
Po alpskih dolinah  
s kolesom in peš - gremo v 

Bohinj, dolino Soče in 
Zgornjesavsko dolino!

DAN ALPSKE KONVENCIJE
26.–28. maj 2016

S sklopom prireditev Po alpskih dolinah s kolesom in peš organizatorji želijo 
opozoriti na dragocenost in občutljivost alpskega prostora in obiskovalcem 
ponuditi priložnost, da na Dan Alpske konvencije doživijo Alpe kot navdih iz 
katerega bodo črpali na vsakodnevnih poteh. 

Vsi programi, razen tekmovalni dogodek 6. Juriš na Dovško Babo, so 
brezplačni. 
Organizatorji si pridružujejo pravico  do spremembe programa. V primeru 
slabega vremena ne bosta izvedena pohod in kolesarjenje v Javorco. 

Četrtek, 26. maj 2016, ob 19. uri, 
v Zeleni hiši  v Kobaridu

ob  20.00, 
v Kinogledališču  v Tolminu 

Petek, 27. maj 2016, ob 10.00, v Kinogledališču v Tolminu

Sobota, 28. maj 2016  

Podrobnejši program dogodkov: www.tnp.si in na spletnih straneh organizatorjev. 

CIPRA
ŽIVETI
V ALPAH

Posoški razvojni center

Odprtje razstave Constructive Alps

Storitve v čezmejnem prostoru – strokovni posvet

  

Botanično-kulinarični dan v Bohinju,
izhodišče v Bohinjski Bistrici (na tržnici) ob 9.30 
Predstavitev izdelkov in pridelkov blagovne znamke Bohinjsko na 
tržnici v Bohinjski Bistrici, voden ogled botaničnega vrta Goričca, 
voden kolesarski izlet čez Dobravo od Bohinjske Bistrice do Centra 
Triglavskega narodnega parka Bohinj v Stari Fužini, kjer bodo od 
13.00 naprej predstavitve blagovne znamke Bohinjsko in bohinjske 
kulinarike, delavnice za otroke in plezalna stena. Za zabavo bo skrbel  
Duo Jasna in Petra.

Življenje v alpski dolini – pohod od Slovenskega planinskega 
muzeja v Mojstrani do Pocarjeve domačije v Zgornji Radovni, 
izhodišče v Mojstrani pred Slovenskim planinskim muzejem ob 10.00
Voden pohod do muzejsko urejene domačije in informacijske postaje 
Triglavskega narodnega parka. Lahka hoja s postanki vključuje ogled 
znamenitosti ob poti, organiziran prevoz nazaj do Mojstrane.  

Muzejska transverzala po razstavi Vzpon na goro z Metko 
Kern Trček in družabna igrica Od markacije do markacije, 
Slovenski planinski muzej v Mojstrani ob 10.00 oz. 15.00 ter  odprtje 
mojstranških ferat ob 16.00. 

Projekcija  filma Still / Mirno (80 min)

6. Juriš na Dovško Babo  (tek, kolesarjenje, nordijska hoja in otroški 
tek) s spremljevalnim programom na trgu pred Hišo Pr' Katr na Dovjem, 
izhodišče na trgu pred Hišo Pr' Katr ob 9.00.

Pohod v Javorco po Poti miru čez Mrzli vrh
vas Krn – muzej na prostem prve svetovne vojne Mrzli vrh – planina 
Pretovč in pokušina sira – spominska cerkev Sv. Duha. 
Organiziran avtobusni prevoz  z železniške postaje Most na Soči ob 
9.35 (prihod vlaka z Gorenjske ob 9.33) oz. iz Tolmina ob 9.50 ali 
Kobarida ob 10.15., prevoz do izhodišča – vasi Krn, kjer se pohod 
prične ob 11.00. Zagotovljen avtobusni prevoz ob povratku nazaj do 
istih mest. 

S kolesom v Javorco  in ogled spominske cerkve, izhodišče v Tolminu 
ob 10.30. 

Pohod po Soški poti z ogledom naravnih in kulturnih posebnosti 
Trente  botaničnega vrta Juliana in predstavitev otroške knjige Gorski 
vrt za vse odprt v  Informacijskem središču Triglavskega narodnega 
parka Dom Trenta, izhodišče: spomenik dr. Juliusa Kugyja v Trenti ob
10.00.

V ALPE PO NAVDIH




