
DVE TEMATSKI POTI V PREDDVORU  

na tekmovanju  za »NAJPOTI 2012« ZASEDLI ODLIČNI MESTI 

Preddvorski poti- Bašelj- Sv. Lovrenc in Mala gozdna učna pot zasedli 2. in 3. 

mesto 

Turistična zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, GIZ za pohodništvo in 

kolesarjenje pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS dr. Danila Türka in v 

sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS – Direktoratom 

za turizem in internacionalizacijo je razpisalo tekmovanje na področju turizma, 

urejanja in varstva okolja v okviru projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna za 

najboljšo tematsko pot v letu 2012. Na tekmovanju je sodeloval  tudi Preddvor, in 

sicer z Malo gozdno učno potjo in tematsko potjo  Bašelj- Sv. Lovrenc oz. 

»Gamsovo potjo«. 

V sredo, 19.9.2012 si je komisija v sestavi: Rolando Nardoni, Bogo Žun, Bojan 

Čebašek in Špela Odar ogledala in ocenila obe poti.  

 

Lepoto le teh so jim poskušali Stane Arh, Maja Šenk Zidar, Anže Bizjak in Helena 

Krampl Nikač. Očitno je ekipa odlično opravila svoje delo, saj sta obe poti navdušili 

komisijo in pri ocenjevanju dosegli kar dve »medalji«. 



Na tekmovanju »Najpoti 2012« je Mala gozdna učna pot dosegla 3. mesto; 

tematska učna pot med Bašljem in Sv. Lovrencem pa je osvojila odlično 2. 

mesto.  

 

 

Naj vam na kratko predstavimo najnovejše urejeno pohodniško pot v naši občini- 

tematsko pot Bašelj- Sv. Lovrenc oz. »Gamsovo pot«. 

Pot povezuje naravne, kulturne, turistične in gostinske znamenitosti in ponudbo. 

Zanimivi podatki za obiskovalce so na informativnih tablah, v pripravi pa je tudi 

posebna promocijska  zloženka. 

Tematska učna pot Bašelj – Sv. Lovrenc je zasnovana krožno, tako da se obiskovalec 

vrne na izhodišče pri Brunarici Turističnega društva Bašelj, kjer lahko tudi parkira 

vozilo. Krožna pot se po želji pohodnika lahko razširi na tematsko pot sosednje občine 

ali skrajša po obstoječih poteh. 

Glavne točke in znamenitosti, ki jih povezuje pot so: 

 Turistično rekreativni center Belca 
 

 



 Gamsov raj, stara cukrarna 
 

 
 

 »Mohorjeva koča« - dom na Lovrencu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Cerkev sv. Lovrenca 
 

 
 

 Arheološko nahajališče Gradišče 
 

 
 
 

 Izviri Belce, hudourniški tok Belce 



 

 Kanjon »Pekel« 
 
 

 
 
 

In  še opis tretjeuvrščene »Najpoti 2012«  

 



 

Na že dlje časa urejeni in zato že bolj znani Mali gozdni učni poti najdemo  kar 

29 različnih drevesnih vrst (npr. znamenite orjaške sekvoje,  jesenov drevored ter 

mnoge druge eksotične rastline, prinesene v grajski park), ki so večinoma 

nesamonikle, saj večina teh dreves izvira iz Severne Amerike.  

Pot se prične ob poslovalnici Turističnega društva in vas popelje mimo jezera Črnava 

vse do Nove vasi. Gre za približno 2,5 km krožne poti oz.  dobro uro prijetne hoje ob 

postankih in razlagi značilnosti. 

 

 
Toliko na kratko o obeh zmagovalnih poteh.  

Prisrčno vabljeni, da si jih tudi sami ogledate, saj so odlična izbira za 

prijeten izlet. 

V kolikor bi želeli voden ogled teh poteh pa se brez oklevanja obrnite na TIC 

Preddvor, Dvorski trg 3, 4205 Preddvor, 05 914 88 46, info@preddvor-tourism.si, 

http://www.preddvor-tourism.si/. 

Z veseljem vas pričakujemo in vam želimo obilo veselja ob spoznavanju in 

sprehajanju po urejenih tematskih poteh v Preddvoru.  

Povejte naprej in povabite tudi svoje prijatelje ter se skupaj sprehodite skozi 

znamenitosti Preddvora. 
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