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TRIGLAVSKI NARODNI PARK
Ljubljanska cesta 27
SLO-4260 Bled
T: +386 (0) 4 578 02 00
F: + 386 (0) 4 578 02 01
triglavski-narodni-park@tnp.gov.si
www.tnp.si

17 Malga Coot

ENTE PARCO NATURALE PREALPI GIULIE
Piazza del Tiglio, 3
I-33010 Resia
T: +39 (0)433 53534
F: +39 (0)433 53129
info@parcoprealpigiulie.it
www.parcoprealpigiulie.it

9 Muzeji v Bohinju

PARCO
NATURALE
PREALPI
GIULIE

Julijske Alpe
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1 Aljažev stolp na Triglavu
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2

V

1

srcu Evrope, v Julijskih Alpah in Alpskem predgorju,
leži območje neokrnjene narave, ki se ponaša z
vršaci in zelenimi dolinami, gostimi gozdovi in cvetočimi
travniki, kristalno čistimi rekami in prijaznimi vasicami.
Imenuje se Čezmejna ekoregija Julijske Alpe, in je
zakladnica naravnih in kulturnih bogastev, zgodovinskih
spomenikov in stoletne tradicije. To divjo, neokrnjeno
naravo so skozi stoletja sooblikovali ljudje, ki so tu živeli v
sozvočju z naravnim okoljem.

Aljažev stolp
na Triglavu (2.864 metrov)
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doživite planinsko izkušnjo v prvem
igrificiranem muzeju na svetu.
www.planinskimuzej.si

je najvišje ležeče gorsko zavetišče v Sloveniji.
Leta 2018, 123 let po postavitvi, je bil prvič
temeljito obnovljen.
www.gmj.si

2

Tu lahko občudujete starodavne fosile, medtem ko vas
radovedno opazujejo gamsi, kozorogi in orli. Tu boste
opazili redko cvetlico, ko boste povsem naključno sedli
na klop pred gorsko kočo, da bi si privezali dušo s
kozarcem mleka ali koščkom domačega sira.

1

3

Narava pa ni edino, kar zaznamuje to območje. Ljudje
in zgodovina so tu pustili neizbrisljive sledi. Odkrili
jih boste v tradicionalnih stavbah in muzejih, v glasbi
in plesu, v pričevanjih o verovanju in delu tukajšnjih
prebivalcev, pa tudi o preteklih vojnah. Sprehodite se po
poti z odprtimi očmi in srcem in vedeli boste, kaj in kje
iskati.

4

Ekoregija Julijske Alpe je nekaj neponovljivega,
enkratnega. Vzemite si nekaj časa in sami odkrijte,
kako edinstvena je.

5
Območje, ki zajema Triglavski narodni park, Naravni park
Julijsko predgorje ter slovensko UNESCO MAB območje,
je bilo za Ekoregijo Julijske Alpe razglašeno leta 2009.
Leta 2014 je bil certifikat podaljšan, Alpska konvencija pa
je istega leta celotno območje obeh parkov razglasila za
čezmejno pilotno regijo ekološke povezanosti.
Konec leta 2016 je Ekoregija Julijske Alpe prejela
priznanje za trajnostni razvoj turizma v zavarovanem
območju.
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Pocarjeva domačija
v Zgornji Radovni

je 400 let stara domačija, muzej in spomenik
državnega pomena z bogato zbirko predmetov
in zgodbo o Pocarjevih.
www.tnp.si
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Cerkev sv. Duha v Javorci

so leta 1916 zgradili avstroogrski vojaki. Posvečena je
padlim vojakom na soški fronti ne glede na njihov izvor in
kulturo ter predstavlja poziv k miru. Evropska unija jo je
leta 2018 vpisala na seznam evropske dediščine.
www.javorca.info, www.tol-muzej.si
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Trdnjava Kluže

je mogočna utrdba nad sotesko Koritnice, pomemben
spomenik obrambe pred turškimi vpadi, Napoleonovo
vojsko in napadi v 1. svetovni vojni.
www.dolina-soce.si
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Ruska kapelica na Vršiški cesti

je bila zgrajena leta 1916 v spomin na tragedijo ruskih
vojnih ujetnikov, ki so gradili cesto čez prelaz Vršič,
pri čemer jih je zasul snežni plaz.
www.kranjska-gora.eu
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Trentarski muzej
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Venzone (Pušja vas)

je čarobno srednjeveško mestece, ki ga je leta 1976
popolnoma uničil potres. V le nekaj letih je kraj dobil
svojo sedanjo podobo. To zgodbo danes pripoveduje
razstava ‘Tiere Motus – Zgodba o potresu in ljudeh’.
www.tieremotus.it

20

Opatija v Moggio (Možac)

posvečena leta 1119, je simbol vasi in pripoveduje
zgodbo o zgodovini celotnega območja.
www.moggioudinese.info

rudnik Risartico

Stoletja so v njem pridobivali bitumenske skrilavce.
Da bi oživili zgodovino območja, je za obiskovalce
urejen prvi del rudne jame interaktivna stalna razstava
v občini Resiutta (Na Bili).
www.parcoprealpigiulie.it
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Malga Coot

je ena najstarejših pastirskih koč v dolini Rezije. Danes
deluje kot turistična kmetija in je izhodišče za mnoge
planinske izlete. V bližini leži planina Kanin,
ki obiskovalcem ponuja čudovite razglede.
www.parcoprealpigiulie.it

Prelaz Karnica

povezuje Rezijo z dolino Učje. Območje navdušuje z
ohranjeno arhitekturo tradicionalnih alpskih planin in
ostanki zgodovinskih vojaških objektov.
www.comune.resia.ud.it

Utrdba na griču Col Badin

je ena redkih regijskih znamenitosti, ki zahvaljujoč
odličnemu restavratorskemu delu še danes pripoveduje
zgodovino prve svetovne vojne.
www.comune.chiusaforte.ud.it

center za obiskovalce
Prato di Resia (Ravanca)

Tukaj lahko izveste več o najpomembnejših značilnostih
zavarovanega območja, preden se podate na pot.
www.parcoprealpigiulie.it

LEDENA JAMA

Leta 1844 so tukajšnji prebivalci začeli pridelovati pivo,
pri čemer so uporabljali vodo iz potoka Rezija.
V ledeni jami, ki je danes odprta za javnost,
so hranili led za shranjevanje piva.
www.parcoprealpigiulie.it
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s predstavitvijo etnološke dediščine in kulturnega
ter zgodovinskega izročila doline Soče in Trente.
www.tnp.si

5
11

Slovenski planinski muzej
v Mojstrani

21

23

Ljudje na območju parka redno organizirajo več
tradicionalnih dogodkov:
praznik kmetijstva v Resiutti (Na Bili), »Festa della Zucca«,
praznik buč in »Parkfest« v Venzonu (Pušja vas), »Šmarna
Miša« v Reziji in »Burjanka«, praznik kostanja v Luseveri
(Bardo) so med najpomembnejšimi.
www.comune.resiutta.ud.it, www.venzoneturismo.it,
www.burjanka.altervista.org
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REZIJA

je lingvistični otok tradicionalnih običajev, ki so se
ohranili iz roda v rod. Med njimi prevladujejo glasba,
plesi in petje. Čarobni svet starih šeg in navad boste
najbolje spoznali in izkusili v pustnem času ali na
ogledih in aktivnostih, ki jih organizirajo ekološki
muzej Rezijanske doline, Pro Loco (lokalna turistična
organizacija), muzej rezijanskih ljudi in muzej brusačev.
www.resianet.org, www.rezija.com,
www.ecomuseovalresia.it

Etnografski muzej v Luseveri
(Bardo)

je odličen primer ohranjanja ljudske materialne kulture.
Prikazuje pripomočke za domačo uporabo in delovna
orodja, ki so jih ljudje uporabljali v preteklosti.
www.museoluseverabardo.it
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Kobariški muzej 1. svetovne vojne

predstavlja najbolj prepoznavno in celovito zbirko
dediščine Soške fronte. Muzej se lahko pohvali z najvišjim
državnim muzealskim priznanjem, muzejsko nagrado
Sveta Evrope in nominacijo za najboljši evropski muzej.
www.kobariski-muzej.si

Muzeji v Bohinju

OPLENOVA HIŠA V STUDORJU, kjer je še mogoče
zakuriti na ognjišču črne kuhinje, PLANŠARSKI MUZEJ
V STARI FUŽINI in muzej zgodovine Bohinja v HIŠI
TOMAŽA GODCA, BOHINJSKA BISTRICA.
www.bohinj.si

Gornjesavski muzej

nadaljuje tradicijo muzejev na Jesenicah, ki se je
začela leta 1949. V svojih zbirkah predstavlja tako
zgodovino železarstva in planinstva kot tudi
etnološko izročilo Zgornjesavske doline.
www.gmj.si

Tolminski muzej

hrani arheološko, zgodovinsko in etnološko bogastvo
Gornjega Posočja. Upravlja tudi s spominsko cerkev v
Javorci,nemško kostnico pri Tolminu, in muzej pesnika
Simona Gregorčiča na Vrsnem.
www.tol-muzej.si

Čebelarski muzej v Radovljici

predstavlja bogato tradicijo slovenskega čebelarstva.
Odletite v svet kranjske sivke, spoznajte zgodovino
čebelarjenja in občudujte raznovrstne panjske končnice.
www.radolca.si

