
 

 

 

  

 

INFO BOOK 
Pohodništvo & kolesarjenje 

SLO 
 

Dragi pohodniki in kolesarji, 

 

Osebje Jasna Chalet Resorta vas pozdravlja in vam želi prijetno bivanje na jezeru Jasna, 

v Kranjski gori in v Sloveniji. 

 

Za lažje potovanje, hojo, raziskovanje s kolesi in iskanje zanimivih kotičkov smo za vas 

pripravili to informativno mapo z nekaj koristnimi informacijami in nasveti, ki bodo vaše 

bivanje in popotovanje v Kranjski Gori in Sloveniji naredili bolj brezskrbno in prijetno. 

Uživajte! 
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JEZERO JASNA, ODSEV GORA V KRSITALNO BISTRI 

VODI! 

 

Tik pred prvimi ovinki najlepše razgledne ceste v Julijskih Alpah boste odkrili jezero Jasna, 

sestavljeno iz dveh med seboj povezanih jezer ob sotočju potokov Velike in Male Pišnice. 

 

Obiskovalci jezera Jasna bodo uživali v jezeru za kopanje, namakanje ali preprosto skakanje v vodo z 

več pomolov. Pogled na jezero se ponuja s 6 metrov visoke razgledne ploščadi in s številnih poti. 

Osvežitev je na voljo v obliki hladne pijače ali sladoleda, v ozadju pa pogled na čudovite Julijske 

Alpe. Uživajte v prijetnih večerih z glasbenimi nastopi v čudovitem naravnem okolju Razorja in 

Prisanka. 

Jasna Chalet Resort ponuja razvajanje vseh 365 dni v letu. Preživite lahko dragocen čas z družino, ali 

povabite prijatelje. Organizirajte romantično bivanje za svojo ljubljeno osebo. Ne glede na to, kdaj; 

tako v lepem kot v slabem vremenu. Poleti ali pozimi. Jeseni ali spomladi. 

 

V Jasna Chalet Resortu verjamemo, da koledar ne določi pravega časa za razvajanje. Izberite svoj 

pravi trenutek, da se sprostite in uživate v prostem času tukaj z nami na Jasni. 

 

Tu, v edinstveni naravni kulisi, le 200 korakov od začetka Triglavskega narodnega parka, 12 minut 

vožnje od Avstrije in 7 minut od Italije ter na začetku znamenite gorske ceste čez Vršič v dolino Soče, 

kjer vas pričakujejo adrenalinska doživetja, smo za vas. 

 

Dobrodošli.  
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JASNA CHALET RESORT - INFO 

 

Prijava 

Prijava (check-in) od 15. ure naprej 

Sprejemamo: gotovino, Visa, Mastercard, Maestro, BA. 

 

GREEN&SAFE STAY: DEZINFICIRANJE APARTMAJEV Z OZONOM 

Vsaka namestitev je skladno s priporočili NIJZ po odhodu gostov in po čiščenju pred vašim 

prihodom dezinficirana z OZONOM (izredno učinkovit in popolnoma trajnostni način 

dezinficiranja) 

 

Odjava 

Odjava (check-out) do 10. ure.  

Čiščenje apartmaja je v ceni.  

Skladno s NIJZ priporočili prosimo, če pred odhodom odnesete vse smeti iz košev (ločujemo – glejte 

navodila v info mapi), vso emlabažo in druge osebne predmete iz apartmaja.  

Če želite, da naše osebje v zaščitnih sredstvih opravi čiščenje smeti in ostale embalaže je doplačilo 

80€ 

 

Parkiranje 

Za goste apartmajev je parkiranje omogočeno pred objektom ter je brezplačno. Za uporabo vam na 

Recepciji pomagamo naložiti aplikacijo za mobilni telefon. Izhodna zapornica se avtomatkso odpre. 

 

Čiščenje apartmaja v času bivanja 

V času bivanja ne izvajamo rednega čiščenja apartmajev. 

 

Podaljšano bivanje na dan odhoda 

V primeru razpoložljivosti lahko dan pred odhodom na recepciji za doplačilo 40/60€  zaprosite za 

podaljšano dnevno bivanje do18h. 
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Hišni red 

 

➔ Gostje so dolžni upoštevati hišni red 

➔ Jasna Chalet Resort osebje imajo pravico ves čas preverjati spoštovanje hišnega reda 

➔ Če gostje povzročijo škodo na hiši ali opremi, bodo morali škodo kriti in plačati izgubo 

dohodka zaradi povzročene škode. 

➔ Plačila je treba opraviti vnaprej, tudi kadar gostje podaljšajo bivanje. 

➔ Apartmaje lahko uporabljate od 15. ure na dan prihoda do 10. ure na dan odhoda. 

➔ Recepcija deluje od 7.30h od 21.00h;  

➔ kasnejši prihodi ali zgodnejši odhodi morajo biti najavljeni dan prej; 

➔ Odjava je do 10. ure. 

➔ Izogibajte se hrupu od 22. do 8. ure. 

➔ Jasna Chalet Resort ni odgovorna za poškodbe gostov. 

➔ Jasna Chalet Resort ni odgovorna za denar in osebne stvari gostov. 

➔  Kajenje v apartmajih Jasna Chalet Resort ni dovoljeno, ureja slovenska zakonodaja UL RS 

št. 60/07. 

➔ Naslanjanje skozi okna in kajenje na oknih v apartmajih Jasna Chalet Resort ni dovoljeno. 

➔ Vsakršno posedovanje ali uporaba mamil, orožja in vnetljivih ali eksplozivnih snovi v 

apartmajih Jasna Chalet Resort ni dovoljeno. 

➔ Gostje naj ostanejo spodobni in spoštljivi do drugih gostov. 

➔ Vstop osebam, ki niso gostje apartmajev Jasna Chalet Resort, ni dovoljen. 

➔  Iz stanovanja ni dovoljeno odnašati inventarja stanovanj (blazin, brisač itd.) 

➔ Za čiščenje tal, miz, čevljev, ... ni dovoljeno uporabljati brisač 

➔ Prosimo, da nas obvestite, če so v apartmajih napake ali napake 

➔ Apartmapustite v enakem stanju, kot je bilo (očiščeno smeti, embalaže, prazni hladilniki, 

posoda zližena v pomivalni stroj in prižano pranje, osebni predmeti in nepoškodovano) 

➔ Izklopite električne aparate (TV, ...) in luči, ko zapustite stanovanje 

➔ Bodite pravočasni pri odjavi (check-outu). Vsa morebitna plačila (turistične bone) uredite 

prosim na Recepciji dan pred odhodom, da se izognemo  

➔ Spoštujte druge goste. 

➔ Droge in orožje prepovedano. 

➔ Prepoved kajenja v  notranjih prostorih resorta. V notranih javnih prostorih v notranjosti 

Sloveniji je kajenje prepovedano! 
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ALPSKI ZAJTRK za goste apartmajev prilagojen 

pohodnikom&kolesarjem 

➔ Zajtrk je med 7.30 in 10.00. (na zahtevo pripravimo zajtrk tudi pred ali po določeni uri) 

➔ Izbirate lahko med tremi različnimi meniji (tipi) alpskih zajtrkov. 

➔ Ob registraciji na Recepciji si izberete tip zajtrka in uro prihoda na zajtrk. Zajtrk 

definiramo v naprej skladno z našo zavezo eko certifikata Travel Life o zmanjševanju 

odpadne hrane. Tip zajtrka lahko spreminajte dnevno z najavi na recepciji najkasneje do 17h 

ure; po tej uri  upoštevamo prednodno naročen zajtrk.  

➔ Zajtrk vam postrežemo direktno v apartma. 

➔ Zahvaljujemo se za razumevanje. 

 

 

 

 

➔ 20% dnevni popust na ostalo ponudbo Kavarne Alpska plaža & 

Kuh'ne pr' jezer in Sladoledne hiše Jasna 

Vsi gostje Jasna Chalet resort apartmajev imate 20% popust na vso dnevno ponudbo v Jasni (Kavarna 

Alpska plaža, Coctail bar, Kuhinja ob jezeru in Hiša sladoleda).  Tudi na ZAJTRKE Z 

RAZGLEDOM. 

 

NOVO: In 10% popust na VEČERJE POD ZVEZDAMI ob jezeru v Jasni, z najboljšim 

slovenskim mesom iz poljanske doline (vsak dan od 18h do 21h) . Rezervacije na Recepciji. 
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TRAVELIFE eko certifikat v Jasni 

 

Travelife je mednarodno priznana shema certificiranja trajnosti, ki jo je turistična industrija 

razvila za potovalno industrijo. Travelife je cenovno ugoden in pošten sistem, ki hotelom in 

nastanitvenim objektom pomaga pokazati, da resno razmišljajo o trajnosti. 

 

Kaj je trajnostni turizem? 

»Turizem, ki v celoti upošteva sedanje in prihodnje gospodarske, družbene in okoljske vplive, pri 

čemer upošteva potrebe obiskovalcev, industrije, okolja in gostiteljskih skupnosti.« 

(Svetovna turistična organizacija Združenih narodov - UNWTO) 

 

Trajnostni turizem 

Ravnotežje med okoljskimi, socialnimi in ekonomskimi vprašanji pomeni, da lahko turizem koristi 

vsem. Da bi ga dosegli, bi morala turistična podjetja delati na trajnosten način, pri čemer bi bilo treba 

zajeti ravnovesje med tremi osnovnimi vidiki: 

 

Okolje: vsakodnevne turistične dejavnosti je treba upravljati, da se zmanjšajo negativni vplivi na 

okolje 

 

Socialno: turistična podjetja bi morala graditi dobre odnose s svojimi lokalnimi skupnostmi, vlagati v 

njihovo osebje, spodbujati zadrževanje osebja in izboljšati moralo, spoštovati in ohranjati lokalno 

kulturo ter izobraževati goste o državi, njenih običajih in dediščini 

 

Gospodarsko: goste je treba spodbuditi k obisku bližnjih znamenitosti, nakupu lokalnih izdelkov in 

storitev ter jim pomagati, da postanejo trajnostna podjetja, ki bodo rasla in ustvarjala delovna mesta za 

lokalno prebivalstvo 

 

Varovanje fizičnega okolja: zagotavljanje, da na naravnih dobrinah, vključno z zemljo, vodo in 

zrakom, ni škode, pomaga ohranjati naravno dediščino in biotsko raznovrstnost 

 

Socialno blagostanje: zagotavljanje dobrega počutja lokalnih prebivalcev in ohranjanje pristnosti 

destinacije ter kulturne dediščine, vrednot in tradicije 

 

Dolgoročno gospodarsko ravnovesje: lokalnim prebivalcem zagotoviti stabilna delovna mesta in 

priložnosti ter obdržati denar, ki ga turisti porabijo v lokalnem gospodarstvu 
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KAJ POČETI ? 

 

DIGITALNA DETOKSIKACIJA 

Ta program priporočamo kot osnovo za vse ostale. Izklop digitalnih pripomočkov je najboljši način za 

odstranjevanje stresa in obnovitev povezave do sebe, svojih najdražjih in okolja brez kakršnih koli 

motenj. Prav tako vam daje priložnost, da se popolnoma sprostite in uživate v čarovniji sedanjega 

trenutka. 

RAZUMEVANJE NARAVE (ODKRIJTE POVEZAVO MED ČLOVEKOM IN 

NARAVO NA IGRIV NAČIN): 

➔ prepoznajte rastline, živali, gozdove, gore, reke, jezera (nabiranje gozdnih sadežev, zdravilnih 

rastlin, opazovanje ptic in živali, ribolov ...); 

➔ naučite se preživeti v naravi; 

➔ družinske dogodivščine v naravi, skupinske igre; 

➔ taborniške noči (taborni ogenj, kuhanje na žerjavici, pogovori, petje in kitara ob tabornem 

ognju); 

➔ pohodi v temi. 
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ŠPORTNI PROGRAMI 

➔ pohodništvo, gorništvo, plezanje 

➔ kolesarjenje 

➔ smučanje in sankanje 

➔ oblikovanje telesa in kondicijski trening 

* programe lahko ob predhodnem naročilu izvajamo pod vodstvom osebnih trenerjev in gorskih 

vodnikov. 

 ČIŠČENJE TELESA IN ČIŠČENJE ENERGIJE 

➔ zdrava hrana 

➔ post z naravnimi sokovi 

➔ Alpska joga (tudi otroška joga) 

➔ zelene kopeli (v skladu s “Shinrin Yoku”) 

➔ dihalne tehnike 

➔ objemanje dreves, bosa hoja 

➔ vaje z energijsko točko 

➔ transcendentalna meditacija 

* * programe lahko ob predhodnem naročilu izvajamo pod vodstvom nutricionistov, inštruktorjev 

joge, vodnikov meditacije in učiteljev osebnostne rasti. 
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Jasna 1933; v času priprave projekta  Re:vitalizacije Jasna smo na dražbah kupovali oroginalne 

razgledinice iz Jasne; najstarejša je iz leta 1904; iz njih smo naredili zgodbo “Prva zlata leta Jasne 

1904-1935” in jo prikazali v obliki notranje galerije po apartmajih. 

 

Zgodba o Jasni in letovišču Jasna Chalet 

 

Kranjska Gora je bila v 19. stoletju mirna alpska vas z zahtevnim življenjem. Leta 1902 so v Kranjski 

Gori zgradili prvi hotel; hotel Razor. Ob prisotnosti novega hotela so v vas začeli prihajati turisti. Takrat 

še ni bilo dvojnega jezera, vendar je kraj vabil goste s pogledom na gore. V prvi svetovni vojni je bila 

zgrajena cesta, ki vodi do prelaza Vršič. 

Leta 1928  si je kralj Aleksander, kralj Jugoslavije, ki je bil lastnik znamenitega gradu Vile Bled na 

Bledu, zaželel, da mu v gorah zgradijo lovsko kočo v Kranjski Gori. Domačini so mu zgradili, kar si je 

zaželel, v Čičarah v Kranjski Gori, pozneje znano kot "Porentov dom", ki je bil pred petimi leti pogorel 

do tal. 

Leta 21.7.1929 so zgradili tudi bazen, večji od olimpijskega, dno bazena pa je bilo mogoče dvigati in 

spuščati z vitlom. Pri robu bazena je bilo tudi 20 garderob ter sosednja slikovita restavracija. Leto 

kasneje so dodali še »kraljevsko« brunarico, kjer naj bi bila  t.i. lovska soba in apartma 
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Do leta 1945 je bilo poslopje na Jasni z bazenom ter restavracijo zaprtega ograjeno z ograjo in bodečo 

žico. Po letu 1945 pa sta se bazen in restavracija odprla za javnost. Tako se tu veliko generacij Gorenjcev 

naučilo plavati. 

Toda leta 1966 je bilo ob potresu dno bazena uničeno in nepopravljivo poškodovano. Nekje v tem času 

so bile tudi velike hudourniške poplave, ki so preplavile Kranjsko Goro. Da bi se takim dogodkom v 

prihodnosti izognili, so izvedli 10-letno obnovo hudourniških voda na obeh straneh Vršiča; na Jasni so 

napolnili stari bazen, reko Pišnico premaknili proti robu doline in jo v primeru visokih voda razdelili 

na dva dela. 

Material za vse gradbene podvige so vzeli z melišča reke Pišnice, do globine 3-4 metrov, ker so vedeli, 

da bo kotanjo napolnila voda iz naravnih podzemnih izvirov. In tako je nastalo prvo jezero na Jasni. 

Ima dvojno funkcijo, je zaščita pred visokimi vodami in romantično darilo goram, ki smo jih občudovali 

stoletja. Tako je nastala ta izjemna jutranja refleksija gora v mirni vodi. Vabljeni k jutranjemu uživanju 

v miru in tišini. 

Leta 1981 so člani Turističnega društva Kranjska Gora med gradnjo predora Karavanke dosegli, da so 

material za gradnjo vzeli tudi iz zgornjega dela melišča reke Pišnice in tako je nastalo drugo jezero, leta 

1983 so jezera povezali. 

1984 je KOMPAS turistično podjetje kupilo Jasno od Turistične društva in stara lesen objekta 

nadomestilo z novima objektoma. V večjem je bila a la cart restavracija znana po dobri hrani in zabavah. 

V manjšem pa prva fast food restavracija – pohane piščančje krače Perutnine Ptuj. 

Objekt je prehajal po privatizaciji v 90 letih v različne roke, dokler ni 2005 pogorel. Ob rekonstrukciji 

so tedanji lastniki zgradili 11 apartmajev z namenom prodaje skupaj s parcelami pred objektom do 

jezera, kar bi pomenilo, da se Jasna v tem delu zapre za javnost. Občina je poskusila reševati prost 

prehod s tožbo. Vrhovno sodišče je dalo lastniku 2014 pravico do zaprtja Jasne v njihovem delu. A so 

se razmere na nepremičninskem trgu v tem času spremenile in so 2014 vrnili objekt  Jasna s posestvom 

Deželni banki Slovenije, ki je začela iskati kupca. Tako je bila Jasna od 2005 do 2019 zaprta in 

zapuščena. 

2015 smo začeli prve oglede lokacije Jasna in se po treh letih priprav in vsebinskih usklajevanj 2017 

tik pred Božičem odločili za nakup Jasne kot dolgoročne družinske investicije s ciljem, da na tej izjemni 

lokaciji izvedemo projekt Re:vitalizacije Jasne, ki bo pomenil trajnostni turistični produkt z visoko 

dodano vrednostjo. 

JCR (»letovišče« Jasna Chalet Resort) - Re: vitalizacija projekta Jasna  s ciljem izgradnje alpskega 

letovišča Jasna Chalet Resort se je začela leta 2015 z vizijo ustvarjanja vzorčnega primera trajnostno 

usmerjenega integriranega turističnega produkta na tako izjemni lokaciji v skladu s slovensko strategijo 
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razvoja turizma na področju trajnostne turistične usmeritve in izhodišči Zelene slovenske turistične 

sheme. Visoka dodana vrednost kot dokaz, da lahko takšni izdelki pozitivno vplivajo na okolje,  na 

ohranjanje naravne in kulturne dediščine, lokalno prebivalstvo in so dodaten magnet za obiskovalce ter 

prinašajo tudi visoko dodano promocijsko in  ekonomsko vrednost. Zastavili smo si cilje z namenom 

združevanja in ohranjanja naravne in kulturne dediščine mikro in makro lokacij v enovit turistični 

produkt. 

Po 4 letih priprav, delih ter 122 soglasjih in dovoljenjih smo 27.1.2019 po 14 letih ponovno vdahnili 

Življenje lepotici Jasni. Projektne zadnje faze -  ozelenitev Jasne z avtohtonim rastjem po študiji, ki jo 

je za Jasno naredil dr. Bavcon, direktor Botaničnega vrta v Ljubljani, bo zaključen nekje čez 20 let. 

2040. 

Novo odprt objekt in okolica sta revitalizirana po trajnostnih standardih. Ves zdrav obstoječ les smo 

peskali in zaščitili z naravnimi olji (to počnemo dvakrat letno). Objekt smo pri energetski sanaciji z 

pomočjo EU sredstvi MRGT dodatno izolirali; v večjem delu ostrešij z najboljšim naravnim materialom 

slovensko ovčjo volno (podjetje SOVEN). To nam je omogočilo, da smo del mansard oblikovali v t.i. 

DIHALNICE; to so sobe ali galerije kjer je strop iz 3cm slovenskega lesa, 18cm slovenske ovčje volne 

in samo streho brez paroprepustnih folji; to nam omogoča, da sobe dihajo skupaj z gosti prečiščen a 

izjemno dober zrak Jasne in doline. 

OGREVANJE 

Grejemo se z alpsko vodo iz vrtin na 50 metrih (podjetje PALIR) skozi sistem ogrevanja VODA-VODA 

(Thermia). Hiša je pametna in se s tipali z zamikom 20 minut sama ogreva na stalni temperaturi 23C. 

Vse pritličje (skoraj 500m2) se ogreva s talnim gretjem, zgornji prostori in mansarda pa po preračunih 

za smotrno porabo energije dodatno točkovno. 

Vas ta začetno visoka investicija nam je omogočila, da je naš CO2 odtis minimalen. Ravno tako stroški 

ogrevanja. Temu primerno je pri nas vedno prijetno toplo. Kot mora biti v alpskem družinskem domu. 
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NARAVNO ZRAČENJE IN HLAJENJE 

V apartmajih so pripravljene inštalacije za klime a jih trenutno ne potrebujemo, saj nas vsak večer 

poletiosveži prijeten hlad z Vršiča. Za res vroče dni smo v vse galerije ugradili strešna okna s komarniki; 

zvečer če je vroče pogasite luči zaradi letečih obiskovalcev iz narave, odprete balkonska vrata 

(opozorilo – ko je kljuka navzgor se vrata odprejo; če ne gre prosimo ne na silo zapirati temveč se 

obrnite na Reecepcijo), odprete okno v galeriji in čez potegnete komarnik; se naravno prezrači; zaprt 

komarnik vam omogoča, da imate okno v galeriji lahko odprto cel večer in ponoči tudi ob prižagnih 

lučeh. S tem na naraven način ohlajate zrak v apartmajih. 

TEMA ZA SOSEDE NETOPIRČKE 

Hiše je osvetljena s toplimi 3000K svetili, ki se okoli 23h avtomatično ugasnejo in odenejo Jasno v 

temo. To z namenom, da vam omogočimo miren počitek in v veselje zaščitenih netopirčkov, ki stanujeo 

v jamah v Mali Pišnici in po 23h uri, če ležite na pomolu bodo letali nad vami. 

Več o PROJEKTU AVTOHTONE ZASADITVE JASNE po navodilih Dr Bavcona, o reševanju 

znamenitega bora na pomolu, izgradnji novega naravnega HABITATA na jezeru za ribice, račke 

in žabice, energetskih točkah, aktivnostih v Jasni in dnevni ponudbi na Recepciji Jasna Chalet Resort. 

NAGRADE IN PRIZNANJA 

Za vse trajnostni trud smo bili v 2019 nagrajeni s strani TURISTIČNO GOSTINSKE ZBORNICE 

SLOVENIJE z najvišjim  priznanjem za izjemen prispevek k razvoju trajnostnega turizma. V 2020 pa 

smo bili finalisti priznanja za najbolj inovativne turistične produkte leta SEJALCA 2020 pri Slovenski 

turistični organizaciji (STO). 

2021 – Uradna pridobitev EKO certifikata TRAVELIFE 

2022 – Slovenia's Best Ski Chalet 
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POHODNIŠTVO & KOLESARJENJE 

 

PONUDBA SPROSTITVENIH PROGRAMOV V KRANJSKI GORI 

 

➔ KOLESARJENJE:  

Kranjska Gora z okolico, ponuja izjemne kolesarske poti, ki sežejo tudi v Italijo in Avstrijo ter na drugo 

stran vse do Jesenic. Lahko se z e-kolesom odpravite do bližnjega stičišča treh meja – Tromeje in 

okoliških vrhov, ki odkrivajo izjemne vrhove in razglede. 

 

➔ GOLF:  

Kranjska Gora je zanimiva tudi za ljubitellje golfa, saj se ponaša z golf igriščem s šestimi igralnimi 

polji, z vadbiščem.Le te so primerne za vsakega igralca, od začetnikov pa vse do profesionalcev, ki se 

želijo sprostiti. Vsakdo se lahko tudi udeleži skupinskega tečaja igranja z učiteljem ter se s tem naučijo 

osnov golfa. Vsako leto pa se na njem tudi odvijajo razni turnirji in družabni dogodki, ki se jih dame 

prav posebej rade udeležujejo v velikem številu. 

 

➔ WELLNESS:  

V hotelih v Kranjski Gori se najde tudi vse za tiste, ki si radi oddihnejo in sprostijo, saj hoteli ponujajo 

welness storitve, kot so savne, bazeni, masažni bazenčki, sproščujoče masaže, kozmetični saloni... 

 

➔ IGRALNIŠTVO: 

Igralnica Larix v središču Kranjske Gore ponuja 2 elektronski ruleti ter 184 drugih igralnih avtomatov. 

Tistim, ki pa to ni dovolj se lahko zapeljejo proti Jasni čez reko Pišnico ter vstopijo v igralniški svet v 

Casino Corona, ki ponuja kar 380 igralnih aparatov, poleg tega nudi razne koncerte in prireditve v svoji 

dvorani. 

 

➔ KEKČEVA DEŽELA:  

V objemu gora je skrita deželica, kjer živijo Kekec, teta Pehta, hudobni Bedanc, Vitranc, slepa Mojca, 

Tinkara, Brincelj in strahopetni Rožle. Dogodivščina traja dobri 2 uri. Najbolj je primerna za šolske 

skupine in družine je pa na voljo tudi vsakemu posamezniku, ki bi želel spoznati pravljično deželo. 
 

➔ PLANICA, NORDIJSKI CENTER:  

Poizkusite se v teku na smučeh tudi v poletnih dneh v prostorih nordijskega centra ali pa novo izkušnjo 

v vetrovniku. Poglejte si zgodovino Planice ter se postavite v čevlje smučarskih skaklcev z VR očali.  

Če vam to ni dovolj, potem vam bo adrenalin v kri pognal najstrmejši ZIP LINE na svetu, ki doseže 

hitrost kar do 85km/h.  
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POHODNIŠKE TURE 

 

LAŽJE POHODNIŠKE TURE (PRIMERNE TUDI ZA DRUŽINE): 

 

SLEMENOVA ŠPICA (1911m) 

Lažja pohodniška pot z izhodiščem iz Vršiča, katero premagate v 1h 15min. Na vrhu se odpirajo izjemni 

razgledi macesnov, okoliških gora in doline Tamar. 

KRNICA (1113m) 

Krnica leži v osrčju alpske doline. Z izhodiščem iz Jasne potrebujete 1h 20min po prelepi, nezahtevni 

poti. Ob začetku poti vas spremlja Velika Pišnica, kasneje pa ob poti lahko vidite tudi Kekčevo deželo.  

DOM V TAMARJU (1108m) 

Iz Planice, doline pod Poncami, potrebujete le pičlih 45min do doma v Tamarju, kjer se vam odpre 

izjemen pogled na mogočni Jalovec. Zelo blizu koče pa lahko občudujete tudi slap Nadiža, 1. izvir Save 

Dolinke. 

TROMEJA (1508m) 

Nad obmejno vasico Rateče, se skriva Tromeja – Peč, do katere potrebujete 1h 40min. Enkratno 

doživetje stičišča treh dežel Slovenije, Avstrije in Italije. Izjemni razgled se odpre na Julijske Alpe, 

Ziljske Alpe, Krške Alpe, Visoke in Nizke Ture ter del zahodnih Karavank. 

BEDANČEV DOM (1116m) 

Lažja označena pot vodi iz Kranjske Gore in je dostopna le v 50min. Bedančev dom je v bližini 

štirisedežnice Vitranc 1. Poleg prelepega razgleda, vam dom nudi tudi kar nekaj igral za malčke.  
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SREDNJE ZAHTEVNE TURE: 

 

CIPRNIK (1745m) 

Ciprnik je primeren za malce boljše pohodnike, saj je nekje srednje zahteven vrh. Če se vaša pot začne 

iz Kranjske Gore (jezero Jasna ali smučišče), je pot nekoliko daljša (3h) a tudi lažja. Iz planiške strani 

pa se pot skrajša na 2h15min, a je nekoliko strmejša. Na vrhu lahko občudujete poleg visokih vrhov 

tudi planiške skakalnice, Rateče, sosednji italijanski Trbiž in pa jezero Jasna. 

ZGORNJI MARTULJŠKI SLAP (1150m) 

Pot proti slapu se prične v Gozd Martuljku. Po poti lahko občudujete že 1. Martuljški slap (850m) in se 

okrepčate pri brunarici pri Ingotu. Do zgornjega slapa potrebujete 1h 45min. V zimskem času lahko 

občudujete zmrznjen slap, kjer je mogoče tudi ledno plezanje (s polno plezalno opremo). 

DOVŠKA BABA (1891m) 

Dovška Baba je na samem mejnem grebenu med Slovenijo in Avstrijo. Pot iz Dovjega vam bo vzela 3h 

hoje, a je na koncu vredno, saj se vam odprejo razgledi na najvišje vrhove Julijskih Alp, zahodnih in 

osrednjih Karavank, Avstrijo in večji del Gornjesavske doline. 

TRUPEJOVO POLDNE (1931m) 

Pot iz Srednjega vrha (preko Železnice) vam bo vzela 2h 30min skozi prelepo gozdno pot. Na vrhu vas 

pričaka velik križ z zvoncem in pa razgled na Julijske Alpe ter Avstrijo.  

VRTAŠKO SLEME (2076m) 

Pot iz Mojstrane zahteva 4h 15min hoje. Morda je tura malce bolj zahtevna, saj je tudi kar nekaj strmine. 

Po zasluženi daljši hoji, vam hrib ponudi izjemne razglede. 
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ZELO ZAHTEVNE TURE: 

 

ŠPIK (2472m) 

Špik je najvišji v Martuljški skupini gora. Pot je precej zahtevna za katero boste potrebovali 4h 45min, 

če se le ta začne pri Pišnici skozi Kačji graben. Odpre se nam lep razgled na Karavanke, Zgornje Savsko 

dolino, Martuljško skupino ter ostale najvišje vrhove Julijskih Alp. 

JALOVEC (2645m) 

Mogočen Jalovec je primeren le za izjemno dobre in pripravljene gornike, ki so lahko kos tako zahtevni 

gori. Potrebna je tudi samovarovalna oprema. Pot iz Tamarja bo zahtevala 5h 15min zahtevne poti. Je 

eden izmed najvišjih slovenskih vrhov z prekrasnim razgledom.  

PRISANK (2547m) 

Preko Vršiča in Kopiščarjeve poti, Prisank zahteva 3h 50min dolgo pot. Pobočja so strma in zanj je 

potrebno imeti samovarovalno opremo. Pri samem vrhu pa imate možnost pokukati skozi t.i. 

Prisojnikovo okno. Z vrha se odkrivajo prelepi razgledi na najvišje vrhove Julijcev. 

PONCA (2274m) 

Iz doma v Tamarju potrebujete 4h hoje do Velike Ponce. Le ta meji z Italijo in vam posledično postreže 

s pogledom na Jalovec, Mangart ter italijanske Julijce.  

TRIGLAV (2864m) 

Najvišji slovenski vrh, katerega se loti vsakdo, ki želi postati »pravi Slovenec«. Nahaja se v osrčju 

Julijskih Alp, pot iz doline Vrat vam bo vzela 6h hoje. Zaradi same nadmorske višine, se ob lepem 

vremenu odpre pogled vse do Jadranskega morja prek Dolomitov in Visokih Tur do Karavank, 

Kamniško Savinjskih Alp, Pohorja, prek skoraj celotne Slovenije do najvišjih vrhov Julijskih Alp. 
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PONUDBA POHODNIŠKIH TUR 

 

VODENE TURE: 

 

TRIGLAV:s 

Izhodišče je v dolini Krme, kamor se naslednji dan tudi vrnete. Če vreme dopušča se odpravite že prvi 

dan opravil vzpon na vrh Triglava, v nasprotnem primeru se to opravi naslednji dan. Od Triglavskega 

doma na vrh Triglava in nazaj vodi zavarovana plezalna pot. Ker se na pot odpravljate z vodnikom 

je za vašo varnost pri vzponu poskrbljeno kar dvojno: z vrvjo in samovarovalnim kompletom. 

Trajanje 

• Dan 1: Krma 980m – Triglavski dom 2515m;  5-7h hoje in 1500 vm. 

• Dan 2: Triglavski dom 2515m – vrh Triglava 2864m in nazaj v dolino Krme 980m; 3-5h do 

doma na vrh in nazaj in še 4h hoje v dolino. 

• Celotna tura traja 2 dni – nekje med 16 in 18 ur, na njej pa premagamo okrog 1900 metrov 

višinske razlike. 

Lokacija 

Julijske Alpe. 

Oprema 

Primerna gorniška oblačila in obutev, čelada, plezalni pas, samovarovalni komplet, nahrbtnik, dodatna 

oprema, ki jo predlaga vodnik. 

➔ 275 € na osebo. 

➔ V ceno JE vključeno: izposoja opreme, prevoz iz nastanitve in nazaj (Kranjska Gora, 

Mojstrana, Bled), vodenje,  in stroški vodnika. 

➔ V ceno NI vključeno: polpenzion na Kredarici (večerja, spanje, zajtrk, cca 50€-nečlani PZS) 

in ostalo hrano in pijačo na koči, ki ni vključena v polpenzion v gotovini. 

Število udeležencev 

Min. 3 in Max. 4 oseb na vodnika. Če je manj kot 3 osebe se tura odpove oz prestavi na naslednji termi. 

https://www.kofler-sport.si/gorsko-vodnistvo/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kofler-sport.si/gorsko-vodnistvo/
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SELF GUIDED: 

Alpe Adria Trail:  

Alpe-Adria Trail je 750 km dolga daljinska pot čez tri dežele, Avstrijo, Slovenijo in Italijo. Ena od 43 

etap se začne v Kranjski Gori in vodi čez Vršič, najvišji prelaz v Julijskih Alpah. Pot je izjemna zaradi 

slikovitega razgleda na severne stene najvišjih vrhov, ki je tudi za izkušene pohodnike nepozabna 

izkušnja.  23. etapa: Kranjska Gora – Trenta 

Težavnost: srednja 

Razdalja: 17,8 km 

Trajanje: 6 ur in 30 min 

 

JULIANA TRAIL: 

Juliana Trail je krožna daljinska pot, dolga 267 km in razdeljena na 16 dnevnih etap po 18 do 25 km. 

Pot poteka okoli Julijskih Alp, skozi zelene gozdove in med cvetočimi travniki, ob bistrih rekah, mimo 

zgodovinskih mest in slikovitih alpskih vasi. Začne se v Kranjski Gori, poteka pa večinoma po nižinah, 

zato je primerna tudi za družine.  

Težavnost: težka 

Trajanje: 84 ur 

Razdalja: 267 km 

 

JAKOBOVA POT: 

Jakobova pot je ena od romarskih poti, znanih pod imenom El Camino de Santiago. Razdeljena je na 

štiri etape, poteka večinoma po Sloveniji pa tudi po Hrvaški, Madžarski in Italiji.  Na destinaciji 

Kranjska Gora poteka od Zgornje Radovne do Mojstrane naprej proti Kranjski Gori in Ratečam. 

Označena je z rumenimi školjkami in rumenimi smernimi puščicami. 

Gorenjska etapa 

Težavnost: srednja 

Trajanje: X ur 

Razdalja: 143 km 



 

 
Jasna Chalet Resort d.o.o. │ T: +386 41 90 30 90 │ E: info@jasnaresort.com │ W: jasnaresort.com 
 

20 

ZIMSKA HOJA: 

 

TRUPEJOVO POLDNE 

Razgledni vrh s katerega se odpre čudovit razgled na Julijske Alpe in na Avstrijo je krasen za zimski 

izlet, vendar je tam potrebno malce več pazljivosti, sploh takrat, ko je pobočje tik pod vrhom prekrito s 

snežno odejo in nam lahko zlahka zdrsne. Za izhodišče priporočamo Srednji vrh, od koder po dveh urah 

hoda prispeš na vrh. V zimskih razmerah ne pozabite na ustrezno opremo in malico, saj na poti ni koče. 

MANGARTSKO SEDLO 

Pozimi je cesta na Mangartsko sedlo za osebna vozila neprevozna, kar pa še ne pomeni, da se tja ne 

morete odpraviti peš. Pot po cesti je dolga dobrih 10 kilometrov, povzpnete pa se za nekaj več kot 800 

višinskih metrov. V zimskih razmerah je potrebna zimska oprema, prav tako pa ne pozabite na malico, 

ker v tem času koča na Mangartskem sedlu ne obratuje.  

 

VRŠIČ 

Še ena gorska cestam ki je tudi pozimi vredna obiska je cesta na Vršič. Odvisno od količine snega jo 

nehajo čistiti višje ali nižje, a zadnjih nekaj kilometrov pod vrhom boste prav gotovo imeli povsem 

zase, brez prometa, povsem obdani s snegom. Veliko ljudi se pride nanjo sankat ali smučat, še najlepše 

pa je opazovati čarobno osvetljene vrhove gora ob sončnem zahodu z različnih serpentin ter z Erjavčeve 

koče. 
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IDEJE ZA IZLET  

 

TROMEJA  

 

OPIS POTI: 

Z avtobusom se odpravite do vasi Rateče. Pot nas vodi mimo cerkve Sv. Duha do središča vasi. Pri 

gostilni Pri Žerjavu zavijemo desno in pot nadaljujemo skozi vas (smer severozahod). Po pribl. 500 

metrih hoje zavijemo desno na ozko potko in po njej nadaljujemo do neasfaltiranega kolovoza. Po tej 

makadamski poti nadaljujemo pot skozi gozd do planinskega doma Tromeja. Nato se nam ponudita 2 

možnosti. Lahko se po ozki in strmi, a krajši poti, povzpnemo do vrha Tromeje, lahko pa pot 

nadaljujemo po kolovozu. 

Sestop: sprva se vračamo po isti poti, nato pa zavijemo levo na kolovoz. Pot nas pripelje na pašnik Pod 

Vomičem, nad Podkorenom. Prečkamo pašnik in se spustimo do nogometnega igrišča Vaniše. Nato 

pridemo po ozki potki preko Mucne gore v Podkoren. Skozi vas se odpravimo do proge za svetovni 

pokal v alpskem smučanju. Pot v Rateče lahko nadaljujemo po kolesarski progi. 

Težavnost poti: 2 

Priporočamo dobre pohodne čevlje in dobro telesno pripravljenost. 

Začetna točka: Rateče (862 mnv) 

Vmesna točka 1: Planinski dom Tromeja (1.149 mnv) 

Končna točka: Tromeja – Peč (1.508 mnv) 

Dolžina poti: 4.700 metrov 

 

KRNICA 

 

OPIS POTI: 

Iz Resorta vas pot vodi okoli jezera ter prosti Eriki in Vršiču. Pred mostom v Eriki zavijemo levo in se 

ob reki Pišnici po utrjeni poti odpravimo proti koči v Krnici. Ko se vračamo, imamo dve možnosti. 

Lahko se vrnemo po isti poti ali pa se pri Malem Tamarju odpravimo levo navzgor proti cesti na Vršič 

in Mihovem domu. Na poti si lahko v Malem Tamarju ogledamo spominsko obeležje umrlim planincem 

v kranjskogorskih gorah. 

Težavnost poti: 2 

Priporočamo dobre pohodne čevlje in dobro telesno pripravljenost. 

Začetna točka: Jezero Jasna (Jasna Chalet Resort) (830 mnv) 

Vmesna točka: Most pri Eriki (869 mnv) 

Končna točka: Koča v Krnici (1.124 mnv) 

Dolžina poti: 6.900 metrov 
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TAMAR 

 

 

OPIS POTI: 

S parkirišča v Planici se pot začne na makadamski cesti, katera nas pripelje do križišča dveh cest. 

Nadaljujemo po levi zgornji cesti, ki se zmerno vzpenja, ter poteka deloma skozi gozd, deloma pa čez 

razgledna pobočja. Višje se s poti v levo odcepi pot skozi Grlo (omenjena pot vodi na Slemenovo špico, 

Malo Mojstrovko in Vršič), mi pa nadaljujemo naravnost in cesti sledimo vse do njenega konca pri 

planinskem domu v Tamarju. 

Do planinskega doma lahko pridemo tudi po vzporedni planinski poti, a omeniti velja, da je ta v 

zimskem času zaradi tekaške proge zaprta. 

Težavnost poti: 1 

Začetna točka: NC Planica (931 mnv) 

Končna točka: Dom v Tamarju (1108 mnv) 

Dolžina poti: 3.700 metrov 
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POTREBNA OPREMA ZA OKOLIŠKE POHODNIŠKE TURE 

 

POLETNA OPREMA ZIMSKA OPREMA 

Visoki pohodniški čevlji Večslojna obleka 

Debele volnene nogavice Kapa in podkapa 

Pohodne hlače (dolge) Rokavice 

Prvi sloj iz hitro sušečega materiala Gamaše 

Drugi sloj z dolgimi rokavi Palice 

Vetrovka ali flis Čelada 

Kapa ali ruta Dereze 

Rokavice Cepin 

Pokrivalo pred soncem Krplje 

Sončna očala Lavinski trojček 

Krema za zaščito pred soncem Ustrezen zemljevid 

Pohodne palice Prva pomoč z astro folijo 

Brezalkoholna pijača Rezervna oblačila 

Malica Zaščitna krema in vazelin za usta 

Ustrezen zemljevid Sončna in smučarska očala 

Čelada in samo-varovalni komplet ter pas 

(odvisno od ture) 
Telefon z polno baterijo 

 Zadostna količina hrane in pijače 
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PODATKI O OZNAČENIH POTEH 

 

Uporaba označenih poti pripomore k varovanju življenjskega prostora prostoživečih živali in k 

ohranjanju vedno vabljive planinske vegetacije. V gorah so tla izredno podvržena k erozijskih 

procesom. Hoja izven označenih poti te procese dodatno pospešuje – sem spada tudi raba bjižnic, saj 

zmanjšuje estetsko vrednost območja in hkrati dodatno prispeva k prej navedeni problematiki. 

Tako je označena tehnična zahtevnost poti:  

Po dogovoru Združenja planinskih organizacij alpskega loka (CAA) se tudi v Sloveniji tehnična 

zahtevnost poti označuje na usmerjevalnih tablah, kjer: 

 

➔ prazen trikotnik pomeni zahtevno in 

➔ trikotnik s klicajem zelo zahtevno planinsko pot; 

➔ če teh dveh znakov ni, je planinska pot lahka. 

 

 

Hitri napotki za varen obisk gora: 

➔ Ne zahajajte na brezpotja. 

➔ Če se izgubite, se vrnite po isti poti in poiščite zadnjo markacijo, ki ste jo videli, ne nadaljujte 

v neznano. 

➔ Prvi korak k varnejšemu obisku gora je načrtovanje poti ob planinskem zemljevidu, pomagajte 

si tudi s tiskanim vodnikom, podatki s spleta so le za osvežitev trenutnih razmer. 
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ŠPORTNE TRGOVINE 

 

INTERSPORT KRANJSKA GORA 

Borovška cesta 92 

4280 Kranjska Gora  

Delovni čas / working hours / Geschäftsstunden:  

➔ Ponedeljek – Sobota / Monday – Saturday / Montag - Samstag: 08:30 – 19:30 

➔ Nedelja / Sunday / Sonntag:  zaprto / closed / geschlossen 

 

 

SPORT POINT  

Borovška cesta 74 

4280 Kranjska Gora 

Delovni čas / working hours / Geschäftsstunden: 

➔ Ponedeljek – Sobota / Monday – Saturday / Montag – Samstag: 09:00 – 19:00 

➔ Nedelja / Sunday / Sonntag: 09:00 – 17:00 

 

TRGOVINA CHAMPION 

Borovška cesta 80 

4280 Kranjska Gora 

Delovni čas / working hours / Geschäftsstunden:  

➔ Nedelja – Četrtek / Sunday – Thursday / Sonntag - Donnerstag: 10:00 – 18:00 

➔ Petek – Sobota / Friday – Saturday / Freitag - Samstag: 10:00 – 20:00 

 

 

ALPINA 

Borovška cesta 88a 

4280 Kranjska Gora 

Delovni čas / working hours / Geschäftsstunden:  

➔ Ponedeljek – Sobota / Monday – Saturday / Montag - Samstag:  08:00 – 19:00 

➔ Nedelja / Sunday / Sonntag: zaprto / closed / geschlossen 
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Pomembni objekti v bližini 

 

Bankomat - bankomat 

Bankomat se nahaja na spodnjem parkirišču. 

Trgovina 

Se nahaja v središču mesta, poleg pošte. 

Lekarna 

Lekarna se nahaja v središču mesta pred zdravstvenim domom. 

Policijska postaja 

Se nahaja čez cesto hotela Kompas. 

Pošta 

Se nahaja v središču mesta. 

Središče za testiranje za COVID-19 

Se nahaja pred policijsko postajo v Kranjski Gori. (PCR test za tuje državljane znaša 20 €) 

 

DODATNE STORITVE 

 

Recepcija Jasna Chalet Resort služi kot turistična informacijska točka, kjer lahko dobite koristne 

informacije o ogledih, rezervirate oglede in izlete ter kupite širok izbor spominkov. 

 

Izposoja (E - kolo, Cockta SUP Experience) 

 

E-kolo 

Na recepciji lahko najamete kakovostno E-kolo. 4 ure znašajo 15 € / osebo. Preverite, če so e kolesa  

morda vašem paketu bivanja. Brezplačne zemljevide za orientacijo lahko dobite na recepciji Jasne ali 

na info točki v Kranjski Gori. 

 

Cockta SUP Experience 

Na recepciji lahko najamete SUP za 30 minut (7,50 €). Poleg SUP-a dobite tudi brezplačno steklenico 
Cockte. 
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Klici v sili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloge 

 

➔ Pohodniške ter kolesarske nastanitve po Sloveniji 

➔ Vozni redi avtobusov in vlakov 

➔ QR topografska karta Slovenije 

➔ QR kode, ki vodijo do uporabnih spletnih strani 

➔ Letaki ter prospekti 

 

Nujna številka (gasilci, reševalci) 112 

Policija 113   

Zdravstveni dom Kranjska Gora 588 46 00 

Informacije o tel. številkah 11 88 

Taxi 00386 51 226 117 

Jasna Chalet Resort 00386 41 903 090 


