
O projektu Parkiraj&Doživi 
naravo!
Naravni vrednoti Bohinjsko jezero in Krn – morena oz. Krn in planine pod 
njim na območju Triglavskega narodnega parka sta zaradi privlačnosti 
ohranjene naravne in kulturne dediščine zelo obiskani turistični območji. 
To je pozitivno za lokalni gospodarski razvoj, a netrajnostna mobilnost 
obiskovalcev s prevlado individualnega avtomobilskega prometa zelo 
ogroža naravo, predvsem v poletni sezoni. Namen projekta je, da se preko 
povečanja možnosti in privlačnosti obiskovanja omenjenih naravnih vrednot 
oz. TNP z različnimi oblikami mehke mobilnosti (pohodništvo in kolesarjenje, 
javni potniški promet) ter z okrepitvijo razumevanja obiskovalcev o vplivu 
motornega prometa na naravo, zmanjša obremenjenost tukajšnje narave 
z avtomobilskim obiskom. Tako se bo zagotovila ohranjenost narave ter 
povečala njena dostopnost in doživljajska privlačnost za vse skupine 
obiskovalcev in domačine. 

 Več o projektu in njegovih dosežkih na:
www.tnp.si/sl/javni-zavod/projekti/projekt-parkiraj-in-dozivi-naravo 

About the Park and Enjoy 
nature! project
Natural values Lake Bohinj and Krn - moraine in the area of Triglav 
National Park (TNP) are visited by many tourists due to the attraction of 
their preserved nature. This is positive for local economic development; 
however, non-sustainable car mobility of visitors, especially in the summer 
season, endangers their nature. The objective of the project is to expand 
possibilities and increase attraction of visiting all included natural values 
and TNP, respectively, by various modes of soft mobility (walking and biking, 
public transport), enhance the understanding of visitors about the impact 
of motor traffic on nature, and reduce car traffic load of nature values 
included. The goal of the project is to expand accessibility of both natural 
values included for all groups of visitors, enhance the attraction of their 
experiencing and by reducing load of individual motor traffic contribute to 
the preservation of nature. The partnership between organizations from 
different parts of Slovenia will also enable expansion of ideas, connect the 
areas and crate new links.

 More about the project: www.tnp.si/get_to_know/projects/2165 

»Projekt PARKIRAJ & DOŽIVI NARAVO! je sofinanciran s strani 
Programa Finančnega mehanizma EGP 2009 - 2014 in Republike 
Slovenije. Za vsebino te zloženke je odgovoren izključno Center za 
trajnostni razvoj podeželja Kranj in zanjo v nobenem primeru ne velja, 
da odraža stališča Nosilca Programa Finančnega mehanizma EGP.«

Občina Bohinj Občina Kobarid

Obiščite in doživite naravo v Triglavskem 
narodnem parku s trajnostno mobilnostjo

Vsa doživetja, znamenitosti, muzeji 
ter javni prevoz v Bohinju si lahko 
bolj ugodno zagotovite s kartico Ski 
Bohinj. Kartica je namenjena gostom 
partnerjev Turizma Bohinj, ki bivajo 
v Bohinju dva ali več dni ter velja 

v obdobju od 1. decembra do 1. aprila. Na  voljo je v večini 
hotelov in v info centrih v Ribčevem Lazu in Bohinjski Bistrici.

Kombinacijo vseh oblik javnega prometa s smučanjem in hrano 
zagotavlja Bohinj-ski vlak. V ta paket je vključena povratna 
vozovnica za vlak iz smeri Ljubljana, Jesenice, Nova Gorica 
in Sežana ter z vseh vmesnih železniških postaj do Bohinjske 
Bistrice in nazaj. Po prihodu vas že čaka prevoz s ski busom 
iz železniške postaje Boh. Bistrica do smučišča Vogel in nazaj. 
Vanj je vključena tudi dnevna smučarska vozovnica za smučišče 
Vogel ter malica »Lačni smučar« na samem smučišču.

Kartica Gost Bohinja pa je teko celega leta namenjena gostom, 
ki vsaj dve noči prenočijo v Bohinju in plačajo turistično 
takso. Avtobus, vlak, avtovlak, električna in navadna kolesa in 
izletniška ladja so samo nekatere možnosti, ki jih brezplačno ali 
pod ugodnimi pogoji uporabljajo imetniki kartice.

Ste vedeli?
  parkirišča v Bohinjski Bistrici in v Srednji vasi so brezplačna; 
  po Bohinjski kolesarski poti je do obale Bohinjskega jezera 

manj kot pol ure vožnje s kolesom; 
  za karto za minibus hop-on hop-off, ki vas popelje do 

narave in kulturne dediščine v okolici Kobarida, plačate le 
1 EUR na dan za uporabo vseh 5 linij.

  iz Bohinjske Bistrice vozi do obale jezera skoraj vsake pol 
ure avtobus po Spodnj ali Zgornji Bohinjski dolini;

narava zapelje  – 

Se bolj ugodno do zelenih 
aktivnih dozivetij

Naj vas 

  Vse informacije o možnostih 
obiskovanja Bohinja, doline Soče in 
celotnega Triglavskega narodnega 
parka z različnimi oblikami trajnostne 
mobilnosti najdete na spletni strani  
NAJ VAS NARAVA ZAPELJE: 
https://mobility.julian-alps.eu
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Va b i m o 
vas, da se že v 

Bohinj in dolino Soče 
pripeljete z avtobusom ali 

vlakom. Varno, sproščeno in z 
vsemi čutili pripravljenimi na nova 

doživetja. V ta namen vam je na voljo 
slikovita Bohinjska železnica, ki vas iz smeri 
Ljubljane oz. Nove Gorice popelje do postaj v 
Bohinjski Bistrici ali Mostu na Soči. Lahko pa 
se v zavetje alpske narave pripelje tudi z 

avtobusom. Na voljo je kar nekaj slikovitih 
voženj, tudi tista, ki iz Kranjske gore v 

dolino Soče vodi preko prelaza 
Vršič. 

Že na parkiriščih lahko dobite več informacij 
o trajnostnih oblikah obiskovanja in doživljanja 

narave v Bohinju in dolini Soče. V okviru projekta 
PARKIRAJ&DOŽIVI NARAVO! je bilo nadgrajenih 6  

parkirišč v bližini naravne vrednote (NV) 
Bohinjsko jezero. Nova oprema na parkiriščih 
omogoča uporabo Sistema inteligentnega prometa 
ter informiranje in promocijo obiskovanja/doživljanja 
naravne vrednote z mehko mobilnostjo. Avto ali 

avtobus pa lahko pustite tudi na novem parkirišču 
pri planini Kuhinja pod NV Krnska morena, ki je 

bilo urejeno v okviru projekta ter  omogoča 
parkiranje do 60 avtomobilov in 

obračanje avtobusov.

I z b e rete 
lahko tudi avtobuse 

Hop-on Hop-off, ki vas pripelje 
tudi na bolj oddaljena izhodišča 

planinskih pohodov (npr. na Pokljuko, 
pod Krn…). Eden od teh vozi iz Bohinja 

na Pokljuko trikrat dnevno vsako soboto in 
nedeljo v juliju ter avgustu. Namenjen je tudi 

pohodnikom, ki gredo v Triglavsko pogorje za več 
dni in se vračajo v dolino po drugih poteh. Podoben 
turistični avtobus vozi med Kranjsko goro in Ratečami. 
V občini Kobarid pa minibus po sistemu Hop-on Hop-
off (skupaj 21 potnikov in do 5 koles) pelje dvakrat 

dnevno na petih trasah v slikoviti okolici Kobarida. 
Nakup dnevne vozovnice za te linije omogoča 

neomejeno prestopanje in s tem ogled 
različnih zanimivosti tega območja. 

 
Če se 

vseeno pripeljete 
z avtom, je morda 

lahko to električen avto?
Da ga napolnete tudi za pot 
domov, so vam na voljo e-polnilne 
postaje v Ribčevem Laz, 

Bohinjski Bistrica, Kranjski 
gori, Kobaridu, Tolminu, 

Bovcu in še kje… Obiskovalci 
vseh generacij se lahko 

na zanimiv, interaktiven in tudi 
zabaven način podučite o pomenu in 

priložnostih obiskovanja in doživljanja 
narave v TNP s trajnostno mobilnostjo 
na info točkah za trajnostno mobilnost 
Prvi taki točki se nahajata na lokaciji info 
točke TNP v Stari Fužini ter v Zeleni 

hiši v Kobaridu, vzpostavljeni 
pa sta bili v okviru projekta 

PA R K I R A J & D O Ž I V I 
NARAVO! 

Z a 
l j u b i t e l j e 

pohodništva je samo 
na območju Bohinja na voljo več 

kot 300 km označenih planinskih 
poti ter več kot 100 km označenih 

pohodniške poti. Številne urejene poti pa 
so tudi v dolini Soče in v gorah nad njo, ki 
omogočajo oglede slapov, korit, izvirov in 
drugih znamenitosti. Po njih pa vodijo 

pomembne daljinske poti, med 
drugim Via Alpina, evropska 

pešpot E7 in pot Alpe 
Adria Trail.

 
Za opazovanje in 

doživljanje gorske narave z 
voda vas bosta turistični ladjici 

Bohinj in Zlatorog na električni 
pogon zapeljali na panoramsko vožnjo 
po Bohinjskem jezeru na relaciji 
Ribčev Laz - Ukanc - Ribčev Laz. 
Sproščena doživetja vodne 

narave pa ponuja tudi 
vožnja z ladjico Lucija 

na jezeru pri Mostu 
na Soči.

 
V času 

poletne sezone, v 
juliju in avgustu, poletni 
turistični avtobus vozi do 
slapa Savica. V času zimske pa 
vas bo zimski ski bus popeljal 

na Pokljuko, Soriško planino 
in do spodnje postaje 

nihalke za na Vogel.

N a j b o l j 
privlačno, prvinsko 

in zdravo je za potep v naravo 
v TNP izbrati kolesarjenje in 

pohodništvo. Zanj lahko uporabite 
svoje kolo ali si ga izposodite v eni od več 

kot 20 izposojevalnic v Bohinju ali dolini Soče.  
Tudi v projektu je bilo kupljenih 14 novih koles, z 
njimi pa vzpostavljeni dve novi točki za izposojo 
koles v Bohinjski Bistrici ter v Stari Fužini. Z njimi 
lahko sami ali na vodenih kolesarskih izletih obiščete 
oz. doživite naravo na Klodičevi kolesarski 

od Bohinjske Bistrice do Bohinjskega 
jezera, v gorskem kolesarskem parku 

Vogel, na številnih označenih 
kolesarskih poteh v dolini 

Soče in na vzpetinah nad 
njo … 
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