
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plavški rovt 
 
 

Matija Šlibar 
 

Seminarska naloga 
v okviru tečaja za Turno kolesarske vodnike 

Valvazorjev dom pod Stolom 
3. - 6. julij 2008 

 

 

 

 

 

 

 



POPOLDANSKA TURA V OBOMČJU PLAVŠKEGA ROVTA 
 
IZHODIŠČE: Jesenice, Mercator Center na Plavžu 
TRAJANJE: 2-2,30 h 
VIŠINSKA RAZLIKA: 650 m 
RAZDALJA: 24,5 km 
TEREN: gozdne ceste primerne od zgodnje pomladi do pozne jeseni,  
ZAHTEVNOST IZLETA: primerno za vsakogar 
ZEMLJEVIDI: Triglavski narodni park 1:50000, Jesenice 1:25000, Kranjska Gora 1:30000 
 
 
OPIS 
 
S parkirišča pri Mercator centru Plavž zavijemo levo proti cesti Maršala Tita in po njej desno proti železniški 
postaji do drugega semaforja, kjer zavijemo levo v smeri Planine pod Golico. Asfaltnemu vzponu sledimo do 
odcepa za Plavški rovt. Sledimo asfaltirani cesti do vasi. Pot nadaljujemo skozi vas do konca strmega 
asfaltiranega klanca. Prehod na makadamsko cesto. Po vzdrževani gozdni cesti se peljemo ves čas naravnost do 
samotne kmetije, kjer zavijemo levo v smeri vasi Dovje. Do konca vzpona se ves čas peljemo naravnost po 
makadamski cesti. Na prevalu ignoriramo levi odcep in se začnemo spuščati proti vasi Dovje. Na razcepu za 
Dovško Babo in Dovje se držimo spusta proti levi. Pripeljemo se do MHE Mlinca, od koder se peljemo naprej do 
naslednjega odcepa. Tu izberemo pot navzdol proti vasi. Na prvem križišču v vasi zavijemo desno skozi vas, 
mimo vaškega trga in do križišča pri kapelici kjer zavijemo levo v Mojstrano. V Mojstrani v križišču na sredi 
vasi zavijemo levo v smeri Jesenic. Pred mostom, ki pripelje na magistralno cesto zavijemo desno na makadam 
in se peljemo vzdolž Save. Do izrazitega odcepa se držimo ob Savi. Na tem križišču zavijemo desno. Po strmem 
vzponu se pripeljemo na travnik. Le tega seka vrsta dreves in takoj za drevesi se držimo precej zdelanega 
kolovoza proti desni navzgor. Po končanem vzponu se kolovoz spremeni v lepo makadamsko cesto, kateri 
sledimo do križišča s cesto proti deponiji. Zapeljemo navzdol in sledimo avtocesti, ki jo prečkamo in pred 
mostom čez reko Savo zavijemo desno vzdolž reke. Ko pridemo mimo table Jesenice, zavijemo levo čez Savo in 
za mostom desno. Prečkamo železniško progo in v prvem križišču zapeljemo levo pred Mercator centeru, kjer 
smo pustili avtomobile.   
 
 
ZNAMENITOSTI OB POTI:  

- Jesenice – muzej na stari Savi,  
- Plavški rovt – vaško jedro 
- razgledi nad Jesenicami in Dovje-Mojstrano,  
- vaški trg s prenovljeno kovačnico na Dovjem,  
- Triglavska muzejska zbirka v Mojstrani.  

 



Tabela: smerna navodila za turo Jesenice-Plavški rovt-Dovške ravne-Dovje-Mojstrana-Jesenice 

 Besedilo km n.višina Opombe V/S 
1 Start Mercator center Jesenice 0 550 Poženi pedala  
2 Križišče s c.M.Tita 0,3 555 Zavoj desno  
3 Odcep za Pl.pod golico (2.semafor) 0,8 550 Zavoj levo V2 
4 Križišče za Plavški rovt 2,3 700 Voziš naravnost V2 
5 Središče vasi Plavški rovt 3,2 900 Voziš naravnost V2-4 
6 Samotna kmetija Zakamnik 5,6 1000 Zavoj levo V2-3 
7 Križišče pod Visokim vrhom 8,5 1200 Voziš naravnost S2 
8 Dovške ravne (odcep za Babo) 9,8 1000 Voziš naravnost S2 
9 MHE Mlinca 13,2 800 Voziš naravnost S2 
10 Križišče nad vasjo Dovje  13,6 815 Voziš naravnost S2 
11 Vas Dovje, prvo križišče 14,2 720 Zavoj levo S2 
12 Kapelica pri župnišču 14,7 710 Zavoj levo S2 
13 Križišče Mojstrana, smer Jesenice 15,8 641 Zavoj levo S1 
14 Pred mostom čez Savo 17,5 635 Zavoj desno   
15 Križišče pod klancem 18,9 630 Zavoj desno V4 
16 Križišče na jasi 19,2 650 Zavoj desno V4/S2 
17 Križišče s cesto na Malo Mežakljo(asfalt) 21,1 600 Voziš naravnost S2 
18 Pred mostom čez Savo  22,4 575 Zavoj desno  
19 Križišče pri skladiščih 24 550 Voziš naravnost  
20 Križišče pri Višji zdravstveni šoli 24,2 550 Zavoj levo  
21 Prihod na cilj pred Mercator centrom 24,5 550 zaviraj  
 
 OPOMBE:  

- križišča,ki niso navedena v razpredelnici prevozimo naravnost oziroma odcepe k posameznim vikend 
hišicam ignoriramo,  

- razdalje in višine so prebrane z zemljevida in lahko pride do odstopanj,  
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Pripravil: Matija Šlibar 
 
Jesenice, 31.08.2008 


