Pustolovščina
Krvavec
Krvavec je gora, ki skriva številne skrivnosti. Ste
pripravljeni na pustolovščino, ki vam jih razkrije?
Potem pa le pogumno v planinske čevlje, nahrbtnik na
rame in gremo! Tri urejene pohodne poti vas popeljejo
po znanih in manj znanih kotičkih Krvavca: na kraljevski
Zvoh, cvetočo Kriško planino in idilično Dolgo njivo. Za
prave pustolovce je tu še poseben izziv.
Na vsaki od poti poiščite GPS točke, na katerih se
skrivajo škratorunski simboli, ki so vklesani v skale.
Zdaj pa pot pod noge, pred vami je pustolovščina Krvavec!
ZVOH
opis točke

2,5 h
koordinate točke

Plečnikova kapela
Marija Snežna

N 46° 17.807 E 014° 31.783

RTV stolp

N 46° 17.888 E 014° 31.983

Vrh Krvavca – Razor

N 46° 18.186 E 014° 32.177

Veliki Zvoh
akumulacijsko jezero

N 46° 18.473 E 014° 32.451

Krvavške stene

N 46° 18.361 E 014° 31.744

Razgledna točka
na Bleku

N 46° 17.685 E 014° 31.551

DOLGA NJIVA
opis točke

STE PREHODILI VSE TRI PUSTOLOVŠČINE
IN ZBRALI VSE SIMBOLE?
Tu je še zadnji izziv. Škratorunske simbole
v barvnih poljih pretvorite v črke in iz
njih sestavite dve besedi, povezani s to
pustolovščino.
Za nagrado vas v Brunarici Sonček čaka
presenečenje!

K
s

kravca s krvavca
vam želi
prijeten dan.
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Veseli smo, da skupaj z nami soustvarjate
uspešno zgodbo Krvavca, ki ni le najboljše
slovensko smučišče, ampak tudi gorski
center s poletnimi aktivnostmi. Poskrbimo,
da novice iz naših strmin hitro dosežejo
vaše poštne nabiralnike in vas obvestijo
o dogajanju, pomembnih terminih in
ekskluzivnih ugodnostih.
Prijavi se na www.rtc-krvavec.si!
Krvavec vam omogoča nakup vozovnic
preko spleta. Sistem vam omogoča varen
spletni nakup vozovnic, ki vam jih pošljemo
na dom ali pa jih prevzamete na blagajni
RTC Krvavec. V kolikor že imate svojo
kartico (key-card), vpišite njen ID v vaš
profil v spletni trgovini in nanjo naložite
vozovnico po vaši izbiri. Več o spletni prodaji
najdete na www.rtc-krvavec.si.

Postani
prijatelj
Krvavca!

PRESKOČI
VRSTO!

urnik kabinske žičnice

Pustolovščina
Krvavec
3,5 h

koordinate točke

Plečnikova kapela
Marija Snežna

N 46° 17.807 E 014° 31.783

RTV stolp

N 46° 17.888 E 014° 31.983

Vrh Krvavca – Razor

N 46° 18.186 E 014° 32.177

Razgledna točka
Kočna, Grintavec

N 46° 18.575 E 014° 32.178

Metulji

N 46° 18.698 E 014° 32.368

Studenec kreposti

N 46° 18.841 E 014° 32.709

Lovska koča paša konj in ovac

N 46° 18.893 E 014° 32.679

Cvetni gaj

N 46° 18.519 E 014° 32.177

Krvavške stene

N 46° 18.361 E 014° 31.744

Razgledna točka
na Bleku

N 46° 17.685 E 014° 31.551

znak

|

Zvoh

karta pohodnih poti
Dolga njiva | Kriška planina

H
A
Bled

sezona 2018

glavna sezona

posezona

23. 6.-2. 9. 2018

3. 9.-7. 10. 2018

ponedeljek, sreda, petek

9.00 - 19.00

14.00 - 18.00

torek, četrtek

9.00 - 20.00

14.00 - 19.00

sobota, nedelja, prazniki

9.00 - 19.00

9.00 - 18.00

Dostop na Krvavec je mogoč tudi z avtomobilom
Prek Cerkelj in Ambroža do urejenega parkirišča na Jezercih. Od tod
je do Brunarice Sonček ob zgornji postaji kabinske žičnice slabe pol
ure hoda.

Klic v sili: 112

znak

Krvavec

Kranj

KLJUČ ZA ŠKRATORUNŠČINO

Kriška planina
opis točke

2h

koordinate točke

Plečnikova kapela
Marija Snežna

N 46° 17.807 E 014° 31.783

Ekoturizem Viženčar

N 46° 17.618 E 014° 32.098

Planšarija pr Florjan

N 46° 17.658 E 014° 32.162

Učna tabla
na Kriški planini

N 46° 17.558 E 014° 32.041

Razgledna točka
na Bleku

N 46° 17.685 E 014° 31.551

znak

i

Maribor
Celje

Ljubljana
Zagreb

hr

Trst

informacije:
rtc krvavec, d.d.
Grad 76, 4207 Cerklje na Gorenjskem
T 00386 (0)4 25 25 930, 00386 (0)4 25 25 911
E info@rtc-krvavec.si, www.rtc-krvavec.si
rtckrvavec

Krvavec

Pot pastirskih škratov na Krvavcu

BRUNARICA sONČEK
www.brunarica-soncek.si
brunaricasoncek

Brunarica Sonček

Zvoh
Prva Pustolovščina Krvavec vodi do najvišje točke na planini: na Zvoh.
Pot se začne v Brunarici Sonček ob zgornji postaji kabinske žičnice,
nadaljuje po Poti pastirskih škratov na Krvavcu proti Plaži in od tam
naprej po cesti do Doma na Krvavcu in RTV stolpu. Od tam pelje cesta
naprej proti Zvohu. Pred zadnjim strmim vzponom do vrha se odpre
pogled proti Kamniškemu vrhu, Veliki planini in veličasten razgled na
Ljubljansko kotlino ter Julijce. Pot nazaj proti hotelu Krvavec vodi po
desni strani smučišča, prav tako po utrjeni cesti. Pot je nezahtevna in
razen zadnjih nekaj sto metrov pod vrhom so tudi vzponi zmerni. Zvoh
se dviga 1971 m nad morje in ponuja slikovite razglede proti Kalškemu
grebenu, Julijcem in Storžiču. Zanimiv je tudi zato, ker se tik pod
njegovim vrhom nahaja umetno jezero kot nalašč za počitek. Zvoh je
kralj Krvavca, vstopite v njegovo kraljestvo!
dolžina poti

7,6 km

čas hoje

najvišja točka

1971 m

višinska razlika

1 Brunarica Sonček

5 Plečnikova kapela Marije Snežne

Tik nad zgornjo postajo kabinske žičnice stoji Brunarica Sonček.
Je izhodišče za vsa doživetja na planini, pa naj bodo to pravljičnodoživljajska Pot pastirskih škratov na Krvavcu, družinske pohodne
poti Pustolovščine Krvavec, Poletni park Krvavec ali pa brezskrbno
pohajkovanje po cvetoči planini. Poleti vam postrežejo s kislim mlekom,
ajdovimi žganci in ostalimi planšarskimi dobrotami. Pristen okus vam bo
takoj povedal, da so kuharske sestavine vse domače pridelave, gospodarja
Marko in Polona pa vam rada povesta še kakšno zgodbo o Krvavcu, saj s
planino živita vse dni v letu. Nudijo odlično Pastirsko malico, iz tukajšnjih
zelišč pa pripravljajo Krvavški, a tudi Škratovski čaj. Z veseljem se vam
oglasijo na: 00386 (0)41 / 204 563 ali na info@turizem-kuhar.si.

Kapelo Marije Snežne na Krvavcu je 18. avgusta 1929 blagoslovil
ljubljanski škof dr. Gregorij Rožman. Arhitekt Jože Plečnik jo je zasnoval
v slogu kamnitih pastirskih bajt. Ime je kapelica dobila po tragični zgodbi,
ko sta na Dolgi njivi na veliki šmaren, se pravi sredi avgusta, zmrznili
dve pastirici, ki ju je presenetilo sneženje. Slovesnosti ob otvoritvi se je
udeležil tudi Plečnik sam in je o tem v pismu bratu Andreju poročal:
»Namesto enega, vzelo je to dva dni in pridalo trudne noge.« Še danes
je tako: na Krvavcu je vedno lepo, zato čas tu na planini teče drugače.

2,5 h
481 m

2 Poletni park Krvavec

6 RTV stolp

Poletni park Krvavec je odlična zabava za vso družino, ki vključuje kar
sedem aktivnosti: pustolovsko-plezalni park, spust s tubo, trampolin,
slackline, plezanje po plezalni steni, frizbi golf in lokostrelstvo. Krvavec
ponuja tudi atraktivne spuste. Izbirate lahko med gorskim gokartom,
skirojem ali kolesom. Prava mera adrenalina in lepi razgledi vam bodo
dan v gorah spremenili v nepozabno doživetje. Bike fun park je namenjen
začetnikom in otrokom, ki z obilico zabave na pretežno lesenih objektih
pridobivajo nove kolesarske izkušnje. Bike park Krvavec ima preko 30 km
označenih kolesarskih poti in spustov za vse okuse in stopnje kolesarskega
znanja. Vključen je v Gravity card, ki združuje 18 vodilnih evropskih Bike
parkov. Vse informacije na info@rtc-krvavec.si, 04 2525 911.

S 1740 metri nad morjem je oddajnik na Krvavcu najvišje ležeči oddajnik
v Sloveniji. Leta 1957 je stolp prvič oddal signale. Danes je oddajni center
Krvavec najpomembnejši oddajni center v Sloveniji, saj pokriva izredno
obsežno območje od Kuma, Ljubljanske kotline pa do Nanosa ter do
tromeje na severozahodu Slovenije. Tu, visoko na Krvavcu, se je pisal
pomemben del zgodovine Radiotelevizije Slovenija.

Dolga njiva

9 Metuljev balvan

Najlepša in tudi najzahtevnejša izmed treh poti v Pustolovščini Krvavec
je pot na Dolgo njivo. To ni nobena njiva, pač pa najbolj slikovita in idilična
planina daleč naokoli!
Pot se pričenja pri Brunarici Sonček ob zgornji postaji kabinske žičnice,
vodi po Poti pastirskih škratov na Krvavcu do Plaže Krvavec in naprej
mimo Doma na Krvavcu in RTV stolpa proti Zvohu. Pod vrhom Zvoha se pot
usmeri levo proti planini po imenu Dolga njiva. Preči pobočja, se spusti in
nato spet dvigne navzgor po planini. Vodi mimo opuščene planinske koče,
pri leseni lovski koči pa zavije na desni rob planine do Studenca kreposti
in se nato obrne nazaj. Del poti po pobočju je nato enak, na vrhu pobočja
pa se držite desne vse do priključka na kolovoz, ki vodi po smučišču do
Hotela Krvavec in od tod nazaj do izhodišča poti pri Brunarici Sonček.
Dolga njiva je skrita in skrivnostna, zdi se, kot da se je čas sploh ne bi
dotaknil. Pastirji so jo poseljevali že v rimskem času, črede ovac in konj
pa se še danes mirno pasejo na prostranih zelenih pašnih pobočjih. Bele
stene Velikega Zvoha, dehtenje gorskega pašnika in žuborenje Studenca
kreposti … je to pravljica ali resničnost? Napni oči, tu se pasejo tudi gamsi!
Pot na Dolgo njivo je srednje zahtevna pohodna pot, od pohodnika pa
zahteva ustrezno pohodno obutev in nekaj telesne kondicije. Dolga njiva
je kraj, ki vas začara!

dolžina poti

9,5 km

čas hoje

najvišja točka

1840 m

višinska razlika

Tik ob poti na Dolgo njivo stoji mogočen balvan. Dobro poglej, ob njem
je majhen izvir vode. Kako nenavaden prizor! V najbolj sončnih dneh
se tu pase pisana množica raznorodnih metuljev, ki oznanjajo vstop v
pravljično deželo.

10 Studenec kreposti
Izpod ostenij Velikega Zvoha izvira studenec, ki priteče na rob Dolge
njive. Čista voda pa ni le odlična za odžejanje, ima tudi skrivnostno moč:
pravijo, da v človeku krepi vse tisto, kar je v njem najboljše. Zato mu
pravimo Studenec kreposti. Na zdravje!

3,5 h

Kriška planina
Pustolovščina Krvavec vas popelje v spokojnost prostrane Kriške
planine. Krožna pot se prične pri Brunarici Sonček ob zgornji postaji
kabinske žičnice, sledi Poti pastirskih škratov na Krvavcu, le da v
obratni smer, navzgor proti Gori zvokov in nato desno proti Bleku. Od
tam se pot spusti do Kriške planine, vodi mimo dveh gorskih kmetij,
Viženčarja in Florjana, za njima se dvigne proti Domu na Krvavcu, od
tam pa navzdol po makadamski cesti do Plaže in nato do zaključka pri
Brunarici Sonček.
Kriška planina je široka planota med Krvavcem in Križiščem, poleti
je polna živine in bogata s planinskim cvetjem. Ker je dostopna tudi
z avtomobilom preko Ambroža, služi kot odlično izhodišče za gorska
pohajkovanja. Če vam bo Pustolovščina Krvavec premajhen izziv, bo
pravo odkritje planina Koren. Krenete lahko bodisi do uro oddaljene
pastirske koče bodisi do vrha planine Koren, ki za en sam meter
zgreši višino dva tisoč metrov. Tako kot na Bleku in Dolgi njivi so tudi
tu arheološka izkopavanja potrdila starodavno navzočnost pastirjev.
Prava posebnost pa so dobro vidni odtisi fosilov školjk v skalah tik ob
poti, ki jih ne boste zgrešili. S Kriške planine vodi pot tudi do druge
znamenitosti: Mokriške ali Medvedove jame, pomembne postaje
ledenodobnih lovcev, kjer so že leta 1839 našli ostanke jamskega
medveda. Kriška planina je kraj, kamor se boste radi vrnili!

dolžina poti

520 m

najvišja točka

5 km
1691 m

čas hoje
višinska razlika

2h
430 m

14 Ekoturizem Viženčar

11 Paša konjev in ovac
Po planini in pobočjih Dolge njive se pasejo črede ovac in čreda konj
haflingerjev. Ohranite spoštljivo razdaljo do pašnih živali, lahko pa
prizore alpske idile ujamete v svoj fotografski objektiv in jih odnesete s
seboj domov za vedno!

3 Pot pastirskih škratov na Krvavcu

7 Vrh Krvavca

Ste že slišali, da na Krvavcu rogovilijo pastirski škratje? Nad planino
so poslali škratji urok in od tedaj je tod vse narobe! Muhavo vreme,
začarana drevesa in prestrašene živali : vse to so nagajive škratovščine.
Najraje od vsega pa škratje nagajajo pastirjem na gori. Zato pastirji
potrebujejo tvojo pomoč. Brez tebe ne bodo razrešili škratjega uroka! Na
gori te čaka lov za zakladom, odkrivanje začaranih dreves, ustvarjanje
nenavadnih gorskih melodij, pastirske igre in druga pravljična doživetja.
Pot pastirskih škratov na Krvavcu je dogodivščina za vso družino! Vse
informacije na info@rtc-krvavec.si, 04 2525 911.

Čisto blizu vrha Krvavec je izjemno razgledišče: Grintavec, Kočna,
Storžič, Triglav v daljavi, na drugi strani pa Košutna in Kompotela ter
Velika planina … kako mamljiv je objem slovenskih vršacev!

Na višini 1500 m, kjer se Kriška planina razprostira v svoji največji
spokojnosti in prostranosti, stoji Ekoturizem Viženčar. Tu vas
pričakuje gorski mir, otroke pa očara mini živalski vrt s kozo, ovco,
konjem, zajci in kokošmi. Če vas zanimajo zelišča, lahko več o tem
izveste na zeliščarskih delavnicah. Kmetija je odlično izhodišče za
bolj ali manj zahtevne planinske izlete. Gospodar Silvo, ki je tudi
lovec in pastir, skupaj z ženo Mario, kmetico, zeliščarico, zdravilsko
in poslovno trenerko, hčerko Majo in vnukom Markom srčno vodi
eko kmetijo. Predanost naravi in zdravi domači hrani je vidna na
vsakem koraku. Poleti vsak dan dvakrat molzejo mleko, ki ga kisajo
in iz njega izdelujejo skuto, navadno in gee maslo, zeliščne namaze,
mlečne sladice in tradicionalen masunek, ki je značilen za tukajšnje
planine. Pri Viženčarju se lahko nastanite v sobah ali apartmajih,
dobro je poskrbljeno za skupine, na voljo vam je tudi polpenzion s
hrano iz domačega hleva in vrta ter zeliščni čaji in napitki z okoliških
planinskih pašnikov. Na Ekoturizmu Viženčar so dosegljivi na telefon
00386 (0)41 647 545) ali e-mail ekotur.vizencar@gmail.com.

12 Cvetni gaj
Ob vračanju z Dolge njive, po tem, ko ste se ponovno dvignili na planotast
svet Krvavca, prečite mogočno travnato pobočje, ki je neizmerno bogato
z bujnim planinskim cvetjem. Tu je cvetoče, dišeče in pisano kot le malo
kje! Škrlatni rododendron, rumene pogačice, modre orlice, bele marjetice
in med zdravilci izredno cenjeni ranjak se tu bohotijo kot le kaj! Najdete
tudi drugod redke kamniške murke, rumene avriklje in modri encijan
ali Clusijev svišč. Le pozorno oko pa bo med skalnatimi območji našlo
kraljico vseh planinskih cvetlic – planiko. Čuvajmo planinsko cvetje!

4 Plaža Krvavec

8 Veliki Zvoh

Plaža na 1600 metrih nad morjem? Zakaj pa ne! Gorska Plaža Krvavec
je priljubljena točka za razvajanje ob domačih kulinaričnih dobrotah in
z vrhunskim razgledom na okolico. Na Plaži se nahaja Hotel Krvavec,
najvišje ležeči hotel v Sloveniji. Gorsko sonce, terasa z ležalniki in
melodije kravjih zvoncev pričarajo edinstveno vzdušje za piknik na Plaži,
ki je tudi glavno prizorišče zabavnih in družabnih dogodkov na Krvavcu
ter odlična vmesna postaja za ture okoli Krvavca. Plaža Krvavec je zakon!
Hotel Krvavec, booking@rtc-krvavec.si, telefon 00 386 (0) 51 350 830.

Veliki Zvoh je kraljevski vrh na planini! Na njem pa je našlo prostor
najvišje ležeče umetno akumulacijsko jezero v Sloveniji s kar 25.000 m3
vode. Sprehod okoli jezera na tej višini, ki se čisto približa 2000 metrom
nad morjem, je nekaj posebnega. A glej ga zlomka: Veliki Zvoh je tako
zaverovan vase, da je Mali Zvoh kar izginil!

15 Planšarija Pr Florjan
Idilična in v zeleno planinsko cvetje odeta Kriška planina je dom
Planšarije Pr Florjan. Vsak dan ima odprta vrata, saj gospodarica Štefka
in gospodar Florjan na planšariji živita celo leto. Poleti vam postrežejo
s pristnimi planšarskimi jedmi: kislim mlekom, ajdovimi žganci, sirom,
štruklji, ne umanjka pa tudi tradicionalni masunek. Pr Florjan so že več
generacij lovci, tudi hči Štefka je lovka, ki vam zna povedati šopek lovskih
dogodivščin s tega konca: od opazovanja ruševcev in planinskega zajca,
do obiska muflonov in gamsov. Na razpolago so vam kosila po naročilu
ter velik prostor za zaključene družbe do 70 oseb. Za prenočitev so vam
na voljo v tipičnem planinskem slogu opremljene sobe z dvema-, tremi-,
štirimi-, šestimi-, devetimi- in dvanajstimi ležišči. Florjanove dobite na
00386 (0)4 2517285 ali plansarija.florjan@gmail.com.

13 Krvavške stene
Na zahodni strani Krvavca, za Plažo, se strme stene spuščajo v dolino
Kokre. Planina je s te strani težko dostopna. Legenda pravi, da so
domačini v megli v te stene zvabili Turke, ki so tu dočakali krvav konec.
Od tod ime Krvavec.

Pri odkrivanju
pustolovščine Krvavec
so vam na poti v pomoč
tudi številni smerokazi.

