpne na planino vogar. vodi nas proti planini hebat 
in po razgledni poti nad jezerom na vrh pršivca. 
sestopimo preko planin viševnik, pri jezeru in vodični 
vrh nazaj na planino vogar in v dolino.

1.761m 1.844 m

Po
gl

ed
 n

a 
Bo

hi
nj

sk
o 

je
ze

ro

A
lp

sk
a 

m
ož

in
a 

(E
ry

ng
iu

m
 a

lp
in

um
)

opoMBA: orig. fotografija v petek 11. 11.



22 |    Pohodništvo v sloveniji

  Planinski del poti     
  Plezalni del poti

Bohinjska planinska pot je ena najstarejših veznih poti v sloveniji, zasnovana 
pred več kot štiridesetimi leti. je točkovna vezna pot, ki nas popelje do 36 
kontrolnih točk, ki so dostopne vsakemu povprečnemu planincu. posebnost 
Bohinjske planinske poti je njen tako imenovani plezalni del, ki nas dodatno 
popelje na osem brezpotnih dvatisočakov.
Bohinjska planinska pot ponuja obisk in vzpone do vseh bohinjskih planinskih 
koč in vseh pomembnih bohinjskih vrhov vključno s triglavom. ture Bohinjske 
planinske poti lahko razdelimo na več skupin. Gre za lažje dostopne izlete v 
Bohinju in nižjem sredogorskem zaledju, vrhove in koče v sredogorju, tehnično 
nezahtevne vrhove v visokogorju ter daljše in tehnično zahtevnejše ture, ki 
vključujejo brezpotja in celo lažje plezanje.
na vrhovih oziroma kontrolnih točkah so žigi. izdana je nova knjižica z 
osnovnimi informacijami, napotki o varnosti v gorah, poseben del knjižice, 
dnevnik, pa je namenjen zbiranju žigov. Knjižica je na voljo v turistično-
informacijskih centrih, na turizmu Bohinj, kupiti pa jo je mogoče tudi v kočah.

Bohinjska
planinska 
pot
Ena najstarejših veznih 
poti v Sloveniji obišče 
vse pomembne bohinjske 
vrhove, vključno s 
Triglavom.

Zahtevnost: lahka do srednje zahtevna
Zemljevidi: Bohinj (1 : 25.000),
julijske Alpe (1 : 50.000),
triglav (1 : 25.000),
triglavski narodni park (1 : 50.000)
Informacije: Knjižica in dnevnik za žige 
Bohinjska planinska pot
www.bohinj.si, e info@bohinj.si
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Triglavski narodni park je na svojem zahodnem 
delu omejen z dolino reke Soče, ki jo zaznamujeta 
izvir in tok smaragdne lepotice. Skozi Velika in 
Mala soška korita, po bovški, kobariški in tolminski 
kotlini, skozi tesni spodnje Soške doline si je Soča 
utrla pot do izliva v morje v Tržaškem zalivu. 
Ob tem je ustvarila čudovito okolje za razvoj 
privlačnega turizma v naravi v vseh letnih časih.

spomladi obiščite festival, poimenovan soča 
outdoor, poleti ne zamudite gorskega teka štirih 
občin, jeseni pa se podajte na festival pohodništva 
ter prireditvi jestival in FrikaFest.

poleg pohodništva so del razgibane športne 
ponudbe še kolesarjenje, jadralno padalstvo in 
ribištvo ter vodni športi.

Kulinarični ponudbi doline daje pečat Ana 
Roš s ponudbo hiše Franko s kar dvema 
Michelinovima zvezdicama.

Dolina Soče
Julijske alpe

Turizem Dolina Soče 
 www.dolina-soce.si
Rupa 17, si-5230 Bovec
e info@dolina-soce.si
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alpine hiker sportive hiker easy & familyferrata & climbing

265 km  179 km
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Dolina Soče · Bovec
Julijske alpe
Na eni strani najvišji vrhovi Julijskih Alp, na 
drugi smaragdna pot reke Soče. To je Bovec, 
vedno športno razpoloženo mestece, ki navdušuje 
z dejavnostmi na prostem. Srce doline Soče je 
najlepše začutiti med planinarjenjem. Viseče lesene 
brvi čez reko so kot lestev v zeleni raj, visokogorske 
pohodniške poti pa vedno dišijo po divjem cvetju.
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Turizem Dolina Soče - TIC Bovec 
 www.dolina-soce.si
trg golobarskih žrtev 47, si-5230 Bovec
t +386 (0)5 302 96 47
e info.bovec@dolina-soce.si
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62 km  35 kmPRO HIKE DESTINaTION
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1.178 m

Oznaka na zemljevidu: 6

Čas hoje: 8–10 ur
Dolžina: 25 km
Zahtevnost: lahka
Skupni vzpon: 400 m
Izhodišče: parkirišče pri Koči pri izviru soče
Koordinate GPS: 46.4091 n, 13.7255 e

Soška pot
Parkovna tematska pot vzdolž Soče od izvira do Bovca 

soška pot je najstarejša in najdaljša pot v triglavskem 
narodnem parku. povezuje stare steze in mirne, manj 
znane kotičke doline. pot je označena in opremljena z 
opisi zanimivosti.

alpine hiker sportive hiker easy & familyferrata & climbing
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Kobarid je zgodovinski kraj, zaznamovan s soško 
fronto. Sprehodite se po Kobariški zgodovinski 
poti, obiščite Tonovcov grad, skrivnostni slap 
Kozjak, znameniti Kobariški muzej in muzej 
sirarstva. Pokukajte v Breginjski kot, romantično 
Drežnico, odpravite se po razglednem livškem 
grebenu, poleti pa se osvežite v Nadiži.

Dolina Soče · Kobarid
Julijske alpe
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Turizem Dolina Soče – TIC Kobarid 
 www.dolina-soce.si
trg svobode 16, si-5222 Kobarid
t +386(0)5 380 04 90
e info.kobarid@dolina-soce.si
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alpine hiker sportive hiker easy & family

55 km  25 kmPRO HIKE DESTINaTION
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1.178 mNa Krn 

s parkirišča gremo po označeni poti na planino 
Kuhinja. pot vodi mimo številnih planin, kjer je v 
poletnih mesecih mogoče kupiti sir. na poti na vrh 
lahko opazimo ostanke iz prve svetovne vojne.

Oznaka na zemljevidu: 7

Čas hoje: 7 ur
Dolžina: 12 km
Zahtevnost: srednje zahtevna
Skupni vzpon: 1.500 m
Izhodišče: parkirišče na planini Kuhinja (plačljivo)
Koordinate GPS: 46.24143 n, 13.66294 e

2.244 m
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Tolmin navduši s številnimi pohodniškimi potmi, 
Tolminskim muzejem ter s cerkvico Sv. Duha v 
Javorci. Obiščite znamenita Tolminska korita, 
v okolici zaveslajte po jezeru na Mostu na Soči. 
Spoznajte stoletno tradicijo sirarstva v vasici 
Čadrg, pokusite tradicionalno friko in se z vlakom 
podajte po bohinjski železnici skozi Baško grapo.

Dolina Soče · Tolmin
Julijske alpe
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Turizem Dolina Soče – TIC Tolmin 
 www.dolina-soce.si
Mestni trg 6, si-5220 tolmin
t +386 (0)5 380 04 80
e info.tolmin@dolina-soce.si

1.178 m
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alpine hiker sportive hiker easy & family

82 km  64 kmPRO HIKE DESTINaTION

Lom je moj dom 

Krožna pohodniška pot s slikovitimi razgledi pelje čez 
pisane senožeti, travnike, pašnike in hladne gozdove 
na njihovih obronkih. informacijske table ob poti nam 
približajo življenje v teh krajih nekoč in danes.

Oznaka na zemljevidu: 8

Čas hoje: 4 ure in 30 minut
Dolžina: 12 km
Zahtevnost: srednje zahtevna
Skupni vzpon: 595 m
Izhodišče: turistična kmetija široko
Koordinate GPS: 46.1319 n, 13.7598 e

3

  mountain guided
  guided
  self-guided

2  
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Kanal je srednjeveško mestece z bogato 
kulturno in naravno dediščino. Osrednji 
prostor kulturnega dogajanja v kraju je trg 
Kontrada. Na drugi strani znamenitega 
mostu čez Sočo pa si lahko ogledate galerijo 
Keramost, muzejsko zbirko o prvi svetovni 
vojni in park Pečno.

Dolina Soče · Kanal
Julijske alpe
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66 km  55 kmPRO HIKE DESTINaTION

TIC Kanal  www.tic-kanal.si
pionirska 2, si-5213 Kanal
t +386 (0)5 398 12 13
e info.kanal@dolina-soce.si

Spominski park Prižnica  

Krožna pot je del poti miru od Alp do jadrana. 
povezuje spominski park prižnica (kota 383) in muzej 
na prostem vodice. pelje mimo številnih ostalin iz prve 
svetovne vojne.

Oznaka na zemljevidu: 9

Čas hoje: 2 uri in 30 minut
Dolžina: 5,6 km
Zahtevnost: srednje zahtevna
Skupni vzpon: 301 m
Izhodišče: plave
Koordinate GPS: 46.0422 n, 13.6102 e

1  

  mountain guided
  guided
  self-guided

1  
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Mehki griči, prepredeni z vinogradi, sadovnjaki in nasadi 
oljčnih dreves, božajo pogled v tej romantični pokrajini. 
Tu se vijejo številne pohodniške poti, ob katerih diši 
po zrelih sadežih češenj, marelic, fig, grozdja in kakija. 
Pravijo, da Brike ne rabijo šminke, ker imajo češnje, 
Brice pa kot vrhunske vinarje pozna cel svet. Na pristen 
oddih vabijo vinske kleti in turistične domačije.

Aprila ne zamudite festivala Brda in vino, maja 
dnevov odprtih kleti, junija praznika češenj in 
novembra Martinovanja.

vožnja z e-kolesi ali terenskimi vozili med 
vinogradi, morda pa le pohajkovanje med oljčniki 
in sadovnjaki vam bo umirilo telo in duha.

Med odprtimi domačijami izberite vinsko 
klet, oljčno degustacijo ali eno izmed številnih 
lokalnih gostiln in se prepustite opojnim 
okusom briških dobrot.

Brda
Julijske alpe

TIC Brda  
 www.brda.si
šmartno 13, si-5211 Kojsko
t +386 (0)5 395 95 95, e tic@brda.si
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70 km  115 km
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Drugmbernca

s sprehodom med vinogradi, oljčniki in sadovnjaki 
obiščite vasico šmartno, doživite najlepši razgled na 
stolpu v Gonjačah in degustirajte briško vino pri enem 
od številnih vinarjev na poti.

Oznaka na zemljevidu: 10

Čas hoje: 3–4 ure
Dolžina: 11,4 km
Zahtevnost: srednje zahtevna
Skupni vzpon: 440 m
Izhodišče: lovska koča na sabotinu
Koordinate GPS: 46.0123 n, 13.5978 e

Oznaka na zemljevidu: 11

Čas hoje: 3 ure
Dolžina: 9,5 km
Zahtevnost: lahka
Skupni vzpon: 320 m
Izhodišče: grad dobrovo
Koordinate GPS: 45.9966 n, 13.5245 e

Briški krog miru 

sabotin je hrib nad reko sočo in Goriškimi brdi, kjer 
med hojo lahko uživate v čudovitih razgledih. na 
infotočkah ob poti se lahko seznanite z zgodovino prve 
svetovne vojne ter floro in favno območja natura 2000.

584 m 321 m
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Zgornjesavska dolina s Kranjsko Goro, ki je sicer 
svetovno znano smučarsko središče, tudi v poletnem 
času ponuja izjemne možnosti dejavnega preživljanja 
prostega časa. Pohodne ture v visokogorje Julijskih 
Alp ali malo nižji vrhovi Karavank zadovoljijo še tako 
izbirčne pohodnike. Ni naključje, da je v Mojstrani blizu 
Kranjske Gore Slovenski planinski muzej.

septembrsko tekmovanje julian Alps trail Run 
privabi več kot 2000 tekačev in pohodnikov, ki 
tečejo okoli julijskih Alp.

pestro ponudbo poleti dopolnjujejo kolesarjenje, 
pohodništvo ter hoja ob jeklenici in klinih po 
zavarovanih plezalnih poteh (feratanje), pozimi 
pa smučanje, tek na smučeh in drsanje.

v Kranjski Gori je doma gorenjska kulinarika 
(klobasa, zelje, žganci), kjer lahko med drugim 
poskusite značilne rateške krape.

Kranjska 
Gora
Julijske alpe

TIC Kranjska Gora  
 www.kranjska-gora.si
Kolodvorska ulica 1c, si-4280 Kranjska Gora
t +386 (0)4 580 94 40, e info@kranjska-gora.eu
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Na Prisank 

vzpon nas vodi z vršiča po južnih pobočjih gore v 
dolino Zadnjice s prekrasnimi pogledi na dolino soče 
in okoliške dvatisočake, na vrh ene priljubljenih gora v 
sloveniji.

Oznaka na zemljevidu: 12

Čas hoje: 2 uri
Dolžina: 5,5 km
Zahtevnost: srednje zahtevna
Skupni vzpon: 300 m
Izhodišče: vršič
Koordinate GPS: 46.4354 n, 13.7441 e

Oznaka na zemljevidu: 13

Čas hoje: 7 ur
Dolžina: 6,5 km
Zahtevnost: srednje do zelo zahtevna
Skupni vzpon: 936 m
Izhodišče: vršič
Koordinate GPS: 46.4354 n, 13.7441 e

Na Slemenovo špico 

Z vršiča se vzpnemo na manjše sedelce in potem 
zavijemo pod steno Mojstrovke, kjer nas pot preko 
melišč vodi na travnato sleme z jezerci pod slemenovo 
špico.

1.911 m 2.547 m
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opoMBA: posredovan nov tekst v lekturo
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Bled z okolico in naravnimi lepotami je eno najlepših 
alpskih letovišč, značilno po blagem, zdravilnem podnebju 
in termalni jezerski vodi. Lepota gora odseva v jezerski 
gladini, sonce, mir in svež zrak vzbujajo izredno prijetne 
občutje obiskovalcev v vsakem letnem času ter zagotavljajo 
idealne razmere za prijeten oddih ali dejavne počitnice.

prizorišče domačih in mednarodnih poslovnih 
srečanj, športnih prireditev, še posebej 
veslaških in biatlonskih.

priljubljeni so kolesarjenje, vodni športi, ribolov, 
poleti z balonom, golf in adrenalinske dejavnosti: 
poletno sankanje, spust po jeklenici (zipline).

okusite košček Bleda na krožnikih častitljivih 
gostiln in modernih restavracij ter se 
posladkajte s tradicionalno kremno rezino.

Bled
Julijske alpe

 www.bled.si
Infocenter Triglavska roža Bled
t +386 (0)4 578 02 05, e info@visitbled.si
TIC Bled, t +386  (0)5 741 122, e info@td-bled.si
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Blejski razgledni trail 

privlačna krožna pot okoli blejskega jezera vas bo navdušila 
z izjemnimi razgledi na jezero z otokom ter bližnje in daljne 
znamenitosti. Gorske steze, naporni vzponi, vratolomni 
spusti, vas vodijo po osamelcih okrog jezera.

Oznaka na zemljevidu: 14

Čas hoje: 2 uri
Dolžina: 5,7 km
Zahtevnost: lahka
Skupni vzpon: 150 m
Izhodišče: parkirišče pred vstopom v sotesko vintgar
Koordinate GPS: 46.3907 n,  14.0835 e

Oznaka na zemljevidu: 15

Čas hoje: 5 ur
Dolžina: 13,8 km
Zahtevnost: srednje zahtevna
Skupni vzpon: 780 m
Izhodišče: Bled (blejsko srce)
Koordinate GPS: 46.3686 n, 14.1084 e
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Pot skozi sotesko Vintgar 

Krožna pot se vije skozi vintgar, eno najlepših sotesk pri nas, 
in po pobočju hriba hom z razgledi na ljubljansko kotlino, 
Karavanke in julijske Alpe. od leta 1893 je odprta za javnost 
in je ena najbolje obiskanih naravnih znamenitosti slovenije.
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HIKE DESTINaTION

Sprehodite se po enem najlepših starih mestnih jeder v 
Sloveniji, nato pa nadaljujte pot po slikovitem zelenem 
podeželju Radol’ce. Enajst tematskih pohodniških poti 
vas vabi k odkrivanju starih gradov, slapov, cerkva, 
rek in arheoloških najdišč. Planinske poti vas vabijo 
visoko na gostoljubne planine in razgledne vrhove 
Karavank ter Kamniško-Savinjskih Alp.

ne zamudite aprilskega Festivala čokolade 
Radovljica, poletnih glasbenih dogodkov 
na prostem, jesenskih lokalnih menijev in 
prazničnega dogajanja v decembru.

doživite paleto jesenskih barv in pomladno 
prebujanje narave. deset tematskih poti vabi vse 
leto, vsak letni čas pa ponuja drugačno izkušnjo.

obiščite eno od gostišč okusov Radol'ce in poskusite 
izvrstne tradicionalne ter sodobne kulinarične 
mojstrovine iz lokalno pridelanih sestavin.

Radovljica
Julijske alpe

Javni zavod Turizem in kultura 
Radovljica  www.radolca.si
linhartov trg 9, si-4240 Radovljica
t +386 (0)4 531 51 12, e info@radolca.si
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Na Begunjščico 

to je priljubljen razgledni vrh v Karavankah, ki 
navdušuje s širokimi razgledi in botanično pestrostjo. 
pot vodi skozi sotesko luknja, mimo planin ter 
slovitega Roblekovega doma.

Oznaka na zemljevidu: 16

Čas hoje: 2 uri
Dolžina: 4,7 km
Zahtevnost: lahka
Skupni vzpon: 142 m
Izhodišče: tiC Begunje na Gorenjskem 
Koordinate GPS: 46.3752 n, 14.1988 e

Oznaka na zemljevidu: 17

Čas hoje: 6 ur
Dolžina: 12,5 km
Zahtevnost: srednje zahtevna
Skupni vzpon: 1.325 m
Izhodišče: dolina draga (Begunje na Gorenjskem)
Koordinate GPS: 46.3950 n, 14.2183 e

Lambergova pot

prijeten družinski sprehod iz središča Begunj na 
Gorenjskem do slikovitih razvalin gradu Kamen. pot 
navdušuje s skrivnostnimi arheološkimi najdišči, 
razgledi in naravo.

712 m 2.060 m
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V neposredni soseščini Bleda 
leži občina Gorje, ki je izhodišče za 
dostope na Pokljuko in višje ležeče hribe – 
dvatisočake. Tudi eden od vhodov sotesko 
Vintgar se nahaja v Gorjah.

Gorje
Julijske alpe

G
or

je

HIKE DESTINaTION

Občina Gorje  www.gorje.si
Zgornje Gorje 6b, si-4247 Zgornje Gorje
t +386 (0)4 575 18 00, e obcina.gorje@gorje.si

34 km  6 km

Na Debelo peč 

izhodišče na pokljuki. pot nas vodi skozi pokljuške 
smrekove gozdove do Blejske koče v lipanci. od tam 
pa strmeje na greben nad dolino Krme in pod njim na 
vrh debele peči.

Oznaka na zemljevidu: 18

Čas hoje: 4 ure
Dolžina: 13 km
Zahtevnost: srednje zahtevna
Skupni vzpon: 750 m
Izhodišče: parkirišče pri šport hotelu na pokljuki
Koordinate GPS: 46.3382 n, 13.9610 e

2.015 m

?  

  mountain guided
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  self-guided
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Žirovnica je kraj z raznoliko vsebino. Na 
Poti kulturne dediščine Žirovnica obiščite 
Prešernovo, Finžgarjevo, Čopovo in Jalnovo 
rojstno hišo ter čebelnjak Antona Janše. 
Podajte se do Valvasorjevega doma, na 
Stol, Zabreško planino, v dom pri izviru 
Završnice ter na Ajdno. Obiščite nas!

Žirovnica
Julijske alpe
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Zavod za turizem in kulturo Žirovnica 
 www.visitzirovnica.si
Žirovnica 14, si-4274 Žirovnica
t +386 (0)4 580 15 03, e info@visitzirovnica.si
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40 km  20 kmHIKE DESTINaTION

Stol

pot do koče je slikovita, razgled z najvišjega vrha Karavank 
pa dih jemajoč. tisti, ki boste pobrali poleno in ga odnesli 
do koče, boste na vrhu nagrajeni s posebej širokim 
nasmehom. ne pozabite pokusiti izvrstne domače hrane.

Oznaka na zemljevidu: 19

Čas hoje: 5ur in 45 minut
Dolžina: 12,9 km
Zahtevnost: srednje zahtevna
Skupni vzpon: 1.609 m
Izhodišče: dolina Završnice
Koordinate GPS: 46.4074 n, 14.1472 e

5  

  mountain guided
  guided
  self-guided

alpine hiker sportive hiker easy & family
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Jesenice so kraj, ki diha s stoletno železarsko tradicijo 
in se ponaša kot odlična izhodiščna točka za vrsto lepih 
pohodniških, kolesarskih in drugih aktivnosti na prostem. 
Obiščite nas v vsakem letnem času in odkrijte muzejsko 
območje Stare Save. V mesecu maju pa se podajte 
med cvetoče poljane dišečih narcis na pobočjih 
Karavank in uživajte v čudovitih razgledih.

Jesenice
Julijske alpe
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TIC Jesenice  www.turizem.jesenice.si
Cesta maršala tita 18, si-4270 jesenice
t +386 (0)4 586 31 78
e info@turizem.jesenice.si
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77 km  25 kmHIKE DESTINaTION

Oznaka na zemljevidu: 20

Čas hoje: 5 do 6 ur
Dolžina: 11 km
Zahtevnost: delno zahtevna pot
Skupni vzpon: 670 m
Izhodišče: Cšod trilobit v javorniškem Rovtu
Koordinate GPS: 46.4577 n, 14.1022 e

2  

  mountain guided
  guided
  self-guided

alpine hiker sportive hiker easy & family

Naravoslovna in rudarska 
učna pot Javorniški Rovt  
Urejena in vsebinsko zanimiva pot, na kateri se poučite 
o kameninah v okolici, geoloških dobah, fosilih, 
gozdnih združbah, pridobivanju mangana in železove 
rude ter o pomenu vodnih zajetij potoka javornik.
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2 oGlAsA (opCijA)j:
slovenia trails  in outdooractive (1/2 strani) + 
Monolit (1/2 strani)
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Cena najema hiše na noč (1–6 oseb)

170,00 € 350,00 €

14  Počitniška hiša Hike & Bike 

  
alpine hiker   sportive hiker   easy & family   ferrata & climbing

6

              
v agenciji hike & Bike združujemo 
dejavno preživljanje prostega časa 
z odkrivanjem neokrnjene narave 
triglavskega narodnega parka. Z 
nami se lahko odpravite na vodeno 
doživetje, ali pa vam pripravimo vse 
potrebno, da lahko lepote julijskih Alp 
raziskujete sami.

Turistična agencija HIKE & BIKE
stara Fužina 117
si-4265 Bohinjsko jezero
m +386 (0)31 374 660 
e grega@hikeandbike.si 
www.hikeandbike.si
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Cena nočitve na osebo z zajtrkom

25,00 € 43,00 €

14  Hostel pod Voglom** 

  
alpine hiker   sportive hiker   ferrata & climbing

122

              
hostel pod voglom je vrhunsko izhodišče 
za pohode v gore. nudimo prenočišča, 
gostinske storitve, najem športne opreme 
in vodene ture (kolesarstvo, soteskanje, 
rafting, tandem poleti, team building). 
neposredna bližina jezera krasi hostel s 
čudovitim razgledom nanj. poleti je na 
voljo terasa, tudi za koncert.

Pac d.o.o.
Ribčev laz 60, si-4265 Bohinjsko jezero
t +386 (0)4 572 34 61
m +386 (0)40 864 202
e info@pac.si
www.pac.si

Cena nočitve na osebo

11,50 € 18,50 €

14  Camp Danica Bohinj**** 

  
alpine hiker   sportive hiker   easy & family   

700

              
Kamp je zelena oaza za oddih na pragu 
triglavskega narodnega parka. v senci 
dreves so prostorne parcele. ob kampu 
poteka Bohinjska kolesarska pot, ki 
vas pripelje vse do Bohinjskega jezera. 
Zjutraj vas prebudita ptičje petje in 
šumenje save Bohinjke, ki je poleti 
prijeten poligon za vodna doživetja.

Camp Danica Bohinj
triglavska cesta 60
si-4264 Bohinjska Bistrica
t +386 (0)4 572 17 02
e info@camp-danica.si
www.camp-danica.si
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Cena nočitve na osebo z zajtrkom

55,00 € 160,00 €

14  Hotel Kompas**** 

  
alpine hiker   sportive hiker   easy & family   ferrata & climbing

370

              
hotel Kompas s svojo ponudbo 
izpolnjuje pričakovanja tudi najbolj 
zahtevnih gostov. je največji hotel v 
Kranjski Gori in izjemno izhodišče za 
mnoge pohodniške ter kolesarske poti. 
v hotelu so bazen in tri različne vrste 
savn.

Hotel Kompas
Borovška cesta 100
si-4280 Kranjska Gora
t +386 (0)4 589 21 00
e info@hit-alpinea.si
www.hit-alpinea.si

Cena nočitve na osebo z zajtrkom

50,00 € 200,00 €

14  Jasna Chalet Resort

  
alpine hiker   sportive hiker   easy & family   ferrata & climbing

49

              
jasna Chalet Resort stoji na robu 
Kranjske Gore, ob slikovitem jezeru jasna 
in pred prvimi zavoji najlepše panoramske 
ceste julijskih Alp v smeri prelaza vršič. 
je vrhunsko izhodišče za pohode v gore. 
nudimo prenočišča, gostinske storitve in 
najem športne opreme (sUp, kolesarstvo, 
soteskanje, rafting, team building).

Jasna Chalet Resort
vršiška 41, si-4280 Kranjska Gora
t +386 (0)41 903 090
e info@jasnaresort.com
www.jasnaresort.com
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Cena nočitve na osebo z zajtrkom

80,00 € 130,00 €

14  Hotel Bohinj**** 

  
alpine hiker   sportive hiker   easy & family   ferrata & climbing

149

              
v idiličnem alpskem svetu, obdanem z 
najvišjimi slovenskimi vršaci, leži hotel 
Bohinj. Gnezdi sredi neverjetne narave 
triglavskega narodnega parka ter je 
odlično izhodišče za raznovrstne dnevne 
pohode in medkrajevne pohodniške 
podvige, primerne tako za začetnike kot 
tudi za (naj)bolj zahtevne pohodnike.

Hotel Bohinj
Ribčev laz 45, si-4265 Bohinjsko jezero
t +386 (0)59 764 401, m +386 (0)70 790 820
e hotelbohinj@alpinia-group.si
www.hotelbohinj.si
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14  Hotel Boka & Bistro & Outdoor*** 

  
alpine hiker   sportive hiker
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Cena nočitve na osebo z zajtrkom

125,00 € 300,00 €

v bližini reke soče in slapa Boka 
se nahaja prijeten družinski hotel 
Boka. visokogorski svet julijskih 
Alp sodi med najlepše pohodniške 
in kolesarske destinacije. doživite 
edinstveno izkušnjo na smaragdni reki 
z raftingom, kajakom ali kanjoningom. 
pogumne vabi tudi zipline.

Hotel Boka & Bistro & Outdoor
Žaga 156a, si-5224 srpenica, Bovec
t +386 (0)5 384 55 52
e info@hotel-boka.si 
www.hotel-boka.si
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14  Camping Bled***** 

  
alpine hiker   sportive hiker   easy & family   ferrata & climbing

900

              
Camping Bled združuje čarobno 
moč narave, toplino lesa in udobje 
luksuznih nastanitev. najdete ga 
v mirni dolini na zahodni obali 
Blejskega jezera. spada med kampe 
najvišje kategorije z najmodernejšo 
opremo. v kampu je tudi t. i. glamping 
namestitev. Kamp je odprt tudi pozimi.

Camping Bled
Kidričeva 10 c, si-4260 Bled
t +386 (0)4 575 20 00
e info@camping-bled.com
www.camping-bled.com

Cena nočitve na osebo z zajtrkom

60,00 € 360,00 €

14  Ribno alpine Resort

  
alpine hiker   sportive hiker   easy & family   ferrata & climbing

190

              
Ribno Alpine Resort je v bližini Bleda. 
lega na koncu idilične vasice, ob robu 
gozda, bo navdušila vse, ki so željni 
miru in sprostitve v naravi, pa tudi 
tiste, ki so radi dejavni, saj okolica nudi 
veliko možnosti za športne dejavnosti. 
pri nas lahko izbirate med tremi 
različnimi namestitvami in doživetji.

Hotel Ribno
izletniška 44, si-4260 Bled
t +386 (0)4 578 31 00
e info@hotel-ribno.si
www.hotel-ribno.si
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14  Eko brunarice in glamping 
  Kamp Koren Kobarid****

    
alpine hiker   sportive hiker   easy & family   ferrata & climbing

36

              
Kamp leži ob reki soči. poleg pohodništva 
ponuja še druge aktivnosti: rafting, 
canyoning, kajak, izposojo koles... tu lahko 
kampirate, bivate v eko brunaricah ali 
glamping hiškah. Kamp ima savno, solno 
sobo, kongresno dvorano, telovadnico in 
polnilnico za električna vozila. 

Eko brunarice in glamping 
Kamp Koren Kobarid
drežniške Ravne 33, si-5222 Kobarid
t +386 (0)5 389 13 11, m +386 (0)40 597 215
e info@kamp-koren.si, www.kamp-koren.si

Cena nočitve na osebo z zajtrkom

28,00 € 90,00 €
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43  Soča Valley Freeride 

 
alpine hiker   easy & family   ferrata & climbing

              
pohodnike vabimo na enodnevne 
vodene izlete na triglav, Krn, greben 
polovnika ali stol. ponujamo možnost 
namestitve – v Apartmajih pri jakobu.

Soča Valley Freeride
Magozd 6, si-5222 Kobarid
t +386 (0)41 759 307
e soca.valley.freeride@gmail.com
www.soca-valley-freeride.com
www.pri-jakobu.si
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Cena nočitve na osebo z zajtrkom

45,00 € 55,00 €

14  Trail Center Robidišče

  
alpine hiker   sportive hiker   easy & family   ferrata & climbing

18

              
Robidišče trail Center je kolesarski 
center z nastanitvami. na pragu 
hotela se nahaja šest trejlov, ki so del 
kolesarskega parka. ponujamo dnevne 
mtb izlete in večdnevne kolesarske 
dogodivščine na obeh straneh meje, 
saj smo odlično izhodišče za alpske in 
mediteranske bike zgodbe v soseski.

Trail center Robidišče
si-5223 Breginj (Robidišče)
t +386 (0)40 747 969 
e info@arbischa.si
www.arbischa.si

Cena nočitve na osebo z zajtrkom

38,00 € 55,00 €

14  Gostišče Jelkin Hram*** 

  
alpine hiker   sportive hiker   ferrata & climbing

30

              
drežnica je odlično izhodišče za pohodnike, 
kolesarje in jadralne padalce. popotnik tu 
najde mir in prostor za počitek, avanturist 
pa nešteto možnosti za dogodivščine. 
Gostom so na voljo udobna namestitev, 
okusna hrana, finska savna, prevozi, 
tandemski jadralni poleti ter zanimive 
pohodniške in kolesarske ture.

Gostišče Jelkin Hram
drežnica 30, si-5222 Kobarid
t +386 (0)5 384 86 10
m +386 (0)41 953 370
e jelkin.hram@siol.net
www.jelkin-hram.com



45

Cena nočitve na osebo z zajtrkom

40,00 € 70,00 €

14  Hotel Dvorec***

  
alpine hiker   easy & family  

58

              
hotel dvorec je v osrčju soške doline, 
v središču tolmina. domuje v zgradbi, 
kjer se sodobnost sreča s čari preteklosti. 
poleg udobnega počitka ponuja izvrsten 
samopostrežni zajtrk. od sotočja rek 
soče in tolminke je oddaljen le nekaj 
sto metrov ter je odlično izhodišče za 
raziskovanje doline soče.

Hotel Dvorec 
Mestni trg 3, si-5220 tolmin
t +386 (0)5 382 11 00
e info@hoteldvorec.com 
www.hoteldvorec.com
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43  Positive Sport 

 
alpine hiker   sportive hiker   easy & family   ferrata & climbing

              
organiziramo pohodniške počitnice 
po poteh Alpe Adria in krožni daljinski 
pohodniški poti, poimenovani 
juliana trail. pohodnikom ponujamo 
prevoz prtljage med posameznimi 
nastanitvami.

Positive Sport
Mučeniška ulica 8b
si-5222 Kobarid
t +386 (0)40 821 810
e info@positive-sport.com
www.positive-sport.com
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43  Visit Goodplace 

 
alpine hiker   sportive hiker   easy & family   

              
smo butična turistična agencija, ki 
ponuja pohodniška in ostala potovanja 
na prostem, specializirana za destinacije 
z bogastvom naravnih lepot, pestro 
kulturno in zgodovinsko dediščino ter 
vrhunsko kulinariko. naše poslanstvo je 
ustvarjati pristna in edinstvena doživetja, 
ter spodbujati odgovorna potovanja.

Visit Goodplace
Rimska cesta 2b
si-1000 ljubljana
t +386 (0)31 370 107
e info@visit-goodplace.com
www.visit-goodplace.com
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43  B-Tours

 
easy & family

              
B-TOURS Turizem in prevozi d.o.o. 
poljubinj 4, si-5220 tolmin
t +386 (0)51 226 823 
e info@btours.si
www.btours.si

ponujamo prevoze s kombijem ali mini 
avtobusom iz slovenskih in bližnjih letališč 
do destinacij po sloveniji. organiziramo 
izlete in prevoze v posočju, Brdih in po 
sloveniji ter prevoz prtljage od nastanitve 
do nastanitve. izkušeni vozniki poleg 
slovenščine govorijo tudi angleški, nemški, 
srbski, hrvaški ali nizozemski jezik.

14  Penzion Kobala*** 
  Eco Chalet astra Montana

  
alpine hiker   easy & family   

26

              
naši nastanitvi penzion Kobala in eco 
Chalet Astra Montana s svojo lego 
ponujata neštete možnosti aktivnega 
oddiha v objemu narave smaragdne 
soče.

Penzion Kobala
poljubinj 6a, si-5220 tolmin
t +386 (0)5 381 01 55
e penzion.kobala@siol.net
www.penzion-kobala.si

Cena nočitve na osebo z zajtrkom

65,00 € 490,00 €
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14  San Martin

  
sportive hiker   easy & family

15

              
turistična agencija iz šmartnega v 
osrčju Goriških brd je idealno izhodišče 
za raziskovanje Brd in doline soče. 
organiziramo individualna ali skupinska 
vodenja, oglede ter degustacije pri 
vinarjih in oljkarjih z e-kolesi ali peš. 
nudimo prenočišča, izposojo e-koles, 
e-skuterjev ter prevoze prtljage ali oseb.

•	 Turistična agencija San Martin 
šmartno 12, si-5211 Kojsko

 t +386 (0)5 330 56 60, m +386 (0)51 335 660 
 e info@sanmartin.si, www.sanmartin.si
•	 Prenočišča pri Martinovih,  

Zagora 6, si-5210 deskle
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Cena nočitve 

40,00 € 80,00 €

Cena nočitve na osebo z zajtrkom

000,00 € 000,00 €

14  Dom Zorka Jelinčiča – Črna prst

  
alpine hiker   sportive hiker   

38

              
dom stoji na vrhu Črne prsti, na 
nadmorski višini 1.835 m. dostopen 
je po slovenski planinski poti in via 
Alpini, do njega se lahko povzpnemo 
tudi iz podbrda ali Bohinja. Črna prst je 
znana po bogatem planinskem rastju. 
dom je odprt od sredine junija do 
sredine septembra.

Planinsko društvo Podbrdo
podbrdo 73 a, si-5243 podbrdo 
t +386 (0)5 380 82 60
e pdpodbrdo73a@gmail.com
www.pdpodbrdo.si
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Oglejte si okolju prilagojeno alpsko arhitekturo 
in podoživite zgodbe cerkva ter kapel, 
gradov, visokogorskih kmetij, pastirskih bajt, 
tradicionalnih stavb – danes so to zgodbe 
muzejev in razstav. Dobrodošli v Kamniku!

julija in avgusta ne zamudite tradicionalnih 
KUl-petkov – kulinaričnih dogodkov v središču 
Kamnika, septembra pa obiščite prireditev 
dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine.

Kolesarjenje in plezanje sta pomembna 
popestritev naše športne ponudbe v naravnem 
okolju.

Kamnik je mesto z bogato zgodovino in pestro 
kulinariko. jedi naših prednikov so združene 
pod skupnim imenom znamke Okusi Kamnika. 

Kamnik
Kamniško-Savinjske alpe

TOP HIKE DESTINaTION

TIC Kamnik  www.visitkamnik.com
Glavni trg 2, si-1241 Kamnik
t +386 (0)1 831 82 50, e tic@visitkamnik.com
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Na Grintovec 

pot proti strehi Kamniško-savinjskih Alp ni zahtevna, 
je pa sorazmerno dolga, zato zahteva dobro fizično 
pripravljenost. v zadnjem delu vzpona je pohodnik 
nagrajen s krasnimi razgledi.

Oznaka na zemljevidu: 21

Čas hoje: 3 ure in 40 minut
Dolžina: 18 km
Zahtevnost: lahka
Skupni vzpon: 1.360 m
Izhodišče: stahovica
Koordinate GPS: 46.2669 n, 14.6037 e

Oznaka na zemljevidu: 22

Čas hoje: 6 ur in 30 minut
Dolžina: 16 km
Zahtevnost: zelo zahtevna 
Skupni vzpon: 1.900 m
Izhodišče: izvir Kamniške Bistrice
Koordinate GPS: 46.3271 n, 14.5893 e

Na Veliko planino 

pot v prvem delu poteka pretežno skozi gozd, v 
drugem delu pa prek neskončnih pašnikov. teren 
je strmejši le v prvem delu, drugi del poti pa je zelo 
prijeten.

1.611 m 2.558 m
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V objemu Kamniško-Savinjskih Alp vas čaka – po 
izboru UNWTO – najboljša turistična vas 2021, 
naj tematska pot 2021 in Solčavska panoramska 
cesta, pot najlepših razgledov. Solčavsko vabi s 
svojimi naravnimi ter kulturnimi znamenitostmi, 
vaš obisk bodo polepšali doživetja v naravi, 
kulinarična izkušnja in prijazni domačini.

Konec julija vabljeni na prireditev solčavski dnevi, 
septembra pa obiščite festival, poimenovan Bicka, 
namenjen jezersko-solčavski ovci.

poleti lahko solčavsko in logarsko dolino 
raziščete peš ali na kolesu, pozimi pa se v 
naravo podajte na tekaških smučeh in saneh.

poskusite značilne lokalne jedi: solčavski 
masunk, savinjski želodec, sirnek in gruševe 
žlinkrofe.

Solčavsko 
Logarska dolina  
Kamniško-Savinjske alpe

TOP HIKE DESTINaTION

Center Rinka  www.logarska-solcavsko.si
solčava 29, si-3335 solčava
t +386 (0)3 839 07 10, e info@solcavsko.info

TIC Logarska dolina  www.logarska-dolina.si
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Planjava 

Začetek: dom planincev v logarski dolini–koča na 
Klemenči jami–škarje–Babe–planjava; nato spust 
do koče na Kamniškem sedlu–okrešelj– koča pod 
slapom Rinka. vrnitev do izhodišča je po glavni cesti.

Oznaka na zemljevidu: 23

Čas hoje: 9 ur 45 minut
Dolžina: 13,5 km (krožna pot)
Zahtevnost: zahtevna
Skupni vzpon: 1.580 m
Izhodišče: dom planincev v logarski dolini
Koordinate GPS: 46.3836 n, 14.6216 e

Pot po Logarski dolini 

naj tematska pot 2021 poteka po robu logarske 
doline vzporedno z glavno cesto. ob poti so 
table z opisi in razlagami naravnih ter kulturnih 
znamenitosti.

2.392 m

Oznaka na zemljevidu: 24

Čas hoje: 3 ure (v eno smer)
Dolžina: 6,8 km
Zahtevnost: lahka
Skupni vzpon: 358 m
Izhodišče: izvir Črne
Koordinate GPS: 46.4073 n, 14.6346 e
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Jezersko, prva gorniška vas v Sloveniji in pravi mali 
alpski biser, ujet med Karavanke in Kamniško-Savinjske 
Alpe, ponuja pravo bogastvo doživetij in dejavnosti 
za vse ljubitelje dejavnega življenjskega sloga. Svoje 
obiskovalce vedno očara z dih jemajočo naravo, številnimi 
naravnimi in kulturnimi znamenitostmi, predvsem pa s 
prijaznostjo in gostoljubnostjo domačinov.

julija in avgusta vas čaka jezerska štorija, 
dogajanje, ki svoj vrhunec doseže z ovčarskim 
balom, najstarejšo slovensko etnografsko 
prireditvijo.

poletje poleg pohodništva popestrijo urejene 
kolesarske poti in doživetja v gozdu, zima 
pa je čas za tek na smučeh, sankanje, turno 
smučanje, drsanje in krpljanje.

poskusite masunjek, tradicionalno pastirsko jed iz 
kisle in sladke smetane ter ajdove moke, ki odlično 
tekne na črnem kruhu ali s kislim mlekom.

Jezersko
Kamniško-Savinjske alpe

PRO HIKE DESTINaTION

TIC Jezersko  www.jezersko.info
Zg. jezersko 57, si-4206 Zgornje jezersko
t +386 (0)51 219 282, e tic@jezersko.si
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Na Goli vrh 

najboljši razglednik nad jezersko dolino leži na meji 
z Avstrijo, med Babami in jezerskim vrhom. pot na 
Goli vrh je sicer strma, a tehnično lahka in nikjer 
izpostavljena.

Oznaka na zemljevidu: 25

Čas hoje: 4–5 ur (v obe smeri)
Dolžina: 4,7 km (v eno smer)
Zahtevnost: delno zahtevna
Skupni vzpon: 652 m
Izhodišče: Makekova Kočna
Koordinate GPS: 46.3698 n, 14.5359 e

Oznaka na zemljevidu: 26

Čas hoje: 4–5 ur (v obe smeri)
Dolžina: 2,7 km – iz Ravenske Kočne (v eno smer)
Zahtevnost: lahka
Skupni vzpon: 897 m
Izhodišče: Zgornje jezersko – planšarsko jezero
Koordinate GPS: 46.3978 n, 14.5469 e

Na Češko kočo 

Češka koča je najstarejša slovenska planinska koča, ki 
je ohranila svojo prvotno zunanjo podobo in vzdušje. 
je izhodišče za številne alpinistične vzpone in ture.

1.542 m 1.787 m
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Prvobitnost alpske arhitekture, mogočne gore in bistra 
Savinja dajejo Lučam poseben čar. Imenitna lega na sotočju 
dveh alpskih rek, sredi reliefno razgibanega sveta, je kot 
nalašč za brezskrbno potepanje in oddih v naravi. Luče so 
del mednarodnega združenja gorniških vasi, mreže alpskih 
krajev, ki svoj turizem razvijajo na temeljih gorniške 
tradicije in s trajnostnim načinom delovanja.

Avgusta obiščite lučki dan. prireditev ima več 
kot 50-letno tradicijo ter postreže s pisano paleto 
kulturnih, kulinaričnih in zabavnih dogodkov.

Mreža poti za raziskovanje s kolesom ali peš ter 
vodne avanture za poletno osvežitev. Zasnežene 
strmine vabijo na zimske vzpone in turno smuko.

obrnenik je stara lučka jed iz suho pražene 
ajdove moke, smetane in mleka. najbolj tekne 
za zajtrk s kislim mlekom, čajem ali belo kavo.

Luče
Kamniško-Savinjske alpe

HIKE DESTINaTION

TIC Luče  
 www.visitluce.si
luče 106, si-3334 luče
t +386 (0)3 839 35 55, e tic@luce.si
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Na Ojstrico po 
Kocbekovi poti 
ojstrica je, poleg planjave (2.394 m), najvišji vrh v 
vzhodnem delu pogorja Kamniško-savinjskih Alp. njena 
vršna piramida je nezgrešljiv del znamenite panorame.

Oznaka na zemljevidu: 27

Čas hoje: 5 do 6 ur
Dolžina: 8 km
Zahtevnost: lahka
Skupni vzpon: 643 m
Izhodišče: parkirišče pod planino loka
Koordinate GPS: 46.4035 n, 14.7575 e

Oznaka na zemljevidu: 28

Čas hoje: 7 do 8 ur
Dolžina: 12,5 km
Zahtevnost: zahtevna
Skupni vzpon: 900 m
Izhodišče: parkirišče pod planino podvežak
Koordinate GPS: 46.3320 n, 14.6721 e

Na Raduho in v 
Snežno jamo 
Raduha slovi po bujnem alpskem rastju in prostranem 
razgledu. planinsko turo si popestrite z obiskom 
snežne jame, najvišje ležeče turistične jame v sloveniji.

2.350 m
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Preddvor, skriti biser v objemu mogočnega Storžiča, 
vabi s svojo pestro ponudbo od udobnega taborjenja 
oziroma glampinga, različnih prijetnih namestitev, 
hišk in apartmajev do turističnih kmetij. Uživajte 
v skoku z dvosedežnim, tandemskim padalom, 
kolesarjenju, pohodništvu, ribolovu, ogledu 
čarobnega gradu Dvor, sprehodih po tematskih 
poteh ter odlični kulinarični ponudbi. 
Mirna narava, razgibana doživetja – to je Preddvor!

v juniju je festival bonbonov štoflcev, ki so jih 
nekoč izdelovali prav v preddvoru.

Kolesarjenje, veslanje v stoje oziroma 
supanje, ribolov, padalstvo, ogled čebelarja ali 
obnovljenega gradu dvor je le nekaj namigov 
za doživetij poln dan.

okusite posmoduljo iz krušne peči, ki so jo 
včasih ob redni peki kruha pekle naše babice ter 
jo namazale s skuto ali ocvirki.

Preddvor
Kamniško-Savinjske alpe

HIKE DESTINaTION

Zavod za turizem Preddvor 
 www.visitpreddvor.si
dvorski trg 3, si-4205 preddvor
t +386 (0)40 606 091, e info@visitpreddvor.si
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Mali Grintovec 

Mali Grintovec s svojo odmaknjenostjo od glavne poti 
proti storžiču zahteva dobro pripravljenost. Cel greben 
ponuja zavidljivo turo z višinskimi razlikami, ki jih 
zavidajo tudi izkušeni planinci.

Oznaka na zemljevidu: 29

Čas hoje: 4 ure in 30 minut
Dolžina: 6,84 km
Zahtevnost: dokaj zahtevna
Skupni vzpon: 1.569 m
Izhodišče: Mače (urejeno parkirišče)
Koordinate GPS: 45.3120 n, 14.4161 e

Oznaka na zemljevidu: 30

Čas hoje: 1 ura in 30 minut
Dolžina: 3,31 km
Zahtevnost: nezahtevna
Skupni vzpon: 485 m
Izhodišče: hudičev boršt
Koordinate GPS: 45.3293 n, 14.4409 e

Storžič 

storžič je pri nas eden najbolj obiskanih vršacev, 
vendar previdnost pri vzponu še zdaleč ni odveč. 
posebna previdnost velja v mokrem vremenu in 
zimskih razmerah.

2.132 m 1.813 m
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Cerklje na Gorenjskem pomenijo prvi stik s Slovenijo, saj so 
nedaleč od največjega slovenskega letališča. Kraj je izhodišče 
številnih pohodniških in kolesarskih poti, med najbolj 
obiskanimi pa je smučarsko središče Krvavec. Priljubljeno 
je predvsem v zimskem času, obilo zabave pa tudi čez leto 
nudita pustolovski park z adrenalinskim poligonom in 
območje za gorske kolesarje, poimenovano Bike park.

Gourmet Cup, ski opening in Fest po rokovem 
je le nekaj izmed številnih priljubljenih 
prireditev, ki vabijo vse leto.

Cerklje vabijo vznemirljivih doživetij željne 
obiskovalce pozimi na smučanje ter poleti na 
jadralno padalstvo in kolesarjenje. 

Za Cerklje so značilne jedi iz žit, predvsem 
prosa (npr. burkaša). posebna jed iz lokalnih 
sestavin so cerkljanski žlikrofi.

Cerklje na 
Gorenjskem
Kamniško-Savinjske alpe

HIKE DESTINaTION

TIC Cerklje  www.visitcerklje.si
Krvavška cesta 1b
si-4207 Cerklje na Gorenjskem
t +386 (0)4 281 58 22
e info@tourism-cerklje.si
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Krvavec 

Krvavec je gora v Kamniško-savinjskih Alpah, najbolj 
znana kot zimsko športno središče, čez leto pa 
priljubljena tudi kot pohodniška in kolesarska izbira.

Oznaka na zemljevidu: 31

Čas hoje: 1 ura
Dolžina: 2 km
Zahtevnost: lahka
Skupni vzpon: 324 m
Izhodišče: Adergas
Koordinate GPS: 46.2832 n, 14.4656 e

Oznaka na zemljevidu: 32

Čas hoje: 1 ura in 10 minut
Dolžina: 1,6 km
Zahtevnost: lahka
Skupni vzpon: 443 m
Izhodišče: planina jezerca
Koordinate GPS: 46.2855 n, 14.5314 e

Štefanja gora 

štefanja gora s cerkvijo sv. štefana je priljubljena 
pohodna točka nad Cerkljami. nekoliko pod vrhom na 
izletniški kmetiji pr'Mežnarju lahko okusite odlično 
lokalno kulinariko.

748 m 1.853 m
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Cena nočitve na osebo z zajtrkom

65,00 € 80,00 €

14  Terme Snovik****

  
easy & family

332

              
najvišje ležeče terme v srcu Kamniško-
savinjskih Alp, z apartmaji s pogledom na 
alpske gozdove. Uživajte v lepotah narave 
in se preizkusite na bosonogih, pohodnih 
in kolesarskih poteh. po športnih 
aktivnostih se sprostite v objemu 
zdravilne termalne vode, na wellness 
terapijah, v savnah, Kneippovih tretmajih.

Terme Snovik
snovik 7, si-1219 laze v tuhinju 
t +386 (0)1 834 41 00
e info@terme-snovik.si
www.terme-snovik.si

Cena nočitve na osebo z zajtrkom

58,00 € 63,00 €

14  Turizem na kmetiji Lenar

  
alpine hiker   sportive hiker   easy & family   ferrata & climbing

20

              
Kmetija se nahaja v središču Krajinskega 
parka logarska dolina in ima čudovit 
razgled na Alpe. je izhodišče za 
pohodništvo, gorsko kolesarjenje, tek 
na smučeh. najem opreme za naštete 
aktivnosti je vključen v ceno. po športnih 
podvigih se lahko sprostite v savni ali 
obiščete lokalne kulinarične ponudnike.

Turizem na kmetiji Lenar
logarska dolina 11, si-3335 solčava
t +386 (0)3 838 90 06
m +386 (0)41 766 098
e tk.lenar@siol.net
www.lenar.si

Cena nočitve na osebo z zajtrkom

55,00 € 80,00 €

14  Šenkova domačija

    
alpine hiker   sportive hiker   easy & family   ferrata & climbing

29

              
jezersko, okrog katerega se pnejo vrhovi 
Kamniško-savinjskih Alp in Karavank, 
zadovolji še tako zahtevnega pohodnika 
in je raj za gorske kolesarje. domačija je 
odlično izhodišče za vse pohodniške in 
kolesarske podvige. ekološko pridelana 
hrana in udobna nastanitev pa 
dopolnjujeta popolno doživetje.

Šenkova domačija 
Polona in Drejc Karničar
Zgornje jezersko 140, si-426 Zgornje jezersko
m +386 (0)41 467 008
e info@senkovadomacija.si
www.senkovadomacija.si
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43  Feel Green Travel 

alpine hiker   sportive hiker   easy & family   ferrata & climbing

              

14  Kamp Šmica

    
alpine hiker   sportive hiker   easy & family

              
Kamp šmica je odlično izhodišče za 
številne aktivnosti v naravi. pohodniške 
poti vabijo na vrhove v Kamniško-
savinjskih Alpah, okolica kolesarjem 
ponuja bolj in manj zahtevne kolesarske 
poti, savinja pa navdušuje ljubitelje 
vodnih športov na adrenalinskih 
spustih s kajakom ali raftom.

Kamp Šmica
luče 4
si-3334 luče
t +386 (0)3 584 43 30
e camp.smica @siol.net
www.camp-smica.com

Feel Green travel je specializirana 
pohodniška in kolesarska agencija. 
organiziramo različne outdoor ture, 
transferje in vodenja. Agencija upravlja s 
parkom jezersko, ki je smučarsko-tekaški 
center z dodatnimi zimskimi dejavnostmi 
kot so sankanje, drsanje, otroško smučišče, 
izposoja opreme in smučarska šola.

Park Jezersko, d.o.o.
Zg. jezersko 57, si-4206 Zg. jezersko
m +386 (0)31 203 930
e info@feelgreen.si 
www.feelgreentravel.com (Walking, 
Cycling & Winter tours)
www.park-jezersko.si (XC skiing & 
Family park)

Cena nočitve na osebo z zajtrkom

78,00 € 143,00 €

14  Kamp Menina

    
alpine hiker   sportive hiker   easy & family   ferrata & climbing

160

              
Kamniško-savinjske Alpe in okoliški 
hribi ponujajo nešteto možnosti za 
pohodništvo. v Menini organiziramo 
vodene pohode za najstnike, družine, 
izkušene pohodnike ali gornike. 
pohodniške podvige zaključite z 
osvežilnim skokom v jezero ali pa se 
preizkusite v različnih vodnih športih.

Kamp Menina
varpolje 105
si-3332 Rečica ob savinji
m +386 (0)31 219 393
e info@campingmenina.com
www.campingmenina.com
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14  Wellness Hotel Montis****

  
alpine hiker   sportive hiker   easy & family   ferrata & climbing

              
hotel se nahaja na 1.410 m nadmorske 
višine, v osrčju krajinskega parka Golte, 
ki ponuja veliko urejenih in označenih 
pohodniških ter kolesarskih poti. 
Butični hotel ima 52 sob z balkoni in 
wellness center ter čudovit razgled na 
savinjsko dolino. Restavracija ponuja 
jedi iz lokalno pridelanih živil.

Wellness Hotel Montis
Radegunda 19 c, si-3330 Mozirje
t +386 (0)3 839 11 00
m +386 (0)51 346 417
e info@hotelmontis.si
www.hotelmontis.si

Cena nočitve na osebo z zajtrkom

70,00 € 90,00 €

14  Hotel Krvavec***

  
alpine hiker   sportive hiker   easy & family   

86

              
hotel Krvavec je najvišje ležeči hotel v 
sloveniji. je v osrčju Kamniško-savinjskih 
Alp in je poleti idealno izhodišče za 
pohodnike, gorske kolesarje ter jadralne 
padalce, pozimi pa za smučarske 
navdušence. Čudoviti razgledi, številne 
dejavnosti, dobra hrana in prijetno okolje 
so razlogi za nepozabne počitnice.

Hotel Krvavec
Ambrož pod Krvavcem 50
si-4207 Cerklje na Gorenjskem
m +386 (0)51 350 830
e booking@rtc-krvavec.si
www.rtc-krvavec.si



63



64 |    Pohodništvo v sloveniji

Od obrobja Panonske nižine na vzhodu skozi osrednjo Slovenijo pa 
vse do Krasa in Vipavske doline so nanizana predalpska hribovja in 
dinarske planote, ki v vseh letnih časih vabijo na lažje in zahtevnejše 
pohode do razglednih točk, kjer so običajno tudi planinske koče. 
Številne urejene poti v hribe se začenjajo že v okolici mest.

V sredogorje 
po odkrivanje 
različnosti 
Slovenije

Po
ho
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e
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Kam na pohodniška 
doživetja v sredogorju?

Potepajmo se po Pohorju
planotasto pohorje s privlačnimi športnimi središči ponuja 
številna pohodniška doživetja med Koroško, Mariborom in 
Roglo. lažji pohodi vodijo do visokih šotnih barij z jezeri, 
do poti med krošnjami in do številnih naravnih in kulturnih 
posebnosti. skozi pohorje vodijo tudi prve tri etape slovenske 
planinske poti.  

Dvignimo se nad reke
hribi nad reko savinjo razkrivajo poglede na zgodovinsko Celje 
in zdraviliško laško, kjer so med drugim ponosni na Rečiško 
planinsko pot, eno od najlepših slovenskih planinskih poti. v 
predelih ob reki savi nas čaka posavsko hribovje. s Kuma (1220 
m), njegovega najvišjega vrha, se širijo razgledi na vso slovenijo. 

Hodimo po stari meji
škofjeloško hribovje nad pasijonsko škofjo loko je prepredeno s 
tematskimi potmi. posebej zanimive so tiste, ki vodijo do nikoli 
uporabljenih obrambnih utrdb tako imenovane Rupnikove 
linije in po mejnikih rapalske meje. Blizu je Cerkljansko-idrijsko 
hribovje z Geoparkom idrija. 

Pojdimo v mogočne gozdove
Ko iščemo pohode skozi prostrane gozdove in pragozdove, 
obiščemo Kočevsko. na krajših poteh spoznavamo območje, kjer 
domujejo rjavi medvedi, daljše in zahtevnejše ture pa vključujejo 
vzpon na veliki rog (1099 m) in razglede, ki čez mogočne 
gozdove segajo do dinarskih grebenov in alpskih vrhov. 

Razglejmo se po Notranjski in Krasu
na pohodniške poti po deželi kraških posebnosti vabi 
notranjski regijski park s presihajočim Cerkniškim jezerom. 
Raziščimo hribe nad jezerom, Bloke in javornike (najvišji vrh 
veliki javornik, 1268 m), planoto nanos (1313 m) in trnovski 
gozd nad vipavsko dolino. ne prezrimo osamelca snežnika 
(1796 m), ki je tudi območje gozdnega rezervata Unesca. 
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Pohorje je zelena oaza na vzhodnem robu 
Alp, prepletena s planinskimi in tematskimi 
potmi, ki čakajo na odkrivanje. Svet mogočnih 
gozdov, planjav, skrivnostnih barij, globokih 
sotesk s slapovi in čudovitih razgledov se 
razteza od Maribora preko Rogle do Koroške. 
Obljublja mir in sprostitev na 800 km2. 
Potopite se v globino neukrotljive narave in 
prisluhnite šepetu gozda in potokov.

Gosta mreža pohodniških poti pohorja je 
idealna za tovrstne prireditve, pohode in trail 
teke, kot je Crossing pohorje (oktober 2023). 

pohorje vabi na tematske pohodne ali kolesarske 
poti in v bike parke, pozimi pa na smučanje, tek na 
smučeh, turno smučanje, sankanje in krpljanje.

podajte se na pohorsko kulinarično transverzalo 
in okusite pohorske značilne jedi: pohorski 
pisker, pohorsko bunko in pohorsko omleto. 

Pohorje

TOP HIKE DESTINaTION

RRA Podravje - Maribor 
 www.pohorje-slovenija.si
pobreška cesta 20, si-2000 Maribor
t +386 (0)31 682 373 
e info@pohorje-slovenija.si
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Na Črno jezero 

Črno jezero je nedvomno ena najlepših naravnih 
znamenitosti pohorja. leži med osankarico in velikim 
vrhom na nadmorski višini 1200 m. obraščeno je s 
smrekovjem in šotnim mahom. 

Oznaka na zemljevidu: 34

Čas hoje: 1 ura
Dolžina: 3,98 km
Zahtevnost: lahka
Skupni vzpon: 135 m
Izhodišče: trije Kralji
Koordinate GPS: 46.6196 n, 15.2077 e

Čez Pohorje 

po delu najstarejše slovenske planinske poti, ki se 
prične v Mariboru, se podamo na pot skozi gozdove 
pohorja, mimo naravnih biserov, kot so slap šumik 
in lovrenška jezera, vse do slovenj Gradca.

Oznaka na zemljevidu: 33

Čas hoje: 2 dni
Dolžina: 60,5 km
Zahtevnost: srednje zahtevna
Skupni vzpon: 2.190 m
Izhodišče: Bolfenk (zgornja postaja pohorske vzpenjače)
Koordinate GPS: 46.3158 n, 15.3743 e

1.200 m
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Odkrijte alpsko deželo brezmejnih možnosti 
za potepanje. Verjetno je to edini kraj na 
svetu, kjer se je v enem samem dnevu mogoče 
dotakniti neba in podati proti središču Zemlje. 
Globoki koroški gozdovi so prepredeni s potmi, 
njihovi grebeni pa so dostopni po stezicah, ki 
praviloma vodijo do najboljših razglednih točk. 
Tod ne boste naleteli na množico pohodnikov, 
zato bo doživetje narave še toliko bolj pristno.

holcerčkov festival pomeni odprtje poletne 
sezone na Kopah. Avgusta je tam tekmovanje v 
gorskem teku, poimenovano K24 Ultra trail.

Koroška je vrhunsko kolesarsko območje. 
njegova posebnost sta podzemno kolesarjenje 
in kajakiranje. vznemirljiv je spust z najdaljšo 
jeklenico (zipline) v sloveniji.

Kar Korošci cenijo sami, ponudijo tudi gostu. 
na mizo položijo hleb rženega kruha, da si ga 
odreže kos, in mu natočijo kozarec mošta.

Koroška

TOP HIKE DESTINaTION

RRA Koroška  www.koroska.si
Meža 10, si-2370 dravograd
t +386 (0)5 90 85 190
e turizem@rra-koroska.si
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Koroška planinska pot  

Krožna daljinska planinska pot z 31 kontrolnimi 
točkami poteka po obronkih treh koroških dolin – 
Mežiške, dravske in Mislinjske – ter povezuje pogorja 
Karavank, pohorja, Kozjaka in savinjskih Alp.

Oznaka na zemljevidu: 35

Čas hoje: 2 uri v eno smer
Dolžina: 5 km v eno smer
Zahtevnost: lahka
Skupni vzpon: 210 m
Izhodišče: Center Kope
Koordinate GPS: 46.5027 n, 15.2095 e

Oznaka na zemljevidu: 36

Čas hoje: od 10 do 12 dni ali 80 ur
Dolžina: 230 km
Zahtevnost: zahtevna (posamezni deli tudi lažji)
Skupni vzpon: 14.186 m
Izhodišče: Ravne na Koroškem – parkirišče za 
avtobusno postajo
Koordinate GPS: 46.5465 n, 14.9634 e

Tematska pohodna pot Kope 

Barvita pot med gorskim turističnim sredoščem Kope 
in Ribniško kočo je opremljena z lesenimi knjigami, 
ki pripovedujejo zgodbe pohorja. primerna je tudi za 
družine z otroki.
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Turistično območje Rogla - Pohorje se razteza prek 
mogočnega Pohorja, ki mu kraljuje Rogla, mimo vinorodnih 
gričev, kjer se uravna v pomirjujočo Dravinjsko dolino. 
Skrito Vitanje, turistične Zreče, bela Oplotnica in slikovite 
Slovenske Konjice so čarobni kotički s pohorsko energijo, 
dragulji narave, častitljivo zgodovino – in največjim 
zakladom: prijaznimi ljudmi. Prav ti zanesljivo vedo, zakaj 
vas vabijo z iztočnico: »Razišči, občuti, užij!«

v mesecu juniju se udeležite prireditve Rogla 
trail, zadnjo nedeljo v septembru 
pa Konjiškega maratona.

pohodništvo, kolesarstvo, smučanje, golf, 
plavanje

poskusite katero od kulinaričnih dobrot blagovne 
znamke Okusi Rogle. naj zadiši po pohorskem 
loncu, pohorski bunki, gobovi ali cvetlični juhi.

Rogla
Pohorje

TOP HIKE DESTINaTION

LTO Rogla – Zreče, GIZ 
 www.rogla-pohorje.si
Cesta na Roglo 11/j, si-3214 Zreče
t +386 (0)3 759 04 70, e info@rogla-zrece.si
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Pot med krošnjami Pohorje 

Krožna pot je postavljena v osrčje pohorskih gozdov. s 
sprehodom na višini 20 metrov nad tlemi boste raziskali 
smreke od korenin do vrhov krošenj. s stolpa se odpre 
pogled na okoliške hribe, gozdove in slikovite doline.

Oznaka na zemljevidu: 37

Čas hoje: 3 ure
Dolžina: 16 km (krožna pot)
Zahtevnost: srednje zahtevna
Skupni vzpon: 347 m
Izhodišče: hotel planja na Rogli
Koordinate GPS: 46.2787 n, 15.2005 e

Oznaka na zemljevidu: 38

Čas hoje: 25 minut
Dolžina: 1 km (krožna pot)
Zahtevnost: lahka
Skupni vzpon: 37 m (višina stolpa)
Izhodišče: vstopna točka pot med krošnjami na Rogli
Koordinate GPS: 46.4534 n,15.3269 e

Pot na Lovrenška jezera 

pot vodi prek pašnikov in gozdov do visokega barja z 19 
majhnimi jezerci (barjanska okna) – in  z imenom lovrenška 
jezera. Krožna pot po lesenih brveh pelje v osrčje barja, 
življenjskega prostora redkih rastlinskih in živalskih vrst.
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na športni vikend Maribora v juniju celo mesto 
živi in diha za šport, medtem ko septembra 
navdušuje mariborski mestni tek!

občutite vznemirjenost: poleti v Bikeparku 
pohorje, na jeklenici (zipline) Čebelji let in 
v Wakepark dooplek, pozimi pa ob spustu s 
pležuhi s pohorja!

poskusite kulinarične dobrote blagovne znamke 
Naše najboljše in obiščite odlično restavracijo, 
ki nosi znak Michelin.

TOP HIKE DESTINaTION

Zavod za turizem Maribor 
 www.visitmaribor.si
partizanska cesta 6a, si-2000 Maribor
t +386 (0)2 234 66 11, e tic@maribor.si
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Maribor, mesto najstarejše trte na svetu, je 
drugo največje mesto Slovenije in prestolnica 
Štajerske. Leži v objemu zelenih gozdov 
Pohorja in vinorodnih gričev. Poseben 
pečat mu daje Drava, ki se vije skozi mesto. 
Raziščite številne pohodniške poti, ki vodijo 
med gozdovi, jezeri in slapovi, ali se podajte 
na raziskovanje vinskih gričev, ki ponujajo 
čudovite razglede.

Maribor
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Kozjaška pot 

na poti vam gostoljubni kmetije in vinotoči odprejo 
vrata v svet domačih dobrot, vrh s cerkvijo sv. Urbana 
in tojzlov vrh pa poklonita čudovite razglede.

Oznaka na zemljevidu: 39

Čas hoje: 1 ura
Dolžina: 3,7 km
Zahtevnost: lahka
Skupni vzpon: 270 m
Izhodišče: limbuš
Koordinate GPS: 46.5541 n 15.5813 e

Oznaka na zemljevidu: 40

Čas hoje: 6–7 ur
Dolžina: 20 km
Zahtevnost: lahka
Skupni vzpon: 500 m
Izhodišče: mestni park v Mariboru
Koordinate GPS: 46.5640 n, 15.6481 e

Pot na Meranovo 

Meranovo je zibelka sodobnega štajerskega 
vinogradništva. na teh izjemnih legah je nadvojvoda 
janez že leta 1822 zasadil žlahtne sorte vinske trte. 
Ujemite čudovite razglede!

501 m 703 m
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Cena nočitve na osebo z zajtrkom

54,00 € 79,00 €

14  Ekohotel Koroš***

  
alpine hiker   sportive hiker   easy & family   ferrata & climbing

24

              
svojevrsten manjši ekohotel z razgledom 
na okoliške gozdove in gore, posebej 
usmerjen na doživetja na prostem. poleg 
udobnega bivanja na kmetiji nudi lastne 
ekološko pridelane jedi. Za sprostitev, 
mirno ali ustvarjalno preživljanje 
prostega časa so na voljo prijetni klubski 
prostori in panoramska jedilnica s teraso.

Ekohotel Koroš
jamnica 10, si-2391 prevalje
t +386 (0)2 870 30 60
e info@bikenomad.com
www.mtbpark.com

Cena nočitve na osebo z zajtrkom

33,00 €

14  Family bike area Kope – Lukov dom

  
sportive hiker   easy & family

180

              
lukov dom je domač namestitveni 
objekt v neokrnjeni naravi na Kopah! 
Gostom nudi udobje v prijetno 
opremljenih sobah. Kakovostna 
namestitev, odlična kulinarika, 
wellnes center ter izjemna lokacija z 
nepozabnim razgledom – popoln paket 
za nepozaben dopust.  

Lukov dom na Kopah
Razborca 65, si-2382 Mislinja
t +386 (0)2 883 98 50
e rezervacije@kope.si
www.kope.si

Cena nočitve na osebo z zajtrkom

70,00 € 83,00 €

14  Hotel Rogla*** SUPERIOR

  
sportive hiker   easy & family   

176

              
Klimatsko letovišče Rogla je sredi 
prostranih pohorskih gozdov. v zimskih 
mesecih ponuja urejene tekaške in 
smučarske proge ter krpljanje, v preostalih 
letnih časih pa je raj za pohodnike in 
kolesarje. po razgibanem dnevu prijajo 
sprostitev v savnah, plavanje v hotelskem 
bazenu, različne masaže in kopeli.

Unitur d.o.o.
Cesta na Roglo 15, si-3214 Zreče
t +386 (0)3 757 71 00
e rogla@unitur.eu
www.rogla.eu
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UNITUR SPORT RESORT
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14  Hotel Vital****

  
sportive hiker   easy & family   

112

              

Cena nočitve na osebo z zajtrkom

30,00 € 37,00 €

14  Hostel Pekarna

  
sportive hiker   easy & family

65

              
hostel pekarna leži na desnem bregu 
reke drave, ob kateri so lepo urejene 
pohodniške in kolesarske poti. do 
središča mesta je le deset minut hoje, 
nedaleč stran pa se razprostirajo 
okoliški griči in pohorje, ki vabijo 
pohodnike in kolesarje, da jih raziščejo.

Hostel Pekarna (MKC Maribor)
ob železnici 16, 2000 Maribor
t +386 (0)64 174 175
e hostelpekarna@mkc.si
www.hostelpekarna.eu

Cena nočitve na osebo z zajtrkom

72,00 € 90,00 €

terme Zreče vas v svetu lepote, sprostitve 
in užitkov pričakujejo s številnimi 
urejenimi pohodnimi in kolesarskimi 
potmi v objemu narave. Z izkušenimi 
vodniki lahko odkrivate kulturno in 
naravno dediščino, po dejavnem dnevu 
pa skočite v termalno vodo ter začutite 
domačnost in toplino savn.

Unitur d.o.o.
Cesta na Roglo 15, si-3214 Zreče
t +386 (0)3 757 60 00
e terme@unitur.eu
www.terme-zrece.eu
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Škofjeloško hribovje je prepredeno z mnogimi 
urejenimi pohodnimi potmi, ki vodijo do vrhov, 
s katerih seže nepozaben pogled daleč naokoli. 
Za vsakogar se bo našla primerna pot: tako za 
družine, rekreativce kot tudi za bolj zahtevne 
pohodnike. Na mnogih vrhovih so urejene 
planinske koče, ki z okusno lokalno kulinariko 
vabijo obiskovalce od blizu in daleč k okrepčilu. 

v juniju obiščite Historial Škofja Loka – Plac 
pisanih stoletij in spoznajte starodavno 
cehovsko dediščino ali se udeležite teka štirih 
mostov.

poletne mesece bogatijo raznolike kolesarske 
poti, zimske pa urejena smučišča z možnostjo 
smučanja, sankanja in teka na smučeh.

poskusite ocvirkovco, potico iz kvašenega 
testa, nadevano z ocvirki, značilno za planinske 
koče škofjeloškega hribovja.

Škofjeloško 
hribovje

TOP HIKE DESTINaTION

Turizem Škofja Loka 
 www.visitskofjaloka.si
Cankarjev trg 17, si-4220 škofja loka
t +386 (0)4 517 06 00, m +386 (0)51 427 827
e info@visitskofjaloka.si
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Planine in vrhovi na Ratitovcu

pohod s prtovča vodi čez povden do Krekove koče 
in Gladkega vrha. spus je proti planini pečana, sledi 
pa mu še vzpon do sedla vratca. od planine Klom in 
Kosmatega vrha gremo nazaj do vratc ter se spustimo 
v krnico Razor do izhodišča.

Oznaka na zemljevidu: 41

Čas hoje: 4–5 ur
Dolžina: 14 km
Zahtevnost: lahka
Skupni vzpon: 450 m
Izhodišče: škofja loka
Koordinate GPS: 46.1370 n, 14.3072 e

Oznaka na zemljevidu: 42

Čas hoje: 4 ure in 30 minut 
Dolžina: 10,7 km
Zahtevnost: srednje zahtevna
Skupni vzpon: 654 m
Izhodišče: prtovč (Železniki) 
Koordinate GPS: 46.2384 n,  14.1121 e

Pot na Planico in Križno goro

priporočamo vam zelo prijeten pohod iz škofje loke 
mimo pevna do Crngroba ter vzpon mimo cerkve 
Marijinega oznanjenja skozi gozd do planice. spust je 
po grebenu do Križne gore in mimo zaselka Cavrn do 
izhodišča.
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od aprila do oktobra si oglejte kostumirane 
animacije na starem gradu Celje, v božično 
obarvanem decembru pa obiščite prireditev 
pravljično Celje.

omogočamo vam razgibane športne 
dejavnosti: smučanje na Celjski koči, 
MtB-proge, ribolov in vodni športi na 
šmartinskem jezeru, tek na smučeh po parku.

posladkajte se s celjsko rolco, priljubljeno 
celjsko sladico iz orehovega testa, polnjeno s 
smetano, oblito s čokolado in posuto z orehi.

HIKE DESTINaTION

TIC Celje  www.celje.si
Glavni trg 17, si-3000 Celje
t +386 (0)3 428 79 36 e zavod.celeia@celje.si
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Celje se ponaša z izjemno zgodovino rimske Celeie 
in Celjskimi grofi ter prijetnim mestnim vzdušjem. 
Zelena pljuča mesta so mestni gozd z največjo 
drevesno hišo v Sloveniji. Celjsko hribovje z najvišjim 
vzponom na Tolsti vrh in priljubljeno Celjsko kočo 
privablja pohodnike in kolesarje, ljubitelji ravninskih 
pohodov pa raziskujejo obalo Šmartinskega jezera. 

Celjsko

easy & family

2

  mountain guided
  guided
  self-guided
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V Mestni gozd 
do Drevesne hiše 
Z izhodišča se vzpnite po označenih poteh do skrivnosti 
mestnega gozda – drevesne hiše. pot nadaljujte do 
Anskega vrha in se po krožni poti vrnite do izhodišča. 
vzpon je primeren tudi za družine z majhnimi otroki.

Oznaka na zemljevidu: 43

Čas hoje: 5 ur in 30 minut
Dolžina: 16 km (krožna pot)
Zahtevnost: zahtevna
Skupni vzpon: 810 m
Izhodišče: p + R, ulica Xiv. divizije, Celje
Koordinate GPS: 46.2258 n, 15.2667 e

160 m

Oznaka na zemljevidu: 44

Čas hoje: 1 ura in 30 minut
Dolžina: 4,3 km
Zahtevnost: lahka
Skupni vzpon: 200 m
Izhodišče: mestni park Celje, parkirišče
Koordinate GPS: 46.2309 n, 15.2501 e
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Celjski krog

iz parkirišča se ob savinji sprehodite do pelikanove poti, 
ki vodi na stari grad Celje. sledijo spust čez Zagrad, 
vzpon na Grmado in nato na najvišjo točko Celja, tolsti 
vrh. spust do Celjske koče opravite s kulinaričnim 
postankom in se nato čez vipoto podajte nazaj do Celja.

834 m
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od aprila do novembra spoznavajte zgodbe 
in skrite kotičke okoliških krajev na vodenih 
pohodih akcije »po lAšKih poteh«.

na voljo so vam še pohodniški ali kolesarski 
potepi po laškem in okolici, kopanje v bazenih 
s termalno vodo, jadralno padalstvo ter vadba v 
parku dobrega počutja.

na mizi z najbolj značilnimi okusi iz laškega 
vas čakajo dobrote, ustvarjene s svežimi in 
lokalno pridelanimi sestavinami.

HIKE DESTINaTION

TIC Laško  www.lasko.info
valvasorjev trg 1, si-3270 laško
t +386 (0)6 733 89 50, m +386 (0)51 305 466 
e info@lasko.info
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Laško je kraj zelo osebnih zgodb. Poiščite svojo med reko in 
hribi, zdravilišči in graščinami, mestom in vasmi. Zapišite 
jo z različnostjo voda in okusi piva, z izviri zdravja in 
potmi do dobrega počutja. Doživite jo iz oči v oči z ljudmi, 
ki so tako radi gostoljubni.
Zdraviliški in pivovarski kraj z izjemnimi tradicijami 
ponuja toliko doživetij, kot ste jih vi pripravljeni odkriti.

Laško

sportive hiker easy & family

2

  guided
  self-guided
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C1 – Orionova pot 

pot je speljana po sledeh starodavnih kultur v 
trikotniku med savinjo, savo in sotlo, ki ga pater dr. 
Karel Gržan v knjigi v znamenju oriona opisuje, kot 
megalitsko svetišče.

Oznaka na zemljevidu: 45

Čas hoje: 9–14 ur
Dolžina: 34,4 km
Zahtevnost: srednje zahtevna
Skupni vzpon: 2.400 m
Izhodišče: laško, trubarjevo nabrežje
Koordinate GPS: 46.1538 n, 15.2348 e

a2 – Rečiška  
planinska krožna pot 
pot obkroži idilično Rečiško dolino ter vodi po vrhovih 
vzhodnega dela posavskega hribovja, ki ponujajo lepe 
razglede na okoliške vasi in hribovja.
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Oznaka na zemljevidu: 46

Čas hoje: 3–4 ure
Dolžina: 10,7 km
Zahtevnost: srednje zahtevna
Skupni vzpon: 380 m
Izhodišče: jurklošter, obrambni stolp nekdanje kartuzije
Koordinate GPS: 46.0947 n, 15.3450 e

594 m1.122 m
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Dobrodošli v pokrajini radoživih voda, 
razigranih vinorodnih gričev, pristnih okusov ter 
tesnega stika z naravo, kulturo in domačini.

v okviru posavskega festivala pohodništva 
so v pomladnem in jesenskem času številni 
tematski pohodi, ki vključujejo pristno 
kulinariko in lokalne zgodbe.

druge dejavnosti na prostem: kolesarjenje, 
čolnarjenje, veslanje v stoje (supanje), jadralno 
padalstvo. 

Okusi Posavja združujejo najboljše ponudnike 
kulinarike, vin ter dobrot s kmetij. vrhunski 
kuharji, vinarji in pridelovalci v regiji cenijo 
lokalne sestavine in dobrine, pridelane v posavju.

Posavje

TOP HIKE DESTINaTION

TIC Krško 
 www.visitkrsko.com
CKŽ 46, si-8270 Krško
t +386 (0)7 490 22 20, m +386 (0)51 655 936 
e tic.krsko@cptkrsko.si
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Pot štirih slapov 

pot razkrije čudovit svet slapov in je primerna za 
celodnevni izlet. Začne se na jablancah in vas vodi do 
slapov Bojanca, pekel, Ubijavnik in Bojavnik. od tam 
se vrnete na izhodišče v jablancah.

Oznaka na zemljevidu: 47

Čas hoje: 4 ure
Dolžina: 12 km
Zahtevnost: lahka
Skupni vzpon: 425 m
Izhodišče: trg v Brestanici
Koordinate GPS: 45,9911 n, 15,4712 e

Oznaka na zemljevidu: 48

Čas hoje: 6 ur
Dolžina: 12,5 km
Zahtevnost: zahtevna
Skupni vzpon: 630 m
Izhodišče: jablance
Koordinate GPS: Gps: 46,0467 n, 15,4454 e

Pot trapistov 

Krožna pot vodi iz Brestanice ob brežini reke save in 
po nekdanji trapistovski poti na sremič. naprej na 
Grmado do cerkve sv. Mohorja ter v vzpon na grad 
Rajhenburg, ki je bil od leta 1881 v lasti trapistov.

488 m 648 m
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Skrivnostni gozd Slovenije je eden najbolje ohranjenih 
naravnih življenjskih prostorov v Evropi in najbolj gozdnata 
pokrajina Slovenije, kjer gozdovi pokrivajo skoraj 90 % 
površin. Moč mogočnih gozdov in pragozdov, ki jih naseljujejo 
tudi medvedi, volkovi in risi, vas bo popolnoma prevzela. 
Obiščite Kočevsko – odklopite se od digitalnega sveta, pozabite 
na čas, zadihajte z naravo ter prisluhnite svojim mislim!

tretji vikend aprila se podajte na vzdržljivostni 
pohod Po medvedovih stopinjah, junija 
obiščite Kočevsko Outdoor Festival, septembra 
pa kolesarite Navkreber na strmo Reber.

nudimo vam urejene kolesarske poti, gorske 
kolesarske proge v MtB trail Centru Kočevje, 
doživetja v gozdu in opazovanje medveda.

okusite vrhunske jedi po navdihu gozda. 
označene so z znamko »O, Kočevsko!« in 
pripravljene iz večinoma lokalnih sestavin. 

Kočevsko

TOP HIKE DESTINaTION

TIC Kočevsko  www.kocevsko.com
ljubljanska cesta 4, si-1330 Kočevje
t +386 (0)59 931 473, m +386 (0)31 544 744
e info@kocevsko.com
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Mala kočevska planinska pot

pot povezuje znamenitosti jugozahodnega dela 
kočevskega območja oziroma občin Kočevje, Kostela 
in osilnice ter se približa tudi robu pragozda Krokar, 
vpisanega na Unescov seznam naravne dediščine.

Oznaka na zemljevidu: 49

Čas hoje: 18 ur
Dolžina: 64 km
Zahtevnost: srednje zahtevna
Skupni vzpon: 1.350 m
Izhodišče: Kočevsko jezero
Koordinate GPS: 45.6463 n, 14.8726 e

Oznaka na zemljevidu: 50

Čas hoje: 72 ur
Dolžina: 53 km
Zahtevnost: težka
Skupni vzpon: 2.050 m
Izhodišče: Koča pri jelenovem studencu
Koordinate GPS: 45.6201 n, 14.8472 e

Roška pešpot 

pot, označena s simbolom medvedje šape, je prava 
priložnost za večdnevno raziskovanje gozdov Kočevskega 
roga, enega najbolj ohranjenih gozdnih predelov ne samo 
slovenije, ampak celotne srednje evrope.
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Cena nočitve na osebo z zajtrkom

70,00 € 185,00 €

14  Penzion in gostišče Lajnar

  
alpine hiker   sportive hiker   easy & family   

36

              
penzion in gostišče lajnar je na 
nadmorski višini 1.277 m in je odlična 
izhodiščna točka za krajše ali daljše 
pohode, pozimi pa na soriški planini 
uživajo vsi ljubitelji smučanja. poleg 
udobne namestitve vas v gostišču lajnar 
razvajamo s tradicionalno kulinariko, 
pripravljeno na sodoben način.

Penzion in gostišče Lajnar
Zgornja sorica 80, si-4229 sorica 
t +386 (0)51 381 617 
e info@soriska-planina.si
www.soriska-planina.si

Cena nočitve na osebo z zajtrkom

50,00 € 90,00 €

14  Hotel Cerkno***, apartmaji alpska Perla***

  
sportive hiker   easy & family   

180

              
hotel Cerkno je v središču naselja 
Cerkno. Z raznoliko ponudbo je 
odlična izbira za vse, ki si želijo 
mirnega oddiha v naravi, dejavnih 
počitnic ali pa sprostitve v termah. 
vsem navdušencem čudovitih 
razgledov so na voljo apartmaji Alpska 
perla na vrhu smučišča Cerkno.

Hotel Cerkno d.o.o.
sedejev trg 8, si-5282 Cerkno
t +386 (0)5 374 34 00 
e info@hotel-cerkno.si
www.hotel-cerkno.si
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Cena nočitve na osebo z zajtrkom

30,00 € 60,00 €

14  Hostel Bearlog

  
sportive hiker   easy & family   

30

              
hostel Bearlog je v osrčju mesta Kočevja v 
neposredni bližini kulturnih znamenitosti 
in naravnih danosti. je izhodišče za 
vse, ki si želijo odkrivati skrivnosti 
gozdov Kočevskega in se dobro spočiti 
za zanimive pustolovščine, ki jih ponuja 
destinacija. Zajtrk iz lokalnih sestavin pa 
bo poskrbel za energijo in zdravi užitek.

Hostel Bearlog
ljubljanska cesta 4, si-1330 Kočevje
t +386 (0)5 993 14 73
m +386 (0)31 544 744
e hostel.bearlog@kocevsko.com
www.kocevsko.com
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Cena nočitve na osebo

10,00 € 20,00 €

14  Camp Jezero

    
sportive hiker   easy & family

112

              
Kamp jezero je odlično izhodišče za 
pohodništvo in kolesarjenje ter različna 
doživetja gozda in njegovih prebivalcev. 
primeren je za posameznike, pare, 
skupine ali družine, ki si želijo miru, 
svežega zraka in raziskovanja skritih 
kotičkov neokrnjene narave. leži v 
neposredni bližini Kočevskega jezera.

Camp Jezero
trdnjava 3, si-1330 Kočevje
t +386 (0)8 382 17 62 
m +386 (0)31 699 600
e camp.jezero@kocevsko.com
www.kocevsko.com
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priljubljene tradicionalne prireditve: pohod 
po vertovčevih poteh, ultra maraton Utvv, 
velikonočni pohod na Malo goro.

druge dejavnosti na prostem: kolesarjenje, 
jadralno padalstvo, veslanje v stoje (supanje), 
ribolov, skakanje v globino (bungee jumping), 
adrenalinski park. 

jedi vipavske doline so pripravljene iz lokalno 
pridelanih sestavin in so sezonske. pokusite 
vipavsko joto in štruklje.

TOP HIKE DESTINaTION

 www.vipavskadolina.si
TIC Nova Gorica, 
Kidričeva ulica 11, si-5000 nova Gorica
TIC Ajdovščina, 
prešernova 9, si-5270 Ajdovščina
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Zelena in sončna dolina vse leto ponuja drzne podvige 
in raznovrstno rekreacijo. Podajte se med vinograde 
in sadovnjake, sprehodite se ob reki Vipavi in njenih 
pritokih, občutite svežino gozdov na planotah in 
posrkajte mladostno energijo Nove Gorice. Odkrijte 
številne pohodniške poti, skrivnostne vasice, doživite 
prekrasne razglede, dediščino in tradicijo, prijaznost 
ljudi ter ujemite pristne okuse ob dotiku morja in gora.

Vipavska 
dolina

sportive hiker easy & familyferrata & climbing

7

  mountain guided
  guided
  self-guided

3  
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Sedevčičeva pot 

Razgibana krožna pot vodi iz Banjščic skozi razpršene 
zaselke, po travnikih, mimo pašnikov, skozi gozdove 
in na bližnje vrhove ter nas nagrajuje s prekrasnimi 
razgledi od Alp do jadrana.

Oznaka na zemljevidu: 51

Čas hoje: 5 ur
Dolžina: 14,3 km
Zahtevnost: srednje zahtevna, ni priporočljiva ob 
močni burji, zelo zahtevna pozimi
Skupni vzpon: 382 m
Izhodišče: predmeja
Koordinate GPS: 45.9468 n, 13.8701 e

Oznaka na zemljevidu: 52

Čas hoje: 6 ur
Dolžina: 20 km
Zahtevnost: nezahtevna
Skupni vzpon: 218 m
Izhodišče: dom Krajevne skupnosti Banjšice
Koordinate GPS: 46.0526 n, 13.7110 e

Pot po robu  

s predmeje hodimo po razgibanem kraškem svetu 
mimo otliškega okna, samotnih kmetij – 
ves čas po robu – vse do Žagoliča na Colu. po vsem 
grebenu vodi tudi slovenska planinska pot.
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Cena nočitve na osebo z zajtrkom

18,00 €

14  Mladinski hotel ajdovščina

  
sportive hiker   easy & family

50

              
Mladinski hotel Ajdovščina je v neposredni 
bližini športnega parka pale. je izhodišče 
za različna zanimiva potepanja peš, s 
kolesom ali kako drugače. v njem so 
dobrodošli organizatorji konferenc, 
prireditev, razstav ali družabnih srečanj, 
saj ima objekt tudi tehnično opremljeno 
koncertno dvorano in druge prostore.

Mladinski center in hotel Ajdovščina
Cesta iv. prekomorske 61 A, si-5270 Ajdovščina
t +386 (0)5 368 93 83
m +386 (0)41 945 392
e info@hostel-ajdovscina.si
www.hostel-ajdovscina.si

Cena nočitve na osebo

8,00 €

14  avtokamp ajdovščina

  
sportive hiker   easy & family   

200

              
Kamp je v hladni senci borovega 
gozdička. prostor ponuja odlično 
izhodišče za pohodništvo, kolesarjenje, 
plezanje, padalstvo, ribolov – ali pa le za 
uživanje ob pogledu na čudovito naravo. 
Gostje kampa imajo brezplačen vstop 
v letni bazen. Kamp je opremljen z vso 
potrebno infrastrukturo.

Zavod za šport Ajdovščina
Cesta 5. maja 14, si-5270 Ajdovščina
t +386 (0)5 364 47 24 
m +386 (0)51 442 553
e recepcija@zs-ajdovscina.si
www.zs-ajdovscina.si/kamp/

MLADINSKI HOTEL AJDOVŠČINA

Cena nočitve na osebo z zajtrkom

13,00 € 20,00 €

14  Kamp David

  
sportive hiker   easy & family

160

              
Butični kamp je v samem središču 
vipavske doline. Zaradi svoje lege 
je odlično izhodišče za raziskovanje 
vipavske doline, pa tudi doline soče, 
Benetk ali pirana. Čudovita okolica 
kampa vabi pohodnike in kolesarje na 
izlete po zelenih poljih in vinogradih ali 
hribovju z dih jemajočimi razgledi.

Kamp David
Malovše 46, si-5262 Črniče
m +386 (0)51 248 397 
e info@kamp-david.si
www.kamp-david.si
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Cena nočitve na osebo z zajtrkom

30,00 € 200,00 €

14  Kamp*** Park Lijak

  
sportive hiker   ferrata & climbing   easy & family

258

              
Kamp Park Lijak
ozeljan 6a, si-5261 šempas
t +386 (0)5 308 85 57
e info@camplijak.com
www.parklijak.com
www.gostilna-termika.si

14  Saksida, Wine & Camping Resort***

  
alpine hiker   sportive hiker   ferrata & climbing   easy & family

130

              

43  Soča Fun Park

              
Adrenalinski park soča Fun park je 
namenjen vsem, željnim pustolovščin 
in zabave. pridruži se nam na 
nepozabni dogodivščini.

ProAktiv Sport d.o.o.
pot na Breg 11, si-5250 solkan
t +386 (0)40 377 477
e info@socafunpark.si
www.socafunpark.si

Cena nočitve na osebo z zajtrkom

50,00 € 160,00 €

Razgibana vipavska dolina z griči, 
strmimi pobočji in prekrasnimi razgledi 
bo navdušila ljubitelje pohodništva. 
na voljo so številne pohodniške poti 
različnih zahtevnosti, na katerih boste 
spoznali lepote vipavske, številne 
naravne in zgodovinske znamenitosti 
ter prijazne ljudi.

Saksida, Wine & Camping Resort
Zalošče 12 a, si-5294 dornberk
t +386 (0)5 301 78 53
e info@vinasaksida.com
www.vinasaksida.com
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vipavska dolina je raj za aktivno
preživljanje prostega časa ob kolesarjenju, 
pohodništvu, tandemskih poletih, 
veslanju v stoje (sup), kolesarjenju na 
poligonih (pumptrack). vodiča Gault & 
Millau in Falstaff  priporočata obvezen 
obisk Gostilne termika s kulinaričnim 
doživetjem in odličnimi lokalnimi vini.

opoMBA: predolg lektoriran tekst
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Med grebeni slovenskih gora in hribovij so zelene doline in kotline, 
obrobljene z griči in vinskimi goricami. Po njih vodijo urejene poti do 
gostoljubnih ljudi in do številnih naravnih in kulturnih znamenitosti. 
Pohodi in sprehodi obogatijo doživetja številnih krajev in še posebej 
naravnih zdravilišč.

Na lahkotne 
potepe po 
gričevjih 
in nižinah

Be
la

 k
ra

jin
a
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Kam na pohodniška doživetja 
med griče in nižine?

Okoli glavnega mesta
le malo je mest, ki bi jih lahko obhodili na tako lep način, kot 
je mogoče po 35 km dolgi poti ob žici (pst – pot spominov in 
tovarištva) obhoditi ljubljano. Z glavnim mestom slovenije se 
stika za pohodništvo prijazno ljubljansko barje – del koliščarske 
dediščine Unesca.

Med termalne vrelce in vinograde 
na pohodih od ene do druge posebnosti Goričkega, haloz in 
slovenskih goric vas spremljajo vinorodni griči ter naravna 
in kulturna dediščina panonske slovenije, ki slovi po vrelcih 
termalnih voda in vrhunskih vinih.

Po gričih z gradovi in samostani 
na dolenjskem so priljubljene trase za nordijsko hojo, povezane 
z zdraviliškimi kraji. pohodnike privlačijo poti iz novega mesta, 
ki povezujejo posebnosti dežele cvička pod trško goro (428 m), 
ter poti med gradovi in samostani, ki vodijo proti slikovitemu 
obmejnemu hribovju Gorjanci. 

K topli reki na jugu
v Beli krajini je več pohodniških poti ob Kolpi, najtoplejši 
slovenski reki. v dveh krajinskih parkih (Kolpa in lahinja) med 
različnimi vodnimi viri odkrivate posebnosti plitkega krasa. 
v pokrajino številnih etnografskih posebnosti vabijo tudi 
zanimive tematske poti. 

V bližino morja 
ob obali jadranskega morja na svojih lahkotnih potepih 
spoznavate soline in druge posebnosti Mediterana. od tod se 
odpravite na pohode po flišnih Brkinih in šavrinskem gričevju. 
Morje in griče pod njim poglejte z razglednega slavnika (1028), 
najvišjega vrha slovenske istre.   
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ne zamudite pohoda po sladki poti, 
Martinovega pohoda in drugih tematskih 
pohodov ter poletja v Moravskih toplicah.

poleg pohodništva poletje poživijo kolesarjenje, 
golf in plavanje, termalne dejavnosti pa 
obogatijo zimo.

pokusite prekmursko šunko, prekmursko 
gibanico, dödöle, pozimi pa bujto repo s 
kolinami. obiščite lokalne čokoladnice.

HIKE DESTINaTION

TIC Moravske Toplice 
 www.moravske-toplice.com
Kranjčeva 3, si-9226 Moravske toplice
t +386 (0)2 538 15 20, m +386 (0)40 829 870 
e info@moravske-toplice.com
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Iz Moravskih Toplic vas okoliške vasi vabijo s 
svojim naravnim in zelenim izobiljem. 
Poti različnih dolžin in zahtevnosti se vijejo po 
ravnici in vzpenjajo med prostrane vinograde ali 
gričevnato Goričko, speljane so mimo pomurskih 
turističnih znamenitosti in po Krajinskem parku 
Goričko. Podajte se čez Ravensko, Dolinsko in 
Goričko!

easy & family

  guided
  self-guided

Moravske 
Toplice
Prekmurje
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Sladka pot 

spoznajte razgibano Goričko! v Berkovcih si oglejte 
potočni mlin, zgrajen leta 1930. obiščite medičarsko obrt v 
Ratkovcih, čebelarstvo v ivanjševcih, zeliščno kmetijo vidov 
brejg v Fokovcih in učno pot po močvari v lončarovcih.

Oznaka na zemljevidu: 53

Čas hoje: 2 uri in 30 minut
Dolžina: 12 km
Zahtevnost: lahka
Skupni vzpon: 160 m
Izhodišče: kolesarsko središče Bike center 
Moravske toplice
Koordinate GPS: 46.6821 n, 16.2195 e

Oznaka na zemljevidu: 54

Čas hoje: 2 uri in 30 minut
Dolžina: 12 km
Zahtevnost: srednje zahtevna
Skupni vzpon: 230 m
Izhodišče: Medičarstvo Celec, Ratkovci
Koordinate GPS: 46.7537 n, 16.2634 e

Pot vinotočev 

podobo značilne naravne krajine, ki se iz panonske 
nižine dviga in oblikuje obronke Goričkega, sooblikujejo 
vinogradi in vinotoči. odpravite se na romantična 
doživetja sredi vinogradov ter se ustavite pri onudnikih.
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Cena nočitve na osebo z zajtrkom

59,00 € 73,00 €

14  Sava Hotels & Resorts – Hotel Termal****

  
easy & family

247

              
hotel termal se ponaša z vitalnim in 
dinamičnim značajem, ustreznim za 
vse, ki med počitnicami radi kolesarijo, 
se odpravijo na nordijsko hojo, 
odkrivajo okoliške naravne in kulturne 
zanimivosti ali izkušajo blagodejne 
učinke črnih termomineralnih vrelcev na 
hotelskem kopališču ali v vodnem parku.

Sava turizem d.d. 
Terme 3000 Moravske Toplice, Hotel Termal
Kranjčeva ulica 12, si-9226 Moravske toplice
t +386 (0)2 512 22 00
e info.shr@sava.si
www.sava-hotels-resorts.com

Cena nočitve na osebo z zajtrkom

57,00 € 73,00 €

14  Sava Hotels & Resorts – Hotel Radin****

  
easy & family

???

              
Kar 140 let zdraviliške tradicije in izkušenj 
na področju zdravljenja srčnih obolenj, 
termalni bazeni in prijazno osebje – to 
je le nekaj razlogov za obisk Zdravilišča 
Radenci. legendarno mineralno vodo si 
lahko natočite neposredno ob izviru ali 
v njenih mehurčkih uživate v kopelih in 
že je pred vami popoln oddih …

Sava turizem d.d. 
Zdravilišče Radenci, Hotel Radin
Zdraviliško naselje 12, si-9252 Radenci 
t +386 (0)2 512 22 00
e info.shr@sava.si
www.sava-hotels-resorts.com

Cena nočitve na osebo z zajtrkom

56,00 € 81,00 €

14  Terme Banovci – Hotelsko naselje Zeleni gaj***

  
easy & family

168

              
obiščite nas in občutite svobodo ter stik 
z naravo. pomurje ponuja čudovite skrite 
kraje, osupljive panoramske razglede in 
začarane pokrajine, ki jih prav gotovo 
ne zmanjka ter odkrivanje bogato 
zgodovino regije, njene kulture in ljudi. 
v pomurju vas pričakuje več kot 600 
kilometrov označenih kolesarskih poti. 

Terme Banovci – Hotelsko naselje 
Zeleni gaj 
Banovci 1a, si-9241 veržej
t +386 (0)2 513 14 40
e info@terme-banovci.si 
www.terme-banovci.si
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Vabimo vas, da izkusite čar tega 
ohranjenega koščka narave z 
najčudovitejšimi sončnimi vzhodi in zahodi, 
ob terasah vinogradov, z dobro kapljico v 
kozarcu ter s pogačami, tünko in bučnim 
oljem na krožniku. 

Jeruzalem 
Slovenija

Je
ru

za
le

m

Destinacija Jeruzalem Slovenija 
 www.jeruzalem-slovenija.si
Grajski trg 3, si-2270 ormož
t +386 (0)2 741 53 56, m +386 (0)51 634 311 
e tic@jeruzalem-slovenija.si

Ormoška planinska pot 

Gorice in ravnice vabijo na pohod med polja žit, 
prepredenih z makom, med gozdove in terasaste gorice 
v gričevnatem predelu, ki ponuja prelepe razglede na 
bližnjo in širšo okolico.

Oznaka na zemljevidu: 55

Čas hoje: 2 dni oziroma 16 ur
Dolžina: 67,2 km
Zahtevnost: lahka
Skupni vzpon: 1.470 m
Izhodišče: ormož
Koordinate GPS: 46.4087 n, 16.1507 e

HIKE DESTINaTION 78 km  50 km

easy & family

  guided
  self-guided
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novo mesto je prizorišče Festivala cvička 
(v maju) ter prireditve praznik situl (v juniju), ki 
ponuja izkušnjo starodavne kulinarike in glasbe.

Krka je oaza za ljubitelje vodnih športov, 
slikovita pokrajina pa v vsakem letnem času 
nudi priložnosti za oddih in rekreacijo.

v novem mestu lahko okusite vrhunsko 
dolenjsko kulinarično in vinsko ponudbo s 
ključno sestavino kreativnosti in samosvojosti.

HIKE DESTINaTION

Zavod Novo mesto, TIC Novo mesto 
 www.visitnovomesto.si
Glavni trg 11, si- 8000 novo mesto
t +386 (0)7 393 92 63, e tic@novomesto.si
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Novo mesto je središče Dolenjske, s svetovno 
pomembno arheološko dediščino. 
Mesto situl obdajajo vinorodni griči, kjer 
pridelujejo značilno vino cviček, in skrivnostno 
hribovje Gorjanci, ki je prepleteno s številnimi 
pohodniškimi potmi. Med pohodniki je priljubljen 
vzpon na najvišji vrh Dolenjske – Trdinov vrh.

Novo mesto
Dolenjska

easy & family
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Slakova pot 

Krožna pot od sevnega do cerkve Marijinega rojstva 
na vinorodni trški gori je posvečena spominu na 
legendarnega glasbenika in virtuoza na frajtonarici, 
lojzeta slaka in njegove sopotnike.

Oznaka na zemljevidu: 56

Čas hoje: 2 uri
Dolžina: 9 km
Zahtevnost: lahka
Skupni vzpon: 152 m
Izhodišče: parkirišče pri gostilni štefan, Mali slatnik
Koordinate GPS: 45,8089 n, 15,2052 e

Oznaka na zemljevidu: 57

Čas hoje: 2 uri
Dolžina: 8 km
Zahtevnost: srednje zahtevna
Skupni vzpon: 200 m
Izhodišče: Grm Center biotehnike in turizma
Koordinate GPS: 45,8359 n, 15,1895 e

Machova pot 

Krožna pot poteka od Malega slatnika proti velikemu 
slatniku, kjer je stala graščina johana Macha, s čigar 
prelepo in v ljubezni nesrečno hčerko vilhelmino je 
povezana povest Zakleti oreh janeza trdine.

428 m
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Doživite pristno, zeleno in izkustveno ponudbo 
Bele krajine. Lahko raziskujete gozdnate hribe, 
vinorodne griče, dva čudovita krajinska parka, 
Kolpo in Lahinjo. Zapeljivka te bele pokrajine 
je reka Kolpa, nosilka prestižnega naziva 
evropska destinacija odličnosti, ki teče ob najbolj 
neokrnjenem in skrivnostnem kotičku Slovenije.

Maja ne zamudite vinske vigredi, največjega 
vinskega festivala, junija pridite na jurjevanje, 
na najstarejši folklorni festival v sloveniji.

izkusite dejavnosti na prostem, kot so 
kolesarjenje, jadralno padalstvo, rafting, 
veslanje v stoje (supanje) ter še druge prijetne 
pustolovščine na vodi.

okusi Bele krajine ponujajo lokalno pridelano 
hrano v vrhunskih izpeljankah tradicionalnih 
receptov značilnih belokranjskih jedi.

Bela krajina

HIKE DESTINaTION
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41 km  140 km

 www.belakrajina.si
TIC Črnomelj, Ulica staneta Rozmana 1, 
si-8340 Črnomelj
TIC Metlika, trg svobode 4, si-8330 Metlika
TIC Semič, štefanov trg 7, si-8333 semič
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Najjužnejša 
slovenska pešpot
je edinstvena na območju Krajinskega parka Kolpa. 
vije se tik ob reki Kolpi. v vasi Kot pri damlju je 
označena najjužnejša točka slovenije.

Oznaka na zemljevidu: 58

Čas hoje: 4 ure
Dolžina: 13 km
Zahtevnost: lahka
Skupni vzpon: 370 m
Izhodišče: tiC semič
Koordinate GPS: 45.6519 n, 15.1807 e

Oznaka na zemljevidu: 59

Čas hoje: 3 ure
Dolžina: 11 km
Zahtevnost: lahka
Skupni vzpon: 130 m
Izhodišče: dolenji Radenci
Koordinate GPS: 45.4661 n, 15.0988 e

Kraška učna pot 
od Lebice do Krupe
vodi po plitvem krasu v ožjem zaledju reke Krupe in ob 
sami reki. Glavna naravna znamenitost je reka Krupa, 
ki prihaja na dan v slikovitem kraškem izviru izpod 
30-m navpične skalne stene.
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Cena nočitve na osebo z zajtrkom

89,00 € 119,00 €

14  Hotel Šport****, Otočec

  
easy & family  

165

              
Čisto blizu, v srcu dolenjske, vas čaka 
pisan mozaik dogodivščin. Razni 
športi, naravne lepote, kulinarika, tudi 
osvežujoč počitek. domača živila z 
grajskega vrta, zdrava hrana, kopanje 
v bazenu s termalno vodo, savnanje. 
dobrodošli v sodobnem hotelu šport na 
otočcu, kjer se boste počutili vrhunsko!

Hotel Šport, Otočec
Grajska cesta 2, si-8222 otočec
t +386 (0)8 205 03 00
e booking@terme-krka.eu
www.terme-krka.si

Cena nočitve na osebo z zajtrkom

35,00 € 50,00 €

14  Hotel Bela krajina***

  
easy & family

56

              
prijeten butični hotel se nahaja v starem 
mestnem jedru Metlike, obdani z 
gozdovi, vinogradi in reko Kolpo. poleg 
udobnih sob in bogatih zajtrkov, je na 
voljo restavracija s hišnimi specialitetami 
in odličnimi lokalnimi vini. odpravite se 
na pohod, si izposodite e-kolo in odkrijte 
skrite kotičke zelene Bele krajine.

Hotel Bela krajina
Cesta bratstva in enotnosti 28
si-8330 Metlika
t +386 (0)7 305 81 23, m +386 (0)40 327 492
e info@hotel-belakrajina.si
www.hotel-belakrajina.si
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Cena nočitve na osebo z zajtrkom

30,00 € 50,00 €

14  Planinska koča pri Gospodični na Gorjancih

  
sportive hiker   easy & family  

44

              
v osrčju Gorjancev, ob studenčku, ki 
slovi po svoji pomlajevalni moči, je 
leta 1931 ob sodelovanju novomeške 
podružnice spd, zrasla planinska 
koča, danes ena najlepših v sloveniji. 
družina Mrhar skrbi zanjo že od leta 
1977 in se veseli vašega obiska.

Planinska koča pri Gospodični
Gospodična 10, si-8321 Brusnice
m +386 (0)41 682 469
e gostinstvo.mrhar@siol.net
www.gospodična.si
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Cena nočitve na osebo z zajtrkom

30,00 € 45,00 €

družinsko voden, nagrajen eko kamp 
slovi po izjemni lokaciji v osrčju Bele 
krajine, tik ob topli reki Kolpi. tu 
lahko kampirate, najamete sobe ali 
hiške. na voljo so številne vodne 
aktivnosti, funpark in restavracija. 
Zaradi lege velja za odlično izhodišče 
za pohodništvo in kolesarjenje. 

Camping Bela krajina – Podzemelj
škrilje 11, si-8332 Gradac
t +386 (0)7 306 95 72 
e info@camping-belakrajina.si 
www.camping-belakrajina.si

14  Počitniška hiša Kovačnica sreče***

  
easy & family

              

43  Rekreacijsko Turistični Center Gače

    
easy & family

              
Ujamite utrinke najlepših pešpoti 
po Kočevskem rogu sami ali skupaj z 
nami.

Gače d.o.o. 
Komarna vas 123a, si-8333 semič
t +386 (0)7 363 00 00
e info@scgace.si
www.scgace.si

počitniška hiša se nahaja na pragu 
Krajinskega parka Kolpa. je izhodišče 
za krajše in daljše pohode ob reki 
Kolpi ter lažje vzpone na okoliške 
vinorodne griče. v bližini so urejene 
plaže, asfaltirano športno igrišče, 
adrenalinski park, športno letališče, 
ribnik.

Počitniška hiša Kovačnica sreče
Griblje 65d, si-8332 Gradac
m +386 (0)31 864 353
e info@convivas.si
www.obkolpi.si
fb Kovačnica sreče
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14  Holiday Resort & Camping Bela krajina****
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Avgust je na Krasu namenjen prazniku terana 
in pršuta, jeseni pa v Brkinih pobiramo jabolka 
in slive ter vas toplo vabimo na Festival 
brkinske sadne ceste.

poleg pohodništva se lahko preizkusite v 
kolesarjenju, jahanju, golfu ali jamarstvu.

Kraška jota in češpljevi njoki so dar jeseni, pršut 
in teran pa sta na jedilniku vsak dan.

HIKE DESTINaTION

TIC Štanjel  www.visitkras.info
štanjel 1a, si-6222 štanjel
t +386 (0)5 769 00 56, e info@visitkras.info
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To je poseben svet, kjer lahko raziskujete zelene gmajne, 
stopate čez beli kraški kamen in poslušate topot kopit 
prelestnih lipicancev. Rdeča zemlja in rdeče vino, burja, 
ki suši pršute, čarobni svet podzemnih jam, zasanjani 
brkinski griči, kjer uspevajo jablane in slive. Poti vas 
popeljejo na vrhove, od tam pa vam pogled seže vse do 
morja, Alp in Dolomitov. Spoznajte naše prave barve.

Kras in Brkini

sportive hiker easy & family
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Na Kokoš 

iz vasi lokev vas pot pelje do izvira vroček, ki leži pod 
najvišjim vrhom matičnega Krasa, velikim Gradiščem. 
na Kokoški vas čakajo razgledi z vonjem po domačih 
štrukljih.

Oznaka na zemljevidu: 60

Čas hoje: 5 ur
Dolžina: 12,7 km
Zahtevnost: lahka
Skupni vzpon: 847 m
Izhodišče: Zagrad
Koordinate GPS: 45.3035 n, 14.0342 e

Oznaka na zemljevidu: 61

Čas hoje: 3 ure in 30 minut
Dolžina: 9,4 km
Zahtevnost: lahka
Skupni vzpon: 334 m
Izhodišče: lokev
Koordinate GPS: 45.3965 n, 13.5596 e

Čez pet vrhov 
Slovenske Čičarije
odkrite skrivnosti odmaknjene Čičarije. na nezahtevni 
krožni poti vas spremlja vonj po žajblju, brinovi grmi 
pa vam dajo slutiti, da so tukaj doma kraški brinjevec 
in delovni ljudje.

1.083 m 670 m
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obiščite presihajoča jezera, naravne parke in 
jamske sisteme v okviru prireditve, poimenovane 
dnevi notranjskega regijskega parka.

Zeleni kras lahko odkrivate tudi z ježo 
na konjskem hrbtu, tekom na smučeh ali 
veslanjem po jezerih.

okusite značilne divjačinske jedi in se 
posladkajte s slivovimi njoki v marmeladni 
omaki.

TOP HIKE DESTINaTION

DMO Zeleni kras  www.zelenikras.si
prečna ulica 1, si-6257 pivka
t +386 (0)5 711 22 49, e info@zelenikras.si
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Destinacija Zeleni kras slovi kot zibelka kraškega 
sveta s svetovno znanimi podzemnimi jamami, 
presihajočimi jezeri in prvobitnimi gozdovi. Čudoviti 
kraški pojavi, bogastvo rastlin, številne vrste ptic 
in metuljev, živali v jamah, divjad in velike zveri 
vsakogar očarajo. Stopite v krasni svet naravnih 
čudes, osupljivih gradov in vznemirljive preteklosti.

Zeleni kras

sportive hiker easy & family
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Velika Krpanova pot 

velika Krpanova pot je večdnevna dogodivščina za vse 
pohodnike in kolesarje. popelje vas mimo presihajočih 
jezer, kraških jam, grajskih ruševin in ohranjenih 
dvorcev.

Oznaka na zemljevidu: 62

Čas hoje: 7 dni
Dolžina: 160 km
Zahtevnost: srednje zahtevna
Skupni vzpon: 5.089 m
Izhodišče: nanos
Koordinate GPS: 45.7722 n, 14.0530 e

Oznaka na zemljevidu: 63

Čas hoje: 4 dni
Dolžina: 110 km, krožna pot
Zahtevnost: srednje zahtevna
Skupni vzpon: 1.851 m
Izhodišče: železniška postaja pivka
Koordinate GPS: 45.6752 n, 14.1925 e

Via Dinarica Slovenia 

odkrijte prvih sedem etap poti via dinarica. pot je 
speljana po neodkritih gorskih poteh Balkana in velja 
za najbolj obetavno novo pohodniško izbiro v evropi.
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ne zamudite pestrega dogajanja od istrskega 
karnevala in festivala Altroke istra Gourmet do 
prireditve sladka istra in pa Fantazime. 

poleg čudovitih kolesarskih poti je Kraški rob 
osrednje slovensko plezališče, ki ponuja plezalne 
smeri različnih zahtevnosti v vseh letnih časih.

Koper ponuja številne možnosti za sladokusce, 
kjer lahko uživate v značilnih istrskih dobrotah, 
domačem vinu ali oljčnem olju.

HIKE DESTINaTION

Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper 
 www.visitkoper.si
titov trg 3, si -6000 Koper
t +386 (0)5 664 64 03, e tic@visitkoper.si
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Med Kraškim robom in Jadranskim morjem je 
pokrajina s prijaznim podnebjem in gostoljubnimi 
ljudmi. Koper skupaj s svojim zelenim podeželjem 
ponuja številne možnosti potepanja po oljčnikih in 
vinogradih, raziskovanja kulturno-zgodovinskih 
znamenitosti, odkrivanja nepozabnih razgledov, 
okušanja odlične lokalne kulinarike vse leto.

Koper
Slovenska Istra

1

  mountain guided
  guided
  self-guided
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Oznaka na zemljevidu: 64

Čas hoje: 2 uri in 30 minut
Dolžina: 8 km
Zahtevnost: srednje zahtevna
Skupni vzpon: 538 m
Izhodišče: parkirišče pod vasjo podgorje
Koordinate GPS: 45.5309 n, 13.9488 e

Oznaka na zemljevidu: 65

Čas hoje: 2 uri in 30 minut do 3 ure
Dolžina: 10 km
Zahtevnost: srednje zahtevna
Skupni vzpon: 270 m
Izhodišče: parkirišče pred trgovino v vanganelu
Koordinate GPS: 45.5183 n, 13.7785 e

Krožna pot 
Na cvetoči Slavnik (P1)
pot odlikujejo stezice, kolovozi, kraška planota in 
pobočja slavnika z bogatim rastjem ter imenitnimi 
razgledi na Koprski zaliv z zaledjem, Brkine in Čičarijo.
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1.028 m 285 mKrožna pot 
Pot za srce (P8)
to je razgibana pot z imenitnimi pogledi na Koprski 
zaliv, vanganelsko dolino in bližnje hribovje. ob lepem 
vremenu nam pogled seže vse do Alp in dolomitov.
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ne zamudite dneva zmage, ki ga ljubljana praznuje 
s pohodom okoli mesta, jeseni pa finala svetovnega 
pokala v gorskih tekih s ciljem na šmarni gori.

narava je del ljubljane. Užijete jo lahko tudi na 
kolesu, med veslanjem v stoje (supanje) ali v 
kajaku.

domača kuhinja ali visoka kulinarika, brunch 
ali ljubljanski zajtrk? ljubljana ima vse. 
poskusite štruklje in potice ter sledite oznakam 
Okusi Ljubljane.

HIKE DESTINaTION

Turizem Ljubljana 
 www.visitljubljana.com
Adamič-lundrovo nabrežje 2, si-1000 ljubljana
t +386 (0)1 306 12 15, e tic@visitljubljana.si
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Pohodniško avanturo lahko začnete že v starem mestnem 
jedru. Pohodniške cilje, kot sta Rožnik ali Golovec, 
ima Ljubljana celo znotraj mestnega obroča. Mesto je 
razgibano, kar opazite na pohodniških poteh v samem 
mestu in okolici, kjer lahko srečate domačine v vsakem 
vremenu in vseh letnih časih. Številne tematske poti nudijo 
svojevrstno odkrivanje znamenitosti na dejaven način.

Ljubljana
Osrednja Slovenija

sportive hiker easy & family
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Sv. ana 

Razgibana pot do vrha s cerkvijo sv. Ane se začne 
ob jezeru pri podpeči. po kratkem vzponu se odpre 
čudovit razgled na ljubljansko barje in okoliške 
vrhove.

Pot spominov in tovarištva 

Krožna rekreacijska pot po svojstvenem zgodovinskem 
spomeniku. na njej se sprehodimo tako skozi mestne 
četrti kot tudi po slikovitih gozdnih stezah na Golovcu.
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Oznaka na zemljevidu: 66

Čas hoje: 8 ur
Dolžina: 32,5 km
Zahtevnost: lahka
Skupni vzpon: 152 m
Izhodišče: hojo lahko začnemo kjer koli, pot lahko 
prehodimo tudi po odsekih. 

Oznaka na zemljevidu: 67

Čas hoje: 35 minut
Dolžina: 1,2 km
Zahtevnost: lahka
Skupni vzpon: 184 m
Izhodišče: jezero pri podpeči
Koordinate GPS: 45.9685 n, 14.4310 e
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Ko so bolj kot posamezni cilji pomembni občutki in doživetja 
na poti, ko si želimo posamezni predel sveta raziskati, in ne le 
obiskati, izberemo pot, ki traja dlje. Slovenske daljinske poti s 
svojimi etapami povezujejo slovenske posebnosti na nov način. 
Ko hodimo več dni, postanejo srečanja z ljudmi ob poti drugačna, 
naše navdušenje nad pohodništvom pa se stopnjuje. Ob daljinskih 
poteh so nam v pomoč planinske koče in specializirane pohodniške 
nastanitve.   

Podrobneje razišči:

Daljinske poti
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ho
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e
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slovenska planinska pot je najstarejša daljinska pot v evropi – nastala je že leta 
1953! pot se začne v Mariboru. Ko prehodimo planotasto pohorje, dospemo 
do Kamniško-savinjskih Alp in jih prečimo po njihovih najvišjih vrhovih. pot 
se nato nadaljuje po dolgi verigi Karavank, ki ločujejo slovenijo in Avstrijo. 
po spustu v dolino se znova dvigne v osrčje julijskih Alp, tudi na triglav. 
do morja premagamo še številne višje in nižje vrhove hribov predalpskega 
hribovja in navdihujočega Krasa. slovenska planinska pot se konča na debelem 
rtiču ob jadranskem morju. pot povezuje 49 planinskih koč, 23 vrhov in pet 
mest, vseskozi je dobro označena s Knafelčevimi markacijami in številko 1. 
priljubljena je tudi med gorskimi tekači. Rekorderji jo pretečejo v manj kot 
osmih dneh! 

izbranka med etapami: 
do najvišje ležeče kmetije v Sloveniji
 14 ur  55 km   2.330 m   1.450 m   zahtevna planinska pot

Čez smrekovec in Raduho se spustimo mimo najviše ležeče kmetije v 
sloveniji – Bukovnik – čisto do savinje. pot nadaljujemo skozi krajinski park 
Robanov kot na planoto Korošica in naprej na ojstrico. po grebenu pridemo 
na planjavo. sledi hiter, skoraj 800-metrski spust mimo Kamniškega sedla na 
okrešelj nad krajinskim parkom logarska dolina.

Slovenska 
planinska pot
Najdaljša in najbolj 
priljubljena daljinska pot 
v Sloveniji

Pot na zemljevidu: 
Čas hoje: 28 dni
Dolžina: 599 km
Zahtevnost: vse težavnostne stopnje
Začetek: Maribor
Zaključek: Ankaran
Zemljevidi: planinska zveza slovenije
Informacije: www.pzs.si, 
e info@pzs.si
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pot, ki se začne pod vznožjem najvišje avstrijske gore veliki Klek, vstopi v 
slovenijo čez Karavanke. Čez prelaz vršič in po dolini reke soče vodi v osrčje 
divjega apneniškega sveta julijskih Alp. pri Kobaridu se dvigne do planine 
Kuhinja pod Krnom in nadaljuje proti tolminu. na Kolovratu zapusti alpsko 
vzdušje in v italijanski Furlaniji - julijski krajini dobi nov,  mediteranski značaj. 
v Brdih in na Krasu pot znova zavije v slovenijo, nato pa spet v italijo in tam 
privede do končnega cilja v Miljah pri trstu. etape te poti so zasnovane tako, da 
imajo kar se da majhno višinsko razliko. Zato lahko še bolj uživamo v naravi in 
lokalni kulinariki. v okviru poti lahko izberete tudi krožno šestdnevno turo.

izbranka med etapami: 
med razglede Soške doline
 7,5 ur  24 km   1.018 m   930 m   lahka pot

iz Bovca nas pot vodi ob reki soči do Žage in potem čez most na levo stran 
reke. pot se rahlo spušča s tokom soče do trnovega, od koder se začne zlagoma 
vzpenjati skozi vas Magozd do idilične visokogorske vasice drežnica. vedno bolj 
se odpirajo pogledi na drugo stran soče, kjer kraljuje mejna gora Matajur. hkrati 
se odpre razgled na ostenje Krna, ki varuje drežnico pred močnejšimi vetrovi. 

alpe adria 
Trail
Pot, ki združuje tri 
dežele, tri kulture, tri 
različne pokrajine

Pot na zemljevidu: 
Čas hoje: 7 dni v sloveniji (v celoti 37 
dni) – 6 ur dnevno; + dodatnih 6 etap/
dni, skupaj 43 etap/dni
Dolžina: 145 km v sloveniji (celotna 
dolžina poti je 750 km)
Zahtevnost: lahka in srednje težka
Začetek: Grossglockner; 
sedlo jepca (slovenski del)
Zaključek: Milje pri trstu; 
lipica (slovenski del)
Zemljevida: 
brošura Alpe Adria trail (1 : 50.000),
vodnik Alpe Adria trail (1 : 75.000)
Informacije: www.alpe-adria-trail.com
Rezervacije: booking@alpe-adria-trail.si,
www.slovenia-outdoor.com, 
e info@hiking.si

??
?
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Kranjska Gora

Jesenice
Žirovnica

Radovljica
Bled

Bohinj

Tolmin

Kobarid

Bovec

Gorje

Korada

Šmartno
Solkan

visoki vrhovi julijskih Alp so le veduta na zanimivi poti, ki obkroža našo 
največjo gorsko skupino in triglavski narodni park. daljinska pot z dodatnim 
priključkom povezuje osrednji del julijskih Alp še z Brdi in novo Gorico. 
posamezne etape poti so primerne za dnevne pohode, dolge od 5 do 7 ur hoje. 
v krajih na začetku oziroma na koncu etap lahko prenočimo, se okrepčamo ali 
oskrbimo s hrano in pijačo. Začetek krožne poti je v Kranjski Gori, smer poti 
je poljubna. Celotno pot lahko prehodimo naenkrat ali v daljšem časovnem 
obdobju, saj lahko za pohode izbiramo tudi le posamezne etape. 

izbranka med etapami: 
v znova odkrito Baško grapo 
 7 ur  28 km   1.450 m   950 m   lahka insrednje težka pot

Baška grapa je včasih veljala za od boga pozabljeno dolino med vznožjem 
soriške planine in reko idrijco, ki se izliva v sočo pri Mostu na soči. pot poteka 
po starih, že skoraj pozabljenih stezicah nad dolino, ki povezujejo vasi Kal, 
stržišče, Znojile, obloke, Koritnico s koncem doline pri Mostu na soči. na 
poti se srečamo s tradicijo, duhom osamljenih kmetij in počasi prodirajočim 
pohodniškim turizmom.

Juliana 
Trail
Krožna daljinska pot 
velikih razgledov pod 
Triglavom

Pot na zemljevidu: 
Čas hoje: 20 dni
Dolžina: 330 km/20 etap
Zahtevnost: lahka in srednje težka
Začetek: Kranjska Gora
Zaključek: Kranjska Gora
Zemljevida: 
julijske Alpe (1 : 170.000), 
vodnik juliana trail 330/20
Informacije: www.julian-alps.com
Rezervacije: booking@juliana-trail.si, 
info@dolina-soce.si,
www.slovenia-outdoor.com, 
e info@hiking.si
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od petih poti, ki povezujejo osem alpskih dežel, dve poti vodita skozi slovenijo. 
Rdeča pot se začne v trstu in preči Kras in kraške planote. Čez predalpsko 
hribovje vstopi v triglavsko pogorje v osrčju julijskih Alp. od tod se spusti v 
trento, nato se dvigne na najvišji slovenski prelaz vršič. pri tamarju in planici 
se za hip dotakne tudi Karavank. 
vijoličasta pot odkriva najvišje slovenske gorske skupine: julijske Alpe, 
Kamniško-savinjske Alpe in Karavanke. Začne se pod doličem. Mimo severne 
triglavske stene se spusti v dolino vrat. od tod se vzpne na greben Karavank, 
nato pa se skozi Zgornje jezersko nadaljuje v Avstrijo.
 

izbranka med etapami: 
na osamelec z razgledom do Planice 
 6 ur  18 km   420 m   1.200 m   srednje težka pot

s sedla vršič, ki razmejuje zgornjesavsko dolino in dolino trente s sočo, se 
vzpnemo čez sedlo na sleme, ki je nekakšen osamelec nad dolino tamar in 
zagotavlja izjemne poglede na ostenja Mojstrovke in travnika na eni strani ter 
ostenja jalovca in ponc na drugi. daleč spodaj opazimo na koncu doline tamar 
planiške skakalnice.

Via 
alpina
Največja privlačnost 
poti Via alpina so alpe 
ter njihova naravna in 
kulturna dediščina

Pot na zemljevidu: 
Čas hoje: rdeča pot: 14 dni, 
vijoličasta pot: 7 dni
Dolžina: rdeča pot: 220 km, 
vijoličasta pot: 120 km
Zahtevnost: vse težavnostne stopnje
Začetek: rdeča pot: Krvavi potok, 
vijoličasta pot: dolič
Zaključek: rdeča pot: Korensko sedlo
vijoličasta pot: jezerski vrh
Zemljevid: via Alpina (1 : 50.000)
Informacije: www.via-alpina.org,
www.slovenia-outdoor.com, 
e info@hiking.si
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Pot na zemljevidu: 
Čas hoje: 33 dni
Dolžina: 520 km (območje slovenije in italije)
Zahtevnost: lahka in srednje zahtevna
Začetek: log pod Mangartom
Zaključek: trst
Informacije: Fundacija poti miru v posočju 
www.thewalkofpeace.com, e info@potmiru.si

Pot na zemljevidu: 
Čas hoje: rumena e6: 20 dni, oranžna e7: 30 dni
Dolžina: rumena e6: 350 km, oranžna e7: 600 km
Zahtevnost: lahka in srednje zahtevna 
Začetek: rumena e6: Radelj, oranžna e7: Robič
Zaključek: rumena e6: strunjan, oranžna e7: 
hodoš
Informacije: vodnik e6, vodnik e7
Zavod za gozdove slovenije, www.zgs.si
www.slovenia-outdoor.com, 
e info@hiking.si

Pot miru 
od alp 
do Jadrana
Vse od Julijskih alp čez Brda in 
skozi Kras do Jadrana umirja 
ritem časa in vabi k oddihu ali 
razmisleku – stoletje po prvi 
svetovni vojni.

Evropski 
pešpoti E6 in E7
E6 je mednarodna pešpot, ki 
poteka od Baltskega do Egejskega 
morja, v Sloveniji se vije s severa 
na jug. E7 povezuje atlantski 
ocean in Črno morje. Slovenijo 
preči od zahoda proti vzhodu.

??
?

??
?
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Loška planinska pot 

loška planinska pot pooseblja odmik 
od urbanega k raziskovanju hribovitega 
predalpskega območja. 

Zasavska planinska pot 

na Bizeljskem, med številnimi griči, posutimi 
z vinogradi, se začne dolgo pohodniško 
potovanje, ki se zaključi z vzponom na Kum.

Koroška planinska pot 

Krožna daljinska planinska pot poteka po 
obronkih koroških dolin – Mežiške, dravske 
in Mislinjske – ter povezuje pogorja Karavank, 
pohorja, Kozjaka in savinjskih Alp.

Trdinova pot 

Krožna planinska pot, ki poteka po najlepših 
predelih dolenjske, je poimenovana po 
profesorju in pisatelju janezu trdini.

Pot na zemljevidu:
Čas hoje: 12 dni
Dolžina: 188 km / 12 etap
Zahtevnost: lahka in srednje zahtevna
Začetek in zaključek: škofja loka
Informacije: turizem škofja loka, 
www.visitskofjaloka.si, e info@visitskofjaloka.si

Pot na zemljevidu:
Čas hoje: 12 dni
Dolžina: 200 km, vezna pot
Zahtevnost: srednje zahtevna
Začetek: Gostilna šekoranja, Bizeljsko
Zaključek: planinski dom na Kumu, trbovlje
Informacije: www.slovenia-outdoor.com, e info@hiking.si

Pot na zemljevidu:
Čas hoje: 10–12 dni
Dolžina: 230 km, 31 kontrolnih točk
Zahtevnost: zahtevna (posamezne etape so tudi lažje)
Začetek in zaključek: Ravne na Koroškem
Informacije: www.koroska.si, e turizem@rra-koroska.si

Pot na zemljevidu:
Čas hoje: 6–7 dni
Dolžina: 159 km
Zahtevnost: zahtevna
Začetek in zaključek: novo mesto
Informacije: tiC novo mesto
www.visitnovomesto.si, e tic@novomesto.si
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Naj vašo radovednost zbudi več kot 700 tematskih poti po 
Sloveniji! Za odkrivanje manj običajnih zgodb območja,  naravnih 
in kulturnih posebnosti, gastronomske, etnološke in druge 
dediščine lahko za začetek izberete eno od poti, ki si je med leti 
2009 in 2022 prislužila naziv najboljše v Sloveniji. Na poti sledite 
označevalnemu sistemu in tablam z zanimivimi pojasnili.

Podrobneje razišči:

Najlepše 
tematske poti

Pot po Logarski dolini 

na lahki sprehajalni poti po krajinskem parku 
obiskovalec srečuje sledi preteklih poselitev, 
gospodarjenja, oglarjenja, planšarstva in 
drugih dejavnosti, ki so domačinom omogočile 
preživetje.

pot je krožna in čezmejna ter obiskovalce pelje 
čez dvorišča vinogradniških kmetij, kjer lahko 
pokusijo njihova vina, sokove in specialitete. 
dolžino poti si poljubno prilagodite. večkrat na 
leto so organizirani skupinski pohodi.

Čas hoje: 2 uri in 30 minut
Dolžina: 7 km
Zahtevnost: lahka
Izhodišče: betonski most pred izvirom Črne

Čas hoje: 3–6 ur
Dolžina: med 11 in 24 km
Zahtevnost: lahka do srednje težka
Izhodišče: tiC svečina

Lo
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Solčavska panoramska cesta

Krožna pot vodi mimo biserov solčavskega, ob 
avstrijski meji, mimo velikih gorskih kmetij. 
naravo in življenje ob poti obiskovalec spozna 
na dvajsetih postankih.

Živi muzej Krasa

pot obišče značilne kraške pojave: vrtače, 
uvale, udorne doline, škrapljišča, brezna in 
podzemne jame. povezuje sežano, lipico in 
italijansko mejo. ob poti se obiskovalec ustavi 
v najstarejši turistični jami v evropi: vilenici.

Kneippova bosonoga pot 

v bližini term snovik je pot speljana po 
različnih podlagah, ki jih bosonogi obiskovalec 
čuti pod stopali. del poti vodi tudi ob in 
po potoku, kjer se lahko izvajajo različne 
Kneippove terapije.

Čas hoje: 8–9 ur
Dolžina: 36 km
Zahtevnost: lahka do srednje težka
Izhodišče: tiC solčava

Čas hoje: 1 ura in 30 minut
Dolžina: 5,5 km
Zahtevnost: lahka
Izhodišče: upravna stavba Krajinskega parka strunjan

Čas hoje: 2–4 ure
Dolžina: 10–20 km
Zahtevnost: lahka
Izhodišče: tiC sežana

Čas hoje: 2 uri in 30 minut
Dolžina: 3,2 km
Zahtevnost: lahka
Izhodišče: terme snovik

Strunjan v podobi morja

pot vodi skozi Krajinski park strunjan in 
predstavi vse podobe morja v strunjanskem 
zalivu: v laguno ujeto morje, soline, primorske 
terase, strme klife in vrtove na vrhu klifa.
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Učna pot škrata Bisera 

to je krožna pot po podeželju šaleške doline, kjer 
obiskovalec v družbi škrata Bisera obišče oboro 
z jeleni in košutami; stari mlin, ki ga zažene in 
zmelje zrnje v moko, spozna legendo Kačjega gradu 
ter odkrije zakladnico starin na domačiji Blažiš.

Tematska pot Drvošec 

pot vodi ob delu Cerkniškega jezera od 
požiralnikov Rešeto do mostu pred vasjo 
otok. tri opazovalnice na poti poleg različnih 
pogledov na jezero omogočajo tudi opazovanje 
različnih ptičjih vrst – skupaj kar 270.

obiskovalci spoznajo življenje in delo velikih 
mož slovenske književnosti (France prešeren, 
Matija Čop, Fran saleški Finžgar, janez jalen) 
in čebelarstva (Anton janša).

Učna pot Škocjan 

pot vodi po območju Unescove naravne dediščine 
škocjanske jame. predstavlja naravno in kulturno 
dediščino območja. obiskovalec spoznava kraško 
arhitekturo, stare mline na Reki, brezno okroglica 
ter zbirki v jurjevem in j'kopinovem skednju.

Čas hoje: 3 ure
Dolžina: 5 km
Zahtevnost: lahka do srednje težka
Izhodišče: domačija lamperček, Černova

Čas hoje: 3 ure in 30 minut 
Dolžina: 4 km
Zahtevnost: lahka
Izhodišče: upravna stavba notranjskega 
regijskega parka, Cerknica

Čas hoje: 2–6 ur
Dolžina: 8–10 km, krožna pot
Zahtevnost: lahka
Izhodišče: tiC Žirovnica

Čas hoje: 1 ura
Dolžina: 2 km
Zahtevnost: lahka
Izhodišče: informacijsko središče parka 
škocjanske jame

Pot kulturne dediščine 
Žirovnica
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Najboljše ferate v Sloveniji

V Sloveniji je kar nekaj lepo urejenih ferat – od 
kratkih do daljših:
•	 Ferata Hvadnik, Gozd Martuljek 
 250 m; težavnost: B/C

•	 Ferata Jerm’n (Jerman), Gozd Martuljek
  43 m; težavnost: D/E
•	 Ferata Grančišče, Mojstrana
  180 m; težavnost: 2 poti, ena B, druga C/D
•	 Ferata Spodnji plot, Zelenica
  90 m; težavnost: spodaj A/B,  

zgoraj mestoma D/E
•	 Ferata Češka koča, Jezersko 
 300 m; težavnost: C/D, mestoma E

•	 Gonžarjeva peč, Vinska Gora 
 125 m; težavnost: B/C, mestoma D/E

•	 Ferata Lisca, Posavje 
 125 m; težavnost: B/C, zadnji raztežaj D/E

•	 Furlanova ferata, Gradiška tura 
 543 m; težavnost: B/C

•	 Otmarjeva ferata, Gradiška tura 
 543 m; težavnost: C

•	 Družinska ferata Prestreljenik, Kanin 
 110 m; težavnost: A

Informacije  
•	 www.slovenia-outdoor.com

Izkušeni pohodniki se lahko podajo na urejene 
lažje ali težje zavarovane plezalne poti, ferate, z 
urejenimi sistemi za samovarovanje. Ferate so v 
Julijskih Alpah, Karavankah, Kamniško-Savinjskih 
Alpah, Posavju in Vipavski dolini. Priporočamo, 
da se nanje podate z izkušenimi vodniki. 

Podrobneje razišči:

Ferate Ze
le

ni
ca

Ferate so z jeklenicami zavarovane plezalne poti v 
gorah. danes so predvsem priljubljene športne ferate, 
namenjene adrenalinskemu doživetju in rekreaciji. 
Ferate oziroma plezanje po zavarovanih plezalnih poteh 
poteka po žičnih vrveh (zajlah), ki so pritrjene v steno. 
Turistične ferate imajo za lažji vzpon v stenah pritrjene 
tudi kline in skobe. tako je plezanje nekoliko lažje in 
dostopno tudi tistim z nekoliko manj moči v rokah.
opremo za plezanje ferat si je mogoče izposoditi pri 
športnih agencijah v območjih, kjer so posamezne ferate.
vsekakor priporočamo najem gorskega vodnika vsem 
tistim z manj izkušnjami s takšnim gibanjem v stenah.
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Plezanje v naravni skali je vse bolj priljubljeno in naravnih, 
lepo urejenih plezališč je v Sloveniji veliko v Julijskih Alpah,  
Kamniško-Savinjskih Alpah, Karavankah, 
Vipavski dolini, Savinjski dolini ter na Kraškem robu. 
Z razvojem urbanizacije so se sočasno razvila večja in 
manjša pokrita oziroma notranja plezalna središča.

Podrobneje razišči:

Plezališča

najbolj znana plezališča:
•	 Osp
•	 Črni	Kal
•	 Vipava
•	 Lijak
•	 Bohinjska	plezališča
•	 Bohinjska	Bela
•	 Dovžanova	soteska
•	 Turnc	–	Šmarna	Gora
•	 Iški	Vintgar
•	 Kotečnik

Plezalna središča
v sloveniji so se razvila tako imenovana pokrita (notranja) 
plezalna središča, ki ponujajo plezanje v umetnih stenah 
in na umetnih balvanih. odprta so tudi za turistično rabo. 
nekatera so usmerjena samo v težavnostno ali hitrostno 
plezanje, druga samo za balvansko plezanje. v teh središčih 
se organizirajo tudi domača in mednarodna tekmovanja.
večja pokrita plezalna središča v sloveniji so v ljubljani, 
Kranju, Celju in Kopru.

Informacije 
•	 www.slovenia-outdoor.com 
•	 športno plezalni vodnik sidarta 2021

??
?

Plezališča
plezanje je priljubljen šport in naravnih, lepo urejenih 
plezališč je precej v različnih krajih po sloveniji. skupno 
imamo 99 izjemno dobro opremljenih in zavarovanih 
plezališč z več kot 5.000 smermi.
nekatera plezališča se lahko uporabljajo samo v določenih 
obdobjih zaradi gnezdenja zaščitenih ptic, nekatera 
plezališča so na zasebnih zemljiščih, zato so na teh pravila 
plezanja včasih prilagojena.
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Tekmovanja v gorskem teku
največje slovensko tekmovanje v gorskem teku je Julian 
Alps Trail Run, ki s svojimi trasami združuje in povezuje 
različne kraje znotraj julijskih Alp. 

v sloveniji je organizirano tudi tekmovanje za pokal Alpe 
Adria Trail Cup, ki ga poleg Julian Alps Trail Runa 
sestavljata še tekmovanji Soča Outdoor Run in Vipava 
Trail Tun. 

vsi trije beležijo številčno mednarodno udeležbo, saj 
prisostvovanje na njih in rezultati prinesejo prednostne 
točke pri udejstvovanju na največjih evropskih gorskih tekih.

Kdaj in kje na pomembnejša tekmovanja
•	 Slovenia	Ultra	Trail	Vipava	Valley	(maj),	 

www.ultratrail.si
•	 Kočevsko	Outdoor	Festival	(junij),	 

www.kocevsko-outdoor.si
•	 Rogla	trail	(junij),	 

www.roglatrail.si
•	 Podbrdo	Trail	Running	Festival	(junij),	 

www.gm4o.si 
•	 Soča	Outdoor	Festival	(julij),	 

www.soca-outdoor.com
•	 K24	Ultra	Trail	(avgust),	 

www.K24trail.si
•	 Julian	Alps	Trail	Run	(september),	 

www.trailrun.si
•	 Konjiški	maraton	(september),	 

www.konjiskimaraton.si

več na: www.trailrun.si

Gorski teki 
v Sloveniji
Gorski tek ali trail run je vse bolj priljubljena športna 
zvrst. Vsako leto je v Sloveniji veliko tekmovanj v 
gorskih tekih. 

Podrobneje razišči:
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v sloveniji so zime v visokogorju in sredogorju običajno 
bogate s snegom. v sredogorju je hoja v snegu varnejša kot 
v visokogorju, kjer moramo biti dodatno previdni zaradi 
snežnih plazov. 
v visokogorju je snežna odeja januarja, februarja in marca 
lahko debela do pet metrov, v sredogorju do enega metra.
vseskozi je treba spremljati informacije o debelini 
snežne odeje, vrstah snega v prerezu, vetrovih in seveda 
temperaturah.
priporočamo, da se v visokogorje podate v spremstvu 
gorskih vodnikov, ki poskrbijo za dodatno varnost in 
morebitno manjkajočo opremo ter vas naučijo varnega 
gibanja v zimskih razmerah.

Zimske dejavnosti
Hoja kot tudi krpljanje sta mogoča v vseh gorskih 
središčih ter skoraj na celotnem ozemlju slovenije. Krplje 
si je možno izposoditi.

Tek na smučeh – v sloveniji je 21 središč, ki so 
razporejena po visokogorju ter vse do nižin osrednje 
slovenije. ponujajo urejene proge za klasično in drsalno 
tehniko. v desetih takšnih središčih ponujajo tudi umetno 

zasneževanje prog. najbolj znana tekaška smučišča so: 
pokljuka, planica in Kranjska Gora, Rogla, Bloke, Bohinj, 
logarska dolina.

Turna smuka je razširjena v visokogorju julijskih Alp, 
Karavank in Kamniško-savinjskih Alp. tudi v nižjih, 
sredogorskih predelih pohorja je turna smuka skozi 
gozdove čudovita. 
najbolj priljubljeno je tridnevno prečenje julijskih Alp 
z vogla prek Komne, Kredarice in doline za Cmirom do 
vrat.

slovenija je znana tudi kot dežela slapov. Ko ti zamrznejo, 
postanejo pravi raj za ledne plezalce z nešteto 
možnostmi od lažjega do ekstremnega lednega plezanja, 
vključno s številnimi kombiniranimi smermi za športno 
plezanje s cepini (dry tooling). 
vsako leto v bližini Mojstrane pripravijo tudi sistem 
umetno zaledenelih slapov, ki omogoča varno plezanje s 
tako imenovanim varovanjem od zgoraj.

več na: www. slovenia-outdoor.com

Zimsko 
pohodništvo
Podrobneje razišči:
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Specializirane 
nastanitve in agencije 
za kolesarje

Black Peak, 
e-kolesarsko območje
RBS Turizem d.o.o., Ribnica na pohorju 26
si-2364 Ribnica na pohorju
t +386 (0)31 684 655 
e book@blackpeak-ebike.com
www.blackpeak-ebike.com

K
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Grof Hotel & Cycling****

Čeplje 12, si-3305 vransko
t +386 (0)3 705 55 50 
m +386 (0)41 301 030
e hotel@grof.eu
www.grof.eu
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Grand Hotel 
Primus**** SUPERIOR

pot v toplice 9, si-2251 ptuj
t +386 (0)2 749 45 06
e recepcija.primus@sava.si 
www.sava-hotels-resorts.com

Št
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apartmaji in sobe Ravbar
smrečnikova ulica 15 in 17  
si-8000 novo mesto
t  +386 (0)7 373 06 80
m +386 (0)41 738 309  
e apartmaji.ravbar@siol.net
www.ravbar.net

D
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Hotel Center***

Kolodvorska 1, si-6230 postojna
t +386 (0)6 863 23 45
e booking@hotel-center.eu
www.hotel-center.eu

N
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Hotel Malovec***

Kraška cesta 30a, si-6215 divača
t +386 (0)5 763 33 33
e info@hotel-malovec.si
www.hotel-malovec.si

K
ra

s

act-ION Hotel Neptun****

Lifeclass Hotels & Spa
obala 33, si-6320 portorož
t +386 (0)5 692 90 01
e booking@lifeclass.net
www.lifeclass.net
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Hotel Histrion****

St. Bernardin Resort
obala 2, si-6320 portorož
t +386 (0)5 695 20 00
e booking@h-bernardin.si
www.hoteli-bernardin.si
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Hotel Salinera****/***

Salinera Resort
strunjan 14, si-6320 portorož
t +386 (0)5 676 31 00
e booking@h-bernardin.si
www.hoteli-bernardin.si

M
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Moja 
prvovrstna 
doživetja

Mobilne 
aplikacije za 
pohodnike

Z mobilnimi vodniki 
uživajte v odkrivanju več 
kot 200 kolesarskih 
in pohodniških poti v 
Sloveniji. Pobrskajte za 
koristnimi podatki, kot so 
dolžina poti, trajanje in 
zahtevnost poti ter oznake 
in zanimive lokacije ob 
poti. 

Nakup ali prenos 
zemljevidov in poti

•	 www.pzs.si	 
v tiskani ali digitalni verziji

 (www.locusmap.eu)
•	 www.slovenia-outdoor.com
•	 v turistično informacijskih 

centrih v destinacijah 
slovenije

Brezplačne aplikacije so na 
voljo v spletnih trgovinah 
App Store in Google play.

    Slovenia Outdoor 
  Hiking and Biking

 alpe adria Trail

 Juliana Trail

 Outdooractive

www.slovenia-outdoor.com
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Slovenska turistična organizacija
dimičeva ulica 13, si-1000 ljubljana

t +386 (0)1 589 85 50

e info@slovenia.info

www.slovenia.info

aktivna Slovenija giz
dimičeva ulica 13, si-1000 ljubljana

t +386 (0)1 123 456 456

e info@slovenia-outdoor.com

www.slovenia-outdoor.com

Izdajatelj: Aktivna Slovenijagiz in Slovenska turistična organizacija
Uredniki: 

Kreativna zasnova:  kf - grafično oblikovanje
Oblikovanje in postavitev:  Snežana Madić Lešnik 

Besedilo: 
Jezikovni pregled: 

Naslovna fotografija: 
Fotografije: Arhiv Slovenske turistične organizacije: Jošt Gantar; Iztok Medja; Sidarta d.o.o.: Alan Kosmač; Christine 
Sonvilla; CJ STUDIO d.o.o.: Ciril Jazbec, TENT Film: Ciril Jazbec; Michael Matti; Miran Kambic; Andrej Tarfila; Zavod 
Kočevsko: Jošt Gantar; Združenje zgodovinskih mest Slovenije: Miha Skrt, Jaka Ceglar, Terme Krka d.o.o.: Riccardo 
Lavezzo in Fiorenzo Calosso; Ciril Jazbec; Tomo Jeseničnik; Boris Pretnar; Janez Tolar; Daniel Taipale; Ben Prescott; 

Jessica Dales; Postojnska jama d.d. Postojna: Iztok Medja, Dragan Arringler; Beautiful Destinations: Jacob Riglin; Jaka 
Ivančič; Goriška Brda: Damjan Simčič; Matevž Kostanjšek;  

Zemljevid: Kartografija d.o.o. 
Tisk: 

Naklada:	1.	izdaja	•	2022
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