BOHORSKI SLAPOVI

23.04.2022

Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik
Odhod: sobota, 23.aprila 2022 ob 7.00 uri stadion Portovald, pri Tušu
Vodja izleta: Borut Vukovič – vodnik PZS
POTEK TURE: Novo mesto – Jablance (500 m) – slap Bojanca – slap Pekel – slap
Ubijavnik – Koča na Bohorju (898 m) – slap Bojavnik – Jablance – Novo mesto
Raztegnjeno pogorje Bohor leži v 20 km dolgem loku levo od mesta Krško in poteka v smeri
vzhod-zahod. Najvišje ležeči zaselek Bohorja so Stranje z 820 metri, najvišji vrh Bohorja pa je
s 1024 metri Veliki Javornik. Mogočni in ponosni gozdovi že od nekdaj nudijo zavetje mnogim
ljudem, živalim in rastlinam. Na območju Bohorja se nahaja čudovita mojstrovina narave, kjer
lahko ljubitelji narave doživijo kar štiri veličastne slapove – Bojanco, Pekel, Ubijavnik in
Bojavnik. Slapovi so poznani malo ljudem in prav njihovi skrivnosti se gre zahvaliti, da se še
vedno bohotijo v objemu miru. Slapovi so skriti globoko v grapah potokov, a so kljub temu
dosegljivi vsakomur, ki premore malo spretnosti in telesne vzdržljivosti po »Poti štirih slapov«,
ki nam razkrije čudovit svet slapov in je primerna za celodnevni izlet.
TURA: Na Bohorju smo Pohodniki sicer bili že večkrat, ne pa tudi na poti štirih slapov, kamor se podajamo
tokrat. S hojo bomo pričeli na Jablancah, ki so tudi izhodišče za tako imenovano klasično pot na Bohor, le da
se bomo mi, namesto navzgor, napotili v nasprotno smer, navzdol v dolino Blanščice. Sledili bomo potočku, ki
se pri kmetiji Mlinarič združi z Blanščico in se nato usmerili v ozko grapo Stranskega potoka. Tega bomo
morali večkrat prečkati. Ponavadi zadostuje, da stopiš na kamen, ki sredi potoka moli iz vode, če pa po
obilnem deževju voda naraste, je treba imeti nepremočljive čevlje. Čez več skalnih skokov nam pomagajo
kovinske skobe in jeklenice. V tem delu je pot kar zahtevna in previdnost ni odveč. Končno se nam odpre
pogled na mogočni slap Bojanco, ki pada 15 metrov v globino. Slap je obdan s skalnimi stenami, tista na desni
nam kaže profil ajdovske deklice, ki je slapu dala ime. Iz grape se nato ob jeklenicah dvignemo na planoto,
nadaljujemo do njenega roba in se znova spustimo do Blanščice, ki jo dosežemo pri ruševinah opuščenega
mlina. Še kratek vzpon ob potoku, seveda tudi tokrat ne gre brez njegovega prečkanja in že smo pri našem
drugem slapu, ki ima zlovešče ime: Pekel. Dejansko gre za več slapov, ki si sledijo eden za drugim. Vrnemo se
do ruševin mlina in se po kolovozu dvignemo do zaselka Vrtec ( tu raste domnevno najdebelejša trta v

Sloveniji ) in vasi Puste Ložice. Hodimo po odprtem svetu, kar je po tesnih grapah dobrodošla sprememba. Na
koncu vasi sledi nov sestop, tokrat v grapo Dovškega potoka. Na njem je naš tretji slap, Ubijalnik. Sledi strm
vzpon po Krokarjevi poti, ki so jo senovski planinci posvetili spominu na Mira Krušiča, ki je bil neutrudni
iskalec novih poti po Bohorju. Prečkamo makadamsko cesto, ki vodi iz Jablanc in se po grebenski poti mimo
klopce kačje slince, narejene za planince in čez Prag ( tudi do praga si že prispel, kmalu se boš v koči grel )
povzpnemo do koče na Bohorju, kjer nas bosta čakala prijazna oskrbnica in naš avtobus. Med vožnjo v dolino
pa se bomo ustavili še pri četrtem slapu, Bojavniku. Vrnitev v Novo mesto načrtujemo okoli 18. ure.

SKUPAJ HOJE: 4-5 ur
ZAHTEVNOST: lahka markirana pot
VREDNOST TURE: 15 točk
HRANA, PIJAČA: iz nahrbtnika, možnost v koči !
CENA: 15 EUR
PREVOZ: avtobus Mrgole d.o.o. (031 633 922)
PRIJAVE: do 21 aprila 2022:
Marko Rems: 041 779 205; 031 442 715
Članarino PZS za leto 2022 lahko poravnate vsak
ponedeljek, od 17.-18.ure v pisarni Društva za

srce in ožilje, Glavni trg 10.

www.pd-pohodnik.si

