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NEDELJSKE NOVICE

SLOVENIJA IZ SRCA (8.)

Č

e ste Ljubljančan ali zgolj
turist, ki pride v Ljubljano za
nekaj dni in bi si poleg kulturnih znamenitosti, dogodkov
in kulinarike v prestolnici radi privoščili še aktiven skok v naravo, potem
je Barje prav gotovo prava izbira.
Pravzaprav neodkrit in po krivici zapostavljen biser. Ne le zaradi lepot in
diha jemajočih pogledov na rodovitne
ravnice, obdane z nizkimi osamelci in
jeseni pogosto zavite v nežne meglice,
temveč tudi zaradi urejenih in s
prometom skromnih cest, primernih
za kolesarjenje. In tudi ker ponuja
ogromno naravnih in kulturnozgodovinskih čudes. Narava in človek sta
na Barju ustvarila pisan mozaik travnikov, njiv, gozdičev in vodotokov. V
sebi skriva izjemno paleto rastlinskih
in živalskih vrst, samo metuljev je 89
vrst, toliko jih najdemo na celotnem
Britanskem otočju. Stalne prebivalke Barja so tudi zveri, predvsem
medvedje, ki ljubijo mirna jutra in
znajo presenetiti kakega navdušenega
tekača ali kolesarja, običajno zgodaj
zjutraj ali proti večeru.
Svet se je ob covidu-19 ustavil
in narava si je malce opomogla, a še
zdaleč ne toliko, da bi dosegli nizek
ogljični odtis, ki bi zagotavljal večno
mladost planetu. Sami lahko veliko
storimo za to, tudi tako, da se na
izlete odpravimo v bližino doma, na
lastni pogon – s kolesom ali peš. In
eden takšnih je prav gotovo izlet na
Barje. Tam lahko tudi dobro jeste in
celo prespite, saj je v zadnjem času
vzniknilo kar več zasebnih penzionov,

kmečkih turizmov in
celo hotelov.
Predstavljam vam
izlet s kolesom po trasi
Barjanke v dolžini 83 km, ki ima
šest makadamskih odsekov, primernih tudi za vožnjo s cestnim kolesom.
To je trasa, ki so jo v Kolesarskem
društvu Rog zasnovali v sklopu legendarnega Maratona Franja prvič pred
tremi leti v sodelovanju s sedmimi
občinami in Krajinskim parkom
Barje. Namenjena je rekreaciji Ljubljančanov in okoličanov ter turistov,
ki imajo – pa naj mi župan najlepšega
mesta na svetu ne zameri – nekaj dni
za raziskovanje prestolnice dovolj
in bi radi malce pokukali v zeleno
zaledje.

Malo asfalta, malo
makadama

V zadnjem času je popularno
tako imenovano gravel kolesarjenje,
pri katerem kombinirate asfaltirane
in makadamske ceste. Gravel bike je
namreč kolo, ki je razvito za vožnjo
po (dobrih) makadamskih poteh. Gre
za hibrid med cestnim in gorskim
kolesom. Makadamske ceste so pri
organizatorjih maratonov in tudi rekreativnih kolesarjih postale pravi hit.
Ni nujno, da se na Barjanko
odpravite iz BTC Cityja, lahko začnete
pri botaničnem vrtu v Ljubljani. Če
se dogovorite z enim izmed rečnih
ladjarjev, vas bo rade volje popeljal
do prvega izhodišča, kjer se lahko s
kolesom najprej zapeljete na ogled
znamenite Plečnikove lesene cerkve.

S kolesom

po Barjanki na
ljubljanski morost

Po sledeh Rimljanov in koliščarjev!

To je kolesarska trasa,
namenjena rekreaciji Ljubljančanov
in okoličanov ter turistov,
ki bi radi pokukali v zeleno
zaledje glavnega mesta
PIŠE:
MAJA OVEN

Društvo turističnih novinarjev Slovenije
(TNS) pod vodstvom predsednika Draga
Bulca se je odzvalo na pobudo Nedeljskih
novic, da člani društva prispevajo svoj
kamenček v mozaik podpore slovenskemu
turizmu, ki ga je prizadela koronakriza. Člani Društva turističnih novinarjev Slovenije
so se odpovedali honorarju.

Maja Oven
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Traso so v
Kolesarskem društvu
Rog zasnovali v sklopu
Maratona Franja in v
sodelovanju s sedmimi
občinami in Krajinskim
parkom Barje.

i
Izlet
s kolesom
po trasi
Barjanke
je dolg

83
km.

Nato se po makadamskem odseku v
dolžini devet kilometrov, ki se začne
pri bio hotelu Trnulja, pripeljete do
gostišča Hram na Igu. Žal je ta gostilna
trenutno zaprta, tudi s prenočitvenimi
zmogljivostmi je na Igu bolj slabo.
Župan nam je ponosno razkazal
interpretacijski center za predstavitev
unikatne dediščine kolišč in biotske
raznovrstnosti na območju Unescove
svetovne dediščine, ki ga občina gradi
v stavbi iz 18. stoletja. Povezovalna
(učna) pot in rekonstrukcija koliščarske naselbine bosta namenjeni
najširši ciljni skupini in tudi oživitvi
turizma na Barju. Nadaljujete lahko
po predvideni trasi ali pa kar po svoje.
Namen Barjanke je poleg kolesarjenja veliko širši. Trajnostne oblike
turizma so v svetu in pri nas eden
izmed ciljev razvoja in upravljanja
na zavarovanih območjih narave.
Spodbujajo nove zaposlitve in razvojne priložnosti in s tem omogočajo kakovostno bivanje tamkajšnjih
prebivalcev. Povezujejo ponudnike
turističnih storitev, lokalne kmete
ter proizvodnjo naravne in umetne
obrti. In prav Barje je zaradi bližine,
krajinske pestrosti ter kulturne in

Glavna nagrada:
HIT Alpinea
Vikendpaket za 2 osebi s polpenzionom
za 2 noči
GOLTE
– Vožnja z nihalko + kosilo na Golteh
LJUBLJANA
– Krožna vožnja po Ljubljani z vlakcem +
vstopnice za ogled Hiše iluzij
DOBROVNIK
– Obisk tropskega vrta + kosilo v gostilni Lipot
BLED
– Vožnja s kočijo
ROGAŠKA SLATINA
– Ogled proizvodnje v Steklarni Rogaška +
kopanje na Rogaški rivieri + bon za Medical
center Rogaška
KRANJSKA GORA
– Družinska vstopnica za ogled Slovenskega
planinskega muzeja za družino + kosilo v
gostilni Oštarija

13

Reportaža

27. AVGUSTA 2020

naravne dediščine primerno območje
za razvijanje oblik trajnostnega
turizma s posebnim poudarkom na
kolesarjenju.
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Celotna trasa ali le košček

Možnosti za izbor celotne ali
samo delne trase Barjanke, ki je v času
Maratona Franja dobro označena,
je veliko. Če se odpravite do Brezovice, kjer zavijete levo na Podpeško
cesto, vas bo trasa vodila nedaleč od
najdišča najstarejšega, več kot 5200 let
starega lesenega kolesa. Po stranskih,
neprometnih cestah vas pripelje do
1. Zapeljite se na ogled znamenite
Plečnikove lesene cerkve svetega Mihaela.
2. Makadamske ceste so postale pravi hit.
3. Barje ponuja ogromno naravnih in
kulturnozgodovinskih čudes.

2

FOTOGRAFIJE: MAJA OVEN IN ARHIV BTC

odlične vrhniške štruklje (s suhimi
slivami). Velja obiskati tudi največji
slovenski muzej, Tehniški muzej, kjer
pozornost najmlajših pa tudi ljubiteljev tehničnih starin pritegnejo Titovi
avtomobili, najstarejši ohranjeni
avtomobil v Sloveniji, bogata zbirka
koles, furnirnica, lokomobila, kovačija, trofeja medveda, ki je leta 1973
postal svetovni prvak, in še marsikaj
zanimivega.
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Vrhnike in Bistre, kjer so svoj dom v
13. stoletju našli kartuzijani. Posestvo Bistra je obdano z Ljubljanskim
barjem in obronki krasa z okoliškimi
hribi, ki ponujajo veliko možnosti za
sproščeno in aktivno preživljanje prostega časa. Prvi postanek je lahko že
na vrtu hotela Bistra tik ob Tehniškem
muzeju in slikovitem izviru Ljubljanice. Tam je menda že prespala slavna
hrvaška estradnica Severina. Ponujajo lokalno kulinarično posebnost,

Po sledi južne železnice

Mimo izvirov reke Bistre in
Borovnice se nato zapeljete po sledeh
južne železnice in povzpnete na staro
železniško traso, ki ponuja enega najlepših pogledov na barjansko ravnico.
Po kraškem robu Ljubljanskega barja
pot nato vodi do Jezera pri Podpeči,
kjer se velja vsaj za kratek čas ustaviti.
Jezero je poleti polno kopalcev. Nadaljujete po kraškem robu v naročje

skrivnostne reke in skozi osrednji
del Barja nazaj na Iški vršaj, na Ig,
kjer se lahko v lokalu ob bodočem
interpretacijskem centru okrepčate.
Sledi vožnja po sledeh Rimljanov in
koliščarjev do spomeniškega območja
Unesca. Kratek postanek naredite
blizu Dežmanovih kolišč, kjer naletite
na kakovostno in zdravilno vodo iz 18
metrov globokega izvira. Tu naj bi bila
tudi energijska točka, domačini pa
temu območju pravijo Ižanske toplice.
Voda je zelo osvežilna za pitje, velja
si jo natočiti v stekleničko, še prej pa
v njej osvežiti roke, noge in obraz.
Končni del poti na Barju pa žal poteka
po nekoliko bolj prometni ižanki, prvi
cesti, ki je prečkala Barje. Cilj Barjanke je sicer v BTC Cityju, izlet pa lahko
zaključite – tako kot smo ga mi – na
Viču v Sputniku, kjer smo si zaslužili
veliko pivo.
Vsi celi, srečni, zadovoljni in
polni vtisov o lepotah Ljubljanskega
barja smo se poslovili z obljubo, da
se jeseni spet vidimo na Barjanki.
S svojo mehkobo in osupljivo lepo
naravo ter nezahtevno traso nas je
enostavno začarala in se zasidrala v
naša srca.

ZDAJ JE ČAS ZA
NOVA ODKRIVANJA!
Skupaj odkrivamo skrite kotičke Slovenije.
Opišite svoj najljubši kotiček in sodelujte v žrebu za privlačne nagrade.
Opišite svoj najljubši kotiček

Ime in priimek

Naslov prebivališča

Poštna številka in kraj

E-naslov

Telefon

Podpis

V/Na, dne

Strinjam se s pravili in pogoji nagradne igre, kot je zapisano v drobnem tisku.
Dovoljujem, da upravljavec osebnih podatkov, družba Delo d.o.o., obdeluje posredovane osebne podatke za telefonsko zbiranje naročil oziroma za trženje tiskanih in
digitalnih produktov družbe Delo d.o.o.
V primeru, da sem izžreban/-a, dovoljujem, da upravljavec osebnih podatkov, družba
Delo d.o.o., osebne podatke objavi.

V celoti izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov:
Delo d.o.o., marketing, Dunajska 5, 1509 Ljubljana,
s pripisom ODKRIVANJA.
Sodelujete lahko do torka, 1. septembra 2020.
S pristopom k tej nagradni igri lahko Slovenska turistična organizacija, Dimičeva 13, Ljubljana (v nadaljevanju STO),
Slovenija, in Delo d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana, kot samostojna upravljavca osebnih podatkov vaše osebne
podatke s prijavnega obrazca obdelujeta za namene organizacije in izvedbe nagradne igre, obveščanje o prejeti
nagradi, javno objavo imena, priimek in kraja bivanja izžrebanca, medsebojnega posredovanja, davčno obdelavo
podatkov o nagrajenih udeležencih in jih za ta namen hranita še 12 mesecev po zaključku nagradne igre, razen
če za posamezne vrste osebnih podatkov zakon določa drugače. O nagrajenem udeležencu, ki želi prevzeti
nagrado, bosta STO in Delo d.o.o. poleg podatkov s prijavnega obrazca obdelovala tudi davčno številko. STO in
Delo d.o.o. lahko vaše osebne podatke obdelujeta tudi za namene, za katere ste posebej privolili, in jih hranita
do vašega preklica privolitve. Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo
osebnih podatkov ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje oz. zahteva dostop dopolnitev,
popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov,
ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Slovenska turistična organizacija, Dimičeva 13,
Ljubljana, ali na info@slovenia.info oziroma na naslov Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana, ali na dpo@delo.si ali s
pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh Dela https://info.delo.si/gdprsoglasje. Posameznik
ima pravico vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni
podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Pooblaščeno osebo za
varstvo podatkov na STO lahko kontaktirate prek elektronskega naslova: info@slovenia.info. Več informacij o varstvu
osebnih podatkov si lahko preberete v politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani www.slovenia.info oz. spletni
straneh Dela https://info.delo.si/gdprsoglasje/. 1024043

Želim prejemati e-novice Slovenske turistične organizacije (kadarkoli se lahko
odjavim prek povezave v prejetih novicah).

V nagradni igri lahko sodelujete na promo.delo.si/odkrivanja

