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Za vse, ki bi radi vonjali sveže pokošeno travo, poslušali kravje zvonce 
na pašniku, postali ob šumenju vetra med drevesi, posedeli na bregu 

reke Kokre sredi neokrnjene narave, prestrašili trop gamsov na skalnih 
pobočjih ali pa podoživeli okus doma pečenega kruha, je obisk 

Preddvora vsekakor prava odločitev. Storžič, markanten dvatisočak, 
travnata Zaplata s skrivnostnim Hudičevim borštom in cerkvice na gričih 

lesketajoče odsevajo svojo čudovito podobo na gladini jezera Črnava. 
Prečudovita, mirna narava vam nudi sproščen sprehod okoli jezera, ob 
stoletnih sekvojah pa lahko podoživite čase, ko se je tu bohotil grajski 

park z eksotičnimi drevesnimi vrstami, ki jih težko najdete v slovenskem 
prostoru. Kraj je po gradu Dvor dobil svoje ime. Pomemben je tudi 

za razvoj turizma v kraju, saj je bil v njem leta 1921 odprt prvi hotel. 
Obiskovalci, ki so željni aktivnosti, lahko izbirajo med pohodništvom, 

kolesarstvom, jadralnim padalstvom, ribištvom ali odkrivajo čare  
naših tematskih poti. Vsekakor pa drži, da je Preddvor lep in  

občudovanja vreden v vsakem letnem času, saj pod našimi gorami  
obstaja neokrnjen biser.

Mirna narava, aktivna doživetja. 
To je Preddvor.

LEGENDA O HUDIČKOVEM BORŠTU: LJUDSKO IZROČILO PRIPOVEDUJE O DVEH 

KMETIH, KI STA SE TRMASTO PREPIRALA ZA GOZD, DOKLER EDEN IZMED 

NJIJU V JEZI NI VZKLIKNIL: »POTEM NAJ GA PA HUDIČ VZAME!« V TRENUTKU 

SO SE BESEDE URESNIČILE IN KMETA STA LE ŠE PRESTRAŠENO STRMELA ZA 

PEKLENŠČKOM, KI JE Z BUKOVIM GOZDOM NA HRBTU DIRJAL PROTI GORAM. 

RAVNO JE PRIŠEL DO SREDINE GORE ZAPLATA, KO JE ZVON V CERKVI SV. JAKOBA 

NAZNANIL DAN. HUDIČ JE IZGUBIL MOČ IN SPUSTIL BREME S HRBTA, DA JE PADLO 

NA POBOČJE HRIBA. TAKO JE NASTAL GOZDNI OSAMELEC SREDI TRAVNATEGA 

POBOČJA ZAPLATE, KI POPOTNIKOM ŠE DANES KAŽE SMER, KJE LEŽI PREDDVOR.

Več o Predvoru:   
www.visitpreddvor.si/si/dobrodosli/odkrij-preddvor
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Skozi čas in kulturno dediščino

Arheološka najdišča gorskih naselbin na sv. Jakobu, sv. Lovrencu in 
na Gradišču nad Bašljem, kjer se nahaja najbolj znana naselbina iz 
zgodnjesrednjeveške Karniole, pričajo o tem, da so naši kraji že od 

nekdaj bili zanimivi za naseljevanje. Na arheoloških najdiščih danes 
stojijo cerkvice sv. Lovrenca nad Bašljem, sv. Miklavža nad Mačami 
in sv. Jakoba nad Potočami, ki so kot ogrlica nanizane pod obronki 

Storžiča in ponujajo čudovit pogled na dolino. Preddvor se ponaša kar 
s štirimi gradovi. Po gradu Dvor je kraj dobil svoje ime. Pomemben pa 
je bil tudi za razvoj turizma, saj je bil v njem leta 1921 odprt prvi hotel 
in zdaj znova služi v turistične namene. Grad Hrib ob jezeru Črnava je 

nekoč gostil imenitne ljudi iz cele Evrope, v njegovem parku pa je cvetel 
poročni turizem. Nedaleč stran se nahaja grad Turn, nekoč dom naše 

prve pesnice, pisateljice, pravljičarke in skladateljice Josipine Urbančič 
Turnograjske. Med potjo na sv. Jakob lahko zavijete do razvalin  
Pustega gradu, ki je pred dobrim tisočletjem mogočno bdel nad 

dogajanjem po dolini Kokre. 

V CERKVI SV. LENARTA NA BREGU SE NAHAJA NAJBOLJ OHRANJEN  

SREDNJEVEŠKI ELEMENT V DRŽAVI. NJENA POSEBNOST JE LESEN STROP IZ  

15. STOLETJA, KI JE EDINI TE VRSTE NA SLOVENSKEM IN PRVO PRI NAS  

UPODOBLJENO TIHOŽITJE, NA KATEREM SO NARISANE FIGE.



Zgodovino našega kraja so pisali izjemni 
ljudje. Ponosni smo na prvo slovensko 
pisateljico, pesnico, skladateljico, pianistko 
in pravljičarko Josipino Urbančič, ki je 
ustvarjala pod psevdonimom Turnograjska, 
saj je bil njen dom grad Turn. Živela je v 
času, ko je bilo ustvarjanje v slovenskem 
jeziku prej izjema kot pravilo, sploh za 
žensko v takratnem moškem literarnem 
prostoru. Matija Valjavec, po domače 
Kračmanov, sodi med največje zapisovalce 
in zbiratelje slovenskega ljudskega 
pripovedništva v 19. stoletju in velja 
za najpomembnejšega slovenskega 
basnopisca. Župnik Fran Lakmayer, ki je v 

kraju deloval od 1908 do 1933, velja za velikana slovenskega čebelarstva. Njegov 
Umni čebelar je prvi sistematični učbenik v slovenskem jeziku in je med našimi 
čebelarji veljal za nekakšen čebelarski katekizem. Matija Naglič pa je pomemben 
predstavnik slovenskega pismenstva v prvi polovici 19. stoletja. 

Pisali so našo zgodovino

JOSIPINA URBANČIČ TURNOGRAJSKA SI JE Z BODOČIM MOŽEM, LOVROM 

TOMANOM, V ČASU NJEGOVEGA ŠTUDIJA V GRADCU IN NA DUNAJU VNETO 

DOPISOVALA. V TREH LETIH STA SI IZMENJALA VEČ KOT 1066 PISEM IN TA 

OHRANJENA KORESPONDENCA LJUBEZENSKIH PISEM VELJA ZA ENO NAJVEČJIH 

V SLOVENSKEM JEZIKU. PISMA, KI OBSEGAJO OD 25 DO 35 STRANI,  STA SI PISALA 

VSAK DAN. V NJIH NE ODKRIVAMO SAMO NJUNEGA ČUSTVENEGA SVETA, AMPAK 

NAM PREDSTAVIJO TUDI NAČIN ŽIVLJENJA LJUDI V TISTEM ČASU.

Več o zgodovini in kulturi: 
www.visitpreddvor.si/si/dobrodosli/zgodovina-in-kultura



Podajte se po številnih poteh, ki jih ponuja naša 
okolica. Do čudovitih razgledov lahko po nezahtevnih 
poteh pride prav vsak, medtem ko je za osvajanje 
višjih vrhov dobrodošlo znanje in nekaj kondicije. 
Dovolj izzivov imamo tudi za dobro pripravljene in 
izkušene alpiniste ter plezalce.

Več o pohodnih poteh:  
www.visitpreddvor.si/si/kaj-poceti/pohodnistvo

Obujte si pohodne čevlje 

Rekreativnim kolesarjem so na voljo številne 
kolesarske poti, ki vodijo skozi vasice in gozdove, čez 
travnike in polja s čudovitimi pogledi od Julijskih do 
Kamniško-Savinjskih Alp. Gorski kolesarji pa bodo 
uživali v atraktivnih terenih.

Več o kolesarskih poteh: 
www.visitpreddvor.si/si/kaj-poceti/kolesarske-poti

S kolesom na okrog

AKTIVNA DOŽIVETJA

Gori, doli, naokoli

SPREHODI IN OSVAJANJE GORSKIH VRHOV. SKRIVNOSTNI GRADOVI IN RAZKOŠJE 
CERKVA. VESLANJE PO JEZERU IN SPUSTI Z GORSKIMI KOLESI. RIBARJENJE OB 
ŠUMENJU REKE KOKRE IN JADRANJE NAD OBLAKI. ZGODOVINSKE OSEBNOSTI IN 
KULTURNA DEDIŠČINA. VMES PA VELIKO DOBRE VOLJE IN NEPOZABNIH DOŽIVETIJ.



Kako dolgo že rastejo ta ogromna drevesa? So po tej 
poti res tovorili morsko sol? Bomo zmogli odčarati 
štorklji? Uf, so naši predniki res živeli tako visoko? Na 
sprehodih po tematskih poteh boste našli odgovore na 
mnoga vprašanja, ki se vam bodo porajala ob ogledu 
naše zgodovinske, kulturne in naravne dediščine.

Več o tematskih poteh: 
www.visitpreddvor.si/si/kaj-poceti/tematske-poti

Več kot navadni sprehod

Razgledi, ki jemljejo sapo, in prijazna termika k nam 
privabljajo jadralne padalce iz Slovenije in tujine. 
Pri nas so vedno dobrodošli in ne mine lep dan, da 
na nebu ne bi opazili vsaj nekaj ljubiteljev miru in 
svobode. V Preddvoru deluje klub jadralnih padalcev 
Turbulenca, ki vam z veseljem pričarajo nepozabno 
izkušnjo – modro nebo. 

Poletite nad oblake:  
www.visitpreddvor.si/si/kaj-poceti/jadralno-padalstvo

S padalom nad oblake

Ribiče povezujejo ljubezen do narave, voda, ribolov in 
druženje. Vse te užitke jim pri nas nudita reka Kokra s 
slikovitimi prodišči in jezero Črnava s čudovito gorsko 
kuliso. Izredna čistost obeh voda je razlog za njun 
nadvse pester živalski in rastlinski svet.

Nakup ribiške karte:  
www.ribiskekarte.si

Vrzite trnek in uživajte

Grad Dvor je že služil turističnim namenom in po 
natanko stotih letih je v ta namen ponovno odprl 
svoja vrata, ki vas popeljejo v staro trgovino, lekarno, 
tiskarno, vinsko klet in … Vsega vam ne izdamo, 
mogoče samo še to, da se pri nas vseh razstavnih 
eksponatov lahko dotaknete, se nanje usedete ali pa 
se samo po grajsko oblečete.

Več o grajskem doživetju:  
www.visitpreddvor.si/si/kaj-poceti/grajski-dan

Grajsko doživetje



Na izletih v naravo svet okrog sebe v večji meri 
dojemamo z očmi. Kaj pa zvok? Ste že poslušali ptice, 
čebele, veter, oddaljeno žaganje, košnjo trave, oglašanje 
zvonov ali zvok vesla ob jezersko gladino? Sodelovanje 
na zvočni razglednici Preddvora je odlična priložnost za 
edinstveno doživetje narave in njenih zvokov.

Več o zvočni razglednici Preddvora:  
www.visitpreddvor.si/si/kaj-poceti/zvocna-razglednica

Zvočna razglednica Preddvora

Slovenija je izvorna dežela kranjske sivke, čebele, ki jo 
odlikujeta mirnost in delavnost. Čebelarstvo ima pri 
nas častitljivo tradicijo, med pa po svoji kakovosti sodi 
med najboljše na svetu. Obiščite Čebelarstvo Kokl, 
kjer vas popeljejo v skrivnostni svet čebel in skupaj z 
njimi doživite nepozabno čebelarsko doživetje.

Več o obisku čebelarja: 
www.visitpreddvor.si/si/kaj-poceti/obisk-cebelarja/

Dan v svetu kranjske čebele

Res je, da vse informacije o Preddvoru in njegovih 
znamenitostih lahko najdete na spletu in v knjižnih  
vodičih, pa vendar le-ti ne morejo zamenjati ogleda  
z domačinom, ki živi in diha s svojim krajem.  
Ob strokovnem vodenju odkrivate zanimive lokalne 
zgodbe in skrite kotičke, ki bi sicer spolzeli mimo.

Več o vodenjih:  
www.visitpreddvor.si/si/nacrtuj-obisk/turisticna-vodenja

Pustite se zapeljati

Zima je čas, ko narava počiva, kar pa ne velja za 
vse ljubetlje zimskih radosti. Preddvor se nahaja 
le streljaj od visokogorskega smučišča Krvavec, ki 
ponuja 30 km odlično pripravljenih prog na naravnem 
in kompaktnem snegu. Bližnje gore ponujajo odlične 
pogoje za truno smučanje, zaledenelo jezero Črnava 
pa drsanje na lastno odgovornost.

Več informacij o smučišču Krvavec: 
www.rtc-krvavec.si/si

Zimske radosti



RAZVAJANJE V HOTELU ALI PENZIONU, NAJEM SODOBNEGA APARTMAJA, 

BIVANJE V SANJSKI POČITNIŠKI HIŠICI, ČAR KMEČKEGA TURIZMA, 

NOČITVE V GORSKIH KOČAH IN ROMANTIKA V GLAMPING HIŠKAH. V 

VSEH LETNIH ČASIH SO PRI NAS NA VOLJO NADVSE RAZNOLIKE  OBLIKE 

NAMESTITEV. POLEG UREJENOSTI, ČISTOČE, VARNOSTI  

IN UDOBJA IMAJO ŠE EN POMEMBEN SKUPNI IMENOVALEC: 

GOSTOLJUBNE IN SRČNE GOSTITELJE.

Doživite naše gostoljubje

Izberite svojo namestitev: 
www.visitpreddvor.si/si/nacrtuj-obisk/namestitve
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Na zdravje in dober tek

Kaj bi si danes dobrega privoščili? 
www.visitpreddvor.si/si/nacrtuj-obisk/kulinarika

NAJBOLJ POZNANI LOKALNI JEDI STA PREDDVORSKI VAMPI IN POSMODULJA, KI 

SO JO GOSPODINJE PEKLE OTROKOM OB PEKI KRUHA. OTROCI SO KRUH TEŽKO 

ČAKALI, ZATO SO HLEBČEK TESTA TANKO RAZVALJALE, GA PREMAZALE S KISLO 

SMETANO, ZELIŠČI, ZASEKO ALI DRUGIM NAMAZOM IN NA HITRO SPEKLE.

Tako kot se v naši deželi med seboj prelivajo gorovja, ravnice, reke in morje, se 
med pokrajinami prelivajo okusi. Naši gostinci so pri pripravi svojih kuharskih 
mojstrovin nadvse izvirni in na vsakem jedilniku boste našli slastna presenečenja. 
Naj gre za tradicionalne preddvorske ali slovenske jedi, ob vsaki vas bodo 
pospremili okusi odličnih slovenskih vin.



Skuhajte si kosilo iz lokalno pridelanih sestavin. Za spominek izberite 
umetnino lokalnega umetnika. V središču Preddvora domači kmetje, 

pridelovalci in umetniki občasno ponujajo svoje pridelke ter izdelke na 
stojnicah naše kmečke tržnice. Na njihovih kmetijah, v delavnicah in 

ateljejih pa je njihova ponudba na voljo ves čas. 

Kupujte domače

Privoščite si domače: 
www.visitpreddvor.si/si/kaj-poceti/lokalna-trznica



Čeprav Preddvor leži umaknjen pod gorami, ima z ostalim svetom dobre prometne 
povezave. Mednarodno letališče je oddaljeno le dobrih 10 km. Od avtocestnega 
križa, ki povezuje vso Slovenijo, je slabih 15 min vožnje. Od sosednje Avstrije pa 
nas preko Jezerskega loči le dobre pol ure vožnje.

Vse poti vodijo v Preddvor

Vse informacije kako do nas: 
www.visitpreddvor.si/si/nacrtuj-obisk/kako-do-nas

Zavod za turizem Preddvor, Dvorski trg 3, 4205 Preddvor
T: +386 40 606 091  I  E: info@visitpreddvor.si  I  www.visitpreddvor.si 
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Mirna narava, aktivna doživetja
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