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V soboto 3. junija smo v Sekciji pomurske regije Društva za kronično vnetno črevesno bolezen organizirali izlet v 
Triglavski narodni park. Ogledali smo si Blejski vintgar, Športni center na Pokljuki, Vodnikov razglednik ter 
Bohinjsko jezero, ki je največje jezero Triglavskega narodnega parka. Pohoda se je udeležilo 14 članov društva, 
od tega tri članice iz štajerske sekcije.  
Zbrali smo se ob 5.00 uri v Gornji  Radgoni. Po dobrih treh urah vožnje in z vmesnim postankom v Tepanju smo 
prispeli na Bled. V kavarni ob obali, od koder je lep razgled na otok in grad, smo si privoščili kavico in 
tradicionalno blejsko kremšnito. 
Pot smo nadaljevali v smeri Občine Gorje, kjer smo si ogledali Blejski vintgar. Vintgar je 1,6 km dolga soteska, 
skozi katero teče reka Radovna. Stene korita so visoke od 50 – 100 metrov, višina pobočja pa je 250 metrov. 
Urejena pot je nezahtevna. Korita Vintgarja prečka železniška proga Jesenice – Most na Soči. Soteska je 
zaščitena kot naravni spomenik. Na koncu soteske je manjša okrepčevalnica, kjer smo se ustavili, nekateri pa 
smo se odpravili do vznožja reke Radovne, kjer smo se osvežili v mrzli reki. Po počitku smo se po isti poti 
odpravili nazaj proti avtomobilom.  
Nato smo se odpeljali na Pokljuko do hotela Center, ki leži na 1345 metrih nadmorske višine. Ogledali smo si 
športni center, kjer potekajo treningi in tekmovanja v biatlonu. V hotelu smo si privoščili kosilo.  
Po kosilu smo se odpravili do Koprivnika, kjer smo si ogledali Vodnikov razglednik. Odpravili smo se na polurni 
pohod po mirnem zaselku mimo čednih travnikov in deloma po gozdu. V položnem vzponu nas je pot pripeljala 
na Vodnikov razglednik, na 1017 metrih nadmorske višine. Ime je razglednik dobil po Valentinu Vodniku, ki je tri 
leta služboval na Koprivniku. Od tukaj se vidi Zgornja Bohinjska dolina ter Bohinjsko jezero.  
Po obveznem slikanju smo se odpravili še do Bohinjskega jezera. Bohinjsko jezero je največje stalno in naravno 
slovensko jezero v Julijskih alpah in velja za slovensko naravno znamenitost. Ustavili smo se ob obali jezera, si 
ohladili noge ter občudovali okoliške vrhove.  
Po nakupu spominkov, smo se odpravili do avtomobilov ter se odpeljali proti Gornji Radgoni, kamor smo 
prispeli okrog 22.00 ure. Kljub dolgemu dnevu, smo se imeli zelo lepo, saj smo videli in občudovali s soncem 
obsijane slovenske bisere.  
 
 
 

 


