
Po alpskih dolinah  
s kolesom in peš - iz Mojstrane 

v Krmo, Vrata in Radovno! 

6. DAN ALPSKE KONVENCIJE
29.–31. maj 2015

Posvet na temo izzivov gorskih in obmejnih območij s predstavitvijo 
5. poročila o stanju Alp na temo demografskih sprememb in predstavitev 
možnosti izvedbe pilotnega projekta Planinske vasi v Sloveniji. 

Rekreativno  kolesarjenje v Krmo, pohod do Pocarjeve domačije v 
dolini Radovne ali po poti Triglavske Bistrice v dolini Vrata z bogatim 
spremljevalnim programom pri Slovenskem planinskem muzeju 
od 10.00 do 16.30.

Organiziran bo brezplačni avtobus iz Bohinja in z Bleda do 
Mojstrane z odhodi: ob 8.30 Bohinj Jezero, 8.40 Bohinjska Bistrica 
in 9.00 glavna postaja Bled. Povratek avtobusa iz Mojstrane nazaj na 
Bled in v Bohinj ob 15.30.

Pohodniki in kolesarji se dobimo pred Slovenskim planinskim 
muzejem v Mojstrani ob 10.00.  Kolesarji se nam lahko pridružite 
že na Jesenicah (odhod z železniške postaje ob 8.30) ali v Kranjski 
Gori (parkirišče pred TIC Kranjska Gora ob 9.00). 

Program: 
10.00 Zbor udeležencev pred Slovenskim planinskim muzejem v 
Mojstrani

10.00  Rekreativno kolesarjenje iz Mojstrane v Radovno in Krmo 
(težje kolesarjenje, dolžina 25 km, višinska razlika: 540 m)

10.00  Pohod  po  poti  Triglavske Bistrice v dolini Vrata (nezahte-
ven pohod, dolžina 12 km, čas hoje 4 ure, brezplačni prevoz do 
izhodišča pohoda pri Aljaževem domu v Vratih) 

10.15 Pohod z vodenim ogledom posebnosti doline Radovne 
in Pocarjeve domačije (pohod iz Mojstrane do Pocarjeve domačije 
v Zgornji Radovni, od koder bo organiziran avtobusni prevoz nazaj v 
Mojstrano. Nezahteven pohod, dolžina 7 km, čas hoje 2 uri in pol)  

10.30–13.00 Delavnice za otroke: predstavitev filmske pravljice 
Ledenec, poslikava obraza in kviz na temo Aljažev stolp, izdelovanje 
Aljaževega stolpa ter delavnica Življenje v alpskih dolinah in sončno 
kolo, plezanje na plezalnem stolpu in brezplačni ogled Slovenskega 
planinskega muzeja

13.00–13.30 Nastop Pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska 
Gora  

14.00 Uradni del s kulturnim programom, podelitev nagrad 
literarnega natečaja SPM na temo Aljaževega stolpa

15.00 Prikaz reševalne akcije Društva GRS Mojstrana 

Planinski pohod na Dovško Babo (zborno mesto ob 8.00 pred 
Aljaževim hramom, lažji pohod, čas hoje: 2h 45 min v vzponu in 2 
uri v povratku)

Vljudno vabljeni na sklop prireditev ob Dnevu Alpske konvencije v Mojstrani, 
ko organiziramo vodene pohode in rekreativno kolesarjenje z bogatim 

spremljevalnim programom ter posvet. Pridružite se okolju prijaznemu doživljanju 
in spoznavanju naravnih in kulturnih posebnosti alpskih dolin!

Dogodki so brezplačni.
V primeru slabega vremena bo program prilagojen. 

Petek, 29. maj 2015, od 9.00 do 16.00, 
v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani

Sobota, 30. maj 2015, s pričetkom ob 10.00 
pred Slovenskim planinskim muzejem v Mojstrani

Nedelja, 31. maj 2015

Več informacij na spletnih straneh organizatorjev: www.planinskimuzej.si, www.tnp.si, www.pzs.si, www.kranjska-gora.si,  
www.mop.gov.si, www.alpconv.org


