
Ne razjezimo blejskega Zlatoroga 

je sklop šestih doživljajskih 

postaj okoli Blejskega jezera, 

preko katerih želimo otrokom  

preko igre prikazati, kako 

pomembno je varovanje okolja 

za našo prihodnost. Obenem 

obiskovalci na zabaven in izviren 

način spoznavajo lepote Bleda, 

njegove kulturne in naravne 

znamenitosti ter podoživijo eno 

najbolj znanih pripovedk skozi 

kalejdoskop otroške domišljije.
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Katere postaje vas čakajo na poti?

1. Zlatorog je žalosten - veš zakaj?
2. V pravljico po nasvet
3. Živali kličejo na pomoč
4. Zemlja - rojstvo
5. Ohrani gozd
6. Zlatorogov zaklad

Tematska pot okoli Blejskega 
jezera za promocijo zelenega 

turizma. 
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Primer postaje. 
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Ne razjezimo blejskega Zlatoroga 

Pred več stoletji je na Bledu kraljeval Zlatorog. 
Skrbel je , da je bila narava lepa in urejena. Vsi 
so ga ubogali in ga spoštovali. Nekega dne se 
je iz jezera dvignila jezerska pošast. Že od 
nekdaj se jezerska pošast in Zlatorog nista 
marala, ker sta oba želela kraljevati Bledu. 
Prebivalci Bleda so vedno izbrali Zlatoroga, 
jezerske pošasti pa ne, saj je Bled hotela 
spremeniti v mesto. A jezerska pošast se ni 
vdala. Začela je uničevati Zlatorogovo 
kraljestvo: gozdove, jezera, reke, planote in 
nikoli ni odnehala. Bled je nastal že skoraj 
mesto. »A sedaj se lahko samo še vdamo? » je 
rekel Zlatorog. »Ne moremo je več premagati. 
»»Ne vdaj se,  Zlatorog!«, so nasprotovali 
palčki, drevesne vile in živali. In se ni vdal 
temveč se je odločil, da jo premaga. In res, 
jezerska pošast se je vrnila v globine jezera. Vsi 
skupaj so popravili škodo in rekli: »Ne 
razjezimo Blejskega Zlatoroga! Jezerska pošast 
pa si je za vedno zapomnila, da ne bo 
kraljevala Bledu.  

Matevž Poljanec, 4. B

Risbe učencev o Zlatorogu (zgoraj, levo).  
Cvet triglavske rože (spodaj desno)

Ali se z družino odpravljaš na sprehod okoli jezera? Te zanima, zakaj smo razjezili blejskega Zlatoroga? 
Potem s seboj ne pozabi vzeti te brošure. Čakajo te zabavne in izvirne preizkušnje.  Boš uspel razvozlati 

skrivnosti narave, pri tem ne razjeziti blejskega Zlatoroga in obenem še najti njegov zaklad? 
NA VSAKI POSTAJI BOŠ NAŠEL ŠTAMPILJKO. NE POZABI JE ODTISNITI V PRIMEREN 

OKVIRČEK V SPODNJEM ZEMLJEVIDU!

D OŽ I V L JA J S K E  P O S TA J E  O KO L I  J E Z E R A


