
Æirovnica
Bogata kulturna, arheološka in tehniËna dediπËina ter naravna lepota pokrajine so
znaËilnosti vasi pod Stolom zdruæenih v ObËini Æirovnica. O prvih stalnih naselitvah
v naših krajih priËajo številne najdbe iz niza višinskih utrjenih naselbin, ki so se nahajale nad
današnjimi vasmi med Mostami in Begunjami. Naselbine izvirajo iz obdobja stare æelezne dobe t.j.
iz Ëasa halštatske kulture - prva polovica prvega tisoËletja pred našim štetjem. Najstarejša do danes
znana najdba iz naših krajev (kamnita sekira iz Ajdne nad potoki) pa izvira iz eneolitika, t.j. iz 3. oz.
2. tisoËletja pred našim štetjem. Iz Ëasa zgodnje rimske poselitve, mlajših obdobij antike in
poznoantiËnega obdobja so v naših krajih znana številna najdbiπËa (Moste, Breg, Æirovnica, SmokuË
in DoslovËe). Prav gotovo posebno mesto zaseda najdbiπËe na Ajdni.

Zelenci
Naravni rezervat izvir Save Dolinke.
Izvir Save Dolinke, Zelenci z moËvirjem, so bili leta 1992 razglašeni za naravni rezervat, z laskavo
utemeljitvijo, da se jih zavaruje "zaradi izrednega biološkega, hidrološkega, geološkega in
krajinskega pomena". VkljuËeni so v evropsko ekološko omreæje "Natura 2000".

Zelenci z okoliškim moËvirjem so izjemen vodni æivljenjski prostor, kakršni so pri nas moËno
ogroæeni, Ëe πe niso uniËeni. ZnaËilna je njihova krajinska podoba, mokrišËe, ki se Ëudovito vklaplja
v okoliški gorski svet.

Celji varovanja Zelencev so:
• ohranitev izjemnega vodnega izvira, kjer voda na muljastem dnu jezera vre na dan v obliki okroglih

izvirov,
• ohranitev moËvirja, ki v osrednjem delu prehaja v barje,
• ohranitev vseh avtohtonih rastlinskih in æivalskih vrst,
• ohranitev znaËilne krajinske podobe,
• ohranitev geoloških znaËilnosti,
• znanstveno-raziskovalno in študijsko-demonstracijsko delo

Jezersko
PoËijte v okolju z zdravilno klimo.

Naklo
Vogarjeva hiša

Vogvarjeva hiša v Sp. Dupljah, je lepo ohranjena pritliËna kmeËka hiša z gospodarskim poslopjem
iz druge polovice 19. stoletja, kjer je v stanovanjskem delu urejen etnografski muzej (z znaËilnim
starim pohištvom in osebnimi predmeti nekdanjih prebivalcev, v Ërni kuhinji je razpostavljena
posoda, pribor in orodje, ki so ga uporabljali pri vsakdanjih opravilih, v kamri pa je predstavljena
Ëevljarska obrt). V gospodarskem poslopju, kjer se je nahajala bivša kašËa, pa se je s sodelovanjem
Ëlanov KTD Pod krivo jelko uredila posebna soba (cca. 16 m2), ki je namenjena razstavam ter
predavanjem za domaËine ter morebitne skupine popotnikov oz. uËencev. Za izvajanje omenjenih
aktivnosti je bil s sredstvi LEADER sofinanciran nakup opreme kot so platno, projektor, ozvoËenje
ter stoli.

Prej omenjene aktivnosti se izvajajo v povezavi z rokovnjaËi iz zaËetka 19. stoletja. RokovnjaËi so bili
v osnovi fantje, ki so beæali pred vojaško obveznostjo, zadræevali so se v domaËem okolišu −
pri nas, na obmoËju Udin boršta, zbirali so se globoko v gozdu, na kraju
"Pod krivo jelko", kjer so prirejali finfranja (rokovnjaške veselice). Stvari za preæivetje so dobivali od
sorodnikov v vaseh. Z razvojem rokovnjaštva so se domaËim fantom, iz dolgoËasja ali iz
dobiËkoæeljnosti, pridruæili tudi drugi moæje, s tem pa se je spremenil tudi naËin pridobivanja hrane
in ostalih potrebšËin − kar so potrebovali, so si vzeli. Med seboj so se rokovnjaËi sporazumevali v
posebnem jeziku "plintovski
šprahi".
(Povzetek iz Elaborata o rokovnjaËih
avtorja dr. Gorazda Starihe)

Poleg rokovnjaËev je pred-
stavitveni prostor v Vogvar-
jevi hiši namenjen tudi
teoretiËni predstavitvi poseb-
nosti Udin boršta.

Jezersko, vasica obdana z vencem Kamniško-Savinjskih Alp, je ime dobila po velikem ledeniškem
jezeru, ki je zalivalo dolini pod Ravensko in Makekovo KoËno. Po silovitem 40 dnevnem potresu leta
1348 pa je jezero poËasi odteklo in skozi stoletja je kraj dobival svojo današnjo podobo.
PriËel se je razvoj kmetijstva, sledilo je obdobje fuæinarstva in nato furmanstva, obdobje Habsburške
monarhije pa je uvedlo v kraj nove smernice - turizem.

V prelepem gorskem okolju Jezerskega na enem mestu doæivite vrsto razburljivih dogodivšËin in se
sprehodite do Ëudes, ki jih je ustvarila narava. Aktivne poËitnice preæivite kot sprehajalci po dolini,
pohodniki po okoliških razglednih vrhovih, kot planinci po zavarovanih poteh visokogorja. Lahko pa
si Jezersko dolino ogledate tudi s kolesa.

Sprehodite se do razgledne toËke na Malem vrhu. V vasi se odpravite v smeri proti slapu »edca oz.
»eški koËi in pri opušËenem smuËišËu Mali vrh nadaljujte pot po gozdni cesti. Æe na poti do
prikupne razgledne toËke se vam odpira Ëudovit razgled na Jezersko in okoliške gore, ko pa se
cesta na velikem levem ovinku nekoliko poloæi, se vam odpre pogled, ki presega meje Jezerskega.

PrivošËite si poËitek na razglednem balkonu, izdelanem iz lesa jezerskih gozdov, in uæivajte v
Ëudovitem razgledu! Pod vami se odpira pogled na celotno jezersko dolino, pred vami pa se mogoti
Virnikov Grintavec.

V lepem vremenu lahko obËudujete celoten greben Košute, celo Obir in Pristovški StoræiË.
Cerkvica, ki je lepo vidna z razgledne toËke, je bila pozidana konec 12. stoletja in je posveËena Sv.
Oæboltu. Znamenita je po Marijinem kipu, ki ga je leta 1386 podaril oglejski patriarh FranËišek in po
freskah iz petnajstega stoletja.

Tudi zimska idila vas zagotovo ne bo pustila ravnodušnih. PrivoπËite si nepozaben dan na 3 kilo-
metrski sankaπki progi, katere zaËetek je ravno pri razgledni plošËadi. Nauæijte se nepopisnih lepot
v pobeljeni gorski naravi in se prepustite nepozabni sneæni dogodivšËini.
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zarazvoj podeæelja
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Evropski kmetijski sklad
zarazvojpodeæelja

Evropainvestira v podeæelje

Cerklje
Krajoddiha,sprostitveinrekreacije
CerkljezokolicovasvabijopodKamniško-SavinjskeAlpe,zbogatozgodovinsko-kulturno
dediπËino,urejenimikolesarskimiinpohodnimipotmi,vblagodejnopodnebjehribovskihvasics
pestrodomaËoponudbo.

Narazmeromamajhnemprostorusoizletnikomnavoljoštevilne
izletnišketoËke.Pomarkiranihpotehselahkopovzpnetena
ŠtefanjoaliŠenturškoGoro,AmbroalivrhKrvavca,kolesarite
injahatepogorskihinniinskihpoteh,sespustitespadalomali
pauivatevšportnemribolovunaenemizmedribnikov.

RekreacijskituristiËnicenterKrvavecjenajlajedostopno
smuËišËevslovenskihAlpah.PozimiprivlaËismuËarje,poleti
ponujaneštetomonostizasprehodealikolesarjenje.Tako
smuËarjekotizletnikeKrvavecvabivneokrnjenonaravos
ËudovitimrazgledomnasosednjapoboËjainnapristnodomaËo
hrano.

CerkljesevlistinahprviËomenjajosredi12.stoletjakot
Trnovlje,ssedanjimimenompapoletu1239.Kraj,
razpetmedravninobarvitihpoljinrazgibanehribe,je
praviparkraznolikostinaravnihingeografskihznaËil-
nostialpskega,gorskegainniinskegasvetazbogato
kulturnodedišËino.

OddvanajstihsrednjeveškihdvorcevnaobmoËju
današnjeobËinejegradStrmoledini,kisejeohranildo
danes.Polegcerkva,kikrasijopodoboveËinenaselij,jepolegbaroËnecerkveMarijevnebovzete
vCerkljah,najboljznannekdanjidominikanskienskisamostanVelesovoiz13.stoletjascerkvijo
MarijinegaoznanjenjaskatakombamiinnajstarejšimMarijinimkipomvSloveniji.VsredišËuCerkelj
stojisecesijskaHribarjevavila,kapelaarhitektaJoetaPleËnikainspominskiparkuglednihkra-
janov.

KrajkulinariËnihdoæivetij
PoaktivnopreivetemdnevusebostelahkookrepËalivenioddomaËihgostilnalituristiËnihkmetij
insipoiskaliprenoËišËe,dalepadoivetjaprinasnebodoprehitrominila.Naslikovitihkmetijah
sedanasveemzraku,obpristnidomaËihrani,prijetnopogovoritizgospodarjemdomaËije.
ŠtevilnaprenoËišËaomogoËajoprijetnepoËitnicedruinam,ljubiteljemnarave,športnikomin

5

Preddvor
VnaroËjugorasmodoma.
Preddvorjenaškraj/476nmv/,središËenašeobËine,kamorvasvabimovgostenapokušino
vsegadobrega.
SkranjskeravninamsvojpriostrenivrhnadesninajvišjepokaæeGrintovec(2558m)zmogoËno
KokrškoKoËnoobsebi.GlobokoobnjenemvznoæjuseskoziskalnatetesniprebijarekaKokrain
obnjejtudicesta,kijenekoËpomembnopovezovalaKranjskoinKoroško.DolinaKokrescerkvijo
MarijeBrezmadeæneæestoletjavabiromarjevsvojesvetišËe.VTupaliËahserekiKokriprviËodpre
ravninainpravtuzjezerskecestelahkozavijemoËezmostinseodpravimovPreddvor.Vstrmino
gorapripetevasiscerkvicamisv.LovrencapodStoræiËem,sv.MiklavæanadMaËamiinnajvišje
cerkvicesv.JakobanaSvetemJakobudajejoPreddvoruoËarljivokuliso,kisenamkaæeæekmalu
tamodKranjanavzgor.VtejpodobipiramidastiStoræiË(2132m)kraljujenadvsemi.Zvzhodaga
pozdravljajoPotoškagora,Javorjevvrh,Zaplata,LaneæinKališËe,odkoderimamoledobrouro
hodanasamvrhStoræiËa.SreditehgoraizstopatravnataZaplatasHudiËevimborštomvsredini,
gora,kijinasvetunipara.HudiËevborštsstudencemælahtnevodeinsplaninskimzavetišËem,
nosissebojdavnozgodbodvehtrdoglavihkmetov."»epatipravš,dejboršttvoj,njtgapahudiË
pobere,pauvrhGrintovcanese,"sejerazhudiledenizmednjiju.HudiËsijeponoËiresnaloæil
gozdnahrbetinprotijutrugajesredigoreujelozvonenje,skaterimjemeænarnaSvetemJakobu
ljudstvupodgoramizazvonildan.HudiËjegozdodvrgelinodtakratnaprejsoljudjegoroz
gozdomnasredinizaËeliimenovatiZaplata.

Preddvorskapokrajinazgoramivozadju,zrekoKokroinpotokiBelico,SuhoinBistrico,jebilaæe
vdavninikraj,kjersoseljudjepoËutilivarne,moËneinsvobodne.Preddvorskiprostorjebil
zanimivzanaseljevanjeæeodbronastedobenaprej.Kotimenitenkrajzauæivanjevnaraviin
sprostitevgajezasvojopoletnorezidenconaGradišËunadBašljemv9.stoletjuizbralvladajoËi
slojkneæevineKarnioleoz.Kranjske.Tudikranjskimejniknezisov11.stoletjuizbraliNovigradnad
PotoËamipodSvetimJakobomzalovskidvorecinpoletnorezidenco.Danesjerezidencarazvalina,
ljudjepasojidaliimePustigrad.Lepotakrajapodgoramijedalanavdihzagradnjogradovše
drugimplemiškimrodbinam,kisood12.do15.stoletjazgradilišegradPreddvor,gradTurnin
gradHrib.ObgraduHribjedanespreddvorskoturistiËnosredišËesprikupnimjezeromrnavo.
Prvaslovenskapisateljica,pesnicainskladateljicaJosipinaUrbanËiË-Turnograjska,kisejerodila
nagraduTurn9.julija1833,njenrojstnidanjetudipraznikObËinePreddvor,jevpesmiZmiraj
krasnajenaravazapisala,kakšnablagodatjezaËlovekanarava.NagraduTurnjenaoglednjena
spominskasoba.
VnašemPreddvoru,vnašihvaseh,mednašimiprijaznimiljudmipodKoËno,ZaplatoinStoræiËem,
jeJosipininamiselonaravi,tudivsemnamsvetelzgled.

Prinasjereslepo.Zatovasvabimo,priditekdajmednasinpotrudilisebomo,davambomona
našihturistiËnihprireditvahalipavvsakdanjemdnevupokazaliinponudilitisto,karimamotudi
saminajrajši.
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Begunje
''VBegunjahresjefletno,svetjetodvlepotoujet…''

Opis:BegunjenaGorenjskemsovasvobËiniRadovljicananadmorskivišini586m.Vaškapotvabi
nasprehodskoziznamenitogorenjskovas,kjerješevednoæivspominnapretekledni.

Zanimivostiobpoti:RobaËnekovmlin,starovaškojedro,CerkevSv.Urha,GraπËinaKatzensteinz
Muzejemtalcev,parkzdrevoredomindvemautama/kapelamadelomarhitektaJoæetaPleËnikater
grobiπËemtalcev,PleËnikovpark.

Brezje
"Skorajrajsi,tiGorenjska…"
BrezjesobileprviËomenjenev11.stoletju.Naseljeleæinanadmorskivišini485metrovvišine,v
enemnajlepšihdelovSlovenije,naravnini,predentatrËivalpskisvet.PogledzBrezijnazahodu
zastirajotemnigozdoviJelovice,zaPokljukoseokoustavinaTriglavuinsosednjihvršacih,sStola
hitiËezBegunjšËicoinbliænjoDobrËoprotiStoræiËunavzhoduinšenaprej.

NaBrezjesezavtomnajlaæepridepogorenjskimagistralidornivca-tamjetudiavtobusnapostaja
-odkoderjesamonekajstometrovdoMarijinegasvetišËa.OdæelezniškepostajeOtoËejetriËetrt
urehoda.Nipamaloobiskovalcev,kinaBrezjepriromajopeš-nesamoodblizu,ampaktudiod
daleË.
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Bohinj
BotaniËnivrtovivBohinju
Vsizaljubljencivrastlineposvetuimajodoalpskegacvetjaposebenodnos.Obmislinanemilo
æivljenjskookolje,naneskonËnodolgezime,prepadnoskalovje,vetroveinujmesevsakdoËudi,
kakojemogoËe,dataæivopisanabitjatusplohpreæivijo.Resje.VgorahsorastlinedrugaËne,bolj
odporne,prilagojenenaostrejšepodnebjeinvreme,pomanjkanjevode,erozijo.Mordasesliši
smešno,ampakteæaveimajoziskanjempartnerjev.Nikarvsakdober,nivsakaprimerna.Potomci
morajobitikleniinzdravi,dabodonadaljevaliinohranjalirod.Gorskocvetjejepravzaraditega
problematakoæivihbarv.Preprosto:æuæelke,kipartnerjepovezujejoinoprašujejo,jihmorajo
opaziti.
VjuænihpoboËjihAlp,zakaterejeBohinjlepprimer,sorazmerenekolikoboljmile,semprodirajo
rastlinskevrste,kibijihpriËakovalibliæemorja.OhranjajosevzdruæbahprisojnihbregovinmelišË
terdolin,zakaterejesicerznaËilentemperaturniobrat:spodajješezimskimraz,zgorajæeprijetno
toplo.ObišËiteVogar,JavornicoaliPodjeljepozimi!Bohinjjeposebnosttudizato,kerimaveliko
naravnihnegozdnihpovršin:veËinajihjevisokovgorah,nadgozdnomejo,kotreËemo.Nekajpa
tudiniæje,naprimerizvornotravnatamoËvirjanadnudolininšotnabarja.Vsetosopovršine,na
katerihsejecvetjeskozitisoËletjasamostojnorazvijalo.Tudinatradicionalnokošenihtravnikihse
ohranjajomnogeprvobitnerastline.
Videtivsealpskecvetke-æeljazgorajomenjenihzaljubljencev-nilahkanaloga.Prehoditijetreba
mnogenapornegorskepotiinzanekaterarastišËapremagatistmabrezpotja.Odpotiutrujenotelo
pogostoniveËzmoænopozornegaopazovanja.Mordaodnesehitervtisotravniku.Spravobarvi-
tostjo,kiseskrivavpodrobnostih,paseneseznani.
ZmisliminaæivljenjskonaglicodanašnjegaËlovekadanespostavljamoalpskevrtove,alpinume,
botaniËnepotiindrugevrstebotaniËnihvrtov,kjersorastlinekotnadlani,kjersiobiskovaleclahko
vzameËas,vkaterihsenauËimo,kakojekakšnivrstiuradnoime,mordaimamosreËoinlahko
poslušamostrokovnoalipoljudnorazlago.BohinjjessvojocvetoËopestrostjoodnekdajprivabl-
jalstrokovnjake,zatoorastlinahvelikovemo.ZatoimamotuditribotaniËnevrtce,vsakegassvo-
jimiznaËilnostmi.Skupnalastnostpajenajboljpohvalna:vrtcisonaravni-rastlinsemnibilotreba
prinesti,kotjeprimerdrugod.TuæivijovdomaËemokoljuizrodavrod.»esenaGoriËcipriBo-
hinjskiBistricišesreËujemoznekateriminiæinskimiinsredogorskimivrstami,pasepod»rnoprstjo,
splohpanaVelempoljunaposrednopodTriglavom,sreËujemospravogorskocvetano,spravo
mogotocvetja.Tizakladibodoostali,kerjihbomo,vtosmolahkoprepriËani,znaliohranitizumnim
odnosomdonarave,kismogapodedovali.
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